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Türkiye, Yugoslavya, . Yunanistan 
ve ltalya arasında hır Akdeniz 

anlaşması yapılıyor 
B8şvekilimizin Adriyatikteki Yugoslav deniz üssll. 

l)ubrovoiki ziyareti çok mühim görülüyor 
Dubrovnlke pek yakın oıan Lagosta adlı ıtaıyan 
adasında ·9ıyasi bir mOIAkat yapılacaQı da söyleniyor 

59 gıl sonra... 1 aeıgrattan gelen ilk resımıer: 1 
Belgrat kalesinde 

Türk Bayrağı 
Şu anda şerefle 
dalgalanmaktadır ! 

Belgr~t 1~ (Huauai muhabirimizden) - ismet lnönü ~ mer 
daki ~nta dairesini gezdi. Türk bqvekilinin orayı zıyareti 

unuebetiyle, Kaleye Türk bayrağı çekildi. Ve bu, Türk misafirle. 
,,. kalide mütehuaiı eden bir muhabbet tezahürü oldu. Çünkü b

leye .ba~.ak çekilirken "Osmanlı imparatorluğu zamanında bu kale
Clen mdınlen Türk bayrajmı, o ._adanberi ilk defa oı.rtk doatu

~-t:ılfı'AftlOttml.w_.· ıla lıaJ,·+m' m •• llÜ i ''-i 
• ıyurur.,, öeiiibiiıfflr. 

Belgratta dünkü ve 
bugünkü müzakerele 

Belgrad 13 (h • 
Y

ad ' ususı} - Yugoslav· 
a tasavvuru f . 

ıönnekte olan ~ e~~~e bir kabul 

başvekil arasında Türkiye, Yugoslav 
ya, Y wıan!'tan. ve ltalya arasında 
bir Akclenız mıaala mes~lesinin gö
riifüJmekte olduğunu bildirmekte-

nil ile hariciye ve{.;e~ız İsmet inö· 
vekili ve bari . 1 ımı~, Yugoslav Bat
gCSrUtmeler y:ıpmye ~~~~rnle mühim siyasi. 

D 
. a•urdır. 

Un yapılan iki . 
da son Wa akt d.görUımede, Belgrad

e ılen anla• la 

dir. 
Sarayda ziyafet . . Sulh v~ harp ıtratejiai bakmundMı Avrupamn en kuvvetli ıiyul askeri ~e iktiifdt tttifakim le.mil eden 

Diln Baıvekil İsmet İnönü hariciye iki Bqvekil Belgrat ıarmda müttefik Yupalav ordusu namına aellmlamrk 

suubahaı•mtıtir. ,..ına r mev-
vekili ile birlikte sabahleyin saraya gi- ,-:::::-;-:--~;:-~~-7~=----..:_~===-==·=~en'.::_. _;__.,:,· _..:....:____:_ _ __._ __ 
derek kral naibi Prens Polu ziyaret Milthiş bir vahşet · ı oun ,gece. vefat ederı 

Berlinden aelen bir babe r, • (Devamı 6 ıncıda) 

den 1!rt. İalaayonunda kendiaini aeJamhyan Yugoslav lat'umı, aaker· 
ıyı anlıyan Bqvekil lnönü teflİf ederken... __ 

Suriye Başvekili 
Hataya dair canevre karaırlaıranı 

Haıa tanımıyor! 
Eski Fransa - Suriye muahe 
desinin tasdikını bekliyormuş 

• (Ya.ma 6 ıncıda) 

Yüzlerce küçük ·Büyük A bdfllhak 
kızı · · · .. 

lrzlanna •ecavOz ettikten aonra Hômldin. vasiy· eti: 
Diri diri gUmmUşler 

Röyter ajanıının Koredeki muhabiri Mezarım ayrı b'lr yerde onsun, 
bildiriyor: LQsyan için yanımda yeır ayralsın 

Polis, merkezi Korede ırzlanna teca. c 
vUz edildikten ıonra ıcliri diri gömülen enaze .. me. rasimi yarın ögv le 
veya boğulan 12·13 yaı arasında 153 
kınn cesedini bulmuıtur. Difertaraftan uzer 1 yapıhyor • 
.50 küçUk kızın da ortadan kaybolduk
tan bildiriliyor. Bu hususta araıtırmL 

lar yapılmaktadır. 
Bu caniyane vahıi hareketin dini bir 

tarikat milnteıipleri tarafındın ika edil
diği tahmin edilmektedir. 

YU. kadar ıüpheli phıs tevkif edil· 

mittir· 

KAR 
başladı! 

Bursa ve KUt&byada 
kar yağıyor 

Buru - Uludafa yeniden kar yağdı. 
Bu münasebetle yeniden kayak spor
lan baıtadı. Şehiı'den mUteaddit kafile
ler Uludağa çıkmaktadır. Yeni yatan 
karın irtifaı oteJter mmtakasında yanm 
metreden fazladır. Eaki karlarla birli~ 
te şimdiki kann yUbekliği otener .ıt• 

(Dmımı 6 ınclda) 

Abdülhak Hamid (.mım d eğind6 

Bilyllk Şair Abdülhak Himid dün tan so a ?rlaçkaya gittim. Maçka pa
gece, bir daha a.çmamak üzere baya. lasm son d" :r-.lerinden birinin birin. 
ta gözlerini kapadı. Şubatta 86 YR§I· ci katınd ki dairenin ziline hafifçe 
na basan bUy\\k ilstad, şimdi ölüm ya. dokun~ura. GJzleri yqlı kadmlarm 
tağmda ~ uykusuna yabmt bulu- rehberliği ile HAmidin m,eu.i odısma 
nuyor. Bu &el haberi bu 8lbah alclık. almdnn: (D6vamt 6 ...-J 



Yugoslavyanın !falya ve Bulga 
ristanla yaptığı anlaşmalar 

karşısında Türkiye ... 

1 

, 
__ (1878). de O~m":n~ı imp~ratorluğ~a karşı duyulan düşmanlığın se:n

~lu addedılerek md.~nlen Turk bayragmın 59 yıl sonra Türk cumhuriye
tıne karşı duyulan yuksek dostluk ve saygmm bir ifadesi halinde tekrar 

ve şerefle dalgalandığı yer: Belgratta Kale meyd3nı 

Belgraddan akseden ilk resmi söZ. 
ler, Doktor Stoyadinoviçin Ankarayı 
ziyaretinden sonra dost Yugoslavya 
payitahtında yapılmış olan mühim ar
sıulusal temasalrın, konufiJna ve an
laşmaların en ince noktalarına kadar 
Türkiye tarafından takip edilmiş, bi
linmiş, anlaşılmış olduğunu apaçık 

göstermektedir. 
İki mUttefik başvekilin, Türk dev

let ricali §Crefine verilen ziyafette 
söyledikleri nutuklar son Belgrad an
laşmalarının Türkiye jçin bir sürpriz 
olmadığını sarih cUmlelerle üade et
miş bulunmaktadır. 

Ankaradan memleketine dönerken 
Dr. Stoyadinoviç'in komşumuz Bulga. 
ristanda birkaç glin kaldığı ve Bulgar 
Başvekili ıKöseivanofa misafir oldu. 
ğu bu müddet zarfında, Bulgar Kra!ı 
Borisle av köşkünde bazı temaslar· 
yaptı~! v; bi~~are imzalanan Bul
gar - Yugs>slav anl~~asınm bu te
ma!ila?m "Sir nelı~esi olduğu hatırlar. 
dadır. 

Gerek bu analşma ve gerekse bir 
iki haftn evvel Avrupad:ı mühim akis. 
lere ve dedikodulara sebep olan Çiya. 
no - Stoyadinoviç mukavelesini Tür
kiy!!nin nasıl tefsir ettiğiİıi, nasıl an. 
l:ı.dığını 1nönU son nutkunda en sala. 
hiyettar bir devlet adamı hüviyeti ile 
§Öyle izah etmektedir: 
"- Yugoslavyanın hem kendisinin 
:ve hem de Türkiyenin komşusu. bu
lunan ve kendileriyle ayni dostluk 
münasebetini idame ettirdiğimiz iki 
memleketle ahiren yapmağa muvaf 
fak olduğu kıymetli anlaşmaları zik
redeceğim. Filhakika blok halinde 
ve yahut ayn ayn Balkan antanb 
Uilsiyle diğer devletler arasında kar. 
!ılıklı taahhüt çerçevesi dairesinde 
vuku bulan bütün sureti tesviye ve 
anlaşmalar gerek Balkan barışı ve 
gerek beynelmilel bant için tesirli 
\"e k~etli bir müzaherettir .. An tan 
hm:zm karşılıklı bir itimat içinde bir 
leşmiş olan azasını bağlıyan menfa
atler, Balkan camiasını alakadar e
<Jen dış işlerimizin sevk ve idaresin
ae hiç bir zaman falsolu bir ses çı
karmamıştır. Bu şartlar dahilinde, 
Balkan ittifakımızı ve kendimize 
çizdiğimiz müşterek ülkü sahasında 
itimat verici Türk - Yugoslav mü
nasebetlerini bekliyen, günden gü
ne daha mesut, istikbalden şüphe 

~bniyonım.,, 
GörülUyor ki Türkiye, Yugosalvya

nm Bulgaristan ·ve İtalya ile yaptığı 
analşmaları ne kendi menfaatlerine, 
ne diğer müttefiklerinin menfaatleri
ne Ye ne de esas itibariyle bizzat ve 
binnefis Balkan paktına aykırı bul
mamaktadır. Zaten Türkiye ile kom. 
şusu Bulgaristan arasında Bulgar • 
Yugosalv anl~mn.sına ben:zer bir mu
kavele mevcuttur. Yine muhterem 1-
nönü İtalya ile aramızda mevcut dost
luğun muhafazası için de birçok teh. 
likeli hadiseler.in cereyan ettiği gün. 
lerde dahi yüksek bir dikkat ve itina 
göstermiş bulunduğumuzu tebarüz et
tirmiştir. 

Ciddiyet ve samimiyeti gayet iyi 
bir surette şahsında telif etmiş olnn 
lnönUnUn bu vakur sözleri Yugoslav -
Bulgar ve Yugoslav - İtalya anlaşma... 

lanrun Atatürk 'llirkiyesi t.araf mdan 
gerek kençli namına ve gerek Balkan 
paktı namına "Parafe,, edilmiş olınast 
manasına gelir. r 

Diinyanın endişe ve ümit yahut 
harp ve sulh kutupları arasında boca
ladığı bir devirde daima sulhü sağla
mağa çahşmı§ oaln ve sulhten hiçbir 
zamnn ümidini kesmemiş bulunan 
Balkan paktı devletlerinin siyasi psi
kolojisini İnönü şöyle izah etmekte .. 
dir: 

"- Balkan antantmm, faaliyeti 
hiçbir zaman endişe çerçevesi içinde 
değil, fakat daima ümit çerçevesi için 
de tezahür ebnİ§ olan bir unsur ol
muş bulunduğuna itiraz imkanı yok 
tur. 

İstisnasız bütün kom§ulanmızla 
iyi anlaşma ve barış siyasetinin haiz 
olduğu mümeyyiz vasıf kazanılmıt 
dostl~klıırmı~m asla. bir ~Y ~k
silbneksizin bunlara daima ilave.im· 
kanını veren sağlamlık ve ademi in. 
hisardır.,, 

Balkan paktının ve bu pakta dahil 
devletlerin tabii bir müttefiki olan Çe
koslovakyanın siyasi puslasmda dost 
ve mU,ttefik Yugoslavyanm Türkiye 
ile ayni kerteden rota çizdiği de Dr. 
Stoyadinoviç'in nutkundaki şu cümle 
ile göze vurmaktadır: 

"- Ekselanslannın Belgradı zi
yareti münhasrran iki memleket a· 
rasmda devamlı ve samimi bir dost
luk tezahürü değildir. Bu ziyaret 
ayni zamanda, Balkan antantı çcrçe 
vesi içinde tesis ettiğimiz ve Kücük 
'.Antantm çok müteyemmen bi; su 
rette tamamla'd.ığı müsalemetperver 
ve yapıcı siya.setin aevamı, TAK
VlYESI YE TEVSll hakl<ındaki 
müşterel< arzularmıızm da ifadesi
dir. iki memleket, müttefikleriyle sa 
mimi ve tesirli bir tc§riki mesaide 
bulunmak ve istisnasız bütün kom
§ulariyle devamlı bir ban§ muhafaza 
etmek arzulan hakkında kafi deliller 
göstermflerdir. lki memleket müme:; 
sillerinin toplanması barış için ha
kiki bir hizmet ve bunu samimi su
rette istiyenler için mesut mesut bir 
hadise te!kil ebnektedir.,, 

İ§te Yugoslav • Bulgar \'e Yugos
lav -· İtalyan anl:ı.smalarına takaddüm 
eden (Ankara ziyareti) ile bu anlaş. 
malnfdan sonra yapılmakta olan (Bel
grlı.d ziyareti) nin ruhu, manası, tıl
sımı ve esrnrı bundan ibarettir: 

Dünya sulhünUn en nikbin havarl. 
yunundan olan Balkan paktı ve Kü
çük Antant devletlerinin arsıulusal 

manasını ve sulhUn lehine siyasi ide. 
allcrini kuvvetlend:rmek ve yayrna!t. 

Fakat bütün didinmelere ,.e bütün 
çahemalara ra~en gayet dünya yan 
çizer ve kendini medeni bir inhidam:ı. 
müstahak görür de harbe karar verir. 

sc, o zaman Yugoslavya dost ve müttefi 
ki olan Türkiyenin · şahsında devrin 
en asil ve rrıcrd bir cengaver r.ı.illctini 
görmekte olduğunu da bilmekte ve 
Türkün gerek kendisine ve b'Crck 
dosf.larınm menfaatlerine ne kadar 
Sadık, kahraman Ne yaratıcı bir mti. 
dn.fi o1aca~mı pek i11:1 takdir ct:ne!•
tedir. Stoyadinoviç diyor ki: 
"- Yugoslav milleti şahsınızda as. 

ker cesaretini, devlet adamı kiyaseti-

Sloven yok> 
milleti var ! 

- Yazan : N. N. Tepedelenli 
-1 

Srrpl:ı.r!n Hırvatların \'e SlO\~lerm 

hür ve müstakil bir devlet teşkil et
mek üz.ere birleştikleri resmen füın e
dildiği anda, ynni 1918 yılı ilkkin~ 
-ayının birinci gününde A \TUpa siyasi 
haritasında lbelin!n büyük devlet, bü
tün aksi iddıal:ıra rağmen, tam bir mil 
1i vahdet ifade eder. Yugoslavya Kral
lığının bütıün vatandaşları ayni ırkın 
evlatlarıdır. Sırp, Hırvat ve Slo\·en. 
kelimeler! geçmiş zamanlardan kalma 
birtakım adlardır ki, ayni rrkın ev
latlarını biribirinden ayırmak ve bir
leşmelerine mani olmak için icat edil. 
mişlcr ve kullanılmışlardır. Hakikat. 
te Dolgadır oğullarının Malatyasında, 
Karaman oğullarının Konyasmda, Ay. 
ö.ın oğullarının Birgisinde bu2i.in do-
v o 
ganlar ve ya.5ıyanlann gerek kendile-
ri ve gerek tarihleri ve ırkları ne ka
"dar sağlam Türk ise, bugünkü Yugos.. 
lavyada ya.şıyanlarm kiffesi de o de. 
rece sağlam Sırp, yahut o derece sağ. 
lam Sloven veya o derece sağlam Hır
vat'tırlar. Yani hepsi su katılmamış 
Yugoslavdırlar. Ve Yugoslavya, ya
bancı çizmesi altında kalmıya hiç 
müstahnk olmadığı halde kötü bir tali 
eseri olarak tam on üç asır bin bir a
zap ve işkence çekmiş olan merd ve 
asil bir ırkın milli bayrak altında sağ. 
lam, devamlı, hür ve müttehit bir si. 
ma gösterişinin ifadesidir. 

Bu yazı serisini bu ciheti ve Hır. 
vatlarla Slovenlerin Sırplardan hiçbir 
ayrılıkları olamıyacağını ispat etmek 
ve bugünkü Yugoslavya haritasına 
aalıil toprakların her türlü iddiaları 
kolaylıkla reddetmek imkanını bi?.C 
verecek ve hiçbir revizyon talebini 
haklr göstermiyecek derecede sarih o
larak :Yugoslııvlar.a. ait bulundugunu 
tebc.ı:üu Cttlrıııc!.. lÇllı ~W:U)Ol:'u.. ... 

ma lejiyonları Balkanları zapt.edebil
mek i~in tam iki a.~ır uğraı;mıya mec
bur kaldılar. 

Romarun parlak dtvirelrlnden 1Hir. 
ya:ıın istüade etpıemi!J bulunduğu id. 
dia edilemez. Miladın ilk nsrmdan 
üçüncü asrına kadar Roma bu mınta.. 
kada birçok yollar, köprüler, kaleler 
yaptı. Fakat üçüncü .asrın sonlarına 

doğt"u, Romanın ' inhitat de\Ti başla
yınca bunun en a.cı neiioele.ri İllirya
da görüldü. Del-anılı harpler. scri has
talıklar halkı kırıp geç!<di. O derece. 
de ki, dördüncü asırda fersah fersah 
arazi işlenemez oldu. Eline silah veri. 
lip düşmana kar§ı f.Cvkedielcck çağda 
erkeklerin bir hayli azalması yiizün. 
den de hudutlnrda panikler başladı .. 

llliryaya saıaıranlar ilköncc çapul
culuk yapmak ni:retiyle geliyorlar ,.e 
bulduklarını alıp savuşuyo-rlarclı. La
kin dördiincü asrın sonlarına doğru 
gelenler geldikleri yerlerde kalmıya 
da başladılar, az ronra Romanın 

ikiye ayrılması ile (394) cüretleri büs
büti.in arttı. Ne merkezi tst.:'lnbul olan 
Bi1..anstan, ne de merkezi Roma kalan 
garbi imparatorluktan çekindiler; hC'. 
le garbi Roma bir :ısır sonra malw0. 
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3la11-ata daa 
Abdülh-a·k 

Hamid 
Abdülhak Hiunid'in acib bir talihi 

oldu: daha hayatında iken kendisii.le 
milletinin en büylik §a'.rı denildi. J3ıl 
hükmü Recaiz.:ı.de Ekrem"d:!n bug'JniİJl 
gen; şairl rinc kadar birbç nesil iıO· 
zaladı. Hilmid'm çok bL's':ik b!r pit 
olduğu hem~n herkes tar:ıfmd:ın ~ 
ibul edilmiş, mektep çocuklar:na 
öğretacn bir l aJ:J.al'tir. Gerçi buntı 
kabul ct:n~ye:ı birk:ıç k~i çıktı, fakJt 
onlar ya lanct.:e, ya bir cmuz gilkmti· 
sı1e ltarş11and1. Abdülhak ffimid ::_de. 
ta efsaneye karu~nuş, bir yarım . i1iıl11 

bütün m;llct okur - vuzarlarmın ro\l• 

ka.ddes bi!di•;i bir in"'saıı olmuı:tu. 
Bu l adar yayılmıs, üzerinde~ bunca 

neslin ittifal• et~iği bir iddian::n bti!l· 
bütün asılmz olmı:.sına imkan yoktur: 
Hamid e!be~te ki büyük bir ~~irdi· 
Belki hiçbir zaman, eserleri daıma el 
altında buh:nruı, sıksık 'okunan §air· 
~erden olm:yacaklır; hatta belki giiJl. 
den güne daha az okunacaktır; fal•ııt 
edebiyat tarihimizde, divan edebiyatı 
§&İrlcrindcn de, kendisinden sonra bu· 
güne iaıdar gelen sairlerden de daha 
geniş bir yer h:gnl edecektir. Abcliil,. 
hak Hfunid'in eserinde. Türk e&ı;i· 
Yatının ı:arltt.nn garba dönüşünün b~ 
tün tarihi ,·ar.:iır: Edebiyatı-cedide, 
Fecri.ati, Milli Edebiyat cereyanı, 
serbest nazımcılar hep onun tilmiz.Ie
ridir, ilk lıızı hep ondan aJmışlardn'· 
Aruz ile ~·azdı, hece ile yr.zdı, serbest 
nazımla şiirleri vardır: nesir yazdı. ti. 
yatro yazdı, edebi hükümler verdi; 
:x_alnız roman ve hikaye yazmadı, fn· 
kat yeni tarzda şiir, tiyatro, tenkid 
glbi romanın da onun eseri olduğunll 
söyliyebiliriz ... Gerçi bütün bunlar, 
"kuvve halinde", Şinasi'den, hntÜ 
Güihane hattı hümayunundan b~lar. 
Fakat onlardaki kn'llcımı atefl yapan 
Abdülhak Hamlt'tir. -

Bu gece ölen adam, bugün yazı ya.. 
zan her TürkUn kendisine bir.çok (ey• 
ler bort;lu olftuğu bir adamdır. win1 
no.,."., "'"'~n';t alılıft.tmı-.. 'Pt:ı"""'aıTI r~P.~~ 
memek t\~in birçok sebe1:ıler gostereoı• 
liriz; fnkat o eseri bir ktil halinde dU.. 
şündUı?üm "b 1.aman içimizde deriJl 
bir hürmet, sonsuz bir hayranlık duy· 
mamağa imkan yoktur. 

Nu.-ullah AT AÇ 

Karajorjeviçlerin saltanatı bir baş'
lfa ırkın iiurinde zorla kurulmuş bir 
hakimiyeti jfnde etmez. Etmiş olsay
ar, yani umumi harpten sonra bu ha. 
neda.nm saltanatı altına giren Hırvat, 
Sloven, Karadağlı ve Boşnak ile Sırp 
ayni kandan olmasalardr Karajorje. 
viç Krallarının Habsburg kTalları gibi 
ayni zamanda hem kral hem de İmpa. 
rator addedilmleri lazımgelirdi. Hal. 
cuki dün Birinci Piyerle Birinci Alek
sandr yalnız Yugo~lav J{ralı unvanını 
taşımışlardır ve S. M. Piyer II de bu
gün yine sadece ve pek haklı olarak 
:Yugoslavyada yalnız kraldırlar. 

Yugo.<ılavya krallık hancdanmr kurnn 
Yug~lav milli l;:ııhramanıarından 

Jorj Pclroviç Karajorj Hindistan 

Çok eski devirlerde 
Türk milletinin dostu ve müttefi

ki olan Yugoslavlar bugünkü vatanla. 
rına on üç asır evvel gelip yerleşmiş. 
!erdir. Bu yerlerde, Bronz devrinden 
o tarihe kadar !lliryalıalr otururlar. 
dı. Tarih 111iryalıları rnerd, cesur, mu
harib fakat çoban bir millet olarak 
tanır. 1sa'nm doğumundan üç asır ev
vel Romalılar Balkanlara doğru sark
mıı.ğa başladıkları zaman bu millet 
Yun:.ın nüfuzu altında bulunuyordu. 
İlliry:ı.hlar derhal Romnnm kar§ısın. 
dn. ceph~ tuttuiar. Devrin en Z<?ki strn. 
tejleri tarafından sevkedilen ve en gU. 
zel silahlarını kullanarak harbeden Ro 

ni ve büyük bir vatanperverin feda
karlık ruhunu tanımaktadır. Bütün 
bu meziyetler, milletimizin ruhuna 
çok yakın ve onun için pek azizdir. 
Buna binaendir ki. Yugosalv milleti 
ekselanslarında yalnız kendisi için çok 
a.ziz bir misafir değil, ayni zamanda 
Kamalist Türkiycnin güzide bir mü. 
mcesilini sel:"ımlamakla mahzuzdur.,, 

"' . ... 
Türk silahlarının ifade ettiği yük

sek şerefi, dostlarımıza. verdiği büyük 
emniyeti Türkiye, Yugoslavyanın bü. 
yük \"e eşsiz dostu olan Atatürke med
yundur. 

