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Başvekil bu-sabah Belgratta 
tayyare fabrikasını gezdi 

D u b r ov n i k seyahati ne ~" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİlll 
bu akşam çıkıyor 

Bu sabah Belgratta bir Türk 
sergisi açıldı bir konferans verildi 

> l -,- 1 

· lUnet Jn()~ü- Belr,radda Yugoslav . meclisinde riyase~ kü~~~is~.n~e .. (Bat· 
:vekilimizin ,sağnula Yugoslav Ba!vekili, solunda ıneclıs reısı goruluyor.). 

~~~,f?5m--et lnUnü 
Bubrovnikten sonra Bosna ve 

Herseği 
gezecek 

Belgrad, 14 (hususi) - Başvekilimiz 
İımet İnönü müteveffa Yugoslav kralı. 
nm mezarını ziyaret etmiştir. 

Müteveffa kral Aleksandr, Oplentz 
kasabaımda gömülü bulunmaktadır. 
Ba§vckiJimizi hamil olan tren Oplentz 
kasabasına geldiği zaman istasyon ke· 
sif bir halk kalabalığı doldurmuştu. 
Türk ve Yugoslav bayrakları her yanda 
beraberce .dalgalanıyor ve ba~vekilimiz 
copkun tezahüratla karşılanıyordu. 

lir. Yugoslav mebusunun nutku 
Bir Yugoslav mebusu, ismet İnönü· 

ile karşı bir nutuk söyliycrek: "İki mil. 
letin mukadderatına yol açan Yugoslav 
- Türk dostluğunu, müteveffa kral 
"At:ksandr ile Atatürk tayin etmişler· 
dir. Sizin de Stoyadinoviç ile birlikte 
ayni yolda yürüdüğünüzü görmek bizi 
tasavvurun fevkinde sevindiriyor. Yu· 
ft.:>slavyanın kalbi olan Oplentze ho~ 
geldiniz,. demi,tir. 

" Yaşasın Yugoslavya, 
Yaşasın Atatürk! ,, 

Bu nutka tsmet tnönü veciz bir hitı
Bc ile rnuakeb:le etmİ§ . bir genç kız 
heyecandan ağlıyarak ismet tnönüne 
bir buket vermiş, ve bunu müteakip, İl· 
met f nönU ırrpça olarak: 

(Devamı 6 ıncrda) 

Ba§vekilimizin Belgradda Yugoslav 
meclisini ziyaretleri intibalannd:n 

Vataniler şimdi de 
Alevileri eziyorlar 

Bu zümreyi hıristiyan ya~mağa 
veya mallarını almaga ~ 

-

çahşıyorlar . . 
$am 13 (hususi) _ i\vrupadan dö. almı§ olduklarını beyan etmışltrdır. 

ncrek Şama muvasalat eden Suriye he· J,ilzkiye Alevileri 
}'eti Suriye. Fransa muahedesinin 20 Halep 13 (hususi) - Lazkiye Alevt. 
ınayıata Fransız parlamentosu tarafın· teri de Suriyedeki vaziyetlerinden hiç 

dan "tdik edileecfi haklandı kat't aöz ' ( ı>ooanu 6 ıncıda) 

~ I ~ 

.. 

Milli -ınatern 
Hamid, milli merasimle 

makberine bugün tevdi ediliyor 
Türk kA.inatında. bUyUk "ir adına. millt ma.. ~ 

~ ilAn odon A.t.n.türk. milleti Abdülhak Hiunidin 
ha.tırıuıını tazime davet etmiş bulunuyor. 

Abdillhak Hamidin cenaM merasimi bugün öğ. 
leden sonra yapılacaktır. Dün sabahki karara göre, 
cena7.e bu sabah kaldırılacaktı. Reisicumhur Ata- ı 
türk, büyük şairin ölUmünden haberdar olunca ba
yan LUsyene taziyette bulunmuş, askeri merasim 
yapılması hakkında. emir vermişlerdir. 

Atalilrk cenaze mer8.8iminde bulunmak Uzcre 
iki yaverini lsta.nbula göndermişlerdir. Yaverlerin 
merasimde bulunabilmeleri için cenaze merasimi 
öğleden sonraya. bırakılmıştır • 

Hfı.midin ölümü Belgradda bulunan Başbaknna 
dn bildirilmiş, o da bayan Lüsyenc taziyetlerini bil. 
dirmiştir. Hamidin techiz ve tekfini bu sabah ya. 
pılınış, tabuta konmuştur. Tabutiin üzerine Topim

pı müzesinden getirilen tarihi bir 1>rtü konmuştur. ' 
Cenaze saat on beşte Maçka. palastan kaldırıla

cak, Tcşvikiye camiine götürülecektir. Burada na.. 
mazı kılınacaktır. 1.'abut top araba~nna konacaktır. 
En önde Atntürk, lsmet .lrtönü, Şükrii Kayanın <.e
lenklcri bubıacaktır. Bundan sonra diğer çelenkler ı 
taşınacaktır. 

Askeri kıtanın arasında gidecek olan top araba· 
sının önünde hafızlar okuyacakbr. 

Cenaze merasiminde Atatürkün yaverleri, me
buslar, vali, askeri ümera, Hamidin dostları. Parti, 
Halkevleri azalan, üniversite yüksek mektepler 
gençliği , halk bulunacaktır. 

Cennze dün ya7,dığımız gibi Zincirlikuyuya sö. 
türülecek, ebedi ınakberesine gömülecektir. 

(Dnuamt 1 inciiic) Hamidin tabutu bu sabah mesai odasmdayd1• 

Medenilerin vahşeti -------------Amer ikada 
iki zenciyi diri diri 

yaktılar 
Granada (Amerika) 14 (A.A.) -

Yüz ki~iden mürekkep bir halk kütlesi 
beyaz bir tüccarı öldürdükleri için tev. 
kif edilen iki zenciyi linç etmişlerdir. 

Halk, mevkufları yakalıyarak direklere 
bağladıktan sonra önlerine odunlar yı
ğarak zencileri yakmışlardır. 

Hint isyanı 
Yeni Delhi, 14 (A.A.) - Fakir ipiye 

karşı yeni bir hareket icrası için hazır· 
hklara devam edilmektedir. Son ıünler· 
de yapılan sevkiyat neticesinde Veziris. 
tanda bulunan kuvvetlerin yekunu, tak 
riben 33.000 kişiye baliğ olmu§tur. Bun
lar ldört piyade livası tegkil etmekte· 
dir. Aynca, iki de bava filoıu vardır. 

' ~ •• . . ? "" •, J·,. . . . .. , ' .ı ~ ' 

Köstebek ibi ! 

Asiler yer altından d 
kaçmağa başladılar 

Hükumet orduları bütün 
cephelerde taarruza geçtiler 

~ladrit, 14 (A.A .) - Cumhuri ufak delikler, ellerinde kumbaralar 
yetçılcr CMabancheli geçerek Cara- bulunan kimselere melce teşkil ct
han~hel • .Aitod_a l 00 ev zaptetmiı· mektedir. Asilerin tankları gönül· 
lcrdır. Asıler, rıcat etmek için an- lüler tarafından atılan dinamit pa· 
cak ~R ALTl~DA dar bir geçit- ketlcriyle knrşılanmıştır. T opçularm 
ten ıstıfnde edebıleceklcrdir. manin ate~i cok isabetlidir 

.. ~1uhare~e. bazı mmtakalardn Hiiliirı --~e". helerde t;~arruz 
buyuk hnrbı .~ndırmı.ştır. )'~ğm~r su Bı:ı rcclon~. 14 (A.A.) -Hüku· 
lam.un terakum etmı oldugu bırçok mel kuvvetleri. Saragosse'un cenU· 
ıenıı ~ukurlar ıörülmektcdir. En (Devamı 6 uıcıda). 
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ispanyadaki harp cephesinin son görünüıü. 
••cenupta hllktımct cephesinin Baclahoz vııo.yeunın göbetfne dalmıo olan af\'li kısmındaki 

taama durdurularna.ua iıyan sahası lkl parçaya a.ynlacak ve cenup lle irtlbabnı kaybet 
tıtt anda glınalde kalacak kıatm en kısa zamanda ıılllhlannı terke mecbur olacaktır.,, 

İspanyada geçen her gün, her daki. vilayetinde alabildiğine ilerlemekte. 
ka isya.n cephesinin yeni bir ma.ğlu- dirler. 
biyetini ve cumhuriyetçi ordulann Bu cephedeki astler de ma.nevt kuv. 
mukadder zafere doğru durmadan vet çok sarsılmıştır. Beş ayda kazan. 
ilerleyi§lerini kaydetmektedir. dıklarıru bir haftada kaybetmişlerdir. 
İspanyada bulunan cumhuriyet a. Badahoz 1spanyanın Portekiz hu-

leyhtan istihbarat şebekeleri dahı duduna bitişik vilftyetlerinden biridir. 
Vk.la.ns hükfuneti orduları ta.rafından Eğer asiler dört gün zarfında hükiL 
yapılan taarruZalrm muvaffakiyetini metçilcrin taarruzunu durduramazlar. 
artık inkar edememeğe başlamışlar- sa. Portekiz hududuna varacak olan 
dır. Gelen haberlere nazaran askeri 
vaziyet §C>yle hulasa. edilebllir: 

1 - Madrit cephesinde bugUne ka. 
dar yalnız mUdnf aada. kalan general 
Miyoha.nın yavaş yavaş titi.rruzt ha.
reket1w kalk$ığı hissedlliyor. Fa. 
raza bugUn Karabe.n.,.qel de Yüz ev zap
tedilmlştlr .. Gerilla da. bilhassa bari. 
kat harplerinde yüz evin zaptı en az
dan on eeJırin zaptına bedeldir. Asile. 
rin bu cephede son derece kuvvetli bir 
topçuya. malik olmalarma rağmen 

adım adım geriye itilmeleri Ma.drit 
cephesinin mllislerinde manevi kuv
vetin dilfman askerlerine kat kat Us. 
tUn olduğuna. delllet eder. Büyük bir 
t&biyeci olduğunu lsbat eden general 
Miyoha sözUnU tutmuş, ve dediği gibi 
"Madrit, kendisine saldıran bUtUn 
dilşma.n kuvvetlerin kaf asmı param
parça etmi3tir. Düne kadar bitaraf 
müşahitler ve bilhassa Alman erklnı 
harbiyesi M.a.dritin zaptedilemiyeceği 

neticeelne varmışlardı. 
A.ynı makamların pelt yalimda. Ma.Ci 

ritten yapılacak taarruzlara asilerin 
daya.nama.yaca.klarmı söylemelerine 
de intiza.r edilebilir. 

İspanya harbinde Madrit merkez 
cephesidir. Payitahtın havadan ve ka
radan aylarca bombardıman edilmesi. 
ne Frankonun bu cephede en güvendi
ği kuvvetleri kullanmasına. ve Madrit 
ahalisinin yüzde doksan beşi krallık 

lehine rey vermiş mUntehiplerden iba. 
ret olmasına rağmen merkeule en 
ufak bir muvaffakiyet elde edileme. 
mesini cumhuriyetçi İspanya general 
Miyohaya borçludur. 

2 - Cenuptaki harekA.t, yani cum. 
huriyet cephesinin sol cenahı tarafm
'dan başlanan taarruz yıldırım gibi in. 
kişa.f etmektedir. Bu cephede general 
dö U'inonun 'Malaga §Chrini zaptetme
sini asiler büyük ve hatta fevkalade 
bir muvaffaki:ret olerak ilan etmişler. 
di.. Bugün inkişaf eden hadiseler gcs
teriyo: ki Maln.ga general dö Lanonun 
bir baskını ile zaptedilmi~ de~ildir, 
bilakis asiler burada hir tuzağa tutul. 
muşlar ve cumhuriyet kuvvetlerinin 
Malagayı hakllmten mlidafaa cdemL 
yeceklcrini Gan:ırak Vadiülkebir neh
ri mecruındaki bütün kuV\·etl~rini bu 
tarafta toplamışlardır. 
Buna int!zar eden hUkfımet kuvvdleri 
igte o zaman Estramaduray:ı doğru 
deh~tli bir taarruza kalkmışlnrdrr. 

Son gelen telgraflardan annlşılıyor 
ki Estramadurayı yıldırım süratile 
geçen hUldıriıet.çiler şimdi Bada.hoz 

hücum kolları isyan mıntakasını ikiye 
biçıni§ olacaktır. Frankonun tayyare 
ile Fa.sa gidişi hiçbir netice vermemiş
tir. Yedi ~ydanberi !sp~~ · ~ 
emrinde bulunmu~ olan~atftı ya
n yarıy&.maktul düşmüş olmaları k. 
pa.nyol Fa11ında gönlillü ( ! ) toplanma. 
sma imkan bırakmamaktadır . 

3 - Şimal.cephesinde Burgos kuv. 
vetlerlnln Bask kuvvetlerine karşı gi
riştikleri taarruz da beklenilen netice. 
yi vermemiştir. 

Asiler Madriti zaptdemeyince, cc
nuptaki taarruzu durduramayınca şi. 
malde bir muvaffakiyet kazanarak 
bozulan manevi kuvvetlerini yerine 
getirme}( istcmi§lerdi. Fakat denizden 
muhaaara edilmiş olmasma rağmen Bil 
bao bUyük bir muvaffakiyet gösterdi. 
Son gE!len telgraflardan analşıldığma 
göre asilerin ilk hücumlarındaki şid
det kalmamış ve bilakis şimdi Basli
la.r muliabil bir taarruza. geçerek Stra. 
tejut ~emmiyeti yilksek iki kuabayı 
zapte~lerilir. 

İsyanın ilk gilnlerinde bUyUk bir 
tehdit gibi İspanya havalarında dola. 
şan Mt tayyarelerden artık pek bahs 
edilmemektedir. Cumhuriyetçi hava 
kuvvetleri her cephede hakim bir 
vaziyettedir. Asilerle birlikte c;ahşan 
tayyarecilerin Frankoya karşı hazırla 
dıkları suikastten sonra asilerin ken

di tayyarecilerine karşı hiç itimatları 
kalmamıştır. Asiler tayyarelerden en 
asgari istifadeye katlanmakta ve tay. 
yarccilcrin alabildiğine uçmalarına 

mani olmaktadırlar .. 
Umumi kontrolün başladığı zaman

dan sonra dıf1andan yardım alamaya
cak olan asi ce!lhenin levazım bakı. 
romdan da pek kötü bir hale geleceği 
tahmin edilebilir. 

İsyan cephcşindc tam bir panik ari
fc~inde olduğumnı muh:ıkkaktrr. 

Sekip GÜNDÜZ 

Nafia memurları 
hohem oıamazhır 
Nafıa vekaleti bazı memurlarının 

teknik i~lerde hakem vazifesi yap
tığım veya fikrini bildirdiğini gör 
müştür. Bunun için vekaletin, dev
let teknik i !erinde en yükseR maka· 
mı bulunduğuna göre hi,... bir memu· 
run hakem vazifesi ıöremiyec~ği ve 
fikrini bildiremiycceği karart veril
miş bu ;ekildc vckôlct otoritesini bo
zanlarn tecziye edileceği de tamim 
edilmİ§tİr. 

ilk Hırvat 
ve Roma 

devleti nasıl kuruldu 
kilisesinin entrikalariyle 
nasıl battı ? 

- Yazan : N. N. Tepedelenli 
-2-

Bu devirde Yugoslav kabileleri hep 
ayn ayrı yaşamiı..ktaydılar. Yeni va. 
tanlarına yerlc~mcleri ile beraber ara
larında siyasi kaynasmalar ve kabile
ler arasında eğcmcnlik mücadeleleri 

- başladı. Bu mücadelenin §ampiyonluk
lannı "Sırp" ve "Hırvat" adlı kabile
ler aldılar. 

''Sırp,, kabilesi Lim, Tara, Dirina, 
Piva ve !bar nehirleri arasında yerleş.. 
mi§ti. "Hırvat'' kabilesi ise Balkanların 
eimali garbisi,yle Adriyatik kıyıların. 
daki topraklarda oturuyordu. Bunlar 
derhal kendi ırklarından olan kBıbile
leri nüfuzları aitına almıya ba§ladı
lar ve birer devlet olmak istidadı gös-
terdıler. Fakat büyük bir betbahthk 
eseri olarak, yine bUyük bir Yugoslllv 
kabilesi olan Slovenler bu sırada Bav. • 
yeralı Cermenlerin boyunduruğu 

altına girmeye mecbur oldular ki Slo. 
venlere geçirilen bu Cermen boyundu
ruğu umumi harp mütarekesine \tadar 
<!evam etti. Bu felakebede kabile se
kizinci asırdan yirminci asra kadar 
milli bir istiklalin hasretini çekerelt 
silrüklendi, durdu. 

Dokuzuncu asırda Sava nehri civa. 
rmda yaşıyan Hırvatlar da buna ben.. 
zer bir felfıketc uğradılar. "Avar,, 
imparatorluğunu ortadan kaldıran 
Şarlmany, Balkanların şimali garbisi
n! de zaptedince 'Frankların hakimi

yeti altında kaldılar. Maamaf ih Yu
goslav milli gunıru bu hale derhal 
b1r isyanla mukabele etti. Liyudevit 
adlı prens Jsyan bayrağını kaldırınca 
Hı~~Ua:r, :Sırplar ve tiii' kısım Sloven
ler derhal kendisine -iltihak ettiler ve 
tarihte ilk dc!a olarak Yugoslav ka. 
bilelcrinin müşterek diiı;man karşıs~ 
C:ia müttehid bir (Sırp. Hırvat- Sloven 
isyan ve müdafaa cephesi) kurdukları 
görüldü. ·Ama bu ıttihad son derece 
kahramanlık göstermesine rağmen 

Franklara mnğlüp oldu. Bu mukad
derdi zaten ... En a1.ametli, en kudret
li bir devrini yaşamakta olan Şarl. 

many imparatorluğuna nasıl da.yana.. 
bilirlerdi? 

Yugoslavlar ve hıristiyanhk 
Maa.mafih az sonra, dokuzwıcu as. 

rın ortalanna. doğru Sırplar da, Hır. 
vatlar da tekrar birer devlet kurmak 
imkanını buldular .. 

Işte Balkanalrda. yerleşen İslavları 
!sanın dinine da\•et etmi3 olan (C;-Til

le) ve (Mcthode) adlı iki İslav azizin 
Yugoslavlar üzerindeki teeirleri de bu 
tarihte ba.~lar. 

alşma., bir birlik vardı. Buna mtıkabil 
Hırvat krallığında din kavgaları va
tanda.şiarı birbirine dil~man ediyordu. 
"Kilısede dualar İslav dili ile yapılma. 
malı mı yap lmamalı mı?,, diye hiç 

yoktan bir mesele çık:ırmı§:ılr ve her 
eeyi unutnıuşalrdı. 

Bununla beraber Macarlar Hırvat 
devletini kolay kolay alaşağı edeme
diler. Tomislavın devleti on ikinci as.. 
rın ilk yıllarına kadar ayakta dura-

bildi. Hatta on birinci asırda kral 

I\rcşmir devrinde Hırvatistanın 

Prens Aleksandr Karajorjcviç 

parlak bir dc\Te ulaştığı da görüldü. 
Hırvat orduları Dalma.çy::ıyı zaptetti. 
er.. .ı\mıı Hırı::ı•lığın b:.ı ~iiksclişi 

dm kavgaİari"na njha.yPt varmiyornıı 
Dc\'lctin ilk kurulduğu gUn ba§layan 
din kavgaları sürüp gidiyor ,.e arttık
ça artıyordu. 

Romanın entrikaları 

Latin ,.c lGb. v dilleri nrasındaki bu 
mücadele, bir zamanlar Lejiyonerleri 

ile bu mm takayı ele g~inniş olan Ro. 

manm bu s~cr de dini bir vasıta itbl 
kullanarak buralarda ruhani bir eğe-

menlik kurmak arzusunn karşı Hır. 
vatların lslavlık i.stiklô.lini korumağa 

azmetmiş bulunmalarını ifade ediyor

du. Lakin bu mUca.delcdc Hır\'atlara. 

mağlup olmak mukadderdi. Zira on. 
lar iyi ylirckli, iyi muh:!rip, temiz 
ruhlu insanlardı. Entrika denilen §e

yi pek iyi beceremiyorlardı. Halbuki 
garbt Romanın bUtUn kötU huylarına 

ve politika deha.sına varis olan Latin 

kilisesi bu snnatta yekta idi. 
(Devam edecek) 

u. N. Tepcac:cııli 

14 NtSAN-1937 

:Kaıµıta dait 
~ ............ a:ınc:w.:::. ... 

Sükut ihtiyacı 
Nc~~m ~:r t;~~~~c: '~y:e p:nlıc:D 

gidesin hi'ıyuna cananın kic . Rah a· 
çık ola hemdemln amma o da habiC:e 
gerek,, der. Zamnnımızda şairin bil 
nasihatmı tutmağa kuk:ı.cak olan Aflkr 
sevgilisini yılda bir ya görür, ya g6t• 
mez! .• Yolun hemen hiç uyuduğu cı. 
muyor. G<>ccnin her Eaüti~de doi~~ 
bir:ka." l:ir'.·e, dev .g&zlerini ağ:!r'"..S 

ağnr..ıı. ge"cn bir otc:nobıle rası::mek 
knbil. 

Fakat !\~ık hi:; tasa etmesin: Yol 
uyumuyor nma o yir.c kendini f::.rl:et· 
tirmeden r;ideb!lır: Bu3'ilnim, bütWl 
o gUrliltül~r. bütün o kalabalık için~ 
yapayalnız olı:n irum.nı hemc:t:sinitl 
yUzUne bakmağa v kit bile bulı:mıt· 

yor. BüyUk şehir'er;n hiç durma:·an 
dalgaları arasında insan, denize dilf.. 
mUş bir su ::crresine dönUyor, yani 
yok oluyor. Kendinden de geçiyor: 
Görmediği gibi duymuyor da, dü§ÜJ\" 
müyor da.. Düşünse ayak sesler~ 
otomobil gürültUlerine kan~ radio
nun bağmnalarına ta.hamının edemelt 

dl. DüşUnen insan dilşündUklerini eöy• 
lemek, başkalarına da bildirmek itter: 

t gUrilltU li:onuşmağa müsaade etmiyor 
ki! .. Zaten konuşmadıkça, yani ba§k.., 

ı.. larının dUşUncesi i~ temasa gelm~dik• 
çe dü~ünmesine imkan mı var? :00.. 
şUnce, kafanın içinde kendi kendiDI 
peyda olan bir §eY değildir. 

Bugünkü medeniyetin insanı uyanJt 
uyanmaz gUrUltU ile karşıl~ıyor ve 
uyuyacağı eae.te kadar o gilrültünilO 
jçinde yuvarlanıyor. Yemeğini yerkeD 
ilile ondan kurtulmasına imkan yok: 
Birkaç sene C\'Veline kadar çt.lgı 8Jl• 

ca.k pahalı lokantalarda \'ardı; gün. 
den güne ucuılaya.n radyo onu 1.Uı 
sofrasının b~ma da getirdi. Şimdi f.D• 
sanların çoğu, lokmasını juz • bandıD 
temposuna uyarak, hatta danederek 
çiğniyor. Musikiyi dinliyoruz ~a.r.r1a· 
yın: Radyoda bir havanın bittiğineeD 
iki dakikn sonra onun han,gi ıı.~a, 

hanS?i ruu:ın cılrlnbınu sdiriiltücl&n:Jntl 
sat buln\flin:cniz - ya.nıruzdıi.kiler~ 8°' 

run, bakın hatırlayan üç ki§i bulacak 

mısınız.. Böylesine dinlemek derun.es.• 
Bir hastalığa tutulur gibi, bir y3.p.~U· 
ra tutulur gibi çalgıya tutuluyoruz. 
O !bizde kon~mak hassasını da, düfil11 
mek, içimizi dinlemek hassasmı da 
körletiyor .. 

Radyo, bir takım karına karı~ık 
havalar getirmekle de k:ı.lmıyc>r: H~ 
berler, emirler veriyor. Görünmez bit 
ağızdan çıktıkları ic;in bu emirler ade. 
ta kutsilcşiyor; o haberler hakikı>tltı 

nı 

rx 

d 

d 
d 
1J 

n 

n 

• 

tıı kendisi oldukları zannını \'eriyor. 
dinleyicilerin - işiticiler demek daha 
doğru - tenkft kabiUyctlni öldiirüyor· 
Bunun içir.dir ki bugünün insanları.. 

nın çoğu, mUnaka.şa etmesini !!e\'tni

yor, kavga ediyor, döğüşüyor, öl11t' ~ 
öldürüyor. Hava.fardan gelen emirlere l 
körü körüne itaate alışıyoruz. ~ 

Radyoya düşman olanlardan <ieği· ~ 
lim; bilakis onun medeniyete yeni bit ~ 
ruh verebileceğine inananlarda:ıı~11 Hırvatlar tarafmdan kurulan devlet 

onuncu asıi'da o derece kuvvetlmip 
büyüdü ki bunun bir krallık olduğu 

il:1n (idildi ve Tomislav adlI §ef 
Hırvatistan kralı srçildi. 

Yede!' su.bav okulun· 
dakl Atatur·k hel·keli 

Fakat insan oğlunu, biraz da rahat 
bıraksa, biraz ara verse .. 

Nurullah AT AÇ 
------------~ /. 

Li.kin, bu devletin yıldızındaki par. 
laklık da çok de,·am etmedi. Dokuzun
cu asrın sonlarına doğru orta Tunaya 
gelen Macarlar ya,·aş yava~ bu dev. 
leti tehdide başaldıalr. 

En parlak devir 
aralarında tam bir a:ı. 

Yedek subay okulunun önline dikil
mek üzere heykcltraş Hadi tarafın.. 
dan hazırla.nan BUyUk önder Atatür. 
kün heykeli birkaç güne kadar yerine 
k~nulacaktır. Heykelin açılış .merasi
mi 23 nisan günü bUyUk merasimle 
yapılacaktır . 

Garip bir ihbar: l\ 

Liselerde ~ 
} 

lngilizce r 
8 

hoc~ıar ı -Hocahkla a:akz.ıf;"J ~ 
olnıayan kintse!er rol lııl 

Maarif ve!:~l:ti:1e li-tleri:nizcle t:-ııLı 
lizcc muallimliği yapan b~r tnc;iliz n:U• 
him ve şayanı dikl:at tir ihb3rda bulurı• ] 
mut tur. Bu ihbarda ;;(jy!e clcı.!l:::ı:kt~ 

dir: 
"Türl:iyeye gelen ve b:.ır:.13 ml!alli:1l' 

lik eden ingil~e mual'i:::;lerbin ba:::lJ' lı 
nnın bu iste kat'iyycn i::t'sa:ları yois- }; 
tur. Mesela bunl:mn b!~ı.i c·ı :rcke bale• 
kn!dı. Di :ri kldrnct ç::ı=:-.ğa ve mus!. • 
ki~in:s cl-a w a ç<.iı~mış. fakat r:ıuvaffz1' 1

' 

olamlmtştı. Bi: i:::üncüsii de işıiz gUÇ' 
sUzdü. Eunl:ırm E::an öğretmek ihtisa" 
lan haricinde olduüund"n b'.l husust• ., il 
hi~bir k:.ıbil'yct gfö;te:~iyecek!t:'i tab n 

1818 de (Sırp - Hırvat - Sbven) illihadmm resmen ilan ct·:L''.ı;~ iken muhtelif yerlerde i!lgilizce profe
• ve Sırp kralı birinci Piyerin Y ugo~lavya kralı ünvanmı aldığı tarihi dakika. l sörlüğü yapmaktadırlar. 
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TlYı ırl!<Dyelfil n ını 
muzayok 
nevınaso 

Rus ediplerinden "benim,. Ar
kadi Averçenko 0 merhum11 un bir 
hikayesi vardı ki hiç aklımdan çık
maz: 

Adamm biri sekiz on kadına bir· 
den B§ık. Esrarı fa§olduğu gün bu 
a§k oburluğunu §Öyle izah ediyor: 

- Benim hayalimde güzel bir 
kadın tasviri vardır. Neyleyim ki o· 
nun heyeti umurniyesini birden ayni 
mahlukta bulamıyorum. Gözlerini 
Tamara' da, ellerini Nadejda' da, du
dakl~~?-I ve di§lerini Fifi' de saç]arı
m Kiki de bulduğum için .. mozayık 
~k levhaıru,. tamamlamak rnaksa
~ı;~:· hunca kadın arasında mekik 

?KUYorum .. Ancak onların hepsi 
hı~ ara~ geldikleri vakit, beni tat· 
mın ediyorlar .. Yoksa~ Tamara'nın 
elleri, Nadejda'mn gözleri, Fifi'nin 
saçları, Kiki'nin dudakları cirkindir .. 
E~er bunlardan biriyle iktifa etsey· 
diın, sevdiğimin yalnız bir parçası 
mükemmel olacak, diğer kısımları 
noksanlar arzedecekti ... 

"' :t- • 
Matbuat umum müdürlüğü ta· 

rafından Ankarada ecnebi diller1e 
!l~redilen "La T urquie Kama.liste., 
ı&mli eserler toplu bir şekilde elime 
geçti. SaYtfalamu çevirdikçe, içim 
açıldı doğrusu: Türk vatanının tabii 
tnanzaralarma, şehirlerine, Türk mi
tnarisine. Türk sanatına ve yeni 
Türk umranrna dair en güzel levha· 
lar ... Hem de artistçe tanzim olun-
mu~. en iyi malzemeyle tabedilmiş ... 

Bunlara bakınca, evvela, Arkadi 
'.Averçenko"nun hikayesi gözümün 
önüne geldi: 
. "Türkiyenin mozayık levhası .. ,. 
dedim. · 

Ve solm', JO§ündüm ki "La Tur
que Kamaliste,. reel olmasa bile, ha
kikaten ideal bir Türkiyedir. Bü
tü~ kusurlarından, h(}.rabisinden 
rnHU.!Jaezzeh, ınük~mmrl hir Türlrive. 

an eden geçmi§, musaffa bir Tü~: 
kiye ..• 

Vedat Tör'ün eski ismi Vedat 
Nedimdi. Ona şöyle diyebiliriz: 

Yok bu dehr içre senin vasfettiğin 
· • dilber Nedim, 
Bir peripeyker görünmüş bir ha· 

yal olmuş sana! 

Et neaen 
pahahlaştı ? 

Hariçten az hayvan 
getfrllmesfnde 
kast mı var? 

Son günlerde §ehrimizde et fi
yatları son seneler içinde görülme
miş derecede pahalıla§mI§tır. Alel
umum koyun eti fiyatları 'o kurU§, 
kuzu etlerinin fiyatı be§ kuruş ve ar 
ğır etlerinin de be§ kuru§ birden art· 
mıştır. Bu suretle koyun etlerinin 
şehirdeki asgari fiyatı 55, kuzunun 
50 ve sığırın 40 kuruşa çıkmıştır. 
Yukarda yazdığımız gibi bunlar en 
aşağı fiyatlardır Yoksa şehrin muh
telif semtlerine göre bu fiyatlara \ S 
- 20 kuruşa kadar zam yapıldığı da 
vakidir. 

Celeplere göre, bunun sebebi ge
çen haf ta başmdanberi az kasaplık 
hayvan gelmesidir. Fakat bize söy-
lenene nazaran bu işte bazı ellerin 
amil olduğu anlaşılmaktadır. Hay
vanın az gelişi pek de normal sebep
ler tesiriyle olmamaktadır. 

Kuzu eti fiyatlarının dii§ük olu
şunun sebebi de hazır kuzu denilen 
lstanbul haricindeki kuzuların gelişi. 
dir. Yoksa mezbahada kesilen kuzu. 
!arla iktifa edilse onların da fiyatlan 
yüksek olacaktır. 

Sirkeci banliyö bat
tı oda yeni tarife 

Devlet Demiryolları Avrupa hattı 
tenzilatlı banliy<S tarifesi mayıs ba§m· 
dan itibaren tatbik edilecektir. Yeni 
tarifede üçüncü mevki Floryaya kadar 

gidip gelme ücreti 17,5 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. ikinci mevkiin 25 ve 
birinci mevkün de gidip gelme 30 ku. 
•u51 vldCagı anıaşıtmal.t .. dır. 

Istanbu ı defterdarı 
değişiyor mu ? 

!stanbul defterdarı Kizınun, mali. 
ye tetkik heyeti reisliğine tayin edile
cek olan teftiş heyeti reisi Rüştlinün 
yerine tayin edileceği aöylrmmektedir. 

Evet. .. Realist bir gözle bakıhr- 1 

ıa yok.. Fakat o Türkıye dimağları· ",... __ 
!1'1~da yaşıyor ... "Bir şey halketmck 
ıçın onu evvela göz önünde canlan· 
dnrnak lazımdır!,. derler; matbunl 
umum müdürlüğü, bu propaganda 
neşriyatında doğrusu, bu hayal oyu· 
nunu pek büyük bir muv~ffakıyetle 
Yapmıştır. Nice çirkinlikler arasın· 
daki güzellik harikalarmt kaşif gibi 
bulup çıkanmştır. Bence, bu eserler, 
Yalnız ecnebiler için değil, biz Türk· 
ler için de faydalıdır. Zira, mecmu· 
anın sayıfalarım süsliycn resimler, 
müstakbel cennet gibi Türkiyenin 
hakikaten esas noktalandır. Marifet, 
bunlann aralarındaki boşlukları dol
durmak, çirkinlikleri gidertmektir. 

iÇERiDE: 
• 19 maJl.!I ~enlikleri ile uğr~mak ~ere 

tecıckkUJ eden komisyon bugtın ilk Jçtlmamr v;li mua,•ln!nin reiııliği altında yapacııktır. 
• Atilla ünlversitesinln yllzUncU yıldönU 

~Undc ııaırr bulunacak heyetimiz dUn hare 

kr.t ctmi§tir. 
• tzmir sanayi birliği umurnt kAtibi dlln 

şr.hrimJte gelml~ ve akşam Anka.raya git• 

mi~tır. Dönüşte bir müddet şehrimlzde kala 
uk milli sanayi birliği ile mtl§tereken yeni 

lthalAt rejimi projeleri üzerinde çalI§acak 

trr. 
• Haziran başından itibaren hastanelerde 

ccneb1 1ıastab8.krcıla.r bulunmryaca.ktır. 