Ne b:ı.htiya.rdır o Yugoslavya ki ba
§ında b:Syle bir Şef bulunan Türkiye 
gibi bir milttcfike ve ne bahtiyardır 
bu Türkiye ki Yugosalvya p.ibi ~·akın 
tarihinde Kral AJelmı.ndr gibi bir ı;c. 
ref hatırasına sahip bir miittefike ma
liktir! 

Şekip GÜNDÜZ 

Iunca İlliryayı rah:ıt rahat istilaya 
başladılar. 

Yugoslavların Balkanlara gelişi 
İşte Yugoslavların da Balkanlara 

doğru hicretleri bu devirde başlar. 
Prut ve Dinyester nehirleri arasında. 
ki arazide yaşamakta olan Yugoslav
lar, hUr ve serazad y~ayışı seven, 
sağlam yapılr, cengaver ve ch·anmert 
insanlardı. Bulundukları muhit, iste-• 
dikleri rahat ve asüde hayatı kendile. 
rine temin edemiyordu. Komşuları pek 
kanı kaynar §eyclrdi. Onların devam. 
lı hücumlarmdan,,çok rahatsız oluyor. 
lardı. llliryanın Roma nüfuzundan u. 
zaklaşmıya ba.'j!adığı günlerde onlar 

da Prut kenarından kalkıp cenuba ve 
cenubu garbiye hicret ettiler; yani 
şimdiki Romanyanın bulunduğu arazi
nin bir kısmına yerleştiler. Fakat bu
rada da tutunamadılar. Zira altıncı 
asırda, Avarların bu taraflara hücum 
edip Balkan yarımadasının şimalinde 
yerleşmeleri, Bi1.ansın bu taraflarda 
çok kanlı harplere girişm~sine sebep 
olmuş ve bu sıralarda. JüstinyanüsUn 
Daçyadaki Ct!rmen kabilelerini imha 
ettirmesi Yugoslavları bu tehlikeli 
mıntnkadan uz.ıklaşmıya ; daha cenu
ba inn1eye mecbur etmişti (5'.37). 

• • • 
Allmcı asrın sonlarına doğru bu mil

leti a3!lğı Tuna havzasında yerleşmiş 

görürüz. Yugoslavlar bu mıntak:ı.da. 
kırk yıla yakın bir müddet kımıldama
dan ka'.dtlar.Zira Bizans, Balkanların 

şimalinde, her türlü akınlara ve hicret. 
lere şiddetle mani olan kuvvetli ordu
lar bulundurmakta devam ediyordu. 
Ancak yedincı asrın ilk yıllarında, 

1mpar:ı.tor 'Mavrikiyus"un ölümünden ! 
soııra, bıı ordular Anedoluya gitmeye 

1 
mecbur oldukları zaman Balkanların 

eimalinde meydan boş kaldı ve Yu-

• 
ıs yanı 

Londra, l 2 (A.A.) -Yeni De• 
lihdcn bildirildiğine göre ikinci liva· 
ya mensup olup Ravalpindide du
ran iki alay Vezirisanda harekatta 
bulunan kıtaatı takviye etmek emri
ni almı~tJr. ' 
. ipi isimli esrarengiz fakirin pefin 
deki asiler, isyan hareketinde devam 
etmektedir. Bugüne kadar elli lns_İ 
liz zabiti öldürdükleri anla~ılmektıı" 
dır. Yirmi kadar yaralı zabitin yazi• 
yeti de vahimdir. 

İngiliz kumandanlığı bu mmtn• 
kaya 6.000 kişilik bir kuvvet dahe 
sev ketmiştir. 

Tek başına yeni bir taarruz ya• 
pan Hintli Fakir, 24 İngiliz neferi 
öldürmüştür. 

Jngilizlerin Ziyiatı 
Londrn, l 2 ( A.A.) - Hindistan 

bakanı geçen hafta Hindistanm ~i· 
mali garbisinde vuku bulen müeade 
melerde ölen İngiliz subaylarının 
listesini ncşrctme1~tedir. Bu l'stc:'e 
göre bir binbaşı, 2 yüzbaşı ve 2 te'" 
men ölmü~tür. Peşaverden gelen 
haberlere göre bundan on gii:ı k:.\" 
dar evvel de Hint - ln~iliz krt::.atı 
mcnsuplarmden olup isyanda y~ra· 
lanan 20 subay·:-ı v~iycti ümitsi;:::· 
dir Bir sulh mÜt'1rckesinc 6r'ş~G~' 
yolundaki gayretler de şimdilik n· 
kim kalmış gibi gözükmc!~tcdir. 

Tanin kolleksiyonu 
1 den 1200 sayıya kadn.r Tanin 'iO 

ilk zamanları kolleks1yonu eatılıktıf• 

İstiyenlerin gazetemiz İdaresine N. J>. 
adresi ile müracaatları. 

tiOSlavalr mlı:ıt r:hat 1!!irya ovaınr•· 
na ya.yıldtlar. (602) 

(Devanı edecek) 
N. N. TepedelenU 
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93enim f/ÖtiiŞÜffı: 
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A o e tÇ: 'Vl e ifil a ""an 

y o !Ks tYJ B 8 lYl ğlYI 
iki türlü sanayi olduğunu iktı

sat kitaplarından biliriz. Hatta ha· 
zı devletler bile .. ağır sanayi neza
reti,,, "hafif sanayi nezareti,, diye 
bu iki §ubcyi biribirinden esaslı 
surette ayırmışlardır. Ve gene bili
riz ki, doğrudan doğruya istihlak eş
yasına taalluk eden rnensucat, zü. 
caciye, deri ve saire hafif kısrna· da. 
hildir. Bunları yapan rnakineleri 
meydana getiren, Yani istihsal alatI 
istihsal eden fabrikalar, irnalatha. 
neler, "ağır .• şubesindendir. 

Bir memleketin inkişafı csn _ 
da 

Ik.. b". . . asın 
i .okı:ce. _ırbınl~ısı - hafif - başlar, 

sonra ı ·ıncısı c ırir Ve ag"'ır · 
h d 

· san ayı 
zu ~r etm: ~:1· .. rnernleket, ne de 
olsa ıktısadi ruşdunü isti"kl"l" . 

1 k 1d • a ını tam 
o ara e e ctrncrniş sayılır. Cünkü 
kumaş dokuma aletlerinı· · ~ 

d 
sız yapa. 

mıyorsunuz, ışardan al 1 1 Biz de Ü h . ma ısınız. 
~ ' .. ş ~ . esız, yavaş yavaş 

i'l.~tr sanayumızı kuraca"' . I .h l "'l tl · .. k gız. stı sa a e enmızı endirniz · I l .. B d ırna e ca ışa· 
cagrz... u evrenin 1· J 

uzak d "'"ld" .. ge ıp çatması 
egı ır şuphesiz ... 

Fakat nereden başlamalı? .. 
Başlanacak nokta k"· ı·· 1·· 

zumlu o1-n · "h ' oy uye u· 
f b "k 1 c...L ıstı sal aletlerini yapan 
a rı a arwr sanırım l: . E 
nunlarrrnız kö .. .. . ıra, yenı Ka-
kolayhkl yluyu koruyor; ona, 
]erini .. ~ t~prak edinmesinin c;are
rak ne~:?en~~r; ~~in, kuru top
olrnadı... t Dı~er ıs~ıhsal vesaiti de 
tifad gıd akdırde, ınsan bundan İs· 

e e emez. 
Esasen R . k l"'b d . ' us ın ı a ı esnasında 

r~ al ynbı mebsele~le karşılaşılmış, top· 
a era er dı"' · I 

siyle de kö ... ?er zı~aat ma zeme-
du "'u l )luyu techizin zaruri ol
d g"' a~ aşı mıştır. Bunun üzerine 
... ev~sa evlet fabrikalarının yaptı-
gı a at ve edevatı t k . ·ı . temi d . opra ışçı erme 

n c ece~ ıstasyonlar, Sovyet 
Yurdunun dort bir Quca... d . 
edilmi tir B 1 ~n a tesıs 
b' ..... ş · un ar, aynı zamanda 
ır ogrenme yeridir. 

. . Ağır sanayiimize ilk adırnı atar 
ken, ~na yakın teşebbüslere giriş-
hr".'Tsm;~Al~~i~ia~rannı..;.., 'h·ı" ,..r b 
~ ı r . 1 e, u 
~et en, maalesef, milattan evvelki 
Ie~h.~aprdıd. Usulleri hazreti Şita
dim utrassket~m ani" ka1rnadır. "Efen· 

or azımt d · 
ÇÜ k"· b . .,, emıyorum. n u unun "'ımdik" . . . .. 
d b" 1 -s. IŞeraıtımız ıcın 
F:ka~ze k vermıyeceği rnalumd~r. 
bug·· • k allra sapandan ve köylünün 

un u anmakta ld "' di"' 
aırdide k .. h 0 ugu ger a-
dım ol~un ~l n_e usullerden bir iki a
Buna da b _ı ?rı 1 gidilmek lazımdır. 

ı zı u aştıracak 1 1 her şeyde old ... . . • o sa o sa, 
tüklernesidir. ugu gıbı bir devlet dür 

Zirai nüfusum 
mevcut bulunrn uzkuln Yalnız aleti 

. ama a y h t d 
mode olmakla k l ' a u e-
da yoktur. Ben ge:cf~~or. Ha:rvanı 
koskoca köylerde bi/~k1:1 ıerıcrde, 
maada hayvan bulunm~ds~s a attan 
d.. B" c· ıgını gör um. lr ıresun k .. .. .. . 
eden b~r ~~harrir dc,

0

?e~~u .~etk~~ 
fuslu hır koyün anc k ız Yuz nu· 
olduğunu ÜLKO'd a altı beygiri 

.. Me~Iekette at :e~~Ziyordu. .. 
kuz neslı gecileşrn. f Bkurumuş, o
rak ve alet mevzu l§ ır. u da, top
ka bir meseledir. unun Yanında baş· 

Gönül, devlet h 
ğala:ak ~ayvanları~ıralarmın. da 5<:· 
kemr.etıni himaye zın ~e~f~y:tını, 

Kımbilir kaç b· jtmesın1 ıstıyor. 
ğaz tokluğuna d ın er.ce köy]ü, bo
garya çalışrna;ı evlet ışle!inde an
cek istihkakına 1a mukabı1, birike
tasyonlarının 

1 
.. arşıhk bu ziraat is

ların haYVan} a atdaından ve bu hara· 
kd 

arın .. I 
a ar edinerek k n. ışıne üzumu 

dönmek j • endı topraklarına 
Ah 5ın «;an atar ... 

, Boyle bir teşkilat... 

G 
_____ < Va - Nu ) 

Uoıriik muamelesi 
k daha 
olayJaştırılacak 

rini ~lrn~yada gümrük m uamele1e 
rek d"~ Yolc~ salonlarını tetkik ede· 
vin · Mnen _gurnrük baş müdür mua· 

d .. 
1 edhı ve salon müdürü Cevat 

un ·· .. gumrük şeflerini toplryarak gö· 
ruırnüş1erdir. 

Bu heyetin verdiği rapor üzeri
ne gümrük muameleleri daha koJay
lattrnlacak, kırtasiyecilik azaltıla
caktır. 

Ecneb·ı ve 
akalliyet 

mekteplerinde 
Tedrisat arzu edlldlğl 
gibi olmaklali uzak 

Istanbulda bulunan Maarif Ve
kaleti müfettişleri dünden itibaren 
Anadoludaki lise V'C orta mektepleri 
teftişe çıkmışlardır. Müfettişlerden 
bir kısmı de bugün yarın memur e· 
dildikleri mmtakalara gideceklerdir. 

Müfettişlerin lstanbulda iken ec

nebi ve akalliyet mekteplerinda 
yaptıkları tetkikat henüz tedrisatın 
bu mekteplerde müstakar ve mem-
nuniyete şayan bir derece almaktan 
uzak olduğunu göstermektedir. 

Vekiıet gelecek ders senesi için 
ecnebi ve akaUiyet mektepleri hak· 

kında müfettişlerden alacağı rapor 
lar üzerinde ehemmiyetli kararlar 
verecektir. 

l\orabUk fabrikası 
fçlo gelen 

mlitebassıslar 
Karabük demir ve çelik fabrikalannı 

inşa eden Brassert firmasını teşkil eden 

şirketlerden İngiliz Kautuar şirketi 

teknik müdürü Goriç Londradan şehri. 

mize gelmiştir. Müdür buradan Anka

raya gidecek, Sümer bankla Karabükün 

teknik kısımlan Uzerinde müzakereler

de bulunacaktır. Bu müzakerelerden 

sonra Karabük fabrikalannın makine 

aksamı hazırlanacaktır. 

Pazartesi günü de Karabük fabrika. 

sıllUl...teknik kısımları ile megul ola· 
cakcmÜhendisler gelecelCtir. 

i Ç ERiD E: 

ı EşekJerin şehirden 
sürülmesi kararı 

Ilk celsede aleyhtar olan azanın fikirlerini•değiştirmeleri üzerine 

Dün Şehir Meclisinde verHdi 
Şehir meclisi !dün birinci reis vekili } karar yüzünden işini kaybeden yurttaş· 

Necip Serdengeçtinin başkanlığında lar daima iş bulabilirler. Biz tanzifat ve 

toplanmış, eşeklerin şehir içinden kal· yol amelesi için adam bulamıyoruz. Son 

dmlması hakkında Mülkiye encümeni ra memlekette yeni yeni fabrikalar açıl-
mazbatası okunmuştur. Ge..,en celsede '·t d :ıı: maır a ır.,, 

uzun münakaşalara sebep olan ve otuza 

yakm azanrn eşeğin kaldırılmaması yo· 

lunda rey vermeleri üzerine kafi bir 

neticeye vardırılamıyan eşekle nakliyat 
hakkında vali ve belediye reisi söz ala. 
rak şöyle demiştir: 

"- Eşekle nakliyatın menedilmesi 
ıdemek, mutlaka yerine sırt hamallığının 

kaim olması demek değildir. Moedeni 

sayılmayan bu iki vasıta da lağvedilir, 
yerine başka bir vasıta ikame olunabilir. 
Böyle bir kararla bazı vatandaşların aç 
kalması endişesi de varit değildir. Bu 
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• 23 nisan HAkimlycliın1lllye bnyramı 

mUnuebetile mektepler iki gUn tatıı edile
cektir. 

• Bir mi.ıddettenbCri şehrimizde bulunan 
ytiksek tedrisat ınUdUr vekili Cevat dün ak 
şam Ankara.ya gltmlııtır. 

BuJidan sonra İsmail Şevket eşekle. 
rin men'inc aleyhtar olduğunu söyliye

rek demiştir ki: 

"- Sözlerim tenkit anlaşılmasın. Sa-

mimi olduğuma emin olmam:::ı rica ede. 

rim. Eşekle nakliyatın men'i yüzünden 

birçok kimseler aç kalacaklardır. Belde 

mümessilleri sıfatile bunları düşünmeye 

mecburuz. Tanzifat amelesine 13-15 li· 

ra veriyoruz. Nakliyatın men'i ile işsiz 

kalacak o1anlcırı amelelikle tatmin ede. 

meyiz. Ben eşeklerin kalmasına tarafta· 

rım . ., 

Vali ve belediye reisi tekrar söz ala

rak noktai nazarını uzun uza'uıya mü. 

dafaa etmiştir. İsmail Şevket eşekle nak 

liyatm yalnız ana caddelerde menedil

mesini ve iç sokaklarda eşekle sebze 

satılmasına müsaade edilmesi yolunda 

bir teklifte bulununca vali: 

- Aleme kepaze olmaya vaktimiz 

yoktur. Ya hep, ya hİ!: 1 demiştir. 

İsmail Şevketin teklifine kendisinden 

başka taraftar çıkmamış. eşekle nakliya· 

trn Eminönü ve Beyoğlu mrnt:;kaların. 

da bir ağustostan itibaren men'ine karar 

verilmiştir. 

Diğer kazala:"da da altı ay soııra me· 
,, .. r11;,.,....,ı,..;,. 

• 4\.lman maliye nazırı kont Schvcrin Kro 
şiko, Danimarka kralı tarafından kabul edil 
miştlr. Bu mlllt'tkattıı. Kopcmhagda.kı Alman 
aC'firi de hazır bulunmuştur. 

.;c Dünya. borıı:ılarmda Fra03ız frangı dün 
biraz dahn dtışmüş. bunun teıılrlle borsamrz 
da da. tranlc loymctlnl tcnczztil etmiştir. Cu 
martesi gllnti borsamrzda bir türk liruı 
17,62,10 frank o'arak kapanmıştır. Dlln bir 
hayli tcmevvllcler ı;-ö.strrdiktcn r;onra I 
17,87,715 do Jtapanmıştır. 

* AUna tlnivcrı;ıtt-sinln yUzüntü yılınm 

"' ÇiniU Rıhtım ve Merkez rrbtım hanları 
nın arasındaki binaların yıkılmasına başlan 
mrştır. Bu i~ bir ayda bitirilecektir. 

• Emniyet mUdUrll Salih kılıç Delgrada 
gitmiştir. 

• Belçika ıtdllye nazırı Bovess!', istifa. Pt 
mlştir. Kt-ndi.,inin 'Namur 'l.i!Ayeti valiliği.ne 

tn~in edilmesi muhtemeldir. 
ı;: F.:ııki Yngoslav vnşvekll1crinclen ve eski 

radikal fırkası reisi ve c3ki partilerin ff'shln 
den ııonra mili! Yu~osla.v frrkasım teııis Pt 
ınlş olanlardan Milı\n Scrcbltltch, f'lli yMI 
yaıında oldu(,u halde vefat rtmlştlr 

kutıuıannıa. merasiminde bir TUrl~ heyeti de 
bulunacaktır. Bıı hı>yl'tin rt'i.si Konya sayla 
vı .Mustafadır. Heyet bu;;ün hareket edecek 

tir. 
perşembe günü ııant l 7,30 Eminönü 

hall,cvinde Dr. Asım Onur tara!rndan "He 
kimliğin ıc;tıınal ;azı:cleri,. mevzulu bir kon 
fcrans verilecektır. 

• TUrkiYC Tıp Enciımeni çarşamba akşamı 
saat ıs,30 da, Etlbba odası salonunda topla· 
narak pr. Llpmıınm "had durumu a~fan 
kebed .. hakkındaki tebliğinin nıUzakerealne 
deva.ın edect>k ve I'r. M. I<emal Öke, Pr. Sa 
ni yaver tara.tından verilecek tebliğleri 

dlnJiyecektir. 
• oun Refet CR.nıtezin b:ışkanhğmda yapı 

ıan Kamutay toplanttsmdıı bB§vekAJet teşki 
ı~t ve vazl!eleri hakkındaki kanun ile rad 
yolopi radyum ve elektrik tedavi mUeııııt>se• 
ıerine ait kanun Uıyihasınrn birinci m111:ake 
releri yapılmıştır. Kamutay cuma gtinU top 
ıanaca.ktır. 

11 Adliye vek~leU tarafından tamamen 
na.zırlanmış bulunan avukatlar ve noterler 
kanun projeııl mecllse verilmek Uzere Ba§ve 
kA.lete verilmiştir. 

• Adliye vekAletl terfi müddetleri gl'lmlş 
'oıan SO kadar hAkim ve mUddeiumuml için 
bir kararname projesi hazırlamıştır. 

• Şişlide kurulacak telefon santralı için 
ild arsa bulunmuştur. Bu arsalara. ait rapor 
Nafia. vekAletine ~öndcrllmiştır. 

• İktisat vckAleU vllı1ycte gönderdiği bir 

tezkerede bUtun ticaret odaları namına tz~ 
f 1 de dl!liml bir paviyon yapılmakla 

rtılr serg s n 
bl'raber iııtıyen tUccartarm ~en~ pa:aıan 
ile de yer kiralayabilcceklenni bild!rmışUr. 

• Fenerler idaresinin ııatm almma.sı bak 
kındaki müzakereler bitmiş ve mukavele 

es:ıslart hazırlanmıştır. 
• Em!nönil halkvei Edip Halit Ziya Ye 

Sf'rveti FUnun rdebiya.tr hakkında. bir gec_e 
mUsıı.meresl tertip etmiştir. Bu ı;:ece 22 nı· 

ı:.nnda '\'apılacaktır. 
• • A.~kl'rl tıbbiye okulu mUdUrü general 
suphl Yakar başka bir vazifeye tayin olun 

muştu· 

DISARIDA : 
• Bcrll;de polis birçok ecnebt gazeteleri

ni mtisadcre etın.lştir. Alman hürriyet parti 
sının beyannamesini neşreden btitUn İngiliz 
Fransız gazeteleri toplattrrılırııştır. 

.;ı Lehlstanın Bla.Jlstolc mensucat fabrika 
ıo:ında çalışan 5000 amele, yevmiyelere 30 
santim zammedilmedlğl için grev llAn etmi~ 

lerd.lr. 
"' Rumen heyeti vekilesln!n kararı il~. dün 

den itibaren harice buğday ihracı menPdil 

miştir. 

• Sovyetler birliği merkezi clra komitesi 
divant, Çolı:oz zahire komiseri Kalfanoviç;I 
azlederek yerine Detenlwyu tayin etmiştir. 

ııı 1talyanlar tar:ıfmdan Habeşlslandan 
ı;tkarılan tngJliz misyonerleri ve Hindli Meh 
medller ~lrl{eti mensupları hakkında. A\·am 
ka.marMrnda beyanatta. bulunan hariciye 
mtisteşarı: "Bunlar bizim gizU teşkilAtımıı:a 
dahil adamlar değildi. İtalya hUkOmetl nez
dinde teşebbtis!erde bulunduk. Bulunm.akta 
devam edeceğiz .. demiştir. 

* 30 milyon dolar ihtllM f'den Çin b1tnke 
rt Franşıı.soşa.ng, reklnde kurşuna dizilmiş-

tir. 
"' Japon imparatorunun karde§I, tac giy

me merasiminde bulunmak Uzl're bugün tn 
gilteredo olacaktır. 

• Bulgarlstanda, geçenlerde yapılan bele 
diye ve nahiye seçimlerinde muhtelif kaza. 
larda 166 Tllrk azası seçllmişUr. 

.;. Bulgar askeri temyiz mahkemesi, başka 
memleket hesabına casusluk eden iki Bulga
rm idamına karar vermiştir. 

• Habeş imparatoru İngiliz gazetelerinden 
birine \'erdiği beyanatında, "eğer Milletler 
cemiyetine güvenmeseydim, harbe daha iyi 

hazırlanmış olurdum,. demişUr. 
• Japon hUkO.metl, pek yakmdo. yapılacak 

olan diyet intihabatı do'ayısile 1 mayısta 
her türlU şenlik, alıı.y ve toplantı tertibini 
ya.ııak etmiştir. 

• Cezalrde Orandan h!ldirilcliı".!'ine göre 
300 yerli grevci çalışan ıı.mell'ye hUcum et 
'tllştlr. H kişi ağır surette yaralanmıştır. 