Halka Zehirli gaz 
kursları bu ay 
içinde açılıyor 

Her evden iki kişinin bunlara· 
devam etmesi mecburi 

Şehrimizde bu ay içinde açılması } 
mukarrer zehirli gaz kursları için fa
aliyet başlamıştır. Ekseri kaymakam 
hklarda kursların bulunacağı yerler 
le ders verecek mütehassıslar tayin 
eclilmiştir. Zehirli gaz kursları lise, 
orta mektep ve ilk mektep binalann· 
da kurulacaktır. 

Haznlanan talimatname muci· 
hince kurslara her evden ikişer kişi
nin iştirak etmesi lazımdır. Bu ikişer 

.Tapuya yeni memur 
alınıyor 

lstanbul ve Beyoğlu tapu sicil 
muhafızlığı için yeniden memur alı
nacaktır. Bu memurlar için önümüz 
deki pazartesi günü bir imtihan ya· 
pılacaktır. imtihana yalnız lise me
zunları kabul edilecek ve kazanıp" da 
tayinleri yapılanlara 1 7 ,5 lira as1i 
maaş verilecektir. 

r!:t 3,:55 12,15 15,58 lS,46 20,23 3,:l7 . 

ler - harcrrah lıılememek §arUlc - en geç 
15 bazlrana kadar müracaat edeceklerdir. 

• tzmtr mul!levtlcrl mahkemeye müracaat 

la Tµrk adları almaktadırlar, 

• BUyUk Millet :Mt'cllsl bütçe encümeni 

1937 bütı;o projesinin mUzııkcreıılne bıı..,lamt§ 
tır. 

• T!lrkiye - Macarlııtan ticaret anlaşması 
mayıs sonuna kııdar uzatrlmrştır. 

• Bcyoğlunda ycnlçarşıda Yaninin evinde 

yüzlerce şişe kaçak içki bulunmuştur. 

• Eytlpte bir Parti \'C ha.lkevl binası kurul 

ma:ıma karar verilml;ıtır. 

ıı: MaUye vekAJeti idari mUııteşarhğa. tertlş 

heyeti rel&i Cezmi Erk!n tayin edilmiştir. 

kişinin mahaI1e bekçileri vasıtasiyle 
tesbitine başlanmıştır. T esbit işi zan 
nolunduğuna göre bu aym on beşine 
kadar tamamlanabilecek, ondan son
ra kursların kati adedi de anlasıla· 
caktzr. Her kaymakamlıkta k~rsa 
devam edecekler devre devre davet 
edileceklerdir. 

Her evden iki şahsrn kursa de
vamı mecburi olduğu gibi bu iki ki
şinin diğer ev halkına hava cühum· 
larmdan ve· zehirli gazlardan korun
ma şekil ,.e vasıtalarını öğretmeleri 
de mecburidir. 

Kurslarda her derste yoklama 
yap:lacak ve gelmiyenler zabıta va 
sıtasiyle aranarak kursa celbo1una
caktu. Kursların ikmalinden sonra 
şehrimizde ilk defa olarak bir hava 
hücumu manevrası yapılacaktır. 

Ekrem 
keman 

E'krcnı Zeki 

Zekinin 
konseri 
Müteaddit defalar 
muvaffakiye:tli kon 
serlerinc §ahit ol· 
duğumuz genç ve 
değerli viyolonist. 
lerden Ekrem Ze
ki 22 nisan perıen· 
be günü saat 18,30 
da Saray sinema • 
smda ye:ılden bir 
konser verecektir . 
Programda, Svini 
anovski'nin sonatı 

Çaykovski'nin ve Maks Bruh'un kon
sertolarilc, Tartini, Bah ve bizıat Ek. 
rem Zekinin birçok güzel parçalan var. 
dır. 

Genç sanatkara piyanoıda Verdi Ka· 
zrm refakat edecektir. 

* Şehremini balkevfnde perşembe gtlnU 
Mat 17 de Dr. Reşit Sa.mi tarafından "Ağız 
hıfztesıhhası ve dl~ bakımı,. mevzulu bir 
konferanıı Vt'!rllecı>ktir. 

DIŞARIDA: 
* Alman lkUııat nazırr doktor Şaht Brtik 

ıııı:ıle va.ıırl olmuş ve Belçika kralı ta.ra.!mdon 
kabul edllmi~tır. Bu ııeyahıı.Un Belçika kon 

gosundan yarını milyar liralık ham nıııdde 

almak tçin yapilarak anlqma dolayr:ıllo ol 
duğu nnJ~-ulmakt.adır. 

1 
'* Eııki Fransız maliye naz= Renye Fran 

l'lanın Yazlyetınin çok fena oldugtma '\'e ku 

manrlıuım Blumun elinden çrkt.Jğma dair bir 1 
makale yazmrı,tır. 

ııı .ı\merlkıı. maliye nıızın dolarrıı altın kıy 

Güzel bir realite, elbette ki, ide· 
ahmden doğar .. Vatanımızın mo· 
zayık levhası karşısmda mest olduk .. 
~~ böyle bir Türkiyeyi yaratmak.. 
K umkün değil mi 1 .. Niçin olmasm?. 
h i?'alist Türkiye, esasen yapılm:ı 

• Takııi l'!ahlpleri de kamyon ve kamyonet 
ter ı;ibl p!Aka. resimlerlnln indirilmesi için =====:=:==::=:::::..=.:==========-
bclcdiyf'ye ınUracaat etmlı,lerdir. 

metinin değlşmfycr.eğ'lnl l'löylc-mlştir . l 
• İngiliz kralının tnc ~iyme merasiminde 

Mısırı eski Hidiv Abbaıı Hilmi paşanm oğlu l 
prens Abdillmcna m temsil edecektir. ı 

• roıonya ıwo tonllltoluk dört denizaltı a ~nde değil mi L Onun tamamı
Yc~e biran evvel ulaşmak için, et· 
ra~lmtzr saran çirkinlikleri atalım, 
atalnn, kurtulalım .. Of... 

( Va-Nft) 

~llı Atatürk gençleri 
kurumu 

u1wı· Projesi hazırlandı, 
~ekte• 

yakında açılıyor 
. Yeni kumlacak ••Atatürk genç· 

az:;la• !en kuru::nu,, na dair bir proje hazır-
ycJı.ı ıanmıştrr. 

üli'.11' 

bale' 1 6 - 21 yaşlar arasındaki kız 
mus1• ·ı~ erkek bütün genç11ği içine alacak 
·affı~ 1) tı kurum, inkılabı daima yaşatacak 
giif ,. yükseltecek bir crenclik kurumu 1 .. ~ 

tisaf- n ucaktrr. Kurum azaları beden ter-
.sustl hiyesi, askerlik. yurd bilgisiyle meş· 

tabU gul olacaklardır. 

• Beykoz civarında ka.nuna aylun olarak 
tccssUs eden Mantar köyUn kaldırılması için 
Beykoz kaymakamlığına emir verllmlJUr. 

• NU!US umum mUdUrU Muhtar münhal 
valiliklerden btrlne tayin edilecektir. 

• Tenıyizln bozma kararı Uzerlne komUnUıt 
propagandası yapan makinist, Relll%iııin ce
;zsı.,.cıt dört seneden bir ııeneye t.ndirilmJııUr. 

• Elektrik işlerine bu ııene bir mil;~ Ura 
harcanacak ve Zonguldak bUyUk elektrik 

santralının inşasına başlanacaktır. 
• Cenup ve şark vilAyeUeriml.Zln canlı 

hayvan servetinden lııUfade için bir anonim 

şirket kurulmU§tur. 
• Dil.sizler cemiyeti bir llkmektep kurma. 

r,a karar vermf~tır. 65 dllııiz çocuğun aımıı. 
c$ mektebe 2SO dilaiz mUracaa.t etmiştir. 

• Kezbıuı admdıt. bir kı:ı:m kızlığını bozan 
ve Pcnbe adında diğer bir kızı kaçrran lt:
rahim Kczbantn izdivac:ta.n bUA.hare vıızgcçti 
~I "e Penbe de kendi riıal!ltle kaçtt~ için 
dört aya mahkum edilmlQtlr. 

• 20 haziranda yapılacak hasm birliği ~ar 
dcnpartısinl haırrlryacak lhzart komite diln 

toplanmlştrr. 
• Başka. yere nakillerini Jstıyen muallim - fü(1m! ... Bcninı kocacığım! 

gemisi sipariş etmiştir. j 
* !ngllterenin ATk Royal n.dmt taşıyan vı:ı 

Uç milyon İngiliz llrumn. çıkan 240 metTe 
uzunluğunda !?::!,000 tonluk tayyare gemisi . 
<lcnlzc inmiştir. 1 

• ltnyat kralı Kotl yah Marsilyadan Pi 
Teyc gelirken Kefalonya aduı dva.nncla ka· l 
raya dilşmUştur. i 

• İngiltere pıı.rlamentosu o&Zn'la.rıı. maaıı 1 
bağlayan JAylha.yı kabul ebnlştir. IAyiha l 
eski bn.."'ekUlcrle muhalefet şefine de rnıı.q 
bağlamaktadır. 

• Japonya.da bir mayııı şe..nllklert yaııak 

edilm iştir. 

ı;ı Y~ İn~liz mebusu sonbaharda Alman 
yaya ~idecektir. 

• Birkaç zanıa.ndanberi Londrada bulunan 
D:uıiıne.rka başvekili Staunl.ng, dUn akııam 

memleketine hareket etmiştir. 

• Prusya Jrolojl cnsutUsü, temmuz nihn 
\'C'llne c Mo.~kovada toplanacak olan beyne!~ 
mllPl jeoloJı kongresine iştirak lı.al<kmd:ı 

daveti reddetml~tir. 
• Sabık Fa..s sultanı Mevlay Hatızm cenaze 

merulmi dün ııabah Fa!!la yapılml§trr. 

3 
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Hlmldln 61UmU karşısında 
gazeteler 

Bugün bütün Türk münevverler 
dillerini ve kalemlerini· ölen "bü· 
r~ adam,, m haınala'rmı anmak 
ızın aef erber etmİ§ gibidirler. 

. Bugünkü gazeteler yalnız Hi
mıtten bahsetmektedirler. Bu sülu· 
nu bugünt Hamidin önünden Türk 
m?nevverliğinin saygılı bir geçit res 
mı ynpı,ma pek benziyen bu neşri
ya~ hasretmek bir borçtu. Bu bor 
cu odemeğe çalıııyorum. ' 

1 - ·Hikmet MUnlr 
Hamid~ e\'i, dün ve bugün, yap. 

rakları dagılmış bir kitap gibidir. Ele 
g~~irdiğiniz yaprakları bir araya ge
tırınce, başı sonunu tutmıyan fakat 

h~r birinde cüz'i bir kainat saklı olan, 
bır manzume vücuda geliyor. Hamidi 
şeklen, ruban bütün derinliğince hatır
lamağa, onu inşa etmeğe çalışıyorsu. 

nuı.:. Ve tam buna muvaffak olurken 
~e'sinimen elleriniz titriyor. Topladı
.gmız yapraklar düşüyor. Kitap gene 
dağılmıştır. Hamit, ölü ... . . ... . 

Ölümünden iki gün önce, ilk Cc$a· 
ret hamlesini göstererek: 

- Ben artık ölmeğe niyet ettim, 
dedi. 

Çok geçmeden elinin, şahadet ve 
orta l?armağını meydanda bırakarak: 

- Artık, iki günüm kaldı, diye i!a. 
ve etti. 

Ve bütün hayatınca hakikati ara. 
mış, sezmiş ve yüksek sesle terennüm 
etmiş Hamit, hakikate olan mcftunlu· 

ğunun son bir cilvesi içinde, kendini 
tekzip etmeden, aldanmadan, bir sani. 
ye fazlaya tenezzül etmeden öldü. 

• • • 
Dün, onun boş kalan salonunda fı. 

sıltılar, ve yorgun bıçknıklar arasın
da şunu işitir gibi oldum: 

- Son zamanlaı da kendi ellerlle .., 
hiç bir şey yazmıyordu. Söylediklerini 
başkalarına yazdırdı. Titriyordu elle. 
ri ... Yazısı okunmaz bir şey olmuştu. 

"EUerim ümmi oldu artık,, diyordu. 
Kitapları mı dediniz. O, mütemadiyen 
memleket gezmekten, muntazam bir 
kütüphane vücuda getirememişti. Ki
taptan son 7.a.manda bir kaç sandık i. 

çe~i~inde bulunuyordu. Kitaplar! .. Hıi
mıdın yanında nedir kitaplar? O ken· 
disi bir kütüphane idi. .. , (KURUN'
daıı) 

2 - Peyami Sefa 
"-Onun ölümü, benim içimde, Türk 

şiirinin doğduğum gündenberi kaybet. 
tiklerini, tarih srrasiJc babamı, Recaiza· 

deyi, Fikreti, Naziri, Haşimi. Cenabı, 

Sezaiyi, Akifi ... yeni baştan öldür1dü. 
Çünkü o sağken, hepsinin mihrakı ola· 
rak ötekilerin r~ıklarını da biraz devam 

ettiriyordu, şahsında birkaç devri de 
biraz yaşatryordu. O ölünce bana öte· 
kiler de onunla beraber, bir daha, bir 

gü~de ve bir anda ölmüşler gibi geldi. 
Akıfe katlar muasır edebiyatrmıır tekba 
şına temsil eden o olduğu için, ölümüne 
teceddüt edebiyatımızın bütün matemle 
ri kar:ışıyor. 

Bunun için Türk şiirinin en kara gü
nü içindeyiz ve bu serdarın arkasından 

bütün b;r kafilenin de matemini tutu
yonız.,. 

s - ŞekQfe Nihal 
"- Eyvah, ne yer, ne yar bldd .. 
Hamidi ölümün kucağına, sanki bir 

bahar halinde verdik. Bu yıl, onun en 

sıhhatli yılıydı; bu yıl kadar onu toplu 
renkli görmemiştim. Daha on gün ev. 
vcl, son gördüğüm akşam, sıhhatinden 

bahsettik; "Nazar değmesin!,, diye el· 
]erimizi masaların kenarına vurduk ve 
Hamitle beraber hep gülüştük ... tyi gel-

di, diye geçen yaz gibi bu yazı da gene 
Erenköy civarında geçirmesini tavsiye 
ettik. Büyük sanatkarımızı, on be~ yıl 
olmasa bile hiç olmazsa daha beş yıl 
aramızida görebilmeyi ümit ediyorduk .. ,, 

4 - AbdUrrahman Adll 
Bir gece gittim. Hamit yalnt:tdr. Ame 

(Sayfayı çeviriniz) 
Kara Davud 



Hamid in 
karşısında 

rikan masasının ba§tna geçmi§ mektup 
yazıyordu. 

''-Gene Luciene mektup yazıyonu. 
nuz,, dedim. 

ölümü 
gazeteler 
Sağlığında lbideletmiı bir adam bu· 

cün toprafa veriliyor; taze bir menrın 
saklıyacağı ihtiyar uzviyet elbette kısa 
bir umanda eriyip dağılacakttr; fakat 
hemen hemen bir asn kaplıyan ya~ına 

Aydın mebusu 

Adnan "- Hayır .. Amerikadan bir mektup 
ieldi. Bir Amerikalı ,a:ıeteci anket ya
pıyor. Mevzuu hakkında benim de ka
naatlerimi eoruyor'', dedi. 
''- Ey .. Siz ne kanatte bulunuyorsu. 

nur:? Ve ne cevap yazdınız?,, dedim. 

rağmen genç kalmış olan bir ruh, kitap T. S. K. ikinci reisliğine getirildi 
lann sayfaları araam'da hudutsuz bir Ankara. 13 - Halit Bayrağın istL 
sonsuzluğa doğru sefere çıkmış bir be. fasile açılan Türk Spor Kurumu AJ:.
yu güvercin gibi daima taıe .bir MJ.UU.::

1 
başkanlığına Aydın mebusu Adnan 

ki ile, kanat çarpacak.,, ' tayin olunmu~ ve vazifesine başla.. 

GaJatasaray 
Fenerbabçe 

Klüpleri hakem işinde gene 
uyuşamıyorlar 

Himit cevaben: 

"- Kısaca (L'amour et la beaute) 
!dedim,, dedi. 

Şeyh Galibin Hüsün ve l§ k tdiye ta. 
bir ettiği bu cevap Hlmit Beyin bütUn 
ömür ve hayatı olmu§tur. 

5 - Necib Fazll 
"-Hamit tanzlmattan bugllne kad'ar 

gelen edebiyattn en büyük adamıdır. 
Birsok bedlt tnüntehaplannı, ana mem
balarını kaybetini§ bir edebiyatm sahte 
örneklerinden kendisini tam bir orıJt. 

nalite, estetik idrakle ayırmı§tJr. Ottun 

içindir ki kendisine "dAhi,, !damgası vu
rulmuı, tam tahlili yapılmasın~ lilzunı 

görülmeden büyüklüğü kabul edilmiştir. 

Bana kalına Hlmit tanzimat ıonruı 
edebiyatının en büyük adamı olmakla 
bt:raber biltün bir tcfek~r sistemi ve 
dünya görütile intikal ettifi cemiyetin 
ana edebiyatını kurmuı bi adam defil
dir. Fakat bir çok cserlerindelti ideolo. 
jiııil~. metafizik arayışlarile sanatkArm 
düşUnmesi 15.zımgeldiğini tesbit eden 
ilk şairdir. 

Gckcck nesillerin, nesil halirıde Ha
mit okuyaca~ım ummuyorum. Fert ha· 
linde herşcyi umabilirim. Bir şey yap 
mak azminde olan lıer Türk sanatkarı 
Hamitli okumak mecbuciyetındedir.,. 

e - Kandemir 
1
'- Ben Hamidi,son defa, İngiltere 

:ualı tahtından f cragat ettiği gün gör· 
müştiim. 

Sokağa çıkıyordu. Koluna girerek a
partım:ının:n merdivenlerini inmesine 
yarfüm ederken, ona sormuıtum: 

"- 'üstadıhı, siz Kralın yerinde olsay 
dınız, ne yapardınız? 

Birclen dinçle~miı, gençlcımtı gibi 
ldinıdik durmu~tu: 

- Aşk insana sade taç ve tahtı de. 
ğil. dünyasını, hayatını da feda ettire
bilir. 

Ve yavaş yavaş adımlarını ntarken, 
kendi kendine söyler gibi: 

- Aşk .. A§k .. dcmiıti.. Onun &Öl.Ünü 
dinliyeni severim 1 

Şimdi, kulaklarımda bala bu yumu
şak, titrek, zayıf, fakat içten gelen ses 
ve gözlerimde o (aşk) !derken alevlenen 
bakışlar ... 

Heyhat ... Artık ne o ıeı, ne o 1'akıı
lar ltaldı. Himidi de görmüyoruz.,, 

7 - M. Turhan Tan 
HAmit, yukarıda dediğimiz gibi, Mak 

' bcrden do~du. ilk refikası Fatmanın Ö· 

lümü üzerine hissi ve fikri bir feryat o
larak yarattığı Makber, onun ıaheseri. 
dir. Himit, bu eserde sanatin en yük
sek noktasına yükselmiştir. Fakat bu, 
öbür eserlerinin kıymetini küçültmez. 
Eaber de, Tezer ide, Validem de, Di
vaneliklcrim de bizde eıleri olnuyan 
bedialardır. 

Hamidi hatta kısaca anlatmak için, 
böyle bir değil, bin makale yazmak la. 

9 - Mltat Cemal 
"-86 ıene Abdülhak Hlmit için 

azdır: Büyük adamlar her yaıta 
vakitsiz ölürler. 

Türkçede her §&iri muayyen bir 
Yaıana kadar sevdim. Her sene ye· 
niden sevdiğim pir Hamittir. 

Abdülhak Hamit korkunctu; fa
kat Londra terzilerinde giyindi~i için 
biz, bir devi insan sanıyorduk. 

10 - Orhan Rıza Aktunç 
Hügonun Kromvel dram ve mukad

deme5i romantik edebiyatın nasıl incili 
mesabesinde iıe, JUmidin Makberi de 
Türk teceddüt edebiyatında avnl mıhi. 
yeti arzcıder. Bu eser de muhalifler ta
rafından büyük bir gazap ve hiddetle 
karıılınmı§tı. 

Himit derin ve enginliğile.. Kemal 
taıkınlrğile, Ekrem hassasiyetindeki in
celik ve zarafetile edebiyatımızda ya§r
yan izler bırakmıılardır. 

Bu büyük olü, blr çok tn~iliT, Frım· 
ıız ve Amerikanın edebi cemiyetlerinde 
iiye idi. Demek ki, edebi kudretini arsı· 
ulusal acuna 'da tanıtmıştr. 

tt - Hikmet Feridun 
"-HAmit Çamlıcadan bahs~derken: 

- fstanbulun en gUzel yeri .. derdi. 1 
Büyük gair yatın gtlmcsir.f bUyilk 

bir aabınızhklı bekliyordu .• Tekrar 
Çamlıcaya gidebilmek için .. ne yazık ki, 
bu ya:ı Hamit Çamlıca tepelerinden fs
tanbulu ıeyredemiyccek, Çımlıtıdı gu. 
ruba karjı ı!dudaklan arasında tiirler 
fıııldayamıyacak.,. 

12 - Naci Sadullah 
"- Abdiilhak HAmidin akrabaların

dan birisi, üstadın ölümü hakkında iza
hat veriyor: 

- Bron§İtten gitti. Evvelki gUn öğle. 
den sonra, kendisini tamamen kaybet
mitti. DUn gece, tıpkı uykuya dalar ıibi 
ölüme daldı .. 

Sonra, kendi~ini teselliye ç~lışır gibi 

illve ediyor: 
- Hayatın her leızetini ta\tı: Zen

gin oldu. ''BHyük,. oldu .. Meıhur oldu .• 

Hattl Sıık oldu. 
Londranın en güı:el erkeği diye ta. 

nındı. Türkiyenin en büyük ıairi diye 
sevildi. ist&ınbulun en tık erkeği olarak 

meıhur oldu. 
Ve belki de hayatta kanıla.mcr:uı hiç 

bir ihtirası kalmadığı içirrdir ki, rah· 
mete kavu~mu§ insanlardan hi~ birisine 
naeip olmamıt derecede rahat öldli ... 

Adeta ölümü öper gibi öldü!., 
Y ukardaki yazılardan 'bazılan bir la· 

knn mütahedelerden bazıları bir talam 
tetkik ve tahlillerden alrnnut parçalar. 
dır. Bunlar muharrir, gazeteci, ıttir bü
tün kalem sahiplerinin Hinüdin ıan.at

kir hüviyeti önünde en ufak bir müna. 
ka,adan dahi çekindiklerini gör.tennek

tedir. 

zımgelir. Fakat biz onu tahlil etmek / 13 - Burhan Cahlt 
"- Htmit kendisine verilen şairia

zamlık payesinin ehlidir. Onun bUyUk 
bir dimağ olduğu muhakkaktır. Ve 
Türk edebiyatı tarihinde ba'.?lı başına 

bir "as .. olarak ya§ıyacaktır. 

istemedik, ruhuna vicdani bir fatiha 
sunmuş olmak için bu satırları yazdık. 

Eserlerinin önünde olduğu gibi ce
nazesinin ve mezarının önünde <le hür· 

metle eğiliriz. 

e - Refik Ahmet 
A lY.lillhak Hamit Türk milletinin fi. 

kir ve ıınnat tarihinde bir merhaledir; 
cdtbiy:ıt~ızın gcl~ip genl§ler.ıt:ııi, te
mclle~ip snğlamla~masını ve dünya ede 
blyat!an !!tasına karışabilmeıi için bu 
merhaleyi a'm:.ısı lfiııtru:hr. 

Abdülhak Hamidi şairlik. "·e müte· 
fekkirlik cephesinden mi.italea etmek 
tabiidir. Fakat ben onu bu sıfatların. 
dan ayırıp sa!de bir insan olarak görme

yi doğru bulurum. 

Hamit mesut doğmuş. mesut yaşa

mış ve mesut ölmüş bir insandır.,, 
Kara Davud 

•• • .... ·,. • .. ' .. . ·-·· ' • c ' ' ., • • 

Bu hafta SAKARYA Sinemasında 

A§k ... Casusluk ... ve kin filmi olan 

ZEHiRLi SEVDA 
Qymyanlar: RENee St. Cyr - Jules Berry ve Pierre Renoir 

mıştır. 

Denizcilik 
hakemleri 
Davet edlldl 

Stt 3J><n"ltırı f oderasyoınmdcm: 
Yllzme hakem kursuna ayrılan nsa

ğıda .isimleri yazılı dcnizcilcrimitin 
17/ 4j937 cumartesi gUnU n.at on 
dörtte Cağ:ıloğlunda O. H. P. llyön 
Kurul '.Mcrkcti binasın<r.lki hôlı,-c 
merkezine gelmeleri tebliğ olun r , 

Milli küme maçlarının en chernmi. kemlik yapmaınıe ole.n birçok zeVİ 
yctli ka.rşıl:umrnsı bu hafta Kadıköy vazife vcrildiğint, buna mukabil • 
stadında Galatns:ırnyla l<~cnerb:ı.hçe ğcrli vo bita.rtı.f olarak ~nclerclenıı' 
klUplerı aras?n8 ylı.pt:ı.lcnklır. tanıtlığm1ız blr lkl hakemin de ..,; 

tulduğunu t~Ufle görmüştük. 

Falın (Beykoz), 1·.1cdim, Talat, E. 
mfıı, Bc1.ir (Galatasaray) Melih ( • • 
ncrbah~)l!Lkm.ct ( 'ülcyma.ııiyc) , li 
Rıza, Cemil (BcGikta..5) Sıtl:ı (l{OCMli 
bölgesi). 

Bu müsbaka hakkında düşUnccclri. 
mizi başka blr ~c bıkaraka bugün 
y:ılnız bu iki ezeli rakip Jdüp arasında 
değil, biitUn lakımlarımtzın maçların
da ortay:ı çıkan hakcın işinden bnhs 
etmek istiyoruz. 

l\lilli küme mlisabakalarmın ~apıl
masma karar verildiği cana.ela. bu kar. 

§ıht§maları idlll"C edecek hakemleri de 
göst~cn listede uzun zamandır ha. 

Eminönü Halkevi Futbol tur
nuvası mükafatı dün dağıtıldı 

Emiııönil. Ha1kcvi hinıaycsi1ıd.c d.öt·t aydanbcri devam eden futbol tunmras• 
11-cı(icclenmi§, birinciliği Alwıspor, ikıiııciliği A7.-roroy Gcnçkr 1ıfrll(jı ka;;'ln. 

mt§lardır. 
B. Ta1cımları arasındaki ~ilt birüı ciliğiııi de Şark şimendiferleri takıntı 

almı.şttr. 
Resminıizilc birinci vo iJ.::incilcrc diiıı ak~CJ1ll llall~viııdc 3por 7:olu l">a§. 

7..anı taraf m&uı l;q,palarm oorildi{ji güriilmcldcdir. 

Admira 
Yugoslavyada 
mağltl.p oldu 

Veni re-ı<or 
PlanUrcUIUkte yeni 
bir rekor yapıldı 
Bertin 13 (A.A.) - lkl Alm&n t&y

yarecisi. iki kişilik bir plinörlc faııı. 
lasız 200 kilometre ka.tetnıck suretile 
motörsiiz tayyare ile dUnvo.. mesafe 
rekorunu kırmışlardır. 

).tilli kUmc rnUanba.kalnrını idare; 
rn~si lazım gelen !stıı.nbullu bakenı' 
rin hepsi Galatasaray, F~nerbahÇC 
Güneşi i .olması; nitekim bu maçıatl 
daha ilk haftasında karşılaşan ~ 
mizin dört klübUnlin hakem i~iJ 
uyu11amamala.rına sebep oldu; .ıJ1ll 
görüşmelerden sonra Bulgnristandf 
getirilen hakem bizim ikinci hStl 
üçüncü derece hakemlerimize pa.rııı• 
ısıttıracak bir şekild"' hem de iki ro' 
da güya idare ettirildi! 

Bugün, Gala.waı-ay ve Fenerba)ı( 
id&reailer1nin pazar .giinU ya.ptla.e' 
olan nıa.g icin hakem bularnruna.1'tl 
dırlar. 

Galatasıara)•lılar; !zrn.irli MU11ta!.f 
Ahmet Ademi, Adnan Akını v~ Y'll 
Nurı BoS"lltu teklif ctmi. l~r; sarı ll" 
vertliler, bunl&rı kabul etrnlyerek 'fJ 
rnal Halim ile Mi!tcr Ailenin Uze.rfıı 
ısrar etmişlerdir. 

Görülüyor ki gerek san kırmızılılt 
nn, gerekse sarı lacivertlilerin gtf 
tcrdiklcri isimlerini yukarıya yari 
ğımtz hakcmletln • Ketnal Halim mili 
tcsna • hiçbirisi milli kUme maçı..rd 
idare clmclcti için federasyonca n# 
rcdil(!n listeye dahil değildir. 

, a ı f! "iJl'ı 
d" ilk defa yapıl&n bu mUhtm l\f 
karşıalşmalan işinin en fena şeki1' 
lta:re.rla§tınlan tarafı hflkem meseli 
sidir. 

Federasyonun klUpler Ur.erindeJ 
otorideaint bozacak olan bu mescıcııll 
bütün lisan~lı hakemlerin :rnilli ıcuııı' 
n'l.Usabaka.larını idare etmelerine d~ 
kararile biran cwe!l halli lazıındıt: 

Galata.saray ve Fenerb!lıçe ktuplf 
ri ömimütdcki bir iki gün içinde ur' 
~mularsa. paıar günkU mUsabaka1' 

rına bir Bulgar veyahut Yunan hıııct 
mine idıı.rc cttirildiğlnl göreceğiz 1 
mcklir. 

Bu da herhalde TÜrk futbolU he9 
bına hiç ac iftihar edecek bir hareI<İ 
olmayacaktır. 

O.M.~ 

!ki maç yapmak Ur.ere Yugoslav. 
yaya gitmi~ olan Viyananın meşhur l 
futbol takımı Admira, Zagrep mulıtc. 

liti ile yaptığı ilk rn~ta 4-1 mağlup 
olmuştur. 

!kinci karşılaşma, yağmurlu bir ha. 

vada Admira - Gr:adyanski arasında 

yapılmış çamurda kendi oyununu tu. 

turamıyan Viyanalılar bu müsabaka

da eh 4.0 yenilmiştir. 

Fransa Milli takımı 
Jngiliz Harlton lılübilne 5 - 2 yenildi 

lsveç ·Amerika 
Atletizm müsabakası 

Dünyanın en gUzel pistine malik o. 

lan Stol;holm ııtadında İsveç atletizm ta 

krmı, Amerikalı atletlerle lT.r rnUsabaka 

yapmak istediklerini Amerikan federas

yonuna bildirmi~lerdir. 

Yeni dünya sporcularının bu kar§ılaş 

ma arzusuna he11U:z cevab vermemi§ ol

malarına raftmen birsok 'dünya rekor. 

tarının kırılacağı muhakkak olar. İsveç • 

Amer;ka atletizm maçının yapılacağı 

kuvvetle ümit edilmektedir. 

Slavya 
Spartayı 

mağlup etti 
Çckoslova:kyanın methur klüple.rin

den Sl:ıvya ile Spartanm yaptıkaln 

son müsabakalarında Slavyo.hle.r eski 

rakiplerini sıfıra karşı iki golle mağ
ll.ıp ctmcğc muvaffak olmu§lıı.rdır. 

ltalya.n ta.kımmm siyasi sebepler 
dolayısile Fransa.ya. geımemeai yil.zün 
den, Fransız millt takımı geçen pazar 
!ngilterenin en kuvvetli takımların. 
dan Ka.rlton ile ka.rşıl&§truş ve 5.2 
mağl\lp olarak hiç bekelnilmedik f cci 
bU: hezimete uğranııetır. 

İlk devre 2-2 berabere bi~ ikinci 
d~vredeyse İngilizler üç gol daha ata
rak maçı kazanmışlardır. 

Yukarıdaki resmimiz, bu maçta, 
Fransız kalecisi Dihortonwı bir kur. 
tarı~ını göstermektedir ~ 

Fr&nsa milll takımının bu mevtııl 
de mütemadiyen mağlQp olmuı, ~ 
hassa Alınanlara 4-0 yenilmesi si 

matbuatta bilyilk bir dedikodu ttıf~ 
zuu açmıştı. Milli tak1mlannın bir ~ 
İngiliz takımına 5.2 yenilmesi 
Fra.nsız gazetelerinin futbol idareCjJI 
ri aleyhine müthiı bir neeriyat ,,otl 
bcrliği ilan etmelerine \'esile tcjki~: 
migtir. Bu mıığlUbiyt:t acıf!ının akı 

rl daha uıun mUddct devam edect' 
gibidir. 



.H NtSAN -1937 

Bir tekme ..• 

&y Ahmet, kaşlarını çatarak: 
- Tim.ur, oğlum! fena kızıyorum! 

Timur, sekiz yaşında bir oğlandı. 
ÖnUnde duran fasulye tabağına. küs. 
kUn küskUn bakıyor, elini uzatıp ye. 

meğe bir türlU cesaret edemiyordu. 
Baba, tekrar öfkeyle: 
- Sana şunu tat diyorum? Çatalın 

ucuyla. bir pa.rc;uını al, a.ğzma götUr. 
Faz.la bir §eY istemiyonım. 

Çocuk, iştlha.sız bir eekilde duda.ğt-
m bUktU, baeını sa.lladı. ı 

Ekaeriya l!lakin ve muvazeneli olan 
Ahmet beyi c;ılgınca bir öfke kapladı. 

- İnat mı ediyorsun? Bak sayıyo
rum: Bir, iki, Uc; ... Sana peşinen ha. 
her verdim: benimle alay edilmez. .. 

Hepsini ye demiyorum ... Tad diyorum. 
Yoksa .•• 

Yerjnden fırladı. Çocuğun üstüne 
yilrilmek istedi. Çocuk koşarak kapıyı 

boyla.m11tı. Baba yeti§ti. Yüzüne iki 
tokat yerlettirerek eiddetli bir tekme 
attı. 