.;: Pl\rlFte bilylik bir kahve deposunun ö 
nUnde diln bazı bAdlselcr crreyan etmiştir. 
Depo mUdUrlyetı yüz kadar amt>leye yol ver 
mlş oldu~undrı.n bunlar birkaç yüz işsizin yar 
dımlle depoda. çalışan 300 amelenin depodan 
iı;eıiye ı;lnnelt'rin" mani olmuşlardır. Poli"I 
mUdıı.hale ederek asayişi iade e~Ur. 

ı;. Londrada polis dUn cenup l'lelürlkll şi 
mt>odifer hatlarında bir ııabotaj hareketi 
meydana çıka.rmr§tır. Londr a - Ranıaguk 
ekspres!nln geçeceği sırada meçhftl k!nuıeler 
ra.ylann Uzerlne demir çubuklar koymak su 
retile t-IPktrik cereyıınrnı ke~mlşler ve bir 
mUddl'l blltUn hat tızcrlnde mUnalrnl!tı dur 
durmu~lardrr. Tahkikat açılmı~tır. Bir mUd 
det ayni hat Uzerlndc polisin bir ipucu elde 
l'demedllti bu gibi birçok sabotaj bt\diııelerl 

olmuştur 

• Filiııtinde gizli bir komUni!Jt tc§kiH\h aza 
ıımın isimlerinin meydana çıkıı.rılması Uzert 
ne bir çok yahudi ve arap komllnJst tevkif 
edilmiştir. Bunlardan l'cnebl olanlar hudut 
hariclna çıkarılacaklar, yerlller de mabk"' 
meye verileceklerdir. 

ıi< Reıımen blldirlidiğine glSre tngiltPre h:ı 
rlclye bakanlığı slyaıo:t mUsteşarr Lord Plv 
mouth Flnlı1ndlyaya. ve sonra da Baltrk dev 
letlerlne · resmi ziyarcllcrdo btılunacakLı;. 

ııc Parlste beynelmilel sergi bl.nMı Uzerine 
çekilen kızıl bayrak indirilerek tekrar komu 
nJst rem.izlerini havi olmak Uzere mavi be 
yaz kırmızı cumhuriyet bayra~ı çekilmiştir. 

* İngiliz kralının taç gl:ımı.e merasiminde 
Bulgar kralını Pren.s Kiri! temsil edecektir. 
Diğer taraftan heyeti murahhasa Bulgarista 
om esk1 Londra elçisi Stankof ' 'e kralın ya 
veri general Tzanal'd:ı.n mürekkep olacaktır. 

* Roma civarında bir !llo uçuşu sırasında 
!ki tayyare çarpışmış ve bu iki tayyarenin 
mUrettcbatmı teşkil eden ~ekiz kişi ötmu, 
t\lr. 

~· 6 mayısta toplanacak otan ailA.hsızlanma 
konferansında İngiltereyi hariciye mUsteşarx 
Lord Cranborn temsil edecektir. 

·'·---------------~-, ..... 
KURUN'da: 

Yahya Kemalln memleketi 
Kurun'un fıJ.,""T'(J,CUJ1, Ho.saıı Kıım,çtıyı 

Başvekil ismet in.önü iJe Bclgro.da 
gitti. Arkadaşmıı;; yoWa Niş'e de uğ. 
ramış. Yu.goslavyanıın l:m §chri malUm
dur ki Simpoln • Orimıt ekspresin yo
lu iizcr~ndedir. 

Tuna lxnjlarınm Tilrk kontrolu al· 
tında bulunduğu. gii.nlerdc bıt tarafla~ 
ra Anadolu.dan birç.ok TürkrMıı a..şi

retleri yerkştiril1ni.ş ı-·c lnmlatuı ne
silleri (Evuwı fatilw.ıı = Fatihlerin 
ç.ocukları) adını taştyarak oıı doku. 
.;,ıcncıt a.srm son rub'wıa kadar bu, 
nwıtakalarda (büyü.k toprak sahibi) 
olarak y~mı.Jlardır. 

Tunanın bir baoağı olaıı gü::cl Mo
raoo nehrinin kenarındaki Ni.1 §ehri. 
Yahya Kemal gibi. Türk şiirinin ihti
şamlı bir prensiniıı hayatına adım 
katmakla hiç şüphesi;; bir gurur duy
mr.ığ<ı müstahaktır. 

Hasan Iiurnçıayı diyor ki: 
Türk gazetecileri Belgrada gider. 
ken tren (Niş) istasyonunda durun· 
ca a.§ağıya inmişler, buradan bir. 
kaç çömlek yoğurt alıp yemişl('r. 

(Niş) Yahya Kemalin memleketi ol
duğu kadar yoğurdu ile de meşhur· 
dur. Buradan geç:en Türkler bu şai. 
Iini ve onun şiirlerini hatırlıyarak, 
ruh !arını gıdalandırdıkları gibi bu 
ı::chrin yoğurdu ile de ıtğt7.larmı 

tatlandmrlar. 
(Niş) in bir ttır:ıftan Yahya Kcma· 
!in memleketi olması, diğ"r taraf. 
tan yoğurdu jJc ı:;öhrct bulması gös· 
terir ki burası dah:ı pek yakın bir 
mazide baştanbaşa denecek derece
de Türk şehri idi. O kadar ki bu • 
gün bile elli yaşından fazla olan her 
Nişli Türk~c bilirmiş. Fakat ~imdi 
başı kalpaklı bir tanecik Türk ile 
onun karısından ve bir iki çocuğun
dan, bir de tek minareli bir cema. 
atsiz camii bckliycn sarıkh bir i · 
mamdan başka hiçbir Türk kalma
mış. Halbuki Yugoslavya. Balkan. 
larda hB.la Türk nüfusu Romanya
dan, Yunanistandan. hatta Bulgıt. 
ristandan daha çok olan bir devlet. 
tir. Bosna ve Hersek ile Üsküp ve 
havalisinde bugün bir milyon yedi 
yüz bin Türk ve müslüman olduğu 
halde (Niş) deki kalabalık Türk ke
safeti bir tek Türk aileye kadar in. 
mesi garip bir hadise değil midir? 1 
Dostumuza CCPap verelim: 
Bu pek tabii bir ı•cticcdfr. Ni§ Tür

kiycdcıı 18i8 de ayrılm1ştır. Nişli 
Türkler :cngiıı, lıür 1·c r.fcndi olarak 
doğdukları yerlerde "reaya,, halinde 
yaş1yacak fıJ~nclfc olnırıdıTdarı için n_ 
n.a.vrıtaıuı göç cfmi.şlerdir. Yahya Kc
rıı.aliıı a.:Zesindcıı bir kı.smı. Balkaıı 

Tvırbiıı.c h·adar Rımıclindo yaşardı. Fa
ra::.~ fc!IZC..'li Dranuıdrı. benim ailem.iıı 
7com.şus-u idi. 

Bana çiçefjiıı 'kokusımu vo güzelliği. 
ni ilk defa o1arak aıılataıı aııanı <leğil 
odur. H iç unutnıam! Ne asil kadmdı, 
Koıuı[iıııııı bahçesindeki biifüıı çiç<'k
Zeri lJnJı.rıvanlanwı yoldıfftmwı ve 
Tıcpsiııi bana gönrlcrtmi§fi. San11;orımı 
ki: ~ 

"Dost Yugos'lavyanm :m1111t 1·e ede. 
biyata h"lyraıı mihıcvvcrleri tarafm
daıı Nişin en gi.acl yerine '"Yahya Kc
rıı.11,. in a.dmı <nıan bfr plak asıl.d1ğı. 
n ı göreceğimiz giinlerdr:n u;;;akl.ardrı 
değili:::. 

Zaten Ballo1.nl.rmıı. K.11radcni.: vo 
Akdeniz k•yılarınm, hatta Orta A1ı~u
pamıı n~rc.<ıiıule Tiirkiiıı bin hatırası 
yoldur ki... 

Faı-a::::a bcıı ayııi yollardan geçer. 
hen, bir isfıa,<;yoıı<!~. birlikte sc.y:ıluıt 
ettiğimi;; hıarmıııı lJ :rdcııbirc gö::lcd 
ya.şardığım 1ıc: 

- Aa.'.ı ... Demek l>ııı"<l.s11ıd1 ! 
Diye ha~ikırdığım hah;T.arırıı ..• 
Meğer Brılko.n 1ıarbind.c 1)(1.l"Arısı Pro-

fesör Doktor lsma."l Derviş lm istas
yonda esir d~m-ii.pııii..J. I şf c adı: 

M etro-t'i{'(J. ... 

TAN'da: 

Merdiven ayaklaranın 
kavgası 

Felek bur/an güzel bir yazı ya.::mı~. 
"K1raat kitavlarrnı <ırflk nıü::c heri. 

(Sayfayı reviriniz) 
Kara Davud 



Mahkeme evrakını 
değiştirmek isterken 

Sigorta dolandırıcılığı mazouolarıodao biri 
cürmümeşhut halinde yakalandı 

Zabıta mükemmel bir cürmü me~but 1 
planı tertip ederek bir mahkeme kati- ı 
binin deliletile bir rüşvet ve sahtekar. 
Irk müte§ebbisini ele geçirmiştir. 

Bundan bir müddet evvel sigortalı 
bazı diri kimseleri ölü göstererek si
gorta şirketleririden para vuran şebeke 
arasında Onnik İpekçiyan isimli biri 
dahi yakalanmış ye muhakemesi devam 
etmekteyken talebi üzeripe tahliye edil 
mişti. 

Fakat, İpekçiyan bu müddet zarfın

da rahat durmamış, mahkeme evrakın. 
da kendi lehine bazı değişiklikler yap
tırmak istemiş ve mahkeme katibi Av
niye bu hususta bir teklifte bulunarak 
100 lira rüşvet vereceğini söylemiştir. 

Namuslu memur, ne yapacağını sez. 
dirmemek için evveli parayı azımsar 

görünmÜ§ ve "yarın gel, düşüneyim,. 

ldiyerek İpekçiyanı savmıştır, fakat va
ziyetten derhal mahkeme reisini haber
dar etmi§, mahkemeden de zabıtaya ma. 
lümat verilmiş ve adamı cürmü meşhut 
halinde yakalamak kararlaımı1tır. 

KStip Avni ertesi günü lÔO liraya 
''razı olmuş., ve 1pek!jiyana kendi evin· 
Öe buluımağa söz vermi1tir. 

Polisler, evin civarında bekliyorlardı. 
tpekçiyan i~eriye girmekten nedense 
kaçınmrJ ve Avni ile kapı önünde bulu
§arak, Sultanahmede ldoğru gclmiJtir. 

tpekçiyan, peşinde gizlice gelen polis 
lerin farkında olınıyarak Avniye yüz li. , 
rayı iki ellilik halinde vermiş ve Avni 
deki evrak zarfını istiyerek yerine ken· 
eli cebindeki sahteleri koymağa savaJ
mışsa da katip Avni, evrakın zayi olma. 
sı ihtimalini düşünerek zarfı lpek!jiyana 
uzatmakta tereddüt ettiği sırada, lpek
!iiyana helecanla Avninin eline atıhnıı 

~ııımııuııuıııı~mımılRUlıılllllllttlı••.._.... 
doru gWi görüyorum."' diye bıa~lıyarı. 
bu yazısında a.r7~nuz, "iı.!t basa
makları alt basi.i.mak'lt.in:na yan bakan 
bir nıerdivcııi, gcr-t'' bir yolcunun alt 
i lst ediverdiğini oo Ö14. ~ mNelcc 
tl.stte olan l>Mamaklamı altta klUdık. 
larını ve arlık böbiirkmcnı.edikleriniıı 
anlatan bir hikiiyeden trıiil1ı.em oldu
fjımu sÖ1Jlüyor ve §1' tahlili yapıyor: 
B~n merdiveni masadan daha &§a

ğı görürüm ... 
:Merdivenin en kabadayısı. en mü. 
kenuneli yine merdivendir. 
Eskidi mi, yakılmaktan b~ka şeye 
yaramar., hiç antika merdiven gör
dünüz mü? 
Hiç olmazsa masanın antikası olur, 
mura.sı!aı olur, e!kiyince de enka. 
zından bir ufak iskemle yapılabi. 
lir. 
Basamaklık şöyle dursun, merdiven 
olmak feci bir şeydir. Lakin gel ge
lelim, merdivenler bunun farkında 
öeğildirler. 
Hay ycışıyasın! 

CUMHURIYET'te : 

Montröde Mısırın kaktkl 
lstlkllll konuşuluyor 

Yumt.! 'Nadi bugünki4 bt:ışma];alc

si~ M1sırm ist<f kl4JtnL temin edecek 
esa.s?arın müzakere cdilıdiği Montrö 
7•onfcrar..sm.dan bahsediyor. Nadi dost 
ve locırdc§ M1sırın yeni istikltilinden 
Türlciyenin ne derece mcmnuıı o'laôa. 
ğıııı bir daha t,(Jba.rü:; cttircrc1: maka
lesini §ijy'le bitiriyor: 

Kapıtülüsyonla.rı kaldıran Mısırın 

yerli yabancı herkese A\TUpai şek. 
Jile tam müsavi bir adalet tatbik et. 
rr.cfri ;:aten kendi dahili tekemmülü 
hesabına vazife olarak üzerine al
r.l!Ş olacağı !;lÜphcden azadedir. 
B ütün bu sebeplere lngilterenin ka
J)tfüiısyonl:ı.rı kaldmnak için ahdi 
yrı.rdı~.unı da ilave etmek laznndrr. 
P f'k yakındnn ve büyük bir alakayla 
t akb ettiğimiz bu i~tc0Mısır istfü. 
lıi!"nin 7.aforinden Mısırlılar kad:ır 

mommın olacağ1m1zı bir daha kay. 
clctr.1ck b izim idn bi.i~iik b!r zevk. 
tir. 

II:ıbcr'iıı lJ ı tcmcmz~ de b.llunarah 
Mısırcı loo.r • olaa scnıpcıti borcunu 
daha euocl öcl.emi~ olduğıınıı 1aatırkıt. 

mak i3teri.m. l 
Kara Davud 

ve eline ıeçirdiği kağıtları ztıtmağa 

başlamıştır. 

işte bu sıraJda polisler ipckçiyanı ya
kalama~a girişmişler. ipekçi)·an kaç. 
mak istemiş ve saptığı sokakta karşı

ı;rna bir komiser çıkmıştır. ipekçiyan 
O='.-: çarpınca yere düşmüş ve yüzünden 
yaralanmı~tır. Müteakiben. kendisini 
alıp cürmü meşhut mahkemesine gctir
miılerdir. 

İpekçiyan mahkemede şöyle demi§. 
tir: 

- Avni ile gidiyordum. Memurlar 
gelip beni yakaladılar. Ne olduğunu bil
miyorum. 

İpekçiyan bu suretle tevil yoluna 
gitmişse de, esasen pek yorgun olup 
mahkeme sorgularına layikile cevap ve
remiyecek bir halde bulundu~unidan, 

kendisinin ıimdilik adli Tıbba gönderil 
mesine karar verilmiştir. 

Muhakeme 16 nisanda yapılacaktır. 

İpekçiyan tevkif edilmiş bulunuyor. 

Cumhurreisliği , 
sarayı 

inşaat için beynel
mllel bir miisabaka 

a~ılıyor 
Ankarada. yaptınlma.sı kanunla ta. 

karrilr eden Riyaseticümhur Sarayı ve 
Büyük Millet Meclisi binası, Ankara. 
nm en muhte~ modern binaları ola· 
caktır. 

Bunların inşası için projeler, bey
nelmilel §()hrcti haiz mimarlara yap
tınalca.ktır. 

Büyük bir müsabaka açılacak ve bu 
müsabakayı kazananlar hemen işe 
ba.şlıyacaktır. Her iki bina için 4,5 
milyon lira sarf edilecektir. 

Bir depoya 
dadanan 
hırsızlar 

Dün gece iş başında 
yakalandılar 

Sirkecide Bakiye ait demir d<"posunda 
bir milddettenberi muhtelif hırsızlık va. 
kalan olmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında mücsse~e hırsız 
lan yakalamak için tertibat aldırmış, 

malzemenin bulunduğu ambarlara bek
siler yerle~tirmi§tir. 

Diln gece sabaha karıı saat üç ide 
çift atlı bir yük arabası ile iki hırsız 

müessesenin önüne gelmişler. içeri gi
rerek çelik sandıklarını arabaya taşıma. 
ğa baıtlamı§lardır. Tam bu sırada etrafa 
aaklanmıJ olan bekçiler birden meydana 
çıkarak htrstzların Üzerlerine atlamış· 

lar ve bunlardan birisi kargaşalıktan is
tifade ederek kaçarken diğerini yakala. 
mışlardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde iki ah· 
bap hırsızın şimdiye kadar bu müesscse
lden 19 sandık e~ya çaldıkları meydana 

çıkmıştır. 
Yakalananın itirafı neticesinde kaçan 

hırsıı;ın da kim olduğu meydan1 çıkmış 
tır. Onun da bugün yakalanacağı u. 
mulmaktadrı. 

iş Bankası müdürü 
l"ondraya "itti 

!ş bankası müdürü Muammer Eriş 
mali tetkikler direktörü Atıfla bcra. 
ber Londraya. hareket etıni§tir. 

Seyahat bir ay sürecektir. İngiliz 
sermayesine Türkiycde yeni iş saha. 
ları temin edilmesi ve lş Bankasını 
alakadar eden mevzular etrafında ye
ni çalı13ma sahaları bulunması düşü
nülüyor. 

Vefat 
Eski fransrzca öğretmenlerinden 

Nişanın kızı Şake evvelki gün, ldoktor. 
ların gösterdikleri biltün ihtimamlara 
rağmen, Haseki hastanesinde mübtcla 
olduğu hastalıktan vefat etmi~tir. Ay· 
ni zamanda eski hir matbuat cmekta:-ı 
olan Nişana ve ailesine taziyetlerimizi 
bildiririz. 

HABER - J\Jişam postası 

~! 
Balkan 

güreşleri 
Bu sene lzmirde 

yapılacak 
DUnya olimpiyadı dolayısile geçen 

sene yapılanuy<ın Balkan güreş şampi· 

yonasına bu sene 9 eylulde İzmirde pa
nayır esnasında yapılması düşünülmek. 

tedir. Fakat bu müsabakalardan evvel 
güreşçilerimiz Avrupa şampiyonasına 

iştirak edecek ve Londraya gidecekler· 
dir. 

Baş pehlivanlık için 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu .müsakabalar 
yapıyor 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kununun· 
dan: 

Çocuk Esirgeme Kurumu umumi 
merkezi tarafından her sene tertip edil
mekte olan ve stadyomun bitmesine in. 
tizaren bir, iki senedir yaptlamıyan 

Türkiye Başpehlivanlığını seçme müsa
sabakalan bu sene 21 mayıs cuma günü 
Ankara stadyomunda başlıyacaktır. Gü· 
reş üç gün sürecektir. Başpehlivana 
500 lira ile bir madalya verilecektir. Bu 
milli güreşe bütün Türkiye pehlivanları 
davetlidirler. 

Sekiz klilp turnuvası 
Sekiz klüp turnuvaaı tertip heyetinden: 

l - Sekiz klüp tarafından tertip edi. 
len bir ldeçrelik turnuvanın ikinci haf- ' 
tasma 18-4-937 pazar günü Şeref 

stadında devam edilecektir. 
2 Umumi duhuliye (15) kuru~tur. 
3 - Program: 
Saha komiseri: Ahmet Adem Göğdün 
Süleymaniyc - htanbulspor saat 12 

hakem: Burhan Atak. 
Eyüp - Beykoz ı;aat l 3,40 hakem 

İzzet Apak. 
Hilil - Topkapı saat 15,50 hakem 

Ahmet Adem Göğdün. 
'\~ e! .. - 1ıı. ..... .:ıoıu Sıa•~ ;ı,. ı.. .. ı..__. v . ...,-

ridun Kılıç. 

Atletizm işleri
mizde güzel 
teşebbüsler 

Son zamanlarda atletizm işlerimizi 
düzeltmek için güı.cl teşebbüsler ya. 
pılmaktadır. 

Atletizm. federasyonu Finalndiya
dan bir antrenör getirtmek için Fin. 
landiyn. federasyonu ile muhabereye 
girişmiştir. 

Diğer taraftan lstanbulun yeni at
letizm ajanı Suad Hayri, atletizme 
karşı halkın alakasını uyandırabil. 

mek için, milli küıne maçlarından ev
vel atletik müsabakalar tertip etme. 
nin imktuılar:ını hazıralmağa. çalı§· 

maktadır. 

İzmir ve Ankaradan millt kiline 
maçları için ~chrimize gelecek taktm· 
lar. kendi mıntaknlarımn en güzide 
atlelle.rinden birkaçını da beraber ge. 
tirccekler ve burada fotbol maçalrın
dan evvel binlerce seyirci önünde he. 
yecanlı atletizm kar~ıla§maları yapı
lacak ve böylece atletizmin de fut bol 
gibi bir halk sporu olması yolund:ı.ıııü
him bir adım atılmış olacaktır. 

Atletizm müsalıahaları 
bu haf ta başllgor 

Bu hafta cumartesi günü Taksim 
stad:nda mevsimin ilk atlctiı:m müsaba. 
knsı yapılacaktır. 
-- - - ----------

Almanyada 
13 yaşından ltibaı~en 

Boks mecburi! 
Berlin, 12 (A.A.) - Hitler 

gcnçli~.;ni hazırlama teşkilatı olan 
"Jung Volk,, m on üç yaşını bitirir 
biti mez boks dersi mecburi olaC"ak
tır. Bu tedbir, ·'°'iman S?Or şefi ile 
Hitler gençliğinin bedeni terbiyesi 
işlerinden mC-'ul olan §nbe ~fi ara
sında husul bubn bir itilaf mucibin
ce itti! a:: cdilmi§tİr. Maamafih mnç 
rnam1s·ilda bir ders verilmesi mev
zuu bnhis değildir. Bu maçlar, 
"Jung Volk,, azalarına memnudur. 
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Mısır kapitül8syon 
larıkonferansıaçıld 
Mısırın teklif ettiği proje müsa-

bir şekilde karşılandı 
Mısırdan kapitülasyonların kaldırıl. , Bu arada muhtelit mahkemeler dl 

ması için 1\Iontröde 2ktedilmcsi kararla- vardır kı, Kahire hükümeti bunlar ~ 
şan konferans ı:ıün açılmıştır. kında da yukanki tedric usulünün lcllt 

Konferansı açan İsviçre, federe hü- men kabulünü dcrpi§ etmiştir. 
kumctleri reisi olup Boğazlar konfcran. Mısır hükumeti. bir sarsıntı olma~ 
sını da açan Motta idi. intkalin temini için §Unları trklif et' 

Motta sözü Mısır başvekili Nahas mektedir: 
paşaya terketmi~ ve Nahas paşa, ltapi- 1 - Konsüller mahkemelerin kaJ' 
tülasyonlarm Mısıra verdiği zarardan hc:kkının muhtelif mahkemelere dc•ıio 
ve beynelmilel münascbatın inkipfına Z - Milli mahkemelere devri haJıt' 
mani olduğundan bahsilc Mısırın haklı lamak üzere tedricen ortadan kalka',a 
taleplerini ve hazrrlam~ olduğu proje- muhtelit mahkemeler teşkili. 
yi ortaya koymu§tUr. Fakat intikal mefhumile telifi katıif 

Mısır projesi, yanm asırdanberi de. olmıyan yabancı hakimler ekseriyeti 
vam edegelmekte olan kapitülasyonla- prensipinin geri alınması münasip ol" 
rın kısmen dcrh;ıl, kısmen de tedricen caktrr. 
kaldırılmasını istemekte ve bwılar ic;Jn Nahas paşanın nutku alkışlarla kaı1' 
intikal devreleri g&termek ~ibi sok lanmış ve müteakiben riyaset intihabıııı' 
müsait esaslar da koymaktadır. geçilmiştir. 