Çok tükür ki ayağında terilk vardı. 
Zira tekme, çocuğun kaba. etine değil, 

belkemlğine çarptı. Erkeğin içine 
derhal bir ACI ~öktU. 

Kendi kendine: 

''- Fena yaptım... Sekiz y~mda ... 
Ya incecik kemiği çatladıysa ... ., 

Çocuk, ağlıyara.k, annesinin kolları 
arasına atılmıştı. O ak3am, bay Ah -
met hep UzilntU içindeydi. Vicdan a.. 
za.bı çekiyordu. Tekme atarken ayağı. 
ıım sert kemiğe rruslamıe olma.sı onu 
dü§{lndilrilyordu. 

"- Çok hrzh attım. İyi ki ayakka
Dı:m yoktu .. ,, 

Gözi.inU uyku tutmuyordu. 
·- l. a damara bir sey olciııvu _ 
Ef ı gUn, vakayı unutup n•li 

Qeee!i oynıyan çocuğu gö1..etıedi. Istı-
rap tekseydi top&lls.rdı. Halbuki ha. 
linde bir §eY yoktu. 

Bir hafta eonra Timur'un iskemle
de yan oturduğunu gördil. 

- Evlô.dnn. Niçin doğru oturmu.. 

Ela gözlüler çok 
yaşamazmış ! 

Bir Alman doktoru
nun garip iddiası 
Alman sigorta gazetelerinden birisi 

bUtün sigorta kumpanyalannm 'diJdtat 

etmesi Jazrmgelcn bir doktor tetkikini 
neıretmiJtir. 

Otuz ıenedir sigorta doktorlufu yap
makta. olan bu zat ela ıözlü insanları 

ıfgorta etmekte kumpanyaların pek ih
tiyatlı davranmasını tavsiye etmektedir. 
Doktor diyor ki: 

"- Otuz ıenedir eli gözlüleri çok 

)'&tayınlar arasında hiç görmedim. Ela 

CÖılü insanlar umumiyetle elli ile elli 

~, Y•I aruında ö':nektedirler . ., 
Bu malca leden ıon.ra dif er bir doktor 

meydana çıkarak bu iddianın yalan ol

duğunu ıöylemiıtir. Bakın o 'da ne di
yor: 

"- Ben de uzun silren meslek haya
tımda hep gözlerin rengine dikkat et· 

tim. 60 yaırndan yukarı ölen hastalan· 

rııın .YU%de kırkı e1ı1 v:. y?ı~e altmı§ı l 
~vı yahut gök ela gozlildur.,. 

~OMÖER 
MUA~İNİH 
PALAvRA-
:>ıNA . 

l>AYANAM.4 · 
: YıP 
MAKl(tNOA 
GE}rtiŞ-

v• •.. 

;rsun? • diye sordu. Anne, cevap 

verdi: 
- Arkaeı &ğnyormuş. 
Ahmedin tilylerl diken diken oldu. 

Fakat çocuk hemen ilfise etti: 
_ Dil§tüm de ondan ... 

_Nerede dilştün? 
_Mektebin avlusunda. Bir arkada-

şım kan.la beni itti. ... 
_Vay haydut \'ay ... Cok mu azrı

~ m7 yor, ,YA\TUCugu •••• 

_ Fazla değil. 
Anne ilave etti: 

- ''Melhem,, sürüyorum. .. . 
Bu dUışUşiln bir neti('e v.ermemeal 

. ed rdi LAkin maateessilf verdi. ıcap e · 
Timur çalışkan bir çocuktu. ~ayret.. 
liydi. Acısına rağmen mektebıne de-

. di'-·or derslerine çah"ıyordu. 
\am e J , tt'ğ' 
Fakat ağrısının devam e ı ı yan o. 
turmasmdan belliydi. !skemelden her 
kalkışta ıstırap çekiyordu. Ko.~şunun 

~ Ccllıl bilya oynamak ıçın onu çocugu • 
çağırdığı zaman Timur: .. 

_ Ka)il değil, gelemem ... ~ğılıp k~1-
kamıyorum ... Ağrıyor! - dedı. 

Ahmet, tel~la karısın~: 
- Çocuk rahatsız galıba.. •• 
_ Evet! Kuyruk:ıokumu ağrıyor. 

Bir doktor getirtmeli. 
Hekim, radyografi yapılmasını ~v

siye etti. Reslniler çıktık.~ ;?~ a.. 
f if bir çatlak olduğunu soy e ı. em-

. ....: bir ,~y Fa.kat alçıya konup 
mıyewuz r- • • 
hastanede birkaç hafta yatması la.. 

zımmt~··· ~ 
Baba, sapsan kesilın§tl. Çocuga sor 

du: 
_Seni dU,Uren yumurcağın adı ne? 

Her h&ldc görenler de va.rdır. A~~~~i. 

ne haber venneli. 
0;!8.ln: 
- Hayır, s<Sylemem ! - dedL 
- Niçin söylemiyormuşsun ! 
_ Çünkü mahsus yapms.dı. 

_ Mahsus yapmadığı ta.bit.. 1'ımat 
senin hastalığına 8ebcp oldu ... 1stiy1>
rek veya istcmiyerek ... Akrabası zarar 
ziyan yersin ..• 

Çocuk !uratmı astı. İnatçı halini 
takındı. Ona bir ~Y söyletmenin im.. 
kA.nr olmıyacağmı adam anlayınca: 

_Pek A.IA! - dedi. • Öyleyse ben de 
gider, mUdilril görür, talebeleri istin. 
tak ettiririm. 
Kadın ıMa kanıtı. 
_ Ahmet! - dedi. - Sana söylemek 

i te ·yorum· Fakat iı,in içinde çocu.. 15 mı · beb. b ' ğun (lUşne!ine se ıyet vcre!l ır ar. 
kadaş fj]ln yok. 

Baba sap!a.rt ke!ildi. 
_ N~ diyorsun? - diye kekeledi. 
J{adnı us.ve etti: 
_ Çocuk gilnlerdcnberi bu ağrıyı 

çekfyor. Nereden olduğunu bilmiyor. 
!htinııı.l senin geçenlerde attığın tek. 

medendir. 
Erkek koltuğa yığılıverdi. 
Helecan içindeydi. Anne i1.ahat \'e-

ri"·ordu: 
J -- '· • ıı~'ld;ı;;.;ı .. u iste-- Yavru~ Benın uzu "6'"' 
·yor onun için uydurmuş. lyi ço • 

mı · 
1 cuktur. Sen de belli etme... nt.nmış 

gibi dur ... 
Ye annenin ycgine eikıiyetl, ağlar 

bir sesle: 
- Timur, küçük yll.§ındanberl hır. 

paJanmağa 18.yık olmıyan bir çocuk 
tur ı demek oldu. 

• • Nakleden: (Hatioo SiircyıjCJ) 

Tonton 
amca 
Hatnp 

. J 
-1 
' 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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stanbu da 
be ed·ye e 

i k 
ilôtı 

Alyon gibi zengin sözü nereden kaldı ? - Gayri müslimlerden 
ilk memuriyet alan adam - Ayvansaray ile Hasköy arasında 

yapılan iiçilncii köpril - Altmcı dairenin kuruluşu 

• • • 
Avram Kamanto, nelediyenln ~ 

te~ekküliinde J\:vrupa ~örmüş, .fakat 
bu memleketin parası ıle zengın ol. 
mu§, milyonlar kazanmış. A:ntu~an 
Alyon, Revolaki, Cezayırlı oglu 
Mıgırdıç, Ohanes Çamiç~ S?va~m 
oğlu Harmanos ve tıbbıyenın ılk 
mezunlarmdnn Mehmet Salih efen· 
di ile beraber "intizamı şehir komis
yonu,. na seçilmişti. 

işte bir taşla birkaç kuştan mak 
aadrm, Knmantonun arkadaşların
dan da bahsetmektir. 

Antuvan Alyon lstan1:>ulun ye
. gane zenginlerindendi. "Alyon gibi 

• zengin,. darbı mesel olmuştu. Bun-
1 J lar üç kardeştiler. Babaları Fransız 

" I inkılabında, dünkü tarihimizde bnh 
1ettiğimiz Terör başladığı vakit ka· 
çarak lstanbula gelerek yerleşmişti. 

Alyon ailesi yazın Büyükderede 
Jiıcm lstanbulda otururlar, hazan 

( ll' • • 

~'Karadenizde Demirci karyesıne g_ı· 
Clerlerdi. Jak Alyon, 1stanbulda hır 
de banka kurmu,tu. Babaları Antu· 
van Alyon Fransada ölmiİ§, fakat 
na~i lstimbula getirilerek Pangaltl
da gömiilm\iştür. 

Revalaki bir rumdu. Reşit paşa 
dc,·rindenberi vükela ile düşüp kalk 
m;Ş miihim şahsiyetlerdendir. Ebüz
ziya Tevfik, "yeni Osmanlılar,, tcf-

.. rikasmda bu zattan sitayişle bahse
der ''e onun bir Türk muhibbi oldu· 
ğunu yazar. 

.• Ohanes Çamiç, ı;ayri müslimler 

den büyük makamlara tayin edilmiş 
ilk zattır. Şark lisanlarını çok iyi 
bilirdi. Maliye nezareti muhas hat 
müfettişi, eshamı umumiye işi, icra
at meclisi azasr, şurayı devlet azası, 
ticaret nazırı ve ilaveten nafıa veki· 
li, nafza nazın, rslahatr maliye ko· 
misyonu reisi, divanı muhasebat re· 
isliği yapmıştı . 

Cezayirli oğlu Mığırdıç, Ayvan· 
sarayla Hasköy arasında kazıklar ü-
zerinde Karaköy ve Unkapam köp
rülerinden maada bir üçüncü köprü 
yaptıran zatbr. ..y ah udi köprüsü,, 
diye adlandırılan Mığırdıçın köprü· 
sü 1279 yılında ateş alarak yandı. ı 

• • • 
Bu ilk miitehassls heyet beledi• 

ye teşkilatında bir canlılık göstere
mediler. Bunun üzerine gene Av· 
rupa görmü§ vukuf erbabından ikin .. 
ci bir komisyon teşkil edildi. 

Bu komisyon ikaldırımlann, su 
ve lağım yollannm in asını, sokakla-
rın süpürülmesini, kandil asılması
nı, sokakların kenişletilmesini iste
mekte, masraflar için de icap eden 
vergilerin tarhedilmesini teklif et' 
mekteydi. 

Bunun üzerine lstanbul on dört 
belediye dairesine ayrıldı. llk önce 
işe Galata ve Beyoğlundan başlan· 
dr. Bunun 'da sebel:>i'burada oturan 
lann belediye teşkilabnı - Avru?~ 
gö'nnü§ olduklarından - daha ıyı 
anlamaları mi.imkün olduğu mülflha. 
za edilmesiydi. 

ilk belediye teşkilatı yapılan Ga· 
lata ve Beyoğluna, ·altmcr dairei be .. 
lediye .. dendi. Bu isim, hala "daire., 
diye yaşamaktadır. 

Şehrin ıslahı için yapılan "mec
lisi tanzimat mazbatası., çok entere .. 
sandır. Buraya birkaç cümlC!ini a· 
hyorum: 

"lstanbul §ehri sahihan dünyada 
yegfme olarak tabii güzellikleri· 
ne biraz dn sınai tezyinat ilfıvc olun· 
sa Avrupada meşhur olan en güzel 
şehirlerin ,güzeli olacağına §Üphe 

yok iken doğrusu §U matluba muva· 
fık ve ]i\yik bir halde değildir. Ez • 
cümle kaldırımları pek fena ~ir ~u • 
rette olduğundan bu madde claıma 
dü§ünülmekte ve nmsıra hayli akçe
ler sarfolunmaktn ise de ıslahı kabil 

olarnaylp çünkü kaldırımları yapmak 
ve güzel bir halde tutmak için yalnız 
sokaklara muntazam taş dö§emek ki. 
foyet etmeyip bununla beraber la· 
ğımlarmı ve su yollarım dahi tanzim 
etmek lnzım geldiği misillu bir §eyler 

bir kere yapılıp da bırakılırsa gene az 
vakit içinde hal sabıkına avdet ede
ceğinden daima iyi muhafazası se· 
beplerinin istihsaline ba!..mak ve bir 
§ehrin intizam hali yalnız kaldırtma 
münhasır olmayıp daha pek çok şey •. 
ler yapmak elzemdir . ., 
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Başvekilin Belgratta 
ziyaretleri 

(~ tamfı 1 inci.de) ismet İnönü, müzenin ziyaretinden 
- Jivila Yugoslaval (Yaşasın Yugos sonra niyabet meclisi azalanrun verdiği 

lavya !) diye bağırmı§tır. yere gitmiş, geceleyJn Türk elçiliğinde 
Buna karşılık bütün oradaki halk: elçi Haydarın verdiği suvarede bulun. 
''Yaşaıın Türkiye 1 Yaşasın Atatürk!, muştur. , 

yaşasın !amet inönü !,, diye heyecanla Bu sabahki ziyaretler 
haykmruşlardrr. İsmet İnönü bu sabah Belgrad civa-

Sonra otomobillerle Oplentz~ gidile- rındaki tayyare meydanını ve tayyare 
rek müteveffa kral Aleksandnn meza. motör fabrikalarını ziyaret etmiştir. 
n ziyaret edilmi§tir. İsmet :tnöı:ü bura- Tayyare meydanmda misafirler şerefine 
ya muazzam bir çelenk koyarak meza- bir öğle ziyafeti verilmiş ve bu ziyafet
rm önünde iki 'dakika sUkut irinde eğil. te Türk gazetecileri de bulunmuştur. 
miştir. Kralın mezarından sonra, hu· 

Başvekilin Dubrovnik seyahatine bu ak. 
susi köşküne gidilmiştir. Burada müte-

şam çıkması mukarrerdir. 
veffa kralın büyük dostlarının resimle. 
ri görillüyordu. Atatürkün resmi en Tlirk re~im sergisi, Belgrat 
mU'tena köşeye talik edilmişti. rasyosundaki Tlirkçe konferans 

Müteakiben, meçhUI asker abidesine Türk sanayi nefise sergisi bu sabah 
gidilmiş ve ismet İnönü bir ihtiram kı. saat on birde Bclgradm Prens Pol mü-
tasr tarafından karşılanmıştır. zesinde açılmıştır. 

Meçh\ıl asker için yapılan muazı:am ismet tnönü, Tecfik Rüştü Aras ve 
lbideyi İsmet İnönü büyük bir çelenkle Yugoslav başvekili Stoyadinoviç ve 
taziz ettikten sonra uzun uzun takldir Yugoslav nazırları açılma töreninde bu-
etmiştir. lunm~şlardır. 

Askert mfizeye asılan Saat 13,45 de Belgrad rcrdyosunda 
Atatürk tablosu Türkiye güzel sanatları hakkında türk. 

çe bir konferans verilmiştir. Gt:ne tstan 

bul saatile 19,30 da İsmet tnönünün 
hayatı ve eserleri hakkında tür~çe bir 

HABER - t\lt'Şam po'stasr ..__ 

Vali - Hüseyin 
Cahit davası 
Mahkeme Valinin 

şahitlerini dlnlemeğe 
karar verdi 

Vali Muhiddin Üstündağ ile muhar
rir Hüseyin Cahit Yalçın davasına 

dün de 1zmit de ,de\'am edilmiştir. 
Celse açılın<;a müddeiumumi Hamdi 

Doğu söz alarak §unları söylemiştir: 
"- Hüseyin Cahit, "Akşamcı,, 

müstear :imza.sile yazılan yazının ken
disine ait olup olmadığı hakkında müs 
bet veya menfi bir ce\'ap vermemiştir. 
Mebkfır makalenin kendi~ine ait olup 
olmadığının ;-:>n bir defa daha sorul. 
masıru isterim.,, 

Hüseyin Cahit Yalçın, şu şekilde 
cevap vermiştir: 

"- Bendeniz evvelce de anetmiş
tim. Bu hususta Cevaptan istinkafım 
sırf bir prensip meselesidir. Mesela 
evimde akşam yemeği olarak ıspanak 
yesem müddeiumuminin bunu sormak 
aklından geçer mi? Geçmez, çünkü 
bu fiil kanunen bir cürüm değildir? 
Bu fiilde kanunen bana bir mesuliyet 
yoktur. Bunu ev'\'elce de arzctmi§tim. 
Eğer muhterem müddeiumumi bunu 
bana hariç bir yerde soracak olsalardı 
1-:endilerine memnuniyetle cevap ,·erir 
dim.,, 

Diln Askeri müze de ziyaret edilmi~
tir Bu müzeye Atatürk tarafından hedi
ye edilmit olan Atatürk tablosu henüz 
ıetirilmiıti. Bu tablonun altına altın bir 
plaka konuldu. Bu plaka, tablonun A. 

konferans verilecektir. \ Bunun üzerine Belediye avukatı 
Hamit Nazım şunları söylemiştir: 

tattırk tarafından müteveffa kralın ha· 
ttrasma ithaf edildiğini bildirmektey
di. Bu hediye, büyük memnuniyetle kar 
tılanmıı ve saygı ile makamına talik 
d:iilmittir. Müzede, müteveffa kralın 
kanlı elbiseleri ziyaret olunmuştur. 