. Eminönii Halkcvi turnuvası lngiliz projesi 
Montrö 12 (A.A.) - in~iliz delel' 

galipleri heyeti, Mısırda kapitülasyonların ilgr 

M Ü kafa ti arın 1 6I hakkında konferansa bir proje vc.:rnİf 
tir. Bu projenin ikinci maddesinde, bııf ah yo f la r dan böyle Mısırda yabancıların, beyncio 
milel hukuk kaideleri müstesna ol~ 

Eminönü HaUıevinden: 
11-10-936 tarihinde başlıyarak 

üzere, Mısır kanunlarına tibi olacd' 
bildirilmektedir. 

21-3-937 tarihinde nihayetlenen Evi 
miz futbol lik maçlarının neticesinde 
Akınspor birinciliği. Aksaray Gençler. 
birliği ikinciliği ve Şark~iınendimer ay
rıca yapılan (B) takımları şildi birinci
liğini kazanmışlardır. Mükafat tevzi 
13-4.93 7 tarihinde evimiz: merkez sa· 
lonunda yapılacaktır. Alakadar klüpler 
tebliğ olunur. 

Mısır hükumeti blr medeni kanuııl' 
bir ceza kanunu ve bir de muhakeme._. 
sullcri kanunu teklifini vaadetmektedif• 
Bu kanunlar ll cylul 1937 de mer'iyet' 
girecektir. Muhtelit mahkemekr har 
kmdaki yeni hükümler 15 teşrinie~ 
den sonra mcr'iyete girecektir. tntikP 
devrcs.i müddeti MlSlr projesinde açı• 
bırakılmıştır. 

Bu aJqam TURAN TiYATROSUNDA 
YAVRUNUN GECESi 
Ses kraliçe•i Bayan HAMiYET ve 
Y A V R U'yu seven aaz arkada§lannın 
İ§tirakile aanatkar NAŞiD ve arkzıcla§• 

lan tarafınd&n KURT ACZJNDA 
KUZU korr.edi 3 perde 

Avn~ KA1 . yrı KtlVARTOSU 
umum tantozler taratrnciA.ri 

SOMER sinemasında 
varın Akşamdan Dtlbaıren 

Amerika harbine ait tarihi bir safhayı musavver 

CASlJS PENÇESiNDE 
Mühim ve alakabahş mevzu da a§k filmini gösterecektir. 
Oynıyon: JOHN BOL.ES - WALLACE BERRi 

ve dilber BARBARA ST ANWICK 

---·-
Devlet Demiryo)ları Umumi 

Müdürlüğünden: 
Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize tlveri~ 

çıkmak, Türk tebaasından bulunmak ve 35 yaşını ge~memek ıartilc idarcı:nilt 
Ankarada çalıştırılmak üzere iki ı essam ile işletmeler ihtiyacına göre Htzum ı" 
rülecek mahallerde istihdam olunmak üzere 6 §Ube ıtfi ve 15 kısım ~di hiıııtC' 
tc alınacaktır. 

Ressamlık ve kısım §cfliii isin Ankarada Yol dairesinde, htanbulda :Haf 
darpaşa İjlctmesinde, 1zmirde d~ tıletmc merkezinde 28-4-1937 çırıa:nbJ git' 
nü müsabaka imtihanı yapılacalttır. Ancak §Ube şefi olarak alınac:aklarm imti ' 
hanları ayni ıüııde yalnız An turada ya pılacafınclan bu istekte olanlann muaY d 
yen olan günde bizzat Ankara.la Yol <laıre:;ine mürQcaatları lazımdır. Şube ş• 
olarak alınacakların yüksek tahsil görmüş olması laz:ımdır. Mühendis olanlar iı1'' 
tihansız alınır, diğer talipler ve Nzfia Fen Okulu mezunla:ı aruın;h imtihl' 

yapılır. . . , 
KJsım ~efi ve rcs:;amlık ı:ııtıha~:na gireceklerin en apiı tahsi} §artı orta 

1 

dır. Nafia fen okulu mezunları bu hızmetıcr için imtihansız almır, Diğe.rlcri arl' 
sında yapılacak imtihanda san'at ~kulları ile lise mezunlau tercih edilir. İstekli' 
terin tlilek~elcrine aı;ağıda gösterılen \'C:ıaiki de eksiksiz olarak iliştherck ~ 
ı:cç 26-4-1937 tarihine ka~ar .dof!ı.u~an dofruya adı ıeçen işletme Müdür: 
lükl.:rine ve Ankarada yol .daucsı Reıslığinc müracaat etmiş bulunmalan ıerc~ 
tir. Bu tarihten sonra yapılacak müraea t~ar kabul edilmez. 

ı. - Diploma (veya Noterlikten suret). 
2. - Hizmet veS&iki (En ~on ve e• velki hizmetler için). 
3. - Polisten tasdikli iyi ahl$.k bclıesi. 
4. _ Hü~yet cügdanı (nüfustan tasdikli). 
5, _ Askerlik vesikası ( Ao;kerliğini bitirmiş olmak veya alakası bulunııı•' 

mak şarttır.) it 
Şube şefi olanlardan yüks:.k okul mczunk.rına bidayette 97, yüksek b 

mektepten mezun olmakla. bc~~ber ya~ancı bir memlc.kettcn yuksek bir ihtit'; 
diploması bulunanlar 130 lıra. ucıetle hızmete alımr. Ve tatbik olunan cı•alar d 
iıcsindc terfi eder ve zam görürler. 

Kı$Im şefi ve re::sam olarak alın3c;akllrdan yük ek tahsil görenlere !1' 
lise veya muadili ıncslek okulu m:zu~l~rına 67, orta tahlil ıörenlere ş7 lira ~ 
at verilir. Qarp lisanlarından birinı bild1 ği ayn bir imtihanla belli olanla.f bir dl' 
rece daha yukırı ücretle almabi!irle_r. . , 

1Jizmc:tin1ize ı;irecckle~in terhlerı ve görecekleri otomatik zamlar idare~ 
İ!fİn tatbik olunan kanunu mahsus hül:ümıcrinc. tcv~ikan yapılır. 

Ankarada kendilerine vuife verilenlerin alacakları mesken bedeli yusaııc'i 
gösterilen ücretleı·clen hariçtir. (853) (1907) 
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Bir aşkın 
neticesi 

Bu küçük seyahati ne büyük bir ı 
ı.evkle ha.zırlam1şlardı. Onlar lstan
bulda.n gidecek, Ya~ovada dört günle-

rini baş başa geçireceklerdi. Çti.nkü 
sevişiyorlardı. Cidden biribirelrine a. 
şık olduklarma kanidilcr. Fakat biri. 
birlerini rahat gönnek için hiçbir za. 
man fırsat bulamazlardı. Laa.ıetta:yin 
otel oda.la.rrnda aceleyle buluştukları 
anlar onları doyurnıaz, iştiyaklarını 
teskin edemezdi. 

Feyyazın kıskanç bir karısı d 
üstelik onun parasiyle ticaret var 

1
• 

yeeini düşmüş olduğundan ayn~::_m~ 
ma.men sarsılacak, mahvola kt 

Bö 1 b
. ca 1. 

- ye ır iş yapa.rs"-
1 . . • .........., sonra na-

sı geçınırız, şekerim., a· 
nardı. · • ıye dert ya. 

Sevgilisi bayan Hidayet f l 
rar etmeza· f"\::_,_ • ' aza ıs-

ı. ~w.J.Kti o da çocukl 
dan, kocasından . arın. 
du t te . . ayrılmak ıstemiyor

. ~ onun ıçın, her ikisi de böyle 

::: rnvebkısa randevuıarla iktifa et-
" ec ur kalırlardı 

Erkek kırk . · 
bir mekte ~~ı g~mı~ olduğu halde, 
§anı ka.r:ısin ebesıym~ gibi her ak. 
du. Hida et a hes~p venneye mecbur. 

b . y e ~elınce, randevusunda 
ıraz geciks h 

"'e~·ı . e, emen telaş eder, endi-
"' • e. 

-Aman 
tayd Do ' geç kaldım. Kızım da has. 

ı. ktor Yed'd 1 
yetia ..... ın 1 •1 e ge ecek, çabuk 

""'3""'<' •••• - derdı. 
Onun beş ya d . 

bir og·l bi şrn a bır kızı, sekizinde 
u, r de çok 'k yeli b' k nazı , çok terbi-

ır oca.sı vardı. 
Kocru5rnın y • 

tiıa. i . egane kusuru fazla in. 
ı;,;.; nıf Ydı. Hayatta en ufak de<;işik· 
~., anteziyı· kah 1 t 0 

b' h u e mez, yeknasak 
ır .ay~t yaşardı. Bir gün Hidayet 

sevgılisıne ~u müjdeyi verdi: 

- .Kocam iki ay müddetle Tra.bzo
na gıdecek. Mühim bir işi çıktı. Bu 
fr,ry,t~mutL:ı.ka ! 6 tifad ~ · ıa:_ 
~;--~· ç ounazsa 'aort gıliı. için ba§-
~a. ır yerde kalalım Sen d k 
ona. göre kandrr ! . e arını 

w FeyY~:. bunun pek kolay olmryaca-
gını duşunerek üzül" d 
~ ·ı· . . uyor u. Fakat 
vgı ıeınt müteessir etmeınek . . . 

H t<;ın. . d:ıi. ay hay! Bir çaresine bakarız! 

Filhakik za.ına.n k a evinde meseleyi açtığı 
Se, •• ,_at·a.r:ısı hiçbir ak.silik yapmadı 

" <Yı ın sebebi .. · · 
medi. Bilakis: tızerınde de ısrar et. 

- Ne Yapalım? t h 
vel gelir. Hazır · ~ . er şeyden ev. 
Aliye teyzıo.me s~n gıdıyorsun, ben de 

. ~ mısafir giderim' d 
dı. · • e-

- Ya ... Bu fikir n d ere en geldi? 
Şimdiye kadar böyel bir t · · ·· 
yoktu. asavvurun 

- Ne yapayını? Sen onu hi 
yorsun. Tahanım .. 1 ed . ç sevnıı. 

. . u emıyorsun B 
n seyahatinden istifad · a. 
dmcağızı göreyim. e ederek ka. 

d 
w / 

A amcagızın içinde . 
uyandı: Kansı da garıp bir his 
memnun oluyordu gal?bnun gittiğine 

ı a .. 
Fakat Hidayetin se .· .. 

şUnceyi unutturdu. vıncı ona bu dil-

- Acaba nereye ,.,·d ı· 
N ,.,ı e ım" 

- ~reye istersen. · 
Ha.ya· y 

- ı .. alovaya gider 
- Çok guzeı. ıın. 
Mevsim bahara 1 . . 

bi seviniyorlard 
1
' kısı de çocuk gi-

yakla.şmca şidde:ii F'.akat w Yalovayva 
mıya başladı, Erk bı~. yagmur yag. 
kadma sordu: ek urperdi. Genç 

·==-------

- üşüyor musun? 
_ Baksana. havaya ... Ne talih? 
Otele indiler. Bir yere çıkamıyorlar 

dı. Ertesi gün, her ikisine de saatler 
pek uzun gelmeğe başladı. 

Hidayet mırıldandı: 
_ Buraları, bu havada ne hazin o-

luyor. 
Masanın başına geçti: 
_Dur, çocuğuma mektup yaza. 

ynn! • dedi. 
_ Ayol, daha. dün ayrıldın! 
Erkek, karısının kendisini pek ko

laylıkla brraktığını düşü~üyordu'. Ay
rıldıkları zaman şöyle soyleınıştı: 

_ Mademki pazartesi döneceksin, 
ben de 0 gün yeşil köyden dönerim ..... 

Haydi, güle güle. 
Feyyaza bu "güle güel,, bir istihza 

gibi gelmişti. Şimdi bunları d~şü~Ur
ken kaşlarını öyel çatıyordu kı, Hıda. 
yet merakla sordu: . 

_ Canın sıkılmlşa benzıyor şeke-

rim ... Nen var? 
Hakikati anlatmağa mecbur oldu: 
_ Bana öyle geliyor ki, bizim bura

da olmamızdan bilistifade karım da 
fink atıvor. Galiba dostu var. 

Genç ·kadın omuzlarını silkti: 

- Sana ne? 
_ Ama tuhafsın ... Nasıl bana ne? 
_ Elbette... mademki biz biribiri. 

ınizi seviyoruz, senin için bizim ikimiz 
mevzubahsız. Karını ne düşünüyor· 
sun? 

Feyyaz içini çekerek: 
- Öyle ... Öyle ... 
Lakin kalben buna kat'iyyen kani 

değildi. 
Boş otelin büyük yemek odasında 

karşılıklr yemek yediler. Hava serin
lemişti. Üşüyorlardı. Artık biribirlcri. 
ne söyliyccek söz de bulamıyorlard1. 
Kadın asabiyetle kendi kendine: 
-'27dmı:ınıaraanr.ıe.rr~uıtıug'Uni, a.ol't 

gözle beklediğim fırsat bu mıymış? • 
diye düşünüyordu. 

Ertesi gün, ormanda dola.şmıya 

gittiler. Hidayet, şikayetli bir sesle: 
_Ama da suratın asık, şekerim! • 

qedi. 
- Ne yapayım? Kabahat bende de. 

ğil. Şu karımın meselesi kafamı meş. 
gul ediyor. Hakikati analmak istiyo
rum. 

Kadın, bu cevabın nezaketsizlik ol. 
duğunu erkeğe hissettirdi. Ve biraz 

sonra: 
_ Haydi otele dönelim ..• Çocuklara 

bugün bir mektup daha yazayım. .. 
M'era.JC ediyorum ... - dedi. 

Odalarına girdikleri zaman adeta 
biribirlerine kanıksamış eski bir ka. 
rı koca gıbi oturuyorlardı. Erkek aşa. 
ğı salona indi. Gazeteyi açtı. 
Kadın göründüğü zaman aksi aksi: 
_Ama da uzun mektup! ... Roman 

mı yazdın? ... 
Hidayet sinsi bir sesle: 
_ J{ocamm çapkınlık edip etmedi. 

ği düşüncesiyle mi kavrulmamı tercih 

ederdin? 
.Beraber geçirecekleri daha iki gün 

kalmıştı. Bu onlara müthiş uzun gö. 
ründü. Genç kadın: 

_ Ne garip! - dedi. İnsanlar bera. 
ber yaşamadıkça biribirlerini bir tür. 
lü keŞfedemiyorlar. Ben senin böyle 
c\.luğunu hiç tasavvur etmeuiim. 

Feyyaz cevap vermedi. Çünkü mü
(Dcvamı U incide) 

Nakl~de:ı: (Hatice Siiı·cy11a) 

Tonton 
anıca 

Avco 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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Yazan : Niyazi Anmet 

143 sene evvel bugUn - ...,,_,,..,.. -
1lhtila1 mahkemesi kadın erkek 

bir çok Fransızı ölüme 
mahkum etti 

Kırk giln içinde 1376 ldşl ölüme muh'~tlm 
edildi, 1120 r,1 öldürüldü 

Yanh,hkla mUcrlmln yerine masum öldUrUIUyordu 
Fransız ihtilalinde din için hayli 

kan aktı. Danton idam edildikten 
•taonra "Cenabıhak mezhebini tesis • 1 için,, bir proje hazırlanmağa başlan· 
dı. 

O vakte kadar milleti müdafaa 
için devam etmiş olan T errör bun
dan e:mra ruhun tasfiyesi için de
vam edecekti. 

- Dine riayet etmiyenler, hüku· 
met aleyhinde cinayet işlemiş sayı· 
lacaktır. İhtilal mahkemesi, uluhi-
yeti inkar edenleri milletine ihanet" 
le itham edecek.. 

Bu emir, Paris ve hi.itün Fransa· 
yı alt üst etti. Kamil Dernolen ile 
Heber'in karıları, birkaç general, 
birkaç Heber taraftarı mahkemeye 
verildiler. Bunların arasında pisko
posluğu terketmiş bulunan Gobel de 
:vardı. Mahkeme reisi: 

- Sen, dedi, uluhiyet fikrini 
ICaldırarak Fransa hükumetini din
sizlik üzerine kurmağa çalıştın .. 

Gobel: 
- Ben piskoposluğu Paris bele· 

diyesinin ısrarı üzerine bıraktım .. 
diye bağırdı. 

Kısaca şu cevabı verdiler: 
- Hiç kimse hükumetin müsa

adesi olmadan mezhep meselelerine 
dair bir şey icat etmek salahiyetin'! 
malik değildir. . "' 

Gene maznun'r arasmda bir lti
lisede ruhani ayini menettiren Şamet 
vardı. Reis: 

-Sen de, dedi, ayini menettir
mişsin. Bu kudreti nereden ve kim· 
den alıyordun? Cezanı işte burada 
ödiyeceksin ... 

1794 yılı 13 nisan günü, 143 se· 
ne evvel bugün, cinayet mahkemesi 
aini kaldırmak isteme suçu ile mahke 
meye sevkedilmiş olanlardan kadın, 
erkek hepsini idama mahkum etti. 

• • • 
Bütiin bunları yaptıran Robespi

yerdi. En büyük Clüşmanlarmı orta
aan kaldırmağa muvaffak olan Ro· 

.l>espiyer şimdi başa geçmişti. Onun 
:l:iu din uğrunda yaptıklarını ihtilal 
tarihi şöyle anlatıyor: 

0 
Terör, artık yalnız bir şahsm 

Robespiyerin menfaati için devam e
diyordu. Korku ve dehşet içinde 
'kalan meclisi milli, selameti umumi· 
ye komitesinin tekliflerini hemen 
hiç müzakere etmeden kabul etmek
teydi. Milli medisten daha ziyade 
fikri istiklale malik olan ve dini irti
ca sırasında F o~e isminde bir dinsizi 

· riyaset makamına geçiren Jakoben· 
ler kulübü bile Robespiyerin fevka
lade şöhretinden çekiniyor. Aley
hinde bulunam1yordu. 

Terör, gün geçtikçe artıyordu. 
Milli meclis "F ransanm neresinde 
bulunursa bulunsun, hükumet aley
hindeki gizli tertibata iştirak eden-

lerin muhakemelerinin Paris ihtilal 
mahkemesinde yapılma'sma karar 
verdi. Eski zadekan ecnebi teba
anın Paristen, kalelerden, bahri 
mevkilerden çıkmaları emredildi. !ta· 
at etmiyenler, bila hüküm öldürül· 
düler. Bütün Fransa dahilinde mev· 
kufların ahvali hakkında bir karar 
vermek için ahaliden mürekkep en
cümenler teşkil olundu. Bu encü
menlere hiç bir iş ile meşgul olma
dan yaşıyan ve ne ihtiyar, ne de ma'" 
lul olmıyan kimselerden "inkılaptan 
§İkayet ettikleri tahakkuk edenlerin. 
muhakemesini yapmak gibi mühim 
ve garip bir vazife verildi. Bizzat 
Robespiyer tarafından Oranf da teı· 
kil edilen encümen sel gibi kan dök
tü. Paris ahali encümeninin vazife· 
si ihtilal mahkemesine mümkün ol
duğu kadar fazla mücrim sevket

mekti. 
ihtilal mahkemesinin faaliyeti din 

irticaından evvel ve sonra, müthi§ 
bir derece arttı. Bu mahkemenin 
en meşhur kurbanları arasında Lav
vaziyenin on altıncı Luinin hem~i
resi madam Elizabetin meşhur Mal
zerh' in idam olunduklarını söylemek 
le iktifa edeceğiz., , 

İhtilal mahkemesinin ne derece 
korkunç olduğunu anlatabilmek için 
küçük bir misnl verelim: 

Gene ilitilal tarihinden birkaç 
satır: 

"Şüphesiz ki mahkum olanların 
hepsi masum değildi. Birçokları ec
nebi ordularına istinaden vatana ha· 
kikaten ihanet etmi§lerdi. Fakat, bir 
hayli masumlar da telef oldu. ihtilal 
mahkemesinin yanlışlıkla bir şahıs 
diğer bir şahıs yerine idama mah
kum etmesi gibi müthi§ hatalar gÖ'' 

riildü. Elhasıl, masum veya mÜc· 
rim, binlerce eşhas - engizisyon za 
manma layık vahşiyane bir tarzda -
itlaf edildi.,, r 
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Suriye Başvekili 
-

13 NfSAN_=._I~~~ 

Şam, 13 (hususi) - P~riaten dön
mekte olan Suriye Başvekili ile harici
ye nazırı Şama dönmüşlerdir. Heyet 
istasyonda ancak ''Demirgömlekliler,, 
ve Fransız müstemleke idaresi mensup. 
larr tarafından karşılanmıştır. 

Başvekil Şama döner dönmez, Fran
sanın cenubi Suriye kıtalan kumanda
nı general Fujer ile gizli bir mülakat 
yapmıştır. Vataniler bu mülakatın e. 
hemmiyetini tebarüz ettirmeğc çalış

maktadırlar. 

Suriye başvekili gazetelere şu beya
natta bulunrnuıtur: 
"- İyi neticeler dde etmiş olmaktan 

doğan bir sevinçle vatana dönüyoruz. 
Taleplerimizin meıruiyetini kabul ettir. 
dik. Elde ettiklerimiz hakkmda Halep
te uzun uzadıya izahat vermiştik. (Ge
çen gün neşrettiğimiz beyanat) şimdi 
bunları tahakkuk ettirmek yolunda ça
lışacağız. Pek yakında millet, faaliyeti
mizin semerelerini müşahede edecek
tir.,, 

Suriye başvekili Fransa ile Suriye a. 
raaında aktedilip, Cenevrcıde Hataya 
dair verilen karar üzerine hUkümsüz 
kalması lazımgelen Suriye - Fransa mu
ahedesinin Fransa tarafından ne zaman 
tasdik edileceği hakkında sorulan bir 
ıuale kat'i bir cevap vermek istememiş 
ve ''muahedenin Fransız meclisinin ö. 
nilmtlzdeki içtimaında tasdik edileceği,, 
Umidini izhar etmiştir. 

Vatanıler Fransızları atlatarak 

petrollan Ingilizlere sattılar 
Son gelen haberlere göre, Suriye va

b.nilcri Suriyedeki petrollerin itletilme
ai imtiyazını "Irak petrol şirketi,, ne 
vermiştir. 20 sene müddetle bu petrol
leri İrak İngiliz kumpanyası işletecek 
ve buna mukabil Suriye Vatani hüku
metine bir milyon lira borç verecektir. 

Suriye faiz vermiyecek, kumpanya 
kira bedeli olarak da Suriyeye silah ve 
mühimmat ver<'cektir. 

İrak petrol kumpanyası, Suriyede 
işleteceği petrol sahasının kira bedeli 
olarak şu harp levazımını vermeği ta
ahhüt etmiştir. 