Bu müzaye yakında bir Türk salonu 
ilave edileceği haber alınmıgtır. 

son dakika 
Belgrad 14 (Hususi muhabirimiz

den telef onla) - Başvekil lsmet İn· 
önü bugün öğelden sonra maiyetinde. 

·ki zevatla birlikte Dubranike hareket 

etmektedir. Oradan da Bosnayı ziya. 
rete gidecektir. 

"-Hüseyin Cahit bu yazının ken
disi tarafından yazılıp yazılmadığı 
hakkında kendi şahsi kanaatlerini söy 
lüyor. Müddeiumuminin irat ettikleri 
suale cevap vermesi lazım gelir. Mah
kemenin cYı:clcc vermi~ olduğu kara. 
ra tebaan bu yazıyı ben yazdmı Yeya 
ben yazmadım diye cevap vermeleri 
icap eder.,, 

,f4 NiSA~ -f93? 

KOtülemare müdafiinin karısı 

Madam Tahvsend 
• 

Atatürkün nezdinde 
Büyük Önder Atatürk, dün öğleden 

ıonra, büyük harbin unutulmaz ıiması 
Kiltülemarenin kahraman müdafii ge
neral Tavsendin refikasını Ankarada 
kabul etmişlerdir. Kutülemarcnin su
kutundan sonra harbi umum! sonuna ka 
dar Heybeliadada misafir kalan kuman. 
dan Tavsend ingiltereyc döndükten 
sonra Türk - İngiliz dostluğunun hu
sule gelmesi için çalışan başlıca ıima 
olmuş ve iki memleket arasında ilk dost 
luğun temelini atmıştı. 

Mülakatta Atatürk, Konyada Gene. 
ral Tavsendle arasında geçen görüşme
leri anlatmış ve generalin bu mülakatta 
hatıra olarak kendisine bir av tüfeği 
verdieini söyledikten sonra bugüne ka
dar kıymetli bir hatıra olarak eaklamış 
o1'duğu bu tüfeği getirterek Madam 
Tavsende göstermiştir. 

Madam Tavsend, memleketimizin 

ispanya 

her tarafında kocasının hatıralarını ya
şadığını, fakat Atatürkün bu kabul ,,e 
iltifatının bu hatıraları ebedile§tirdiğirıl 
söyliyerek şükran ve tahassüslerini ar
zettikten sonra Atatürkten ayrılmıştır· 

Büyük Önderimiz, ünlü :tngiiiz gene• 
ralinin bayanına imzalarile bir fotoi· 
raflarını hediye etmişlerdir. 

Madam Tavsend mülakattan sonra 
§unları söylemiştir: 

"- Büyük şefinizle görüşmemde1' 
hala heyecan içindeyim. Türkleri bu de
rece derinden seven kocam, bilhassa ~ 
tatürke, bu eşsiz asker ve dahi devlet a
damınl karşı büyük bir hayranlık histi 
beslerdi. Görüşmemiz esnasınd1 bütün 
bunları hatırladım ve bu sebepten heye· 
canım birkat daha arttı._ Türkiyeye ko• 
camın hatıralarını yaşamak ilzere gel· 
miştim. Bu mülakat bunun bir tetevvü· 
cü oldu.,, 

harbi 
(Baş tarafı 1 incide) men hemen bütün Aragon cephcsin 

bunda kain Aosos adındaki çok e - deki taarruzlarını t~dit etmektedir• 
hemmiyetli bir kasabayı işgal etmİ§· ler. 
ler ve bu suretle cumhuriyetçilerin Alman 
Blechite mıntakasmdaki faaliyet 
mıntakalarını genişletmişlerdir. 

Görünüşe nazaran cumhuriyetçi 
ler, asilere bütün cephelerde ayni 
zamanda hücum etmek suretiyle he· 

Korsan 
yağmasına 
uğrayan · 

harp gemilerinin 
kurnazlığı 

Valancia, 14 (A.A.) - Evvel• 
ki akşam Valanciadan kalkan Ma
gallenes İspanyol vapuru, Alman 
olduğu sanılan bir harp gemisine 
ras~lamıştır. Harp gemisi, Magalla· 
nesı takibettikten sonra durmasını 
ve sahile Y.nkın bir mahalle doilru yii 

•• • ..... t:) 

rumesıni bildirmiştir. Gönderilmek 

Vataniler 
(Blı§ Uı.rofı t incide) ı 

memnun değillerdir. Vataniler bu vazi
yet karıısında tutunmak için iki çareye" 
baıvurmaktadırlar. Bunlardan birincisi 
Fra.n5ız ilıüsteırtlekllt zabitleri ve me
r:ıurlarr, ikincisi de Suriyedeki din ta. 
assubudur. Müstemlekat memurları ve 
zabitleri Vatanilerin din taassubunu kö 
rüklemekte!dirlcr. 

Dün Başvekalete verilen projeye gö. 
re Mardin vilayetinin Hazak nahiyesin. 
':le İdil adile, gene ayni vilayetin Sam
rah nahiyesinde Nazırdağı adile, Tun. 
c.eli vjlayetin,in Dirik ki:>y,ü mcrkc:ı: ol
mak üzere Kalan adile, Diyarbekir vi. 
!ayetinin merkez köyünde Çınar adile, 
Erzurum vilSyetinin Bayraktar köyü 
merkez olmak üzere Karayazı a
dile anılmak üzere beş kaza kurulmak. 
tadır. 

Neticede mahkeme, şahitlerin h. 
tD:ıbu likinci ceza. mahkemesinde din
lenmesine ve duru.~anın 27 nisan salı 
gününe tehirine karar vermiştir. 

Kürtaj yaptıran 
oir l<ız 

Ttlrk malları 
hakkında Hfiktlmetl· 

mlzln teşebbüsleri 

istendiği yerde bir asi geminin bu"' 
lunduğunu bilen Magallencs kapta· 
nı, bunun üzerine, derhal geri döne• 
rek bütün hıziyle Valencia'ya avdet 
etmiştir. 

Korsan gemilerin faaliyeti 
Bnyonne, 14 (A.A.) - Aln:ı.i-

Vataniler bir taraftan müstemleke 
memur ve zabitlerine yaranmak, bir ta
raf tan da kör taassubu körüklemek için 
çalı§maktadırlar. Türkler aleyhine ya
pılmakta olan propaganda yalnız Türk. 
leri değil, din taassubundan daima zarar 
görmilt olan unsurları cidden rencide 
edecek mahiyettedir. Bunlar arasırlda 

Aleviler Suriyede ihdas edilen bu taas
aup hareketi önünd~ tertibat almak mec 
buriyetini hissetmektedirler. 

Aleviler kendilerinin kafirlikle itham 
edileceklerini, bu yUzden sanayi, ticaret 
ziraat aahalannda Vatanilerin hüküm
leri albnda esir olacaklanru çok iyi id. 
ralc etmektedirler. Bir Alevi münevveri 
tunları söylemektedir: 

''- Şer'i mahkemelerde dun muame
le göreceğiz . .Vatandaşlık hakkımızdan 
değil, insanlık hakkımızdan bile istifade 
edemiyeceğiz: Şer'i ahkam vasıta yapı
larak mallarımız, mülkümüz elimizden 
alınarak biri fellah haline koyacaklar. 
Biz ya mezhebimizi teridil etmeğe, ya. 
but da memleketi terke icbar edileceğiz. 
Vicdan hürriyetinin ve hayat hakkının 
bu kadar ihmal edildiği bir yerde yaşa
mak cidden mUıküldür. 

Bu vaziyeti manda memurları müs
temlekeci zihniyetli zabitler de katolik 
papazlarile teşriki mesai için bir vasrta 
ııaymakta'dırlar. Çünkü §İmdiden misyo. 
nerler Alevi köylerinde dola~mağa baş
lamışlardır. Misyonerlerin maksadı da 
Alevileri hiristiyaniaştırnıaktir. Bu §U· 

retle müstemleke memurları memleke
timize tam manasile yerleşmek emelin· 
dedirler. 

Halbuki Türkiyede Aleviler tam ma
nasilc vatandaş muamelesi gör.-nektedir 
ler. Tefriksiz bütün memleket hizmet. 
terine kabul edilmektedirler. Bunların 

arasın'da mebus, yüksek memur olduğu 
gibi serbestçe ticaret ve zireatle meşgul 
olanlar da vardır.,, 

Suriye hududuna civar 
mmtakalarımızda tedbirle:r: 
Suriye hududuna. civar olan mıntaka. 

!arımızda hükl'ımet idari ve iktisadi se
beplerle yeniden beş ı~~za te~kilinc kil
rar vermİ§ ve bu hususta bir kanun pro 
jesi hurrlanmııtır. 

Bir eşeğin 
marifeti 

Bir otomobilin kaza
ya uğramasına 

sebep oldu 
Bu sabah şaat on sularında köp

rü üzerinden Beyoğluna geçen An
talya nakliyat anbarına ait şoför 
sadığın idare ettiği 1 1 16 numaralı 
hususi otomobil, önüne birdenbire 
çıkan bir eşek yüzünden, arka teker 
lekleri kırılmak suretiyle kazaya uğ
ramıştır. Şoför Sadık, yükle gelen 
eşeğe çarpmamak için otomobili bir 
az sağ tarafa kıvırmış, fakat bu sıra
da Fatih - Harbiye hattında işli yen 
36 numaralı tramvay arabasının ö· 
nüne düşerek kazanın meydana gel· 
mesine sebep olmuştur. 

Son günlerde, eşeklerin kalaba
lık yçrlerden şehir hudutları harici
ne sürülmesi etrafında yapılan mÜ· 
nakaşaların ve kabul edilen kararın 
ne kadar yerinde olduğuna dair du
manı üstünde bir misal 1. .. 

Basın Birliği 
garden partisi 
Mevsimin eli parlak 
eğlencesi olacak 
Haziranın yirmi beşinci günü Basın 

Birliğinin Beylerbeyi sarayında verece
ği "gardenparti,, hakkında, ataka1dar 
komite dün bir toplantı yaparl!k bu eğ
lencenin !evkaHide olabilmesini temin 
için görüşmüştür. 

Bu eğlencede lirden ziyade cazband, 
orkestra, fanfar ve gayet sesme bir in. 
cesaz bulunacak ve Beylerbeyi sarayı· 

nın bahçesi muhtelif kısımlara ayrılmış j 
olacaktır. 1 

Basın Birliği p:ırtisine !ıjehrin en mu- 1 

vaffak kadın ve erkek artictlerinin var. 
yete numaralan temin edilecekt:r. 

Milli oyunlar için ayrıca bir program 

Ameliyattan sonra 
öl dil 

Pendik taraflarında oturan bir 
doktor kendisine müracaat eden bir 
genç kız "kürtaj" yapmış, fakat 
kam dindiremediği için kızı Haydar 
paşa hastahanesine Retinniştir. Has
tahanede kıza operatör iffet tarafın
dan ameliyat yapılmış ve ameliyat" 
tan sonra kız ölmüştür. 

Morg, hastanın rahmin delin· 
mesinden öldüğünü tesbit etmiş, bu
nun frin müddeiumumilik harekete 
~eçer~k operatör bayan lff et hakkın 
da takibata girişmiştir. Fakat bayan 
İffet rahmin daha evvel delinmiş 
olduğunu söylemiştir. Pendikli dok 
tor bulunmuş, o da böyle bir işten 
haberdar olmadt~ını iddia etmiştir. 

Dün bir heyet toplanmış ve rah 
min ameliyattan evvel delindiğini 
tesbit etmiştir. Fakat bunu kim yap 
mıştır? Şimdi bu cihet aranılmakta
dır. 

Dünkü konser 
Ferdi Fon Ştatser bir 
piyano resi · ~alı verdi 

Konservatuvar profesörlerinden 
Ferdi fon Ştatzer, dün Fransız ti· 
yatrosunda, biiyük bir dinleyici küt 
lesi önünde, çok muvaffakıyetli bir 
piyano re·~nali vermiştir. 

Kıymetli sanatkar, Beethoven'in, 
Shumanm, Chojin'in, Debrüssin, 
Bartok ve Lizt'in on güç parçaları
m büyük bir hassasiyet ve mutat 
muvaffakıyetle çalm11 ve bunlardan 
birçoklarını dinleyicilerin coşkun te· 
znhi.iratı üzerine tekrar etmiştir. 

Gerek sanatkurın, gerekse hal
kın musiki ihtiyncım kar~ılamak hu
susundi\ bütün imkansızlıklara rağ
men elinden ge1diği kadar gayret 
gösteren İstanbul konservatuvarını 
tebrik cder;z. 

tanzim oluna::aktır .. 
O gün ve gece doğrudan ı,foğruya 

1 Beylerb::yi sarayın:ı yana~acak §İrket 

v::purları te:nin edilcc:ktir. Ve bu ''gar 
denparti,. fiyatl.:ınmn p,ayet mutedil ol· 
masına dikkat edilecektir 

l\ 1emleketimize eşya eetiren bazı 
gemilerin hamuleainin ispanya asi· 
!eri tarafından yağma edildiğini yaz
mıstık. 

~Hükumetimiz bu vaziyet karşı· 
sında lazım gelen teşebbüslerde bu
lunmuştur. Tevkif edilen gemiler
den bir tanesi Danimarka bandralı 
Britanya şilepidir. Diğeri de Yu -
nan bandralı T ermaikos vapurudur. 
3300 tonluk olan ve Anversten li-
manımı~ mühim miktarda benzol 
getirmekte bulunan Yunan vapuru 
İspanya sularında durdurulmuş, ha
mulcsi tamamen gasbedildikten ve 
bir hafta kadar bekletildikten sonra 
serbest bırakılmıştır. Yunan vapu .. 
ru Pireye mm·asalat etmiştir. Da · 
nimnrka bı:mdralı Britanya vapuru 
da diin ak,am geç vakit limanımıza 
gelmiştir. 

Habeşistanda 
çarpışmalar 

Binlerce yaralı Habeş 
lnglllz somallstne 

kaçtı 
Berberos "lngiliz somalisi"' 13 

(A.A.) - Mühim miktarda Habe~· 
liler hududu geçerek İngiliz: somaÜ· 
sine iltica etmektedir. Dört bin k.a~ 
dar erkek, kadın ve çocuk, ekserısı 
yaralı olmnk üzere somaliye iltica ~t
miştir. H;ıbeşistan tarafmdan. şıd
detli tüfek ate~leri işitilmektedır. Üç 
motörlü bir ltalyan Camroni tayya· 
resi somali dahilinde Borama üzerin. 
de uçmu~tur. Mi.iltecilere yardım için 
irap eden tedbirler alınmıştır. • 
Kont Çiyano i7..ahat Termeğı 

vadetti 
Londra, 13 ( A.A.) - lngiltere

nın Roma büyük elçisi Sir Eric 
Drummond 1 tal ya hariciye bakanı 
Kont Cianoyu 7.iyaret ederek Habe
~ista.ndan altı İngiliz mi!yoı~rinin 
tardı hakkında izahat istemiştir. 
Kont Ciano bu izahatı yakında ver
mek vadinde bulunmu~tur. 

Röyter ajansının bu hususta 
kaydettiğine göre ltalyan müstemle
ke bakanı bütün yabancı mi:ıyoner 
leri tardetnı~ğc karar vermiş gibi gö. 
zükmekteclir. 

,..o.nt• r." ..... l.rrn,,. .... n.:1. Ta! o _._ il• 
yeni bir ihtar neşrederek BasK saliil· 
!erine yaklaşacak olan bütün ecnebi 
ticaret gemilerinin zaptedileceklerinİ 
veya batmlacaklarmı bildirmiştir. 

Franko başkumandanlıktan 
uzaklnştınhyor 

Paris 14 (A.A.) - information ga
zetesinin Bertin muhabiri, gazetesin• 
çekmiş olduğu bir telgrafta iyi rr.alU.. 
mat almakta olan Alman mahafilinİ.11 
general Frankonun bütün faaliyetini ec· 
nebi devletlerle diplomasi münasebetle" 
rine hasretmek üzere pek yakın.da as
keri harekatın idaresini bırakarak de\'" 
let reisi sıfatile daha ziyade fahri bir 
malCam işgal edeceğini beyan eylemekte 
olduklarını bildirmektedir. 

Askeri harekatın ba§kumandanlığı. 
harp idaresinde daha ziyade tecrübe sa" 
hibi olan bir generale tevdi olunaca~ 
tır. 

Mısır 
·kapitülasyonu 

Montreux, 13 (A.A.) -1ngilit 
Rransız, Amerikanı İtalyan, Yunan. 
Portekiz, ispanya, Holanda, Norveç. 
Cenubi Afrika, Danimarka, İrlanda 
ve lsveç murahhasları bu sabah Na
has paşanın riyasetinde açılan kapi• 
tülasyonlar konferansında heyeti u• 
mumiy~i itibariyle Mısınn talepleri· 
ni müsai't bir şekilde karşılamışlar" 
dır. · 

Fransız murahhası De T essafl• 
Mısınn hakimiyetini tehdit eden ma• 
nialardnn kurtulmasından dolajl 
memnuniyetini beyan etmekle her& .. 
ber mevcut rejimi ve bilhassa muh· 
telit mahkemeleri methetmiş ve bul1 
lann tesis edilecek muvakkat reüiıtı 
esnasında da ipka edilmelerini tt" 
menni etmiştir. 