Smith 
Maksime 
Lovels (M.) 
El bombaları C. T. 
Top (37) 
Obüs (37) 
Fişek 

Sert kuşaklar 
Hafif kuşaklar 
Maskeler (R. C.) 
Kazma, kürek, kıskaç, tel makaslar, 

kirip manileri. .. 
Bu silah ve mühimmatın dörtte biri

nin (13 mart 1937) den itibaren bir ay 
içinde teslim olunması' mukarrerdi. Bu 

hesaba göre Suriye hükumeti, "irak 
petrol şirketi,.nden almak vaziyetinde 
okluğu silahların dörtte birinin son kıs
mını da bugün (13 nisan 1937) almış 

bulunuyor. 
Mü\ebaki silahlar, 1937 senesi tem. 

muzunda alınmış olacaktır. 
Suriye petrollerinin yok pah;:;sma İn

giliz petrol şirketine satılması Suriyeli
leri galeyana getirmiştir. 
Irak aleyhinde propagandalar 

Şam, 13 (hususi) - Suriyede Vata. 
ni partisinin Bağdat hükfımeti aleyhin-

de propagandalara başladığım, hatta 
Şam sokaklarında İrak hükumeti aley-

hine beyannameler dağıtıldığını bildir. 
miştim. Bu propagandalar devil'll etmek 

teldir. Bu cümleden olarak Şamda Vata
nilerin fikirlerini neşreden "Arap Ofis,. 

Bağdat kabinesinin yakında çekile::cği 

yolunda mütemadiyen haberler neşredi
yor. Bu ajansa göre Bağdat r.azırlan 

arası~da fikir ihtilafı mevcutmuş, buse. 
beple kabineden bazı nazırlar yakında 

çekileceklermiş. 

HAmidin vasiyeti 
( BQ.§ tarafı l incide J 

- Şu deftere isminizi yazar mısı
nız? 

Sessiz sessiz kon~nlarm arasında 
ile.rliyerek açık mavi kağıda. ismimi 
yazdıktan sonra bir yere çöktüm. Sa. 
Iondakiler HA.midin nasıl söndiiğünü 
konuşuyorlar. Ona ait hatıraları a.nla
tryorlar .. Duvarlar HAmidin, Bayan 
LUayen'in resimleriyle kaplı... Kapı. 

nm yanında.ki kütüphane ve etajerin 
Uatü kitaplarla dolu... Hamidin bir 
bUstü kütüphanenin önünde duruyor. 

Ka.pmm zili birkaç dakikada bir ça
lmıyor, yaşlı, genç, kadın erkek in. J 
sanalr giriyor: 

Muhiddin Üstündağ, Sellin Sırrı, 
Celll Nuri, Galip Kemali, sa.bık vali-

lerden Sırrı, Celile Ekrem, Selim 
Mllmtaz, :Mitha.t C!mal, ŞükMe Ni. 
hal ... HAmidin en yakın ahbapların

dan avukat İsmail Ha.mi Dan.işmend, 
Vali ile cenazenin kaldırılması etra. 
fmda. görilşilyor, sağa sola t.elefon edi
yor. Onun rehberliği ile büyük ölünün, 
döteğinde resim çıkarılmasına mü.sa.. 
ade alabildik. Foto Ali ile apartıma
nm arkasındaki küçük odaya doğru 1. 
lerliyonız. HAmidi ebedt uykusundan 
uyandırmamak gibi bir hissin tesiri 
altında. kapıyı açıyor, içeri giriyoruz. 
Ceviz karyolanın içindeki beyaz örtü
ler hizmetçiler tarafından kaldırılı. 

yor. HAmid, bu büyük şair gözleri ka
palı yatıyor. Yüzünde tatlı bir tcbes. 
süm var gibi... Hayattayken nekadar 
sevimli bir insansa, ölüm döşeğinde 
de ayni sevimliliği, ayni cana yakınlı· 
ği mubaf aza ediyor. Hıçkırıklar, bil. 
yük ölUyü rahatsız etmemek için bo
ğazlarda boğuluyor ... Resim alındık. 
tan sonra odadan çıkıyoruz. Yandaki 
odadan Bayan Lilsyenin sesi geliyor: 

- Hlmid'imin resimlerinden hiçbi
rinin bir saniye için bile yanımdan u. 
zakla.~masına razı değilim! 

Bayan Lüsyen büyük 5airi, hayat 
arka.da.~mı kaybetmenin büyük tees
sürü ile hıçkırıyor. Sevdiğinin yanın. 
daki odada minder üzerinde oturmuş ... 
Bir an için i(ierl girip taziyede bulu
nanlıırı kabul ediyo1·. Kendisine tec:
hiz ve tekfin icıin Hrnı:din camic kaJ
dmlması teklif cdiliyo:-. B~na büyük 
bir isyanla ftı"ll.!ran ecliyor: 

- O, burad11.n S!'idemez ... Burada vı. 
lcanam! 

Son dakikaları 
HAmidln. son nc:-f~ırine ka.dar başm-' 

da buluna.n doıctor Bayan Suad Yıl. 
mazla görUşUyorum. lllimidin nasıl 

öldüğünü anlatıyor: 
"- Kendisini kurtarmak için her 

şey yapıldı. Kalbi ölümle çok mücade
le etti. DUn öğleden sonra gözlerini 
açtı. Beni tnnıdı. 

- Kurtarınız beni, dedi... 
Sonra bir an t.ekrar gözlerini açtı: 
- Memnun oldum, diyebildi. Gece 

saat bire doğm nabzını sayıyordum. 
Nabzı gittikçe a7.a.ldı, azaldı. Ve nL 
hayet bire beş kala durdu. Gözleri ne 
açıldı. Ne bir hareket yaptı. Uyku ha
linden ölüme sessizce geçti ... 

Hamid son zamanlarda hemen her 
gece otomobiline binip Serkldoryan 
klübüne gidiyormuş •.. Hava iyi olsun, 
olmasın muhakkak sokağa çıkıyor. 
muş ... Hatta karlı bir günde üç defa 
dışarıya çıktığı olmuş ... Perşembe gü
nü klilptc hastalanmt§... Otomobilde 
bir kriz geçirmiş. .. Cuma sabahı dok. 
tor Abravaya muayene etmiş ... Bron
şit teşhisi koymuş ... Hamid o gün öğ. 
leden sonra açılır gibi olmuş ... Cumar
tesi günü saat ikide tekrar bir kriz 
geçirmiş. Akil Muhtar, ~neral Be. 
sim Ömer, Cerrahpaşa başhekimi Rüş
tü, Ahmet Rasim, Marko, Abravaya, 
Suat Yılmaz bir konsültasyon yapmı12. 
lar ... Pazar günü iyileşir gibi olan 
Hamid dün ikiden sonra yine fenalaş- ı 
mış .. _ 

- Uykum var çok ... diyormuş. Dün 
saat ikiye doğru gözlerini kapamış ve 
bu hal öldüğü saniyeye kadar. sür. 
müş .•. 

Kendisine son üç gün zarfında süt, 
yoğurt, ho.saf suyu verilmiş ... 

Son giinleri 
Avukat İsmail Hami Danişmend 

Himid hakkında §unları anlatıyor: 
"- Hamid son zamanlarda bir ~o

cuk gibi olmuştu. Elleri titriyor, yazı 
yazamıyordu .. Beni çağırtmak için fi. 
lan yazdığı kağıtlardaki ya~sını bir 
şifre halleder gibi okuyordum. 

Bir hayal gibi ayakta dolaşıyordu. 

Çok güzelleşmişti. Gördüğünüz gibi ö- 1 

lüm döşeğinde bile bu güzelliği muha
faza ediyor ... kimseyi dinlemiyor, fena 
h:ı.vala~da bile sok<ığa çıkıyordu. Her 
konuştuğu kimse ile dünya • ahı et mev
zuu etrafında görüşilyor .. 

- Ahret var diyordu. Fakat ruhen. .. 

Belgratta müzakereler 

Türkiye Başvekili ile Bayan lnönü. Be!ı':rt gannda kendilerini karııhyan Dr. Stoyadinoviç ve Bayan stl 
dinovıç ile birlikte. 

(B~ tarafı 1 ıincide) bayanı Ali Haydar Akbay ve elçilik er-
defterini imzalamış, öğleden sonra kral kanı da hazır bulunmuşlardır. 

uzun makaleler yazıyorlar. Be~ 
gelirken bütün istasyonlarda b"" 
heyecanlı tezahürat yapmıftır._ ._..ı naibi tarafından kabul edilmişlerdir. Askeri klüpte ziyafet 

Yngoslav kral naibi tarafmdan baş. 
vekilimiz şerefine verilen ziyafette Yu
goslavyanm en yüksek simaları hazır 
bulunmuştur. 

Valide kraliçe Mari de Başbakan ve 
Bayan ismet İnönü şereflerine bir çay 
vermiştir. Çayda Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Arasta Türk heyetinin fciiğer aza
sı, Yugoslav Başvekili ve Bayan Stoya. 
dinoviç. Türkiyenin Belgrad elçisi ve 

KAR 
başladı! 

(BQ.§ tarafı 1 incide) 
takasında ilti buçuk, daha yükseklerde 
beg ru U t;dir. 

Şibinkarahisarda 
Şibinkarahisar: 12 (A.A.) - İlce. 

mizde bir haftadanberi devam e:len hafif 
fırtınalı yağmur ve sis neticesi bu gece 
on santim kalınlığında kar yağmıştır. 

Kiitahyada 
Kütahya: 12 (A.A.) - Dört gündür 

devam eden soğuklar neticesi olarak 
bugün merkeze ve mülhakata on san
tim kar yağdı. 

Yanyada 
Atina 12 - Dün Yanya civarında 

çok kar yağmış ve o havalide şiddetli 
soğuklar başlamıştır. 

Ben neden ahrete bugünkü cismimle, 
yaşayarak gitmiyeyim? .. 

Sanki sönmek üzere olduğunu bilmiş 
gibi son yazdığı \'e ismini koymadığı 

eserinden şu parçayı ağzından düşür

müyordu: 

Tad vok gecesinde gfüulüzünde, 
BM 11C1Jliycyinı bu yer yü..."iiıı.de ..• 

Sonra Bayan Lüsiyene hitaben yazdı
ğı şu parçayı lda okuyordu .. 
Tatlıdır ruzu şebi dünyanın, 
Tatmıyorsan o scaiıı noksanın ... 

Büyük Hamidin son yazdığı eser 
manzum bir tiyatro eserid:..-. Kanu
ni devrine aittir. Fakat ismini koyma
mıştır. 

Vasiyeti 
Hamit vasiyetname yazmadı. Vasi

yeti kendisinin münferit bir yere gömül 
mesi ve Lüsiyen de ölünce onun da ken. 

di yanına gömülmesi idi .• Şöyle diyor
du: 
"- iyi aıdam isek nasıl olsa cennete 

gider, buluşuruz. Cennet hakkımız yok 

sa hiç olmazsa ayni toprakta haşr ola
lım!., 

Haberden şunu rica ediyorum. Ha. 
midin yüz kalıbını almaya henüz kimse 
gelmedi. Akademiye telefon ediniz. Çün 

kün ben Bayan Lüsiyenin yanındaki 

telefonla alakadarları haberdar ede
medim.,, 

Cenaze merasimi 
Düyük ölünün cenazesi yarın büyük 

merasimle k:ıldırılacaktır. 
Büyük babası Abdülhak Mollanın ve 

ağabeyisi Nasuhinin yattıkları Sultan 

Akşam üzeri Topçudere zab:tan klü
bünde de Başvekil Stoyadinoviç bir zL 
yafet vermi§, ziyafetten sonra bir kabul 
resmi tertip edilmiştir. 
Büyük krala ve meçhul askere 

Nit istasyonunda yapılan ~ 
resmi esnumda kalabalık bir bV 
kütlesi, Batvekilimizle Hariciye fi 
kiliınizi alkışlıyarak: 

- Ya§asın Türkiye, yaşum ~ 
tatürk, yapsın İnönü ve Rüştü ~ 

Bu sabah ba§vekilimiz, müteveffa ru! diye bağmnı§tır. ~ 
kral Aleksandrın mezarını ve dönü§te Belgrat radyosu, lnönünün har' 
meçhUl asker abidesini ziyaret etmiştir. ve eseri haklmıda bu akpm l~ 

hürmet 

Yugoslav başvekili Stoyadinoviç ce bir konferans verecektir. A~ 
ve lamel lnönü tarafından verilen konferans çarşamba akşamı lstaııP 
nutuklan bugün bütün gazeteler saatiyle 7 ,30 da Türkçe olarak ;ti 
büyük bir ehe:nmiyetlc tebarüz et- lecektir. 
tirmektedir. Belgratta İtalyan, Türk resim gergısı 
Fransız, Avusturya, M3,-:ar ve Al- Dün gece Belgrat radyosuıı~ 
man gazeteler~nin ve aj•mslannm Türk musikisi neıriyab yç~§ 

~Ü~~~e -_-·'y~o;İ~vy~ - r~m~ki ~-bk ';;~i ;~;~l<fa~:", p';;~ 
bu temnaa verilen ars:cluaal ehem- gazetesi Türk resim sergisin~ 
miyet pek büyüktür. • bahseden uzun bir yazısında TiJV 

Yugoslav gazeteleri Türlôye dev- ressamlarının "yüksek aanatinddl' 
let adamlarının ziyareti hakkında hayranlıkla bahsehnektedir. 
~~---~~~~~~~~~~~~---~~~~--_.,/ 

Asiler bir lngiliz 
_gemisini zaptettiler. 

Bilbao cephesinde hükumetçr 
l~r iki kasabayı asilerden aldllaf 

Bilbao, 13 (A.A.) - Ş5ddetli buata beya~att.a bul~na~ak Alm~~ 
bir topçu ve tayyare hazırlıgından t~.Ce~era ısmınd~kı ~sı k~vazo~ 

h""k'" t k vvetleri dün Ala nun dun akşam ısmı henuz mal 
sonra hu ~~: m~him mevziler iş: olmıyan bir İngiliz vapurunu zapte' 
va cep esı D l k tiğini bildirmiştir. 
gal ederek Cagon ve ea tun asa- B T r 1'I 
balarını zaptetmişlerdir. Muharebe Pasaj~'vap~run .. f"e:~ld.~y.?'1ı ı?'~~ 
geç vakte kadar devam etmekteydi. l - de ~l1d. go uru ugu e 

ma um egı ır. 

Asi kıruvaıöriiniln tehdidi Hud Bilbaoda 
Bayonne, 13 (A.A.) -::- Almi- lngiliz donanmasının en bü~ 

rante Cervera ismindeki ası ~ruva- zırhhzı olan Hood, Bilbao limansıı' 
zörünün bir radyo telgrafı gondere girmiş ve orada bulunan dört lnsilif 
rek Biscaye sularına girecek lspan· ticaret gemisiyle temasa gelmişti!· 
Yol ve ecnebi vapurlarının zaptedile Avam k d .. k reı' "h ·~· b"ld. amarasın a muza e 
rek batmlacaklarını ı tar ettıgı ı 1• L d 1 2 ş· ı- 1 -~ 

·1 kt d" on ra, - ıma ı span~.f 
rı me e ır. cereyan eden hadiseler Londrada"" 

yük bir endişe tevlit etmiştir. ~ 
endişenin sebebi ihtilalcilerin Bil~ 
yu muhasaraya teşebbüs etmiş o ·)iİ 
landır. Bu limanda birçok lngl 
gemileri vardır. 

Bir Ingiliz gemisinin zaptı 
Bayonne, 13 (A.A.) - Bask 

hükumetinin bahri murahhası mat· 

Mahmut türbesine defnedilmek evvela 
hatıra gelmiş, sonra Edirnekapı §ehitli
ği düşünülmü§tilr. 

Fakat Muhiddin Ostündağın bu sa
bahki ziyaretinden sonra Zincirlikuyu

da yeni yapılan mezarlıkta ayrılacak bir 
yere ilk defa Hamtdin gömülmesi ta-

karrür etmiştir. Program Dahil:ye veki
li tarafından bugün vilayete bildirilecek 

Hamit yarın öğle üzeri ebedi metfenine 
gömülecektir. 

' Yek"ia Ragıp ôNEN 

Abdillhak Hamit ve eserleri 
İbrahim Necminin, Kanaat kütüpha

nesi tarafından basrlmış olan "A~dülhak 1 
Hamit ve eserleri,, kitabını tavsıye ede. 
riz. 

Başvekil Baldvin Avam karn~ 
sının bugünkü toplantısında bu 11 
sele hakkında beyanatta bulun&P"l 
şunları söylemiştir: J 

"- Bilbao harp sahasına ~ 
yakındır. Bilbao limanında bulo11"" 
lngiliz ticaret gemileri bombardıııı' 
tehlikesine maruz bulunmakta~ 
lar. Her iki tarafın limana m~!1' 
dökmüş olma;ı vaziyeti bir kat ~J 
endişeli hale getirmiştir. Bu şef3l~' 
tında Bilbaodaki İngiliz gcmil~ 
himaye etmek imkanı mevcut oJS'I: 
<lığından, lngiliz gemilerinin te~ 
mıntakası11a girmesine müsaade 
ıniyecek tedbirler aldık.,. 
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13 NİSAN - 1937 

Deniz müzemizin ha
tırlattığı bir zeka: 

Sermi mar Süleyman 
bey merhum •• 

Denizlerin akına, karasına, ve kızılına 
hü kmettiğimlz günlerde devrin en mükem
mel gemileri Türk tersaoelerlode yapılırdı 

Deniz müzemizi son gezişimde 
gözlerim mütevazı bir çerçeveye ta· 
kıldı kal~. 3~ s~ntim genişliğinde ve 
kırk santım ırtıfaında bir mütevazı 
tahta ç:.erçeve ki <1mladığı portre en 
ufak hır tevazu hakkı olmıyan yük· 
sek bir Türk zekasını hatırlatmakta· 
ôır. 

Önünden, bütün Türk milleti
nin baş açarak, saygı ile eğilerek 
geçm:kte tereddüt etmiyeceğini 
sandıgım ?u Çerçevenin içiI}deki 
p_ortre b~lı kılıçlı, ince bıyıklı, Azi
zıye fesh, sakalsız bir eski deniz za
bitimizin resmidir ki Türkün denizi 
bol bir vataı:da göğsünü gere gere 
yaşıya~ak hır millet olduğunu sayı
sız delıller arasında bir de bu ispat 
etmektedir. 
Sermiı;rıu~.Süleyman Bey merhum. 

. Eskı ~ urk gemicileri gemiye ya· 
P~ ~erlerdi. Deniz inşaiye mühen· 
dısmı: de sermimar. Bu sermiman 
deni~ müzemiz ziyaretçilerine şöyle 
tak~!m etmektedir: 
. . Mer~um Süleyman Bey eski 
denız zabıtlerimizden biridir ki 1273 
~rihin~e ~ersane sermimarlığına ta
yın edılnıış ve hayatını Türk deniz 
m.i~arhğmın yükselmesine hasret
ınıştır. Devrinde kontrolü altında ya
pılmış olan gemilerden bir kısmı 
şunlardır: 

Kosova kalyonu ( 1279) 
Nasrül'aziz firkateyni ( 1278) 
Hudavendigar firkateyni ( 127 7) 
Mecidiye ,. ( 1 263) 
Taif .. ( 1263) 
Ahter brik ( 1250) 
Ereğli buharlr gemi ( 1273) 
C.:...:~ " •• ( 1 2a.1) 
Tırablus .. ,, ( 1283) 
Pesendide ,, .. ( 1 264) 
Eseri Nüzhet,, ,, ( 1 264) 
Peyki Ticaret,. ,, ( 1263) 

. ~:vhada ••. .. den bir kısmı,, de
nıldıgı de gösteriyor ki: 

Se~irnar Süleymanm .. planla
rını_ tanzım ve tertip ederek tersane· 
de ımal ettirdiği buharlı ve buhar
sız ~arp ve ticaret gemileri,, bunlar-
dan ıbaret deg"ildir B""y""k kA . · u u sanat ar 
kocaman hır harp filosu v b" t' ' fil . . e ır ıca· 
ret ·1 osd tetkilıne imkan veren bu 
gemı :r en . aşka denize ve Türk 
bayragm~ ?ırçok tekneler daha h . 
d~etmq~ e 

• • • 
Güzel gemi kullanmak v ·d • 

b"" .. k e enız. 
lerde en uyu cesaret ve ustalık] 
harp etmek kadar güzel gem· a .. 1 ı yap· 
mak ~e g~.z~. gemi donatmak da 
T~rk:ın b_uyuk ananelerindendir 

Bı.~, hır merhaleye kadar de .. 
sanayııne ~emen hemen en .. nıl 
nümunelerı vennjQ ol b" guze 

d · -,: an ır mili t" 
Zaten enızlerd · · h e ız. e ıyı arp di . . . 
V e denizlere uz e şımızın 

un zama h Akim 
luşumuzun mühi n a o-
de budur. m sırlarından biri 

Denizlerin akı k 
le Adalar den· . : ıı:ılı ve karasiy-

ızının ve Ad . . .... 
Türk egemen!'"· l nyatıgın 
~ ıgı a tında b 1 d ... günlerde en ·· 1. u un ugu surat 1 "l denizci en b"' .. k ' en sag am, en • uyu v .. d 
mış gemilerin T'· k e en ıyı onan· 

ur tersanelerinde 

inşa edilen gemiler olduğu muhak· 
kaktır. 

Türk inşaiyeciliği yelken ve tah-
ta tekne devrinden buhar ve zırh dev 
rine birinci sınıf bir dünya müesse
sesi halinde intikal etmek saadetine 
de ulaşmamış değildir. On. dokuzun
cu asrın son rubunda Halıç tersane· 
si Türk mühendislerine ve Türk İş· 
cilerine demiri, çeliği mükemmf'l 
;urette işlemek imkanını veren bir 
büyük sanayi merkezi halini almış· 
tı. Makineleri, zırhı, teknesi torpito 
tübü, her şeyi Haliç tersanesinde 
yapılmış olan Yunus adlı torpito se
kiz on yıl evveline kadar donanma 
hizmetinde bulunuyordu. Meşruti
yet hükumeti Abdülkadir adlı kos
koca bir kruvazörü kızakta bulmuş· 
tur. Planları, teknesi, makineleri, 

... taretleri baştan başa Türk zekasının 
ve Türk işçisinin eseri olan bu kru
vazör, Abdülhamit devrinin bilin
mez nasıl bir manasızlığı ile yüzüstü 
bırakılmış ve nihayet günün birinde 
parçalanıp ham demir pahasına ha
raç mezat satılmıştı. 

Biribirini takip etmiş olan feci 
hadiseler, siyasi değişiklikler mem
leketin her tarafında olduğu gibi 
tersanemizde de tesirini göstermiş 
ve idare bozuldukça tersane de bo- 1 

zula bozula eski kıymetinin yüzde 1 

onuna düşmüştür. 
f şte cumh~riy:t, H~Jici bu halde 

bulmuştur. Şımdı fzmıtte ilk temel 
leri atılmış olan yeni tersanemizde 
genç zabitlerin?zin . Y ~ğ gemileri, 
motörler, mayın gemılerı ve şilepler 
yaptık!ar~~! ?.ab.~r .~lıyor ve bu ilk 
eserlerı gogsumuzu gere gere seyre· 
diyoruz. . 

iki mayin gemisi, bir motör, bir 
yağ gemisi yap,mak hiç şüphesiz bir 
donanma yaratmak demek değildir. 
Fakat bu hal bize Türk inşainecili
ğinde bir dirilme, bir canlanma baş· 
ladıgını göstermektedir ki buna ba· 
karak en küçük istidatlara en azami 
inkişaf imkanı veren cumhuriyet hü
kumetinin Türk zekasına bu sahada 
da çok geniş vasıtalar ve imkanlar 
vermekte geçikmiyeceğini tahmin 
mümkündür. 

İktısat vekaleti Almanyaya Mar-

iNKiBAZ 
ve ondan mütevellit baş ağrılarını de
feder. MiDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
toz olup MUMAStL MOST AHZAR· 
LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA 
KOLAY, ve DAHA K.A Ti tesir eder. 
Yemeklerden sonra alınırsa HAZIM. 
SIZLICI, MiDE EKŞILtK ve YAN
MALARlNI giderir. MiDE VE BAR· 

SAKLARI ALIŞTIRMAZ. 
Ağr:zıdaki kokuyu ve tatsızlığt defe. 

d l\{AZON isim ve HOROS markaer. 
sına dikkat. 

Küçük şişesi çıkmıştır. Fakat büyük 

şişesi ekonomiktir. 

HABER-~am pos~=======================-==7== 

Sayısız harp ve ticaret gemileri 
yapan bir Türk sanat.kan 
Scrmimar Süleyman bey 

marada ..;e uzun seferlerde çalıştırr 
lacak birçok gemiler ısmarladı. Al
man ve İtalyan tesgahlarına denizal
tı ve muhrip ısmarladık ve belki ge
ne ısmarlıyacağız da. 

Bu haberleri işittikçe bir taraftan 
seviniyor, bir taraftan da sinirle-

niyoruz. Zira ticaret ve harp filo
larımızın kuvvetleri arttığı için duy
duğumuz sevincin yanı başında 
mutlaka bir de şu iç sızısı var: 

··- Niçin bunları kendimiz yap
mıyoruz? Ne zaman gemilerimizi 
kendi tezgahlarımızda yapacağız?,, 

Bu iç sızısı, bu sual bir zamanlar 
iki ayda bir donanma halketmek ke
rametini göstermiş olan bir milletin 
denizcilik ve deniz mimarlığı guru
run un serzenişli bir ifadesidir. 

N. N. 

Dört milyon lira ile 

Milyoner olan 
adam 

18 Hra tekatit maaşı 
kazanmağa çalışıyor 

Yugoslavyanın Bjelovar şehrinde bir 

şimendifer memuruna N evyorkta ölen 

kardeşi 7 50.000 İngiliz lirasr (bizim pa. 
ramızla dört milyon altı yüz elli bin 
lira) miras bırakmıştır. 

Talün birdenbire zengin ettiği bu es

ki şimendifer memuru gazetecilere ba· 
km ne idi yor: 

"- Şimendiferde işimi hiç de terk. 
edecek değilim. Çünkü hoşuma gidiyor. 

Ayda otuz beş lira maaşım var. Tam 

yirmi senedir burada çalışıyorum yakın 

larda beni ayda on sekiz lira biı · maaşla 

tekaüt edecekler. Bu maaştan niçin vaz 
geçeyim?., 

Esir ticaretile 
mücadele 

Milletler Cemiyeti 
bir büro açıyor 

Milletler cemiyetinin yakınlarda U· 

zak şarkta esir ticaretine karşı açacağı 

mücadelenin merkezi Şanghay olacak. 

tır. Bilhassa kız ve küçük çocuk kaçak· 

çtlığı hakkında rapor almak ve mücade· 

le teşkilatına direktif vermek isin Millet 

ter cemiyeti Şanghayda bir büro açmak 

üzeredir. 

=······································-······················•••••11••••••11•••···································: 
i Söz söylemek sanatı i 
s .................................................................................................................... i 

Herkes hatip 
olabilir, fakat ... 

Esash ve metot dahilinde 
ciddi çahşmak şartile 

~®~Dlf@lfl): Ertuğrul Mlihjin 
NOKTA: 18: -Serbest s.lz söy- Serbest söz söylemede hatalarım 

leme; ayni zamanda doğru ve ma· SES TERBİYESİ 
nah konuşmaya da icbar euet. NOKTA 20: - İyi bir ses sahibi 

Eğer sıkılgan ve çekingc.;;nst-niz, olmak muhakkak Jazmı değildir. 
canlı d~ğilseniz muh<:'kkal ... konu~~r- Vakıa açık, kuvvetli, ahenkli 
ken mütereddit davranrycı1 ve n.ğ.1r bir ses sahibi olmak, bir hatip için 
nızdan dökülürcesine boyurı::ı O:a.. büyük bir kıymettir. Birçok hatip
he .. hm .. ) diyorsunur. K11vv~~li ler ve tiyatro sanatkarları vardır ki, 
konuşunuz, dudaklarınız .,ıka. ı"k bütün sermayeleri böyle güzel sesli 
veya ağ71nızı yarım açarak KLmtış - olmalarıdır. Böyle bir ses söyliye· 
mayınız. Cesur ve miis~P.t 01..ım;z. ceği şeylerin kıymeti az olsa da, sa· 
Dinleyıciler karşılarında kork;\k bir hibine şöhret temin eder. Fakat bü
adam görmekten ho~lanmazlar. tün bunlara rağmen iyi bir hatip ol-

Beşinci tecrübe: Cansızlığın Ö • mak için güzel bir ses muhakkak şart 
nüne geçmek için şu tecrübeyi kuv· olmaz. Güzel ses; serbest söz söy
vetle ve sıksık tekrar ediniz: lemenin, güzel bir tavnn, nutkun 

- Biz geri gitmiyoruz ve git- mevzu ve ifade tarzının yarısı ka 
miyeceğizl dar bile değerli değildir. Halk üze-

- Biz daima ilerliyoruz! rinde tesirli birçok büyük hatiplerin 
- Ve biz en acı neticeye varın- sesleri çok çirkindir. Buna bilhas • 

caya kadar tahammül ve sabredece- sa; hakikate süsten ve sanatli nutuk 
ğiz. .. tan ziyade kıymet ve ehemmiyet ve· 

NOKTA 19: - Serbest söz söy. rilen lngilterede tesadüf edilir. 
lüyonım diye nutkun';1zu ~'· keli- Kısık ve boğuk sesli bir komik. 
meler yığını haline getımıeymız. pek çok para kazanabilir. Çirkin 

Serbest söz söyliyebilmek de ha- sesli oldukları halde yüzlerce kimse
zan bir tehlike olur, çünkü kendini- ler, sahnede, kilise minberlerinde, 
ze güvenmeğe başlar ve ciddi hazır- halk kürsülerinde şöhretlerinin şa
lanmayı ihmal edersiniz. Eğer bir hiknsma varmışlardır. Eğer sesiniz 
hatip, (çok serbest söz söylüyor) şöh yaradıhştan kısık ve boğuksa bu si~ 
ret kazanmışsa bu onun ciddi ve mü zin meşhur ve değerli bir hatip ol -
tefekkir bir adam telakki edilmediği manıza hiçbir zaman mani değildir. 
ne de işarettir. Bazan da bir hatip Böyle olmakla beraber bu kitapta 
için (çok kolaylıkla konuşuyor) gösterilen tecrübeleri tatbik ederse· 
derler. Fakat bu her kolay konuşan niz, bariz bir farkla, düzelebilir .. 
hatip için söylenmemelidir. Çünkü Sesiniz zayıfsa onu kuvvetlendirmek 
bazı hatipler, kolay konuşma yü· kabildir. Boğuksa onu ahenkli bir 
zünden meydana koymak istedik- hale getirebilirsiniz. Eğer monoton· 
leri hakikat. ve esbabı mucibeyi bir sa onu değiştirmek, kısıksa biraz aç 
türlü ortaya çıkaramazlar. İyi söz mak mümkündür. ~ h u • ';"" 
söyleme sanati bakımından yalnız YEDlNCl TECRÜBE: Dud;!~ -
bir kelime şelalesi hiçbir zaman bir larmızı kapıyarak şarkı mmldanı '" 
nutuk telakki edilemez. nız. iste bu en müessir ses terbiye-

Onun için tabii söz söylemekle si tarz;dır. Bu çok basit birşey ol
melUfsanız bu kadarı için müteşek - duğu için insan adeta bir kıymet bile 

kir olmalısınız. Nutkunuzun serbest atfedemez. Böyle şarkı mırxldan
söylenmiş olmasına bir kıymet ve- maya kendinizi alıştınnız. Kendi 
riniz. Fak.at serbestlik kendi hudu- kendinize, tramvayda, trende, oto -
dunu hicbir zaman aşmamalıdır. 
Serbest sÖz söyleme hususiyetinizi büste,' sabah giyinirken, akşam ya-

tağa girerken boyuna bu tarzda mı· 
ancak yerinde kullanırsanız başlı rddanınız ... Daima mmldanınız .. 
başına bir kıymet olur. Hiçbir za -
man uzun konuşmayınız. Dinleyi- Fakat sakın boğuk bir hançere 
ciler sizin susmanızı temenni t>;me- sesiyle değil... İşte asıl dikat edece -
den evvel siz kendiliğinizden su su- ğiniz nokta bu .. Hançere sesi <.:I· 
nuz. Eğer birkaç defa dinleyicile- karmaktan sakınınız .. Öyle bif tarz
rinizi yorar, canlarını sıkarsanız da mırıldanacaksınız ki ses, ağzım
sıkıcı bir hatip şöhretini kazanırsr zm yukarı kısmında meydana ç:k· 
nız ve bu şöhretten de pek güç kur- sın. Bu mırıldanmak ne gırtlaktan, 
tulursunuz. ne de burnundan olmalıdır. Berrak, 

Nutuk söylemiş olmak için, ya- ahenkli, açık bir mı~ıltı .. Eğe: şarkı 
ni laf olsun diye, nutuk söylemeyi- söyliyebiliyorsanız uztınca bır me
niz. Muhakkak ne söylemek iste . lodi mmldanınız ve her sesi birkaç 
diğinizi daima toplu ve kat'i olarak saniye uzatarak tutunuz. Böyle!ik
gözönünde bulundurunuz. T omtu· le yavaş yavaş iyi mırıldanmıyC\ clı 
rakit konuşmayı ve uzun mukaddi- şırsmız ve bu mmldıyı ahcnl~lcş • 
meler yapmayı bir tarafa bırakmı.z . t;rmiye ve istediğiniz kadar yükı:cl -
Size tahsis ettikleri kamışına saatın- lip istediğiniz kadar alçaltmaya mu
den fazla söz söylemiye kalkmayı - vaffak olursunuz. 
nız. Bu bir kere sizden sonra söz Bir ay bu suretle mırıldanmıya 
söyliyecek diğer hatiplere karşı ne- devam ederseniz arkadaşlarınız sc
zaketsizliktir. Sonra ~a dinleyiciler sinizdeki iyiliğe doğı u tahavvülü 
bu nezaket kaidesine hürmet etmedi- farkedeceklcrdir. Mırıldanmak se
ğiniz için hakkınızda fena diişünür- sinizin jimnastiğidir, hiçbir şey ~e
ler. Hemen mevzua geçiniz. se onun kadar faydn veremez. Bir 

Hakikatleri, neşeyi, şakayı, ma- ses ne kadar boğuk olursa obm mı 
halli hndiseleri, vakaln.rı, statistikle- rıldanarak tatlılaştırmak kabildir. Mı 
ri ha3ılı bunların hepsini, kendi fik- rıldanmak suretiyle zengin ve Rhen!.;:. 
rinizi kabul ettirmek icin birer mü· tar bir ses sahibi olduğunuzu öğre· 
essir olarak kullanınız. Herhalde nirsiniz. Onun icin mırıldanınız. Mı
söylenmesi zahmete değer birşey rıldanmız .. Taki bu sizin ikinci bir 
söylemiş olv1~·11z lazımdır. Ve bu- tabiatnz olsun 1 Bu sesinizin terbiye 
nu da iyi söylemeniz ve öylece bitir- si için biricik ve en iyi çaredir. 
meniz iktiza eder. 

"' * "' 
Altıncı tecrübe: Şu tarzda bir ka

ğLdı doldurunuz: 
Söylediğim nutukların adedi: 
Muvaffa1~·yetsizliklerimin ade-

di: 
M uva f fakıyctsizliklerimin se -

hepleri: 
Haztrlamştaki hatalarım: 
Söylcyi~teki ,. 
Telaffuzdaki 
T avırlarımdaki 
Harekatımdaki 

.. 
,. .. 

(Bund:ın evvelki mnkale geçen 
salı günü çıknuştı; bu krs::ım deva· 
mı da ge~ecek salı çıka.cnklır). 

ZAYİ 

İstanb:.ıl İthaltit gümrüğünden al· 
dığım 39852 numaralı beyannameye ait 
RG. maıka!ı 167 suval yaş deriye ait 
gümriik i rd makbuzunu zayi eyledim. 
Ye:lisini alacağır.ıdan eskisinin hükmü 

~ . 
olmadığı il.in olunur. 

Yedikulede Debag 
M. Rasim GUREL 
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Çeviren: fa. Tefrika numarası - 11 -

- Biribirlerile ıeviıiyorlar mıydı? 

Böyle halleri var mıydı? 
- GarUnilrde yoktu. 
- Bi:ibirlerine düımanmrydılar yok-

sa? 1 
- Doğrusunu isteraeniz bu noktaya 

cevap veremiyeceğim. Zira, ben yalnız 
matmazel ile metıuldüm. Amirali pek 
sık görmüyordum. 

Belliydi ki Cenni fazla ıöylediğini hiı 
setmi1 timdi, ilk sözlerinin tuirin a_ 
zaltmğa çahJl}'ordu. Müfettiş ısrar et 
medi, baıka bir noktaya geçti. 

- O halde biraz da matmazelden 
bahsedelim. Onun Holland ile nipnb 
olduğunu biliyordunuz !değil mi? 

- Kendisi .C:Syledi. 
- Onu ıeviyor mu? 
- ETet diyemiyeceğim. 
- !kisini bir erada g6rmed~fz mi? 
- Nadiren, hele öpüftüklerini, biri-

birlerinin ellerini ukttklanru hiç gör. 
medim. 

-Ya .. Cenni matmazel kendine itina 
etmesini, tık ıörünmeği ıever mi? 

- Bu ıorduğunuz ıuali kaç defa ben 
de keddime 10rdum. Zira tuhaf; hazan 
6yle, bazan değil. Buı gün, meseli bu 
sabah oldup gibi, tamamen çirkindir, 
ihmalcidir. Bazan da 8yle bir tuvalet 
yapar ld, Adeta gUzellqir. 

- Ne zamanlar böyle yapar? 
- Farkına varmadım. 1tfuayyen za-

manlarda deiiJ. Meseli dün akpm pek 
ıUzeldi. Giyinmek için bir saat metcul 
oldu. Halbuki batka zamanlar bq lda
ldkada giyinir. Dün akpm. giydiği be
yu tuvalet, en aevdiği tuvaletti. 

- Bu tuvaleti pek görmek i11terdim. 
Sabahtanberi üç, dörttür hep bu tuva
letten bahsediliyor. 

Cenni timdi müfettiıle tamamen dost 
olmuıtu. 

- öyle ama, dedi. Göremiyecekal
niz. Tuvaleti de beraberinde götilrdil. 

- Peki ama siz tuvaleti görmediniz 
mi? Bavula koymak için katlamadmız 
mı? 

- Hayır. Siz sabahleyin geldiğiniz 
vakit daha onu uyandırmanuıtım: Za. 
ten geç kalkar, fakat geldiğinizi gidip 
haber verdiiim zaman, tuvaleti, çorap 
ve iskarpinlerini aaddalyenin üzerin
den aldım, yerine koymak üzere götü
rürken, farkına var~ı. kızdı, hepsini bı. 
rakmamı söyledi ve beni dışarı ~ıkarttJ. 
Tuhafıma e-Jtti. Sizi görmeğe indiği za
man gidip odasına baktnn, hiçbirisi 
ortada yoktu. 

- Nasıl ortada yoktu. Aramadınız 
mı? 

- Aradım. Fakat dün ak~am giydiği 
tuvalet, çoraplar, i:ıkarpinleri kaybol
muıtu. Son:-a ba·ı:ulu l:!:mladığnn za. 
man, onlar gene y · 

- Beraber mi gö.~..ı:: Z!:l:11;;01sunuz. 
- Tabii. Başka ne yapacak. 
Müfettif bazı 1eyler not etti~= 
_ Teıekkür ederim Cenni, dedi, bu 

beyaz tuvaletten ve ortadan kayboluıun 
dan kimseye bahsetmeyiniz, fakat ara
yınız eğer bir teY bulureanız hna ha
ber veriniz. 

Genç kız gidince Rac koltuğa • gömül 
dil ve dütunmele batladı. Elma Fitzge. 
raldın !dayısı ve niıanlıaı ile münasebet
leri baklanda hizmetçi kızın IÖyledikle
ri doğru •eya yanht olnuyabiliıdi. Bu. 
na ehemmiyet vermiyordu. Onu aal 
i1gal eden ıey, beyaz tuvaletin orta· 
dan kayboluıu, daha dofruıu Elma ta
rafından saklanıp idi. Acaba Elma dL 
yısının katli hi.diseıinde methaldar· 
mıydı? Dayımrun ölüm haberi:ıi aldığı_ 
z:ıır.an ne hayret, ne de teeaıilr ifade et
mitti. Eğer ıuçlu olıa, birinden birini 
taklit etmez miydi? 

Rac dll!ilnceJerini bir tarafa bıfaktı. 
paha ııra bqna gelmemi9ti. Tetkikatını 
ve tahkikatını bitirmemiıtL Evveli, ga. 
zete meselesi vardı. Bu gazete maktu
lün cebinde nasıl bulunuyordu ... tming 
Gazet,,in ıon tabı Vinmuta ekspresle 
saat 8,50 de gelirdi. Şüphesiz bu gazett 
~mirale getirilmiıti. Bu ltia saat 9 d:ır. 
evvel ola:nazdı. Halbuki amiral parazın 
evine, yemek yemeğe saat 7,10 da git
mitti. Eier gazeteyi papazın e" :.de al
manussa, bu, amiralin papazrn evinden 
çıktıktan 10nra evine uğramış ve gel
miş olduğuna delAtet ederdi. Böyle ol
duiu takdirde, guete niçin cebinde idi? 
Okumak isin 7anına mı almıt? Buna 

imkin yoktu. Yoksa, gazeteyi ıdı§arda 
tesadüf ettiği birinden mi almıttı? Bu 
takdirde de, bu, müvezzi olamaz dı. Zi. 
ra müvezzi bu kadar ıeç vakte kadar 
drprda kalmazdı. Olu olaa, gazeteyi 
Londral:lan gelen birinden, mesl'la Hol
landdan almış olabilirdi. O Holfand ki, 
yemekten ıonra biraz sahilde dr•laşnuı 
ve gidip erkenden yatmııtı. Fakat bU
tün bunlar tahminden ibaretti. Rac zile 
bastı ve içeri giren En:ıeriye : 

SünbüJ ağanın eğlendiği odanın kapıları açıl 
içeriye Ayşe girdi ... Benim n~ş ınhm Ayşe ... 

- Bana bak, dedi, amiral .. tvning 
Gazet,,in son tabını alır mıytdı. 

- Evet. Müvezzi her akşam saat 9 
ra doğru getirir. 

- Dün akıam da geldi mi? 
- Evet. 
- Gazete nerede? 
- Dııarda bıraktım. 

- Hali orada mı? 
- Bilmiyorum. 
- Git bak bakalım. Oradaysa getir. 
Emeri gazetenin cinayet itile ne ala. 

kası olup olmadığını dütüne düıüne git 
ti. Rac telefonu aldı ve Vinmut kütüp
hanesini açtı. Telefon başında kütüpha- ı 
ne sahibi Tolhstl vardı. 

(Devamı oor) 

Geçen laannlarm hüliıaaı 1 
Ben, biribiriyl.6 mücadelıe eden oa. 
Bua ıebekelerinin gadrine uğrayıp 
hadım edilmif bir betbahtım. Şim.. 
di, aahte haremağaaı Sünbül ağanın 
eğlenti mecliaitıde bulunuyorum. 

• • • 
Btri sarııın, öteki kumral iki peri· 

peykerin ortasına oturdum. Diğer bir 
kaç dilber de etrafımı aldılar ... Fakat 
şüphesiz ki, en gll.zel kızlar, yine de 
SünbUl ağanın çevresini kuşatanlardı. 

Velinimetim, hazin hazin yüzüme ba 
kıyordu: 

- Vah evlAt vah .. , Bunların hiçbi
rinden gi.m ala.nuyacak bir haldesin 
öyle mi? ... Vah vah vah ... Bunlara ben 
sebebiyet verdim. Öyleyse, haydi ba. 
kalım bu gamlı halinin bütün ıstıra
bını ruhunda topla da şöyle yanık ya. 
mk bqla... Bir tarkı söyle •.. 

--------------~------~--------------
y azan: Edıu Rice Burroaıba 

Çevlren : A. E. 

-64 -

- Emredersiniz. .. 
Yüreğim çarpıyordu... 

Sesim? ... 
Acaba Baim hlll var mıydı? ... Yok 

sa düdilk gibi çıkacak, komik bir hal 
mi alacaktım ... 

Sllnbül "Sfa, saz takımına bir ip.ret 
verdi. Kızlar, mecliste bir Ustadm bu. 
lulJduğunu dtlşünerek, cookunlukla 

· başladılar: 
"Ey Perizad ••. ,, 

Bu ıarkıyı gayet iyi eöylerdim. Al
laha ıığmdmı ... Bqladmı .•. 

Ve kendi kudretimden kendim de 
heyecana düştüm ... Sesim, mahvolma· 
mtıtı ... Evet, mııhvolmım·ştı ..• Mah • 
volmak şöyle biliklı inkişaf etmişti 
diyebilirim ... Bunun lebt"bini atalıy& -
madun. Fakat SUnbUl ağa, bir taraf· 
tan: 

- Yqa. .. Yqa. .. Yqa Anber Mus. 

tafa! • diye haykırırken, diğer 
tan da: 

- Sen hadım olduğundan do 
sesin daha gimelleşti! • diyord1J.. 
Çünkü ea:ıaen tarzın hazindi, y·aııJJ ... 
Şimdi içinin teesaUrU büebütUn 
çerene vurmutı ... Yaşa. .. Vallahi 
meatettin... Kör bülbül kadar h 
ıin Anber Mustafa... Bahçemde 
bUlbUl ötUyorc!u... Ben, biliyo 
musikiye meraklıyım. O blllbUIUn 
h~uma gitti... Bir gUn dut y 
den, yahut kaçıp başka bir bağa 
mesinden korktum .•. "Ne yapayım 
bu mahlflku bUsbUtün kendime 
fedeyim ?,, dedim. Adamlarımdan 
"tuzak kural;m!,. dedi. Tuzak 
du. Bülbül tutulup gözleri kör ed 
ve kaf eae konuldu. Ş1mdl eskia 
daha güzel ötüyor. Daha yanık ... 
de onun gibi ..• 

İçimi çektim: 
- Ben de tuzağa düemilf, &lil 

miş bir musikifinaann... Benim 
mimden 'bqkalan haz dJIYUyorlar .. 
diye dütUndüni. 

Belki de aklmıa başka pyler 
cekti: 1evgiltm ..• Ane--. Ve ifte, 
marlanm yuuyordu... Bu k.a4Inıaı~ 

K inkayt vapuru açıkta yarı batmış· 
ve asta haıa dumanlarla kaplı 

olarak görünüyordu 

ipek kumaşlar arumda bana 
meleri aklımı alıvordu. • 

ol 

SünbUl: 
- İç .... diyordu. 
- Kullanmam efendim-
- Ne demek? ... lçeceklin.. 

artık meyz:nilğin, imamlıfm kauı~ ... 
Benim adammısın. İç ... 

Maymunlann oilu bu soıkun 
sözlerden sonra vaziyeti daha iyi 
kavrJUnak istiyormuı gibi elini alnı 
na götürdü. 

Tam o sırada kansı Ceynin tit
riyen sesini igitti: 

- T arzan onlar gene gelecekler 
deiil mi? 