İstanbul üçüncü icra memurluğutı-

dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ~· 
rar verilen b:.C oda takımı ve Antep ııı• 
limi açık arttırma suretile 19-4--931 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
te Eyiip E'debiye caddesi 47 numartfı 
hane önünde s<ıtılacağından talip ola~ 
!arın mahı:llinde ha=ır bulunacak ıııe' 
muruna müracaatlan ilin olunur. 
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Hamid in tabutu önünde ... 
Türk milleti saygı ile baş eğiyor! 

Türk .kainatında büyük şair adına milli matem ilan eden Atatürk, milleti 
Abdülhak Hamidin hatırasını tazime davet etmiş bulunuyor 

IJll!tlllfMQtııalflll'l""""""!llllllNllıtrıaıllnımtııtmntffltııllfflıllfllllltı'MllWl-1~11111111111ıfımfıtllllilllltu ( 

Abdülhak H8mid ••• 
Şiirin sultanı öldü. Bu ölüm öy

le hatmetli bir hayatın sonudur ki, 
Azrail brpanma bakarak gaddarlı· 
im~ e~ bü~ük gururunu duyabil~. 

1
. 

Hamıd, hıç aramadığı, en ufak bır 
ihtiras göstermediği halde, vatan· 1 
datlarmm kendi ayakları altına sere j 
ıere yığınlaştırdığt iklillerin, defne, I 
meşe ve zeytin dallanndan teref çe· , 
lenklerinin üstüne bua basa be§eri ' 
aathm fevkinde boy göstermit bir 
Tüı-k ölmezidir. 

Onun doğumu ile uhraya göçüşü 
ara:>mda geçen 86 yıJ. on dokuzun· 
cu ve yirminci asırda Türkiyenin 
bir;ok e3emenlikler altında yaşayı
fma snhne oldu. 

lç ve dq siyasada, diplomaside, 
edebiyatta, ki!ltürde ve .?er nefes 
ahtmda Hamıd yalnız T urk olmu,, 
yalnız kendisi gibi olmu,, yalnız 
milli olmutlur. O, iç politikada ne 
Osmanlı cemiyetinin, ne Abdüli.zi
zin ne Muradlarm, Hamidlerin, 
Mehmedlerin, lttihat ve ltilaflann, 
ne de dıt politikada ,u veya bu ya
bancı siyasetin adamı olmuttur. 

O yalnız, hay~~~m en .şer~fli 
devrinde idrak ett1gı cumhunyetın, 
milli Türk ideolojisi~iı:' ·~.a~ı oldu. 
Bu hakikati bilen mılh T urkiye bu-
gün bu büyük çocuğunun tabutu 
önünde gençleri, ihtiyarlan, kızlan, 
kadmlan, erkekleri, sivilleri, asker 
leri. ordusu, donanması, ha~a kuv-

tıeri kültürü, mekteplen ve bü-
ve ' il ~ı· 
tün terefi ve vakarı e, e15uıyor. 

Türk kainatında Büyük Şair adı
na Atatürkün milli matem ılan edi-
ti bunun delilidir. . . 

Bu satırlar bizim hıasemıze ~ü
şen tazim borcunu ödemek iddia-

sındadırlar. N. d..J.! N 'f 
ızame aın azı 

Abdülazizclen, Beşinci Murad- 1 
cJ .. n, 1kind Hamidden, Beşinci ve 
A bncı Mehmedlerle İkinci Mecid
d"?n Cumhuriyet Türkiyesine buııün 
Üniversitenin fakültelerinde oku
yan gençler kadar tertemiz olarak 
intikal eden Abdülhak oğlu Hami
d•n hayab, yalnız Türkün yükJeli
fİne ve kurtuluşuna çah~mt! ve bü
yüle güne İntizar etmİf bir vatanda
§m tarihçesidir. 
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Uhra ve ölüm karşısında 
Abdülhak Hamit 

"Şairi izaiİı,, m Londrada büyük elçilik müsteşan bulunduguw gu"nlere •t b' h b aı ır a ra .... 

Ölüm bir bakar 
[ 

· ,..,,,..., ede N' "'ka; ·u · . - Aslı deniz müzemizdedir. -
Bu. r~ ''11 .. ter. . ~ ~tıwe Armıst~ong tc:gıihlarında 17 haziran 1320 de (33 yıl ctmol) Ertuğrul gcnıisinil 

dent:ıe ımn.e mera.sım.n~ Turkı.ye namoıa rıyasct 00.erken ... ] 

kördü!! • • Çanakkale kahramanı ve Hamit .. 
"Bu a'dam halledilmez bir muamma... Herkes 

sürur içinde, o, Y ALN/Z DÜŞÜNÜYOR! 
- Abdülhak Hamidin muhtelif vesilelerle 
ölüme dair &öylediği bazı sözler -

Hentız ölmedim ki .• 
4' ... Öldükten sonra, genç, ihti

yar, çoluk çocuk hep birdir. Ve bü
tün ölüler hemıin ölüyorlar. Ruzu 
mahşerde bütün inaanlarm hep bir 
yqta kıyam edeceklerini i§ibni,. 
tim. Belki onun için böyle diyorum. 
Henüz ölmedim ki bileyim.,, 

- Hatıra defterinden ) 4 Haziran 
1904-

Ölüm bir bakar kördür 
"... Ölüm bir bakar kördür. ihti

yar, iilzel, çirkin tefrik ebneden 
vurur da onun için.,, 

lfraliçe Viktoryanın 
cenaze merasiminde 

~· 
[Abdülhak Hami din büyük bir 

kitap letkil edecek olan habralan 
kendisi tarafından yazılmı,, fakat 
henüz kitap halinde basılmamııtır, i 
bu habralar 1924 ydmda Vakit gaze 
tesinde tefrika suretile initar etmişti; 
aıağıdaki parçalan bu kıymetli eser 
den alıyoruz. J • i 

Çanakkale galibi 
... Çanakkaleden avdet etmi§ olan Çi· 

mentepe ve Anafarta muharebelerinde 
muzafferiyetler kazanmıı bulunan bir 
zat bu apartımanı ıörmek Üzere bir gün 

bizi ziyarete gelmiş, lakin apartrman 
hakkında bir §CY dememi,ti. Kcnldisile 
ilk defa olarak o ı:ün müşerref oluyor

dum. Sonra bir kere daha teşrif etti. 
O zaman Almanlann İngiliz ve Fransıı. 
lara kahirane bir galibiyeti olmuş ve 
payıtahtt saltanat alaimi §evki surur ile 

, . 

"Moda olan siyah renk incilere 
IW:1ar ıirayet ettikten ve aan aaçh 
cemiyet perilerinin mavi gözlerinde 
bile zulmani hayaller ve matemi 
nazarlar tecelli ettirdikten sonra git· 
gide eflatun ve kır renklerine gire· 
rek nihayet solmut ve berhava ol
muştu. Denilebilir ki, hazan hüzün 
ve matem de havaiyattan oluyor.,, 

·'!?~~0_~ .,(ı;;,ı 
donanmıştı. 

Bu zat herkes ıibi izharı şadımanı ~bdülhak Hamid Ata :ürkün nezdinde ... 

'. 
::u,...., r. ,/J' '-"' t' ~~ 1 

Perii aiir • ~r/• et' ı ı · _,~ ._.. . .r~ 
korku; kaçıyor t "' •· "°">-~ .... ' ·/:~ .e.ı:-'-: ''r 

etmiyor, yalnız düşünüyordu. Bu gali· 
biyet hakkında ne fikirde bfllundukları

nı sorduk. "Almanlar pek yanlış hare. 

ket ettiler. Bunun neticesi vahim ola· 
caktır,. dedi. Sevinç içinde bulunan hal· 
km intizar ve itikadı hilafına olarak bu 
neden bu fikirde bulunuyordu? Dehayı 

"Ölüm pek derin ve her deın 
zinde bir menbaı ilham ise ele Li· 
~~yde onun yalnız soğukluğu. gö~-
luyordu ve ondan mütefekkir goJ: Hami<lin Arap Jıafle,.ilc el ~mdan Hamit ve 
Y&Jlan nebean edecek yerde müte- bir tıfün.ıme (umumi harp içinde yazıl. A "' l 
affin kanallar cereyan ediy~rcl~· '' r z z,' er 
M&fukai maderzadrm olan penı şıır uıı.gtır.) 
bu menazırdan tedehhüf ettiği için Fikret Adll -
L__ _ •• im t şerin yüreğinde ofan hüzün, mahza Abdülhak Ham idin tiirde, n~ir-
uana gorünmez o U! u.,, senin nak•r nigahındır, sen bana fe· 

- Uheyde bulunduğu günlerde ":t de, hayatında ne kadar büyük bir 
rah bahşedeceksin. o alemin tufan- h . ld w b k 1 h'l aöylenmiftir _ ş asıyet o ugunu a~ ·a arı ve e ı 

]arını halkeden kanatların altında l · b d k .. l d h k Hamidin ölilme en en en ço · guze , a a ço · sa-
benim ıstırabım sükun bulacak!.,. lahiyetli bir şekilde anlatmı~lardır. 

bir hitabı _Bir Sefilenin hasbıhalinden - Ben onun en ziyade "ironie,. sine 
, •• ... Ey ölüm ki bütün efradı be hayrandım, ve di.in onun gözleri ka-

M i 11 İ matem .. pah tasvirini gördi.iğüm zaman, Ha-
. . mektup, telgraf ya.gmıştır. midin biz, arziler'ine bir "ironie., 

(B~ tarafı 1 ıtı.cid8! Edebiyat fakültesi büyük §airin yaptığını ve neredeyse, gözlerini 
H.8.mfdtn tabutu bu sabah :nesaı .. .. .. dolayısile bugün öğleden sonra açarak: 

odasına alınmıştı. Gelenlerden bır kı~ olumu - Benı' öldu·· mü sandınız) 
. bil "k ·r rü kapana.caktır . 

mı tabut başına gıderek yu 0 u~ k"ltA bayrağı matem alameti ol. Diyeceğini zannettim. 
~ltm.11"11m' bir kısmı da tabutu gör- Fa u - . . . . . ·,J-·• .. mi ·erek bU ük mak üzere yarıya ındınlmıştır. Bu zannımm tahakkuku, genç ne. 
meye tııha.mmul ede .} Y ·· · · de bulunan (J'ençlik bu ~illerin, artık büyüklerini istihkarla 
salonda. oturuyordu. Dün ak~ma ka. Tees~ur ıçın .. . , "' 

b h k d art 
an gun·· sa.at ıs de unıversıte konferans değil, tı\zİm ile anacakl1m tarihin 

dar ve gece sa a a a ar ap un . '-·~I l k F·ı- ~ 1·1 
gelenlerle dolup boşa.lmış, binlerce salonunda bır topalntı yapacaktır. • acı§ angıcı o aca tır. - huf!t '"'"ı 

(Türk Dili kongresinin 

askerisi ona vchamcti müstakbcleyi ha. 
lihazırda gösteriyordu. 

Muhterem zair gittikten sonra refi. 
kamla ben bir müddet ne diyeceğimizi 
bilmcı;fik. 

Refikam biraz sonra: 

- Evet taaccüp ediyorum. Bu adam 
hallonunmaz bir muamma. Herkes sü
rur içinde, o yalnız düşünüyor. Çanak. 
kaledeki o parlak muzaffcriyetlerinden 
sonra kendisinde bir eseri gurur da yok. 
Ve onda o parlak muzafferiyetleri göl· 

toplandığı günlerde alınmıştır.) 

gede bırakacak başka bir istidadı galibi 
yet var .. dedi. 

Ben de: 
- Umarım, ki hu adam istikbali gö• 

rüyor. V c ellerinde büyük bir inkılabtn 
dizginleri duruyor, dedim. 

Bu harikulade adam reisicümhur Ga. 
zi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri idi. 

o, muharebei umumiyenin a•isini ve 
devletimizin istikbalini görmüşse biz de 
bu ikinci mülakatımızda onun istikbali• 
ni görmüştük. 

Hamid ve Yusuf izzettin 
" ... Bu ıırnda Mecidiye kruvazö

rümüz ıüvariıi bir aandal ile - gali 
ha veliahdi aönnek Üzere - bulundu 

ğumuz hükümdıır vapuruna teveccüh 
ederek geldiğini gördük. Yuıuf izzet 

tin Efendi bu ıüvariyi krala takdim 
etmek lazım ise kirr.in takdim edece 

iini ıorup anlamak için beni üç kere 
•ıaiı kralın hi7.1l1ctinde bulunan me-

murJara gönderdi. Bu memurla.r her 
dela İstifaarıma: 

- B:z bilmeyiz ... Kral naııı) is!er, 

&e Öyle olur .. - d;yorlardı -
Efendi kendiıine arzettiğim bu 

cevnplarla merakını ve telaşını defe. 
demediğinden dördüncü defa olarak 
aene ciwp tekrar ıonnamı iıtedi .. o 
:zaman ben: 

- Knç kere soralan efendim? tşt• 
bilmiyorlar .. derneğe mecbur olmuf 
tum. Yusuf izzettin efendi !ertçe o
lan bu sö:rüme cevaben gülerek: 

- Vakia siz bir scfirsinix böyle 
birkaç c?efa sizi rahatsız etmemeliy. 
dim .. demiş ve sonralan ıda bunu U.. 

nutmıyar:ık: 
- Hamit bey, kftç kere, kaç k~ 

IOt'dunuzdu? diye sitemler etmitti• 
- Hamidin hatıratından-
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Yazan~ar: l çesterton - 2 Sayers - 8 Agata KrlıU - 4. Vllı Klro!t.a - :1. Vaytç!Srç -
6. Henrl Ved - 7. C. D. H, ve M KOi - 8 Mllvard Kennedl - 9, Con Royd - ıo Ron&ld 
Aknoka - ıı. Edgar Jepson - 12. Klemans Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 12 -

- Allo mister To1histl, ben müfetti1 
Rac. Sizden tamamen huausi bir malQ. 
mat rica edeceğim. Size ehemmiyetsiz 
görünebilir ama. çok mühimdir. Bunun 
için gizli kalmasını da istiyeceğim. 1 
Muhterem papaz mister Munt gazetele
rini airden mi alrr? Evet mi? O halde 
,'tvning Gazet,,i alıp almadığını sora
caktnn. Geçen senedcnberi almıyor mu 
dediniz? Neden? Siyaset mi hoşuna 
gitmiyor mut? Peki? Bu gazeteyi başka 
bir yerden tddarik imklnı yok mu? 
yok, olsa muhakkak babc:riniz olurdu 
değil mi? Tetekkür ederim. 

Bu malQmat amiralin, gazeteyi pa
pazın evinden almadığını teyit ediyor
du. Geriye bir ihtimal kalıyordu. Ami
ralpzeteıini almak Uzere eve dönmüt. 
yahuf yolda bir baıkasına rastgelmit 
ve gazeteyi ondan almııtı. Şimdi bu 
noktayı da öğrenecekti. Fakat Emeri 
hlll gözükmUyordu. Rac kalktı onu 
aramak için dıpn çıktı. Fakat orada 
pollt Hempstid ile brıılaftz. Polis: 

- Mister Rac, dedi, cesedi tekfin ve 
tetfin için teslim ettim. Mukabilinde 
bir de makbuz aldım. 

Mufettiı bu kadar vazifeıinaııhğa hay 
ret ettL 

- Çok g{lzel. Şimdi size bir vadf e 
vereceğim. Kayıkhaneye gidin, Apple. 
tona bir ıey bulup bulmadığını ıorun, 

yahut, hayır, ben de beraber geleceğim. 
Eğer mUhim bir teY varu. binat gör~ 
mil~ olurum, hem onu bütün gün kayık 
hanede bırakacak değiliz ya ı .. 

Rac, gazeteyi unutarak Hempıtidle 
beraber kayıkhaneye doğru yürüdü. 
Yolda, ona, nazarı dikkate çarpan bir 
şey olup olmaldığını sordu. Pofü. cevap 
verdi: 

- Yani ne demek istiyorsunuz? .. 
Neyse, ne deraeniz deyiniz, fakat o 
halde niçin sandalın ipi kesik? 

....._ Belki aceleden. 
Bunları Appleton söylemişti. Rempıı 

tid ilhe etti: 
- Yahud da ııanldahn çalınmış oldu

ğu hissini vermek için. 
Müfettiş de ,unları ilave etti: 
- hkarmozları da çıkarmı~lar ki, 

ceset papazın sandalına başka bir ııal. 

daldan atıldı ve sonra akıntıya bırakıl
dı zannedilsin diye .. .. 

- Muhtemel. 
- Şimdi, bana, cesedin niçin bulunldu 

ğu yerde bulunduğunu veya hakikaten 
orada bulunup bulunmadığını söyliye· 
bilir misiniz. 

Appleton atıldı: 
- Ben de bunu düınnayordum.'Eğer 

cinayet, doktorun dediği gibi geceya
rısınlda yapılmıı ve sandal da o zaman 
akıntıya bıralalmış ise, sandalın denize 
kadar inmesi lazımdı. Çünkü o aralık 
Cezir vardı ve akıntı denize sürüklerdi. 