T arzan ömründe birinci defa o
larak Ceyne bir parça alikcısız ve 
dalğm baktıktan sonra cevap verdi: 

- Kim bilir, belki gelirler, belki 
gelmezler 1 ••• Sevgili orman yoldagla- , 
rım 1 ... Sevgili yoldaflarım !.. Yanla - l 
rmda bulunduklan insanlann sayısı 
a~ttıkça, onların ela yürekleri sıkıl
mağa başladığını ben anlıyordum. 
Onlar yalnız ben ve Mugambi ile bu
lundukça o kadar rahataız olmuyor • 
lardı. Çünkü doğrusunu söylemek 
lazım gelirse ben de Mugambi de in
san takımından ziyade onlann takı • 
nundan ve ancak yarı insanız. 

• • • 
T arzan ile yolculuk arkadqlan

nın. gemiden çıkmalanndan bir sa
ta sonra Kinkayt vapuru açıkta yarı 
hatmi§ ve üstü hala dumanlarla kap
lı olarak görünüyordu. Fakat bu 
sırada gemiden ikinci bir patlama 
d~ha duyuldu ve tekne büsbütün 
batıp adadakilerin gözlerinden kay
boldu. 

Gemiden duyulan bu ikinci pat" 
lamanın neden ilen geldiğini Tar • 
zan ile arkadaşlan iyi anlıyamamıt
lardı. Fakat ikinci kaptan alevlerin 
vapur kazanma kadar yetişmesiyle, 
kazanın patl1111Uf olduğu düıünceai· 
ni ileri aürclü. 

rek kendilerini gecenin rutubetin -
den, gündüzün alevli sıcağından ko
rumak için kulübccikler yapmağa 
batladılar. Bu orman azgm ve ya· 
bani canavarlarla dolu oldufunclan, 
bunu diifüaen gemiciler kulübelerini 
çok sağlanf yapmağa gayret ediyor • 
lardı. f 

Gemiciler durakyerini hale yola 1 
koymakla uğrqırken, T arzan ken· 
disine dügen igin ne olduğunu pek 
iyi biliyordu • 

Bu ıssız adada yanıbqmdaki or
manda istediği kazıklan, direkleri ke. 
serek 
Kulübe yapmak, sık ve yqil dallarla. 
onların yanlarını, üstlerini örtmek, 
sonra yabani hayvanlarm gelme.ine 
engel olmak için hepsinin etrafına 
kuvvetli çit çevirmek gemicilerin e 
linden gelen bir itti, fakat ba'ka bir 
iş daha vardı. Karınlarını doyura· 
c8klan eti nereden bulacaklardı~ Bu· 
nu maymunların oğlu, ormanlarm 
kahramanı T arzanm temin etmesi 
lazımdı. 

T arzan yiyecek bulmak . üzere 
sık ormana dalarken, kansı Ceynle 
kayıkta bulduklarını söylediğimiz 
genç kadına Mugambinin dikkat et
mesini söylemiıti. Bunun da sebe
bi T arzanm vapurun gemicilerine 
itimat edememesiydi. Bu adamların 
ilk fırsatta kendil,.,.=ne karıı bir 
kancıklık yapar,.,\iarma inanfyor, 
gösterdikleri sadakatin korkuların
dan ileri geldiğini anlıyordu. Mu
gambi ile yerdi kadın Ceyni koru
mağa uğraıırlardı. T arzan Mu
gambini_, kendisini çok sevdiğini 

xx 
, biliyordu. Onun yiğitliğine harp ir 

}erindeki tecrübesine de ıon derece 
güveniyordu. 

Tarzan ile yanındakilerin ilk dü
şüncesi adada tatlı su yeri bularak 
karargahlarını oradş kurmaktı. Kin
kayt vapuru artık batmış olduğun 
dan bu ıssız adada belki aylarca müd
detle kalmak mecburiyetinde olduk
larını anlarruılarch. Bu ayların pek 
acıklı ve korkunç yıllara kadar uzan • 
mak ihtimali de vardı. 

T arzan kıyıya en yakın olan tatlı 
su yerini bildiğinden arkadaılarır: 
hemen oraya götürdü. Küçük ve saf 
sulu ırmağın kenarmda vakit kay -
betmemeksizin ağaç ve dallar kese-

Tuhaf bir tesadüfle T arzanm 
kayığı ile gemiye gelen genç yerli 
kız, Ceynin bir tapıcısı, adeta kul kö. 
lesi olmuştu. Zavallı mahluk Ceyn 
P,ihi medeni ve yüreği sevgi dolu bir 
kadmm kendisine gösterdiği merha· 
met ve iyi muameleden §8§ımııt 
ve bu beyaz kadını bayağı gökten in
mi§ bir melek saymağa ba§lamıştı. 
Onun yanından aynlmıyor, gözleri 
~özlerinin içine bakıyor ve onun 
her i ıı1ine yetişm~ne uğra~ıyordu. 

Tarza gerek Mugambiye serekse 
yerli kıza bunlan bildiği için ıüvepeı. 

bilirdi. Kinkayt vapurunun kötü 
akıbete uğramaından dolayı hyyük 
bir acı duyan Ceyndi. Oflunun dü· 
f üncesi içini yakıyordu. 

Vapurla Ugambi mnağı aizmdan 
denize çıktıklan zaman Ceyn pek 
kısa bir zamanda lngiltereye •ıara
caklannı ve ellerinden almmq olan 
çocuklannı bulacajmı üm~! e~yor· 
du; bunun için yüreği büyuk bır ~ 
vinç ile dolup tagıyordu. Fakat Kin
kayt vapuru anlattığımız kazaya ~I 
rayıp da içindekiler ıasız adaya sıgr 
nınca o d~ lngiltereye gidip çocukla
nnı bulmak bahtiyarlığı da tekrar 
elden kaçmıı gibi görünüyordu. . 

Geniı dünyanın bir ucunda. bı
linmiyen bir bucağında kal~ı ~u 
adaya kendilerini alıp medenıyet ·~
lerine götürecek bir gemi ~e .vak!t 
gelecekti) Burada kenclilennın. b.ır 
tekne yapmalan ve. koca denız~n 
korkunç fırtmalannda bu teknenın 
Avrupaya ulqması imkanı var mJY• 
dı) 

Halinde öyle hlkim bir ifade 
dı ki bütün dini teFbıyemin bl.n& 
kiyi fena bildirmesi ... ı> rağmen, 

kadehe götürdüm. J ' 'nl. o mk 
ilk tecrUbe edişim geldi. Fakat, bu 
dınlar, bu musiki, bu nefis mezeler ... 
Dayanamadım. 

Kadehi kaldınp diktim. 
Ve doğruıu, Allah takıira.tnm 

fetsin, bu 1efer, içki pek 18Vkime 
ti. Yine damağımı, hançeremi, m 
mi yaktı. Fakat, karnımdan 
doğru, latif bir earhotluk çıktı! 

- Feda ollun aenin gibi bir vel 
mete her eey, 8UnbW ağa. .. • diye 
kırdım ..• 

- öyleyee oku. .• Ömrilni111 IOl1 
kadar istikbalin mtlemmeııdir! .•• 

Okudum ... 
-tçı 
- İçtim.. •• 
Bilmem kaçnıcr kabhteydi. A 

larmdan biri, ~ 
Yl.klqtı. Kulapıa bir teY fıaıldatfı. 

StlnbW ata: 
- Hay hay ... Buyunun, gelain! ... 

dedi. 
Adaya çıkalı iki hafta olduğu 

halde gerek gemiciler gerekse ! ar
zanla Mugambi yapılması çok l8znn 
b k l 1 .. 1 _ -~- Ben, artık, klh glilen, kü al 

ir ta nn it er e ugrafmııuırw· .. fakat boyuna prln löyliyen, 
Her feyden evvel adanın en yuk 

sek ve denize doiru uzanan bumu- eöyledikçe etn!tan takdir u.y 
na gece ve gündüz için,bir gözcü ko· itlten, bÜ.lbUttln cop.n bir earhott 
nulmaaı düıünülmüt ve böyle yapıl4 Nerede oldufumu bllemiyordum.-
mtştt. Bu srözcünün iti ac'.anm u- Ve birdenbire nerede oldufumu 
... i\k veya yakınından geccbilecek o- bJtün •atmfmı ... Çllnlril, kapah kS 
lan gemileri ~örmekti. Nöbetçinin ya lardan biri, 'UUllZID ardına kadar 
nma büyük bir odun ve çalı çırpı yı- dı ve bir kaclnı etikte belirdi ... 
ğmı da yıiılmqb. Açıktan bir gemi- Bir kadın... 

lrn bu Gözlerime inanamadım ... nin geçtiii ıörülür görü ez 
dağlar tibi çallara ateş verilip gemi· Elimtje kadeh, ,..ımden JWktml. 
dekilere adada bir takım insanların - Bu kim? ••• Ba kim? .. Bu kJılt 
bulunduiu anlatılaa&tı. • diye yUrUdilJll ... 

Bundan bqka ormandan aetiri· Kızalr, l&kalqarak: 
len yükaek bir çam ağacı da gemi eli- - Otur, Anber Muatata. .. 
reği clikilmit ve yardım istenildiğini kadını görünce bizi hemen 
sine clikilmiı ve wdım istenildiğini gitmek olur mu! ... Ayıp c1elt1 mi 
anletmak için üıtüne kocaman kır na? ... Bu, bizi tahkirdir! ...• diye, 
mm bir bayrak çekilmitti· ni çekerek deminki yumupk l!ltelt 

Fakat haftalar g~tiği halde asla· rin UatUne oturttular ..• 
nın etc;kJerinden IODIUZ ufuklara Fakat ben ha)'ımdlm: 
doğru uzanmq denizin dalgalan üs· - Hlc;blrinlsl lateiiılyarmn. .. 
tünde tek bir ıölıe, ufak bir duman, onu... Onu... Onu.. 
aksamdan sabaha, sabahtan akfama Canımla, bqmıla, vilcudumla, o 
kadar orflY<ı dikilmiı gözlere uc9·1z 1 dına doğru atıbyordum. .. Zira, o 
bucksız bir ısaızlıim sert yüzünden dm benim Anemdi ... 
bqka bir fCY aörülmüyordu. Anezıı... 

(~mı 1'tJt') (lleNMI .,.)· 
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188 - COCENIN J\ŞKT -nu herkes ··~ • 
a _ogrcrunııti. Halbuki 0 adamı 
cvmcmcaı laz dr . 

bir def ... rm · Çı.inkü onu zaten 
ctmi ... / bUtun ıaray halkı önünde rezil 

., ı ve o zamand b . . 
ken•d· · d . an erı Barba Roıa 

ısın en ıntik l 
bekleyip d am a mak için fırsat 1 

uruyordu. p d b" 
mü ellah a k ar ayanın ın 
lind - ı er tarafından nasıl yaka· 

ıgrnı da herkes bil" 
Nihayet _ ıbu ıyordu. . . 

ıöylüyordu _ nu herkes ga} et gızlı 
müdaf onun sırf Don Sezarr 

aa etmek k . cephe 1 rna sadıle krala karşı 
kes b"l~ rnıı olduğunu da hemen her· 

1 ıyordu. 

Bütün bu 1 b" z . . n ar, Paridayanrn, kısa ır 
aman l"ınd ·ı l ~ e, gerek halk gerekse ası • 
er arasına .. h ' k 

'd' . a §O ret bulmasını "e ta • 
ır edılrn · • 
ih . esını temin etmişti. 

rna tıyar Barbara, Brijida ile beraber 
d sayı hazırlarken, Manüel de, Par· 

ayana hürmet ve takdirlerini aı zettik. 
ten sonra tekrar mutfag~a koştıı. 

Nih ] ayet masa hazırlandı, ilk yemek. 
er geldi. Ve Juana Pardayanın arzusu 

\re h"I ' ~ 1 e, herkesi savdıktan sonra yemek· 
lerın tevzii ve ikramile kendisi meşgul 
olmağa başlaldr. Manüelin yııptıfr ye. 
Jnekler hakikaten nefisti ve Pardayan 
bir taraftan büyük bir iştiha ile bunla:ı 
Yerken, bir taraftan da henüz yapacagr 
bazı i§ler olduğunu unutmuyor ve Şi
koya birçok sualler sorı.ıyordu. Şiko da 
bütün bu suallere kısa cevaplar veriyor
du. 

Eu sıkı isticvaptan anl..lşıldı ki, Şiko 
bulmuş olduğu açıl: bonoyu do!ılurarak 
manastıra girmeğc ve şövalyeyi kur. 
tarma:ta te§ebbüs etmişti. Fakat bu işi 
kendisi yapars:ı nazarı dikkati c<'lbedc· 
ceğini :düşünmüş ve Don Sezarr aramış. 

msattecssiif onu da görememişti. Yega· 
ne Bğrendiği _şey, Don Sezarrn kapatıl. 
mrş olduğu evden çıkarılarak servili 
kÖşke götürülryıüş olmasıydı. Dunun i· 

çin evvela Don Sez"rı ve aonıa onunla 
b~raber Pardayanr kurtarmağa karar 
vermiş. 

Fakat, evin mahzenlerinde yaptığı 
bütün araştırmalar boşa gitmi§ ve Don 
Sezan bir türlü bulamamış. 

Bunun üzerine, esirin belki de yukar
da apartımanlarda saklı olduğunu zan. 
ııetmiş. Oraya nasıl girileceğini pekala 
biliyordu. Bu onun için bir mesele de· 

ğildi . Fakat yukarıda bir sürü muhafız 
ve hademelerlc karşrlap.cağı muhakkak 
tı. Ufacık boyu llc bunlarla başa s;ıka· 

mıyacağını pekala biliyordu. Buna rağ. 
men teşebbüs etmiş ve birçok tehlikeler 
atlatmış olmasına rağmen onu gene bu· 
lamamış. Bu vaziyet dahilinde Don Ser 

vantese müracacıt etmeğe karar ver. 
miş fakat şairin de, vazife5i clolayısile 
Kadikse gönderildiğini öğrenmiş. 

Buna rağmen. şövalyenin esir edildi· 
ği ilk günlerde, çok hoş bir hadiseyle 
karşılanmış. Rahiplerden birisi onunla 

konuşmuş ona bir hikaye anlatmış ~-e 
sonra manastıra götürmüş. O <la. bu· 
yük dostunu görmek saadetine nail ol. 

muş fakat her tarafında rahipler bulun· 
duğu is;in, cesaret verici bir işaretten 
başka birşey yapamamış. 

Heyhat ı Bundan sonra o rahibe bir 
daha rastlamamış ve Patldayanı bir da. 
ha görmek fırsatını bulamamış. 

Bu izahat üzerine, Pardayan ancak 

gülümse:ncklc iktifa etti. Cücenin ma· 
nastrra ne için bırakıldığını biliyordu. 

Jiraldaya gelince, cüce, kah Kristo· 
bali, kah Barrigonu takip ederek onun 
nereye kapatıldığını öğrenmiş. 

Onu Bib • Elzar şatosuna kapatmış
lardı. Ve işin asıl fecaati şuydu ki, bo
ğa tarafından ehemmiyetli bir surette 
yaralanmış olan Barba Roja şimdi iyi· 
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rür ve yemeğinizi orada kendim hazır· 

larım. 

Diye bağırdı ve çapkın bir tavırla bir 
eliyle Pardayanın, diğer eliyle de Şiko. 
nun kollarından yakahyarak 've mesut 
kahkahalar atarak onları sürükledi. 

Odaya girdikten sonra, Juana hiz-
metçilere emir vermek üzere dı§arıya 

çıkacağı sırada Pardayan onu kolun
dan tuttu ve gülünç bir cididyetle: 

- Küçük Juana, dedi - sesi:ıde son 
suz bir §efkat vardı - sizin ağabeyiniz 

olduğumu söylemi§tim. Benim sağ ve 
salim olarak ldöndüğüma görünce o ka. 
dar büyük lıir sevinç gösterdiniz ki, 
beni bir kardeş muhabbetile sevdiğinizi 

anladım. İki kardeşin, uzun bir ayrılık· 
tan sonra buluşunca ÖpÜ§melcri, her 
yerde olrluğu gibi fspanyada rla ~det 
değil midir? 

Juana hiçbir mahcubiyet eseri gÖs· 
ter:nedcn: 

• - Bütün kalbimle mösyö şövalye • 
Dedi ve yanaklarını Pardayana doğ. 

ru uzattı. 

Pardayan onu kardeşs;e bir tavırla 

öptü ve sonra, Şikoyu göstererek, en 
tabii hir sesle: 

- Ya onu? dedi. O da, sizin ıçın .• 
bir kardeşten daha fazla kıymetli de· 
ğil midir? Onu öpmiyecck misiniz? 

Garip şey: Biç sıkılmadan yanakları
nı Paı:idayana uzatmış olan Jııana, bu 
t•klif üzerine, kulaklarına kadar kızar. 

ar. Hiçbir şey söylemedi ve başını önü
ne eğerek, mahcup bir tavırla, önlüğü
nün ucuyla oynamafa başladı. 

Tıpkı Juana gibi kızarmış olan Şi. 
koda, genç kızdaki bu ani tahttvvülü 
görünce, birdenbire sarardı, o;cndeledi 
ve yaşlı gözlerle ona baktı. 

Onların bu halini gözden ka~ırma· 

yan Par<layan bıyıklarile oyn&yarak 
mırıldandı: 

- Bu kadar masum ve iyi çocuklar 
ki! ..• Bu kadar güzel aptallık olur mu,. 

Omuzlarını silkerek ilave etti: 
- Zavallı çocuklar! .. Bereket ki ben 

buradayım, yoksa işin içinden çıkamıya 
caklar ve biribirlerini delice evdiklcri 
halde öpü~emiyecekler. 

Hiç birsinin hala yerinden kımılda· 
madığrnı görünce azarlar .gibi : 

- Canım, böyle asık suratlcırla ne 
bekliyorsunuz:? Bu Cipücük o kııdar güç 
bir ey midir? 

Diye bağııidr ve Şikoyu omuzlarından 
iterek! 

- Ne duruyorsun dedi, halinden bel. 
!iki, onu öpmek arzusilc kıvranıyorsun, 
zaten o da öyle. 

Şiko, iti~in tesirile Juanaya kadar 
sokulduysa da gene cesaret edl"medi ve 
sadece h:\fifçe mırıldandı: 

-Juanal 

Bu: Müsaa!de eder misin? demekti: 
Juana ona siyah yaşlı gözlerini kaldır 

dı ve sonsuz bir şefkatle: 
- Lüi! dedi. ...... "' 

Bu da! ne bekliyorsun? ne kadar bed 
baht olduğumu görmüyor musun? de· 
mekti. 

Fakat herşeye rağmen, yerlerinden 
kıpırctamadılar. Pardayan bunu görün
ce, ellerini beline dayadı ve gene azar. 
lar gibi bir sesle: 

- Yı:rabbim ! Zavallı bir buse için 
ama uzun merasim yapıyorsunuz. 

Diye bağırdı ve sonra kahkııhalarla 

gülerek. onları biribirlerinin kollarına 

attı. 

Bu hiç şüphesiz. dünyanın <'n masum 
en saf buselcrinden biriydi 1 Şikonun 

dudakları, genç kızm alnına ancak do· 
kundu. Ve cüce hürmetkSr bir vaziyet-
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te geri çekilirken, Juana, yüzi.inü elleri 
içine sakladı ve yavaşça ağlam11ğa baş. 
ladı. 

- Juanal 
işe gene Pardayan müdahale etmek 

mecburiyetinldc kaldı ve cüceyi omuzla
rından tutarak ona doğru itti. öyle ki, 
Şiko genç kmn ellerini tutacak kadar 
büyük bir cesaret gösterdi ve, neredey. 
ıe kendi,si de, ağlayacakmış gibi sordu: 

- Niçin ağlıyorsun? 
Pardayamn ümit ettiği bu değildi. 

Bunun için, omuzlarını silkti ve lakayt 
bir merhametle ve biraz da hiddet söy
lendi: 

- Aptal! ... Bu mahcubiyetten kurtu· 
lamıyacak gitti 1 Büyük, küçük biitün 
&§ıklar zaten öyle aptal olurlar 1 

Juana, her zaman oturduğu koltukta, 
ağlayıp duruyordu. Şiko, alçak, tabu. 
renin üzerine di.z çökmüştü. Onun diz· 

lerine doğru yaslanmış, ellerini tutuyor 
ve onu eskiden mağrur yapan, şimdi ise 
kalbini aşkla dolduran bir bakışla ona 
bakıyoridu. 

Pardayan, bu hayat ve masum fakat 
cidden büyük ve samimi aşkın tevlit et· 
tiği bu güzel tablo karşısında son derece 
mütehassis oldu ve onlara preıtişle bak· 
tı. 

Bu sırada Juana, bir ku§ cıv:ltısma 

benziyen bir ıeslc mırıldandı: 
- Yaramaz! .. Yaramaz! İ§te tıım on 

beş gün oldu, seni göremedim 1 

Pardayan gülümsiyerek ldüşündü: 
- AnlaJıldı senin yaranın mahiyeti. 

küçük Juana ! İ~te bayılmanın, urarma· 
nın ve gözyaşlarının sırrı 1 

Şiko, o kadar ince düşünmedi. Müt
hiş anla! ıruı.mazlık devam ediyor, onla. 
n ayırmak tehlikesini doğuruy<'rdu. 

Cüce, bir türlü yenemediği mahcu
biY.et ve son haddini !bulmuş o!an tcva· 

zuu sevkile, bütün bu tebessümlerin, 
gözyaşlarının, tatlı sözlerin, görünü§te 
kendisine tevcih eldildiği halde, hakikat 
te, arkada duran ve kardeıçc bir tebes
sümle kendilerine., bakan §Övalyeye ait 
olduğunu zannediyordu. 

Juananm sözleri onun için ı gizli bir 
manayı ihtiva ediyordu ve bu sözleri 
o, şöyle anladı: 

"Yaramaz, on beş gün bana ondan 
haber getirmedin. Onu kurtarmak için 
beraber çalışacaktık halbuki sen yalnız 
hareket ettin ve ben ide onu kurtarmak 
İ§ine iştirak etmek zevkinden mahrum 
kaldım. Onun için beraber ölmemiz kap 
ediyordu fakat sen tam tehlike anında 
b~ni kenarda bıraktın.,, 

İşte zavallı cücenin kendi kendine 
söylediği eyler ve işte bunun içindir 
ki bir kabahat i~lemi~ gibi başını önüne 
eğdi ve kekeledi: 

- Kabahat bende ldeğil... Haher ver
meğe imkan olmadı .. 

- İyisi mi istemediğini :ıöyle ! .. Bera
ber hareket etmeği .. Onu ku:-tarmayı 

vey:ıhut da onunla ber<:ber ölmeği ka . 
rarlaştırmamış mıydık? 

Pardayan. böyle heyecanlı r:nlarında 
takmdığc esrarengiz tavrını aldı ve: 

- Aman yarabbim. bu da ne demek? 
Diye düşündü ve ürpererek : 
- Ben ölse}ı:f m bu iki gUzel çocuk· 

ta mı ölecekti? Değrust~. kenciimi kur
tarmağa uğrasırken, bu iki masum mııh. 

lılkun hayatlarını da kurtarmak için ça
lıştığımı zannetmiyordum.. Kimbil!r 
lielki de sırf bunun iç!n böyle muvnf
fak oldum. 

Şiko ya va§ bir sesle itira[ etti : 
- Senin ölmeni istemiyordum! .. Eu. 

nu kabul edemezdim ... Hayır, rdemcz. 
dim. 

- Yalnız ölmcği mi tercih ediyor• 
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dun? .. Ya ben, benim halim ne olacak
tı? .. Ben de ölmiyecek miytdim eğer ... 

Juana cümleyi bitirmedi ve c'!aha faz
la kızararak tekrar yüzünü elleri içine 
sakladı. Onun bu cümleyi bitirememesi j 
de yeni bir aksilikti. Çünkü Şiko ona 1 

bir müddet şefkatle baktıktan ~onra ba- ' 
şını salladr ve cümleyi ~öyle bitirdi: 
"Ben de ölmiyecek miydim eğer ... O 
ölseyai,, ve aya'ıl kalkarken Pardayana 

çevirdifi ıözlerinde öyle bir elem oku. 
nuyordu ki, Pardayan onun aklından 

geçenleri anladı ve gayriihtiyari bağır
dı: 

- Aptal!! .. 
Şiko, hiç de ho~ olmayan bu kelime· 

nin ve büyük dostunun bu hiddetinin 
manasım bir türlü anlayamadı \C şaşkın 

b:r vaziyette ona baktc. 

x.-

BIB . E LZAR 
Pardayan. vaziyetin uzayacrığını ve, 

her ~eye ra~men, istediği vaziyetin ha· 
sıl olmıyacağmı anladı. Kaybedecek 
V;lkti yoktu, ertesi günü bütün kuvveti
ni toplaması için muhakkak birkaç sa. 
atl:k istirahate ihtiyacı vardı. 

Binacnaieyh, iki saf a§ık hakkındaki 
projeden şimdilik; vazgeçti ve alaycı 
scsilc bafırdı: 

- Cici Juanacığım, anlaıılıyor ki, aç
lık, eusuzlL\k ve uykusuzluktan ölmek 
ÜZo:cre olduğum:ı unutuyo:sunuz. Haydi 
bakalım, salıuk bana ve dostum Şikoyı 
yc:ııek. Heo de holool ~arapla .. 

Juana bir sıçrayııta koltuğunu terket 
ti ve bağmlt: 

- Aman yarabb!m 1 Unuttum .. On 
beş cündcnbcri bir ıcy yemediğinizi 

aptal 'ibi unuttum. 
Juana. Şikoyla tamamile ımlaıma-

mış olmasına rağmen. onun kcpdi&ini 
sonuna kadar aeveceğini anlamış ol. 
maktan mütevellit bü~k bir &cvinç ve 
saadetle, neıcli bir vaziyette koşarak 
odadan çıktı. 

Adeta, bir baba tebessümilc gülümsi
yen Pardayan, onun, amirane lir ses ta
kınmak istemesine raimen. iç!nde iyi 
kalplilik okunan bir sesle emirler verdi. 
ğini duydu: "Barbara, Brijida. çabuk o· 
idamda masayı hszırlayın.. Güzel ziya
fet sofrasını koyun, Lora kızım, çabuk 
mahzene in ve en eski ıaraplan çıkarın 
izabel siz de en semiz piliçlerden bir 
kaç tane seçin ve çabuk hazırlayın ve 
baabma götürün. 

Mutfakta, beyaz takkeli ve önlüklü 
bir sürü ahçısile uğraşan bab.l ına: 

- Babacığım, göreyim sizi tıpkı 

Monsenyör Espinozaya hazulamı§ ol. 
duğunuz gibi, güzel yemekler hazırla· 
yınl 

Manüclin şefkatli ve kaba esi cevap 
verdi: 

- Kızım hanıi büyük misıfiri tat
min edeceğiz öyle? Prens falan mı? 

- Ondan daha büyük bir misafir 
babacığım! Senyör dö Pardayan geldi, 

Bu sözleri öyle büyük bir hürmet, 
muhabbet ve prcstişle öylüyordu ki, 
en uzun nutuklar bile bunlan ifade e. 
demet.di. 

Anlaşılıyoıidu ki, Pardayan:ı olan 
takdir" ve hayranlığı yalnız küçük Jua· 
na duymuyordu. ÇünkU, Manüel bütün 
i§ini gücünü bırakarak bu büyük misafi 
ti selamlamağa koıtu. 

Pardayan, boğa gilrefleri esnasmda• 
ki miidaha1eıinin ve ıörülmtmiı bir 
llarbc}•1r. boğayı öJdürmüı olmasının 

dillere destan okiuğunu bilmiyordu. 
Onun, sırf Barba Rojayı kurtarmak 

için hayatını tehlikeye ıokmuı olduğu. 
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RADYO 
lft'Anuı.:-

11.ao Jlllkl 
l'alUl, J:ınlnö a dana ınuaiki.11, 19,SO konfe 
NUaret Sat nu lialkevi neırlyat kolu namına 
&rkadqı a (Yent n~riyat), 20 Belma n 
halk l&r~l'l tarafından Türk muslklsi ve 
arapç,. .ıs la.tı, 20,30 Ömer Rıza tara!mdan 
datlarr te.Ylev, 20,415 Cemal KAmll ve arka 

1 1~ rafından TUrk muıılkiııl. ve halk 
dPQı ~ •aat ayarı, 21,15 şehir tiyatrosu 1 
Ye bor.& ı:nı (Pleaa ve Nellzandi), 22.115 &jans 
22,ao Pli haberleri ve ertesi gUnUn programı, 
n. 21, IO~la. sololar, opera ve operet parçala 

lS&aı.tN: 
lT ıs 

ızıtıaaba granıo!•>n, 111,05 konser, 20,05 spor 
aldtıert k&..!ı nakil, 20,20 musiki, :?0,415 g-UnUn 
kon.er• haberler, 21,15 opera yaymı, 22,20 
ler • 8trauaaun eaerleri, 23,05 hava, haber 
Jcbt 8Por, 23,3:S dana havalan, ce halk muai· , 
~'l'&: 

u.aa opera orkeııtra..qı, 19,4:5 konferans •. 
&'l'aı:ııoton, konferans, 21,215 piyes, 21,50 ına 
ca.r ıarkıla.rı, 23,415 1t.aıyanca konferans, 24, 
O:S CU~d ta.krmr, 1,10 ıon haberler. 
B1"1Da;f: 

11,015 eğlencell kc:>naeri, 20,0:S koııUfJJla. 
20.2S piyano, konııer!, 21,40 Çek şark.ılım, 
22,10 .koıuıer, B&chm uerlerl, 22,50 h&!if mu 
elld, n;zo g1•ıunotot3la g"c~ xnnııet1, 2'3,150 
alman~a ve fran~uca haberler, 24, son ha• 
ber!er. 
LONDJLA: 

18,85 orkestra konseri, 19,05 piyano l:on 
Bert, 21,0:s haberl!'r, vesaire, 21,35 tarlhl pi· 
,.., 22,115 konser, Mozartm e!erleri, 23,0:S 
~ete numara.'ır, konu§ma, 24,015 haberler, = veeaıre, 24,30 dana orkestrası, 1,3:5 ha 
~r~ ~rarnoron vcııalre. 

18,20 Viy l 
lasillzce h 0 ons"! ve piyano konseri, 20,l O 
mu.iki 22 a.btrter, konuşma, 21,4:5 ks.ntık 
opera.s;. •015 Palcrmodan naklen: Fedora 

SiNEMALAR 

MELEK 
IP•K 
~.\KAHYA 

nı.mı. 

SUMJ:K 
4.LKAZA.8 
fAN 
Şlll 

ŞARK 

Asal 

SEYOr.LU 
, RUyalar diyarında. Dok.:. 

tor sokrs.t 

1 pokuzuncu senfoni. Şehir-
ler alev içinde 

1 nanı iı;in yaratıtmıı 

1 Romeo ve Julyet 
ı ze hlrll ııc \'da 
ı Bltrneml§ ııentonı 
J ôlllm fU&ı 
ı Tayfun 
J saadet. Moda çılgınlıkları 

1 ){acar Rupodlsi. Gökytı· 
zU ateşler içinde 

1 sıngapur poııtasr. Albn 
toplayan kızlar. 1936 Atı. 
na Balkan olimplyatıan 

1 Gtueller resmigeçidi. Dert 
atz arkada§lar 

SANCAK ı Kteopatra. .Kml alev 
(Eski A.atorya) DUnya hıı.vadiııl 
lJUMUBlYn , Eararengtz tayyare, Yıl· 

dırmı bölllk 

lSTANBUL 
FEJUJ1 ı Kör ebe. Hod Gil.8onun 

inUk&mı 

KiLLi t Bülbüller öterken. l)rıç 
kanunu 

ası.AL • ~ WllloüNA ~--~ 

UAK ı stızde kızlar. Korııs.n kız 

serveti. 1936 olimplya.tıarı 
ALEMDAR ı .Altın kelebek, mumyalar 
ıu.:~ıı:v ı çayır h:ıydutıan. Deli 

kral Golem 

KADIKOY 
HALE ı Şovbot. Hafiyeler kral. 

OSKlJDAP 
OALll ı Yıkılan belde San Fransls 

ko 

BAKIRKOY 
HfLTtl' ADI ı Bir mıı.yıs gecesi --

Müteahhit nam ve hesabına 

M!J~telif cins makkaplar . 
~alımın edılen bcüeli (17200 lira. olan yukarda yazılı malı.eme Aske~ 

ll'abrikala.r Umum Müdur·· 1 .. ~.. ) 1 a Komisyonunca 24/ :5/ 937 pazartesı 
...ı*'' t 5 ugu Satına ın k a- saa 1 de kapaıı zarf . . 1 edilecektir. Şartname pa.ruız olara 
komisyondan verilir. ıle ıha e 

:aliplerin muvakkat t . (l290) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkUr günde saat 11 de ckmdınat 01~ ona vermeleri ve kendilerinin de 2490 

um al k a ar komısY • .. te k · n ar ı anun 2 ve 3 rn dd . . , s:ıik!c mezkur gun ve saat omıs.. 
yona mUraca tal a elerındelu \:C 

a rı (1859) 

Betonarme KöprO inşaatı 
Nafia Vekaletinden: 

Maraş vilayetind K . ve J.{a.raş • Eloğlu yollarmda ya.pıla· 
c&k betonarme Alik e, ~ayserı - Mar~ ve AJcsu köprüleri intaatmm yeni ke. 
ıif tutarı 1 a:>ag, Suçatı, Tekır al __ _, wıulile eksiltmesi 30-4-937 

0 an "180 500" l' bed 11 ve kap ı z.a.ı .. Cuma D"ii ... U ' ıra e e k.. ··1cr reisliği eksiltme ko-
. "-... saat 16 da Nafıa Vekaleti şose ve opru 

ın.t1yonu Oda.sına 
Ek 'lt a yapılacaktır. k ''00'"' kuru• mukabi. 

.sı ıne ı:ı .. rt.; ... ., _ . b .. teferri dig~ er evra ..., w !inde :J<' ........ uesı ve una mu . 
f08e ve koprüler reisliğinden verilecektir. 

Mu~akkat teminnt "10,275" liradır. . . . . . 
Eksıitıneye girebilmek için isteklilerin müteahhıtlık vesıka.s~. ıb:az ve bır 

taahhütte en az "100,000" liralık köprü ve buna benzer inf}3Ah ıyı bır surette 
yaptığını ispat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 30-4-937 Cuma günü aaat 15 fC kadar komisyon reis
lifine Vermeleri Jbmuhr. "892" "204.6,, 

IHJDIJ<~ye: 

Bir aşkın 
neticesi 

(B<ı§tarafı S ncide) 
temadiyen karısını düşünüyordu. Po... 
za.rtesiye kadar işi uzatmaktansa bir 
gün evvel dönmeye karar verdiler. 
Köprüde nyrılırken kadın: 

- Haftanın içinde bir gün sana te. 
lefon ederim! • dedi. 

Erkek, pürtel~ evine koştu. Karısı 
onu görünce hayretle: 

- Hani yarın gelecektin? • dedi. 
- E, sen? ... Sen niçin gitmedin? 
- Bu yağmurlu havada. gidip de ne 

yapacaktım? Sen ne yaptın? Seyaha
tin iyi geçti mi? 

- Aman sus ... Bır daha ne pahası. 
na olursa olsun gitmem. 

Karısı gülmeye başladı: 
- Azizim, bizim y:ı..sta insanlar, ra_ 

hatım ancak evinde bulur. 
Hidayet ise, artık o günden sonra 

hiç telefon etmedi. Feyyaz da bu sü. 
kfttu hiç merak etmedi. 

Nakl~den: (Hatice Süreyya) 

TiFOBiL --Dr. IH9Al"I SAMI 
Tifo ve par:ttifo hutıılıklanoa: tutul 
n:ıamak için a~ııdın ıiının tifo hap
landır. Hiç rıh:ırsızlır Terme?.. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları hastahkları 

mUteha••••ı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar. 
tısı Leklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere paruız 

Tel. : 43942 

ıstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Bir No. lu Dikimevi için 700 bin 
adet madeni düğme ve 10 bin adet 
küçük parlak düğme 14 Nisan 937 
Çarşamba günü saat 15 de Tophane
de Satınalma Komisyonunda pazar. 
ltkla alınacaktır. İhale günü teslim 
şartile alınacak olan işbu malzeme 
için isteklilerin belli saatte komi.syo. 
na gelmeleri. "421., "1988" 
~~~~~---·~~~~~~-

KURUN doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her gtin 16,30 dan 20 ye kadar 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar 

muayene parasızdır. 

==============:::::::::=::::::m:r.:ım: 'I Deniz H&ltaneal Cerrah! *fi 
' ()peratör 

:ı Dr. Sali\h Sun 
•• :i Diş tabibi 

~
J= Ot. 'Kemal Sun . 

lsttklAI caddeııl 322 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı UstU ı .. 

Tell!fon: 43667 Ü 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 Göz Hekimi 
1 Dr. Şükrü Ertan 

1 
Cağaloğlu Nut-U('lmaniye cad. Nl• 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

1 
"I 

Jstanbu! Altıncı İcra Memurluğundan: 
Fatmanın Emniyet sıftıdığına birinci derecede ipotek bulunan ve tamamın& 

2512 lira kıymet takdir edilen Hacıkadm mahallesinde Sarıbeyazıt sokB.eı"'m· 
da 321 kütük 523 ada 23 parsel eski 4 mükerrer yeni 10, 12/ 2 halen 12 No.lı 
sağı Şadiman e\·i solu arsa arkası Ah met evi önU Sarrbeyazıt sokağile mah· 
dut ve evsafı ruıağıda yazılı bir evin ııatılınasına karar verilmiştir. 

Bodrum katında: zemin kattan inil en bir oda bir kömürlük. Zemin katın. 
da: sokaktan basamakla çıkılan r.cmini karosimen bir ta~hk 2 oda merdiven 
altı arkadaki bahçeye çıkılan bir kapı ve hela olup bahçede aynca musakka! 

kargir bir oda, ahşap bir kömürlük vardır. Birinci katında bir sofa üzerine 
karşılıklı iki oda zemini ka.rosimcn bir aralıkta bir hela vardır. Elektrik tesi.. 
satı mevcuttur. Ve mutfakta bir kuyu olup bina yeni yapılmı~tır. Beden du • 

varları kargirdir. Umum mesahrun 104: metre murabbaı olup 55,80 metre mu.. 
rabbaı bina zemini kalam bahçe ve oda ve kömürlük olan bir evin tamamı 
tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vaz:dilmiştir. 

Arttırma pe~indir. Arttırmaya i~tir ak edecek mügterilerin kıymeti mu• 
hammincnin % 7,5 nispetinde pey akçe si veya milli bir bankanın teminat mek• 
tubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve va
kıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30.4.37 tarihine müsadif 
cuma günli dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci art. 
brması 24.5.937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 
ya. kadar icra edilecek. Birinci arttırma da bedel, kıymeti muhammenenin % 75 
ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhlidil 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 8-6.937 tarihine 
müsadü salı günü saat 14. ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırın& 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve 

İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklıırı tapu sicillerile eabit ol. 
mıyan ipotekli alacakalrla diğer alaka daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbit. .. leriyle birlikte dairemize bildirmeleri 
18.zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedeli· 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü tcrakim vergi, tenviriye ve tanzifiye 
ve dellaliye resminden ibaret olan bele diye rüsumu ve vakıf icarcsi bedeli mü

zayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. 
Daha fa7.Ja malumat almak istiycnlerin 36; 9.20 nuınar:alı dosyada mevcut ev· 
rak ve mahallen hıı..ciz ve takdiri kıyın et raporunu görüp anlıyacaklan ilan 
olunur. (2052) 

Den·r2 L·evazı ·m Satınaıma··.~ 
· K ·omisyonu ilanları:.: : 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Sabn Alma Komiıyonundan 

1 - Tahmin olunan bedeli (66.000 ve teminatr 4.SSO lira olan 
"3000" ton miktarında Kardif kömürünün kapalr zarfla ckıiltmesi 30 Ni
san 937 Cuma günü saat 14 de Vek

1

alet binasında müte§ekkil komisyonumuz· 
ca yapılacaktır. Şartnamesinin "'330,, kuruş mukabilinde komisyonumuu:• 
verilmekte oldu&u. 

2 - Eksiltmeye ~recekterin 2490 uyılı kanun gereğince wsailr w te
minatlannı havi kapalr zarflarını saat 13.30 a kadar komisyona vermiş bu
lunmaları ve postada teahhur vukuundan dolayı vaki müracaatların kabul 
olunnuyacağı. (13.30) dan sonraki müracaatlar kabul olunmıyacaktır. (1402) 

Tahmin edilen bedeli 3225 lira olan 15 ton gaz, taahhüdünü ifa edemiyen 
müteahhid nam ve hesabına olmak üzere, 19 Nisan 937 tarihine rashyan Pa. 
zartesi gtinil sant 14 de açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

Muvakkat teminat 241 Ura 88 kuruş olup şartnamesi her gün komisyon
dan parasız verilir. 

İsteklilerin 2·190 sayılı kanunda. yazılı vesaik ile ve belli gün ve saatte 
Kast(llpaf&d& bulunan komisyonumuza müracaatları. "1892,, 

Beh~r metre murabbaına 8 lira. kıymet tahmin olunan Fatihte Çırçır yan. 
gın yerınde Mustafa b<-y mahallesinde Kıztaşı sokağında J 8 inci adada 70 
santimetre yüzlü 8 metre 40 santimetre murabbaı sahasındaki area alakadar
ları arasında satılmak lizere açık arttırınııya konulmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürl~ğünde görülebilir. İstekliler 504 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubıle beraber 19·4-937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu. 
lunmahdırlar. (B., (1863) 

. ~~cft Sanayit anonim şirketinin b::-kdiycye vergi ve rüsum borcunu verme. 
dıgınden dolayı Anadoluk:ı.vağrnda Umuryerinde eski 105·107 yeni 21 No. lı 
k~rg~r f~brikanın dört tarafı duvarla muhat ve bir kargir yazıhane ve gene 
kargır kımya.hane ve 21-1 alat ve edevatı sabite 18 adet muhtelif tonta tank 
ve tuğla ile muhat iki adet taktir kazanı kal"gir tuğlalarla muhat iki buhar 
k.:ıza~ı b~r adet ~tölyc derununda iki torna tezgahı bir adet makkap bir mo. 
~~ bır dınamo hır buharla müteharrik istim makinesi ve diğer kargir bina da.
hılınde 5 adet buharla müteharrik pompa, bir ndct hava makinesi ve iki adet 
kuyu ve bir adet t.a.sfiye kazanı ve 12 2 No.lı ortadan bölünmüş bir kat üzeri 
galvanize saçla kapalı kargir depo tnhsili emval kanununun 14 üncü maddesi. 
ne göre miizaycde ile satılacağından taliplerin kıymeti muhaınmenesi olan 
141,580 liranın 37,!) nisbetindeki pey akçesi olan on bin nth yüz on sekiz 
lira elli kuruşun teminatlarile birlikte 4·5.937 sah gilnü san.t 14 de Beykoz 
kazası Encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. (B.) (2070) 



Kuyruklu yıldız gene 
.TEK KOLLU CEMAL 

. ' . 
gışesıne çar 

ve lıüviyetinin gizli tutulmasını arzu eden 
a kazanan talili mü'Şterimin 1 ek Kolluqa 
·vi buketle yolladığı mektubun kılişesi: 

işte 1e 
22046No. 

kazanan 6 cı keş 

Cemalden aldığı 
·ıe 200,000 Lıra 

inin fotoyrafı 

200 bin lira kazanan talili müıterinin T ekkolluya gön· 
derdiği buket dükkinm önünde 

ı------ ,..... ................. -.•........................................................... 

Maltepe Atış Mektebinde 
aslan Türk zabiti Bav 

D=fJ D lkıfinHe~ 27 430 bi ı eti ıe 
15,000 lira kazandı. 

·····················•·····································•············ ....................... . 

Bu mektubun sureti aşağıdadır lutfen okuyunuz. 
n t 1::::::=m::::::::::::=:·--=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Uğurlu bayllm Tek Kollu Bay Cemal : Çok şanslı glşenlzden ~~ 
inat edercesine iki sene bilet aldım. Son tertipte bilet lntlhabını H 
size bıraktım. Uğurlu ell.nlzle siz bana bilet çektiniz ve bugUo i! 
de tek kolunuzla 2000000 lirayı sayarak verdiniz. Sonsuz ~i 

1 teşekkllrlerlmt sunar; isim ve hllviyetimln mahrem tutulacağı ~; 
H hakkındaki sUzllnllzU tamamen tutacağınıza emin olarak dalma H 
i} muvaftakıyetlnlzl dilerim. 12 / 4 / 937 H 
:. ·ı 

ü imza ii 
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• 
1 

~ 
1 Kırdı 
İ Bu son altıncı 

l2ÖÔ~ÖÔ0 
fıi . Liralık 

En Büyük ikramiyeyi 

Eminönü köşede l' o. 57 
Tek Kollu Cemal gişesi sahibi 

CEMAL GCBVEN 

DiKKAT: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

ATiE 

aao.a numarah biletle, Çakmakçllarda 
TUrklye pll ve Elektrik fabrikasında çah
'8n be• amele mu,tereken kazanddar 

1 21).000 Lirahk 

Size : Aklslerl müteharrik ziyadar 

ikramiyeyi de gene ZENOIN OIŞE den 
allnan t0832 numarah blletle 
Bay POMANOVSKY kazandı 

200.000 llrayı kazanan 
beş amele gişemizden 

parayı alıyorlar 

Yeni tertip biletlerimiz gelmiştir. 1 liradan satılmaktadır. 
Adres: Eminönü muhallebiciye bitişik No. 2 

ti ·zENG·N. Gt _E 
• nııııınıııııııııııımm~~-•ıooımıııınm11m1-1mm .... • 

~ Dr. Nihad Tözge 1 
, ı ıncı sın~ Cilt • ~rengi ve oıQer ~ 
Zührevi hastaııkıar mutaha5sısı ; 

" .. llMAll r.,,.,.. CetN,eıı hrt••• 110. u 
j) Te ...... ı ...... 

j Pazar ve Perşembeden başka hergün <4 
15,ll - 21 e kadar hasta!aanı kabıı! eder 

Salt günleri parasız 

l\fm~'ager 

T~~a~t~l~=k~~!,"s;ı. l 1 

ırnum tahlil:h. Eminönü Emlt:k ve 
Eytam Bankası brır<;mda tuc: 
Bev Hanı. 

Parlak bir havuz teklif eder ... 
Latif bir ziya altında bot manzaralı çiçekler ..•• 
Gözlerin zevkiyle tenlenen bir mesken .... 
Camel<inmız için dayanı1maz bir cazibe ... 
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