Bana kalırsa, cinayet, nehrin menbaı
na yakın bir yerde yapıldı, tıandal man
saba varmadan meld batladı ve akıntı 
tersine döndU. 

- Med kaçta baıladı? 
- Neddi Vara göre 111at 3,45 de. 

(Deoom' OOT) 
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Tarihi macera ve aşk romanı -35- Yazan: 

Ayşe pervane raksı oynayarak 
atlldı. Bakışlar.ile de "Beni ele 

diye yalvarıyordu 

meydana 
verme!,, 

Geçen kıaımlarm hüliauı { 
Sünbiü cığa, ni§anlımı ooncı bul.dur. 
ml.JJc i-8temi§ti. Fa.kat bu yüzden o. 
nun ha.sımZarı beni ya.J..nlıyarak ha.. 
dım etti'Wr. Şhııdi, 7.ıen.,an bir hal
M, Sünbül ağc.nın meclisiru./,eyim. 
Ni§anıını A •·ne <7.c içeri girıyor. 

• • • 
Gözlerime in ... n:unıyordum. 
O muydu? ... Sahiden o mu? ... Yok

a&, içtiğim içkilerin tesiriyle yanlış 

mı görUyordum ... Gözlerimi uğuşturup 
tekrar baktım .. . 

o ... 
Onun da nazarları bana ilişti. Bir 

an, yıldırım darbesi yemiş gibi sende
ledi. Fakat gözlertltde bir şimşek 

çaktı. Zekfı..qınm, iradesinin, soğuk. 

kanlılığının lahzada toparlandığını an 
tadım... Bana öyle bir ibaktı ki, sankı 
lisa.nı hal ile: 
"- Dur ... Aman!.. Yerine otur ... 

. h 1 Yoksa, benı ma vedersin ... Sana aman~ 

Yazan: Edrar Rice Burrouıha 
Çeviren: A. E. 

-65-

diyorumı ... Benı yakma ... ,, demek isti. 
yordu. 

Bunu anladım 
Sa.rho~luğuma rağmen irademi top. 

lıyara.k yerimc1en art.ık kımı!da.madım. 
SUnbUl ağa, gülerek omuzuma vurdu: 

- Yaşa be Anbber Mustafa! ... Ya. 
manmışsm ... Bğer seni hadım ctmese
lcrmi§ bil!;blitün yaman olacakmış· 
sın ... Çünkü kızların <'n güzelini far. 
kettin ... Ben, bütlin bu cuiycleri avuç 
dolusu altına aldığım halde, onu dört 
yüz kUsur kuruşa mal cttiın ... Ne u. 
cuz? değil mi? ... Halbuki ne nefis ... 
Bak, bak ... Ne harikulfı.de ... Dön §Oy. 
le, Ayf}.c ... Dön ... 

Silnbül nğa da benim kadar, hatta 
benden ziyade sarhoştu .. . 

- Dön, kendini göster ... Kor.kına, u-
tanma ... Burada erkek yok ... 

Bizleri göstererek:. 
- Hepsi harcmağası ... (Gülerek) 

hepsi... 

Ayşe, düşünüyordu . Birdenbir~ bir 
işveyle: 

- Mademki iyice görmek iatiyor!U· 
nuz, emir buyurun, bir oyun h&\·ası 

çalsınlar, raksedeyim! - dedi . 
Haykırdım: 

"P ·a· ? i 1 . - crvane mı ır ..... , ça ın ... 
. Zira, .Ayşeylc, çocukluğumuzdanbe.. 

r1, bu oyunu oynardık. Ben p..rkısı.nJ 
söylerdim, o da raksederdi. Fakat iki-

miz de bülüğa erdiğimiz vakit, bunu 
~enetmişlerdi. Hayalimde, hep, evle· 
nıp de halvet olunca yine eski oyuna 
devam ederiz!,. diye düşünürdüm. 

Hey gidi günler hey ... Bakınız hele .. 
Nasip neymiş ... Nerede çalmacakml§· 
Ner.e::lc oynanacakmış ... Ve ben ne hal· 
de bulunacakmışım ... 

Stinbül ağa: 

- Evet evet... Ayşe bu oyunu ga· 
Y~t iyi oynuyor_.. Pek yakı§ıyor ... Sen 
cıdden sanatknr bir insanmısam An• 

ber Mustafa ... Bu \'Ücuda \'e bu kıya
fe~ "Pervane,, raksmın yaJup.cağmJ 
ne ıyi buldun!. ..• demez mi? ... 

D.cmek evvelce de oynamışlar, llenı 
etmışler ... Pervane ate~ yanar fakat 
ben ateş kesildim, Pervaneye yandım. 

- Bir iki §ey tuhafnna gitti. Evvela, 
maktulün üzerindeki elbiseler kupkuru 
idi. Halbuki bu gece fazla kırağı vard.r. 
Açıkta bir yerde kaldığına göte, elbise
lerinin ıslanmıı olması lazım değil mi? 
Hem eğer hatırlıyorsanız, dokt::>r Gris, 
cinayetin geceyarmndan evvel olduğu. 
nu söylemişti. Bu itibarla ... 

Gemi yapma i$i uzadıkça 
gemiciler arasında hoşnutsuzluk, 

geçimsizlik başlanııştı 

Haykırmak, bağırmak, inlemek is· 
tiyordum ... Bereket versin ki musiki 
başladı... Hınz·r kızlar ne de yaman 
çalıyorlardı. Hıncımı, sanatımın en 
güzel ifadelerini vermekle çıkardım. 

Sazın ahcng"ne göre, haykırdım, söy. 
ledim, inim inim inledim ... Ve sevii· 
Um, c'öndü. döndü ... Dünyaşı b-.ımda 
döndürerek döndü ... Ayaklan çıplaktı. 
Bilezikleri. bacaklarında şakıyordu .• 
Ayakları, biribirini koğalıyan. arala· 
rmda şakalaşan güvercin yavruları gi. 

Rac genç polise l:iikkatle bakmağa 

batlamııtı. Hakikaten bu, milhim bir 
nokta idi. Sordu: 

- ... Ne netice çıkarıyorıunu.r? 
- Şunu. Amiral bir evde veya kapa-

lı bir yerde öldürüldü ve orada alıko. 

nuldu. Sonra sandala bindirildi. 
Rac derin bir düıünceye !daldı. O ka. 

dar ki, genç polis endi§e etmeğe baıla
dı. Acaba aaçmalamı' mıydr. Fakat ka
yıkhanene gelince, müfettiı: 

- Güzel bir görü,, dedi, bilMıare bu 
noktayı tetkik ederiz. 

Appleton milfettiti &~rilnce yanına 

ıeldi. Olduk~ iyi bir poliı hafiyeai o. 
lan Appleton, zelcbmdan dyade, en e
hemmiyetaiz görünen emareler Uzerinde 
aabrr ve itina ile çatıımaıt aayeıinde 

töhret bulmu1tu. MUf ettişb sualine 
§Öyle cevap verdi: 

- Manidar iki nokta var. Birisi, san
dal sanki yıkanıp temizlenmif. Her ta. 
rafı tertemiz. ikincisi de, aandalr bat
tan çekmişler. Halbuki papazın oğulla
rının söylediğine göre amiral hep kıçtan 
çekermi~. 

- Herhalde çıkarken kolaylık olsun 
diyedir . .Kan, mücadele, el, ayak i.ıi fa. 
lan bir şey yok mu? 

- Kan milcadcle izi yok. Fak.at kü
reklerle, sanda~da parmak izleri ve bir
kaç ayak izi var. 

- Pekala. Sonra tetkik ederiz. Bir 
fikrin var mı Appleton? 

- Şimdilik hayır. 

Hep birden dışarı çıktılar. Müfettiş 
çayıra oturdu. Piposunu çıkardı: 

- Siz de birer sigara için. İnsan da. 
ha iyi dUşünüyor. Evvela şu papazın 

§apkası var. Acaba ~apka neden sanda-
l. ılın içindeydi? 

Appl e:ton cevap verdi: 
- Herhalde şüpheleri onun üzerine 

çekmek için. 
- Sen ne dersin Hernpstid, 
- Bir başka ihti.-nal de var. Belki 

de p.:paz kendi bırakmış ve unutmuş-
~~ 1 

- Lakin amirali teşyi ederken şap. 
kası başında okluğunu, ve sonr:ı çardak 
ta unuttuğunu kendi söyledi. 

- Pekf ama ya sonra sandala binmiş 
ise. · 

Bu sonu gelmiyen bekleme on
ları o kadar sıkmJ§, ümitlerini o ka-
dar kırmııtı ki T arzan bile derin de· 
rin düıünmeğe başladı. 

Burada böyle boş durmakla bir 
ıey çıkmıyacaktı. T arzan tekrar 
Afrika kıtasına geçerek oradan kur· 
tulmağa çalıımak üzere adada bir 

sandal yapmağa karar verdi. Bu iş 
gemicileri de boş durmaktan ve kö
tü düşüncelere dalmaktan kurtara
cak, acı günleri kısaltacaktı. 

T arzan uzun tecrübeleri dolayr 
ıiyle marangozluktan oldukça anlı. 
yordu. Gemiciler arasında eli bu 
i§e yakışanlar da bulunduğundan, 
delikanlının ortaya attığı düıünce 

herkes tarafından büyük bir 
ıevk ile kabul edilmiş, herkesi çalı§ . 
mak için ayak!anmıştı. 

T arzan başta olduğu halde çalış
maya başladılar. T arzan bütün güç 
lükleri üstüne alarak işi ilerletmeğe 
koyuldu. 

Tekne yapmak işi çok uzayınca 
tembelliğe alı~mış gemiciler gitgide 
bıkmıya başladılar. 

Şimdi zaman zaman homurdanı
yorlar, küçük bir yükü kaldırmak i
çin biribirleriyle gürültü çıkarıyor 
lardı. 

'Bu hal o dereceyi bulmu§tu ki: 
Adadakilerin etrafını kaplıyan tehli
kelerden başka bir de geçinememez
lik, ittifaksızlık ve biribirlerine karşı 
inançsızlık da ba§ göstermişti. 

Şimdi T arzan bir işe gideceği va· 
kit Ceyni, yarı hayvan haline gelen 
Kinkayt gemicileri · arasında bırak • 
mağa eskisinden çok daha fazla kor
kuyordu. Fakat T arzanın daima av
lanmak ir in ormana gitmesi lazım· 
dr. Ceyni beklemek için bunu yap
mamak bütiin gemicileri ve kendi
lerini aç bırnkmak demek olurdu. 

~ihayet gemiciler tekne yapmnk 
işinden büsbütün bıktılar; Günün 

ortasında ellerindeki iti bırakıyorlar. 
ikiıer üçer kiti bir araya gelerek Ö· 

teye beriye dağılıyorlar, ormanda ge
zinmeğe çıkıyorlardı. 

Issız adanın gün doğusu kl}'Jsm
da karaya çıkanlann konak yerlerin
deki işleri böyle gittikçe kötüleşir 
ken, adanın şimal kıyısında da biz
ce çok dikkate değer bir takım şey
ler oluyordu. 

T arzan ile yanındakilerin hiç 
gitmedikleri bu şimal kıyısında bir 
kaç gi.indenbcri büsbütün yeni ve 
başka bir konak yeri vücut bulmuş
tu. 

Adanın şimalindeki küçük bir 
koyun içinde küçük bir yelken gemi. 
si demirli bulunuyordu. Bunun kıç 
tahtasında okunan Kavri kelimesi bu 
yelkenlinin adıydı. 

Bu geminin geçirdiği acıklı ma
cera.dan burada uzun uzadıya bah
sedecek değiliz. Şu kadar diyelim 
ki: Dnha birkaç g\.in evvel uygun bir 
hava ile d<ılgaları öperek ilerliyen !:>u 
güzel geminin güvertesi alkana bo-
yanmış, geminin kaptanı, zabitleri 
ve kaptana bağlı kalan birkaç gemi
ci yabanice öldürülmüştü. 

Geminin uğrndı~ı bu kanlı faci
ayı yapanların c!c'1_;: brı, son za-
manalarda gemiye, gemici olarak a
lman Üç herif ti. Bunlarla gemideki 
haydut ve katil kafalıların sayısı o
nu buluyordu; Fakat bu on kişiyi 
en köti.i işlere, katilliklere sevkeden· 
ler İsveçli Gast, Moori, Mugambi ve 
Çinli Kay Şenk idi. Moorinin ne de
mek olduğunu elbette bilirsiniz:. Ye· 
ni Zellandanın yerlilerine Moori de· 
nir. 

Bu üç kişi bütün gemicileri kan· 
dırıp ayoklandrımı~lardı. istedikleri 
de cenup denizlerinde inci avlıyan ve 
yerlilerden inci satın alan Kavri ge· 
misinin S<thip ve kaptanını öldürerek 
incileri aralarında paylaşmaktı. 
' Kovri gemisinin kaptnnmı ka -
m<ırnsmda uyurken bnıkla boğazını 
kesip öldüren, Çinli Kay Şenk idi. 
Gemicilerin kendine uyanlarını ya· 
nına alıp, yukarıda nöbette olan 
ikinci kaptanla ona Sadık üç gemi-

cinin üstüne atılan ve onları öldü -
ren de yeni Zelandah Moori yar:i 
Momulla idi. 

Üç kötü arkadaşın iiçüncüsü de 
Gastdı. Yapılacak cinayetleri arka· 
daşlariyle birlikte hazırladıktan son. 
ra öldürmek itini gene arkada§ları
na bırakıp kendi elini kana bulaştır
mamak kurnazlığını ~österdi. Şunu 
da söy liyelim ki: 

G<lst'ın kaptanı veya orkadaş· 
larmı kendi eliyle boğazlamaktan çe
kinmesi, adam öldürmeyi köti.i bir iş 
saydığından ileri gelmiyordu. O. üç 
dört kişinin de~il. kırk elli ki~nn 
bile tavuk gibi ç.abalanarak kesilme· 
sini bir kıh titreıııeksizin ve zerre ka· 
dar acımadan seyrcdf:bilirdi. Kendi
sinin gemideki bu işe kanşnıaması 
ancak ko: kaldığından ileri gelmişti. 
Bir insan öldiirecek olan ad:ımm ne 
kadar kurnuzca davranırsa davrnn -
sın, bir dereceye kadar tehlike ()niin· 
de bulunacağım, o pek iyi biliyordu. 
Canını nlmak için üstüne atılan a
damlar çok k;e öyle kolay ko1ay 
kuzu gibi boğazlanmak istemezler; 
Y anlarındn silahları var:::a silahk.riy· 
le, yoksa dişleri \"e tırnnklariylc ken 
dilerini korumağa, katillerinden öç 
almağa çalışırlar. O kadar ki: Baş· 
kasmın canını almağd gidt:n adamla
rın, kendi caplarını da üste verdik-
leri görülür. Gast'ın işte bu nokta· 
yı di.i§ünmçsi, bı ... ak işine karışmP. -
mağl\ sebep olmu§tU. 

\ 

Fakat ~imdi her i' yupılmı,, ge-
mi elde edilmi,, bütün tehlikeler Ön· 
lenmi_§ti. Artık Gast şimdi arkadaş
larının kumnndasını eline geçirme
nin zamanı gelmişti. Gast'ın bu 
husustaki İsteği o kadar kafi idi ki, 
öldürülen zavallı kaptanın çamaşır· 
larn11, elbis i ·rini çakı ve saatini 
eline. ~eçirmiş ve bunları sırtına ta· 
kıp takıştırmıştı. Herifin sırtındnkı 
caketin kol v~yakasında, başındctki 
kaskettc bir gemi kaptanının taşıya . 
et.ığı ~eriller, nişanlar pırıldıyordu. 

(Devamı var) 

bl, tüylü halılar Uz.erinde oynB.§ıyor • 
la.rdı... Gözleri süzlüyordu... Beli bU .. 
kfüüyordu .. Saçları omuzlarma dökiL 
lüyordu .. 

Evvelce, iistUnde kat kat tilller var
ken, bunların uçlarını çö7.dU ... Meğer
ee, tilllerin içi renk renkmi§.... Dön-
dükçe, kanndı tutu~muş gibi oldu ... 
Tam manasiyle yanan bir pervaneydi. 

Derken musikinin temposu değişti. 
İnliyordum: 

" p - crvane misin ... ., 
~an.ki o, raksının aheiigiyle ve ben 

sesımın perdesiyle aramızda konll§U. 

Yorduk. Dönerken. kıvnlrrken, omu
zunun il.!tUnden, kollarmm arumdan 

simşek gibi bana bakıyordu. Nuann.. 
da Yalvaran bir ifade vardı: 

" s . - ~~kkanhlığını muhafaza et.., 
Bır delilik yapma ... ,, 

Ben, onun .sözünden dısarı çİktwak 
gibi değildim! ~ 

Ben de nazarlarım la: 

"-Emrin gibi olur!,, demek isti· 
yordurn ... 

. Sevişenler, bakışlariyle anlaşll'lar. 
~ı.z. de anlaşıyorduk. Anla§tıfımıs 
nn de onu Eon derece SC\'cliğim ka,.. 
a:z- o~un da beni ayni ~kla sevclfğiııl 
hıssedıyord um ..• 

Lakin, aklıma bin türlü sualler bir .. 
den hücum ediyordu: 

" p k" - e ı ama, burada işimiz ne? ... 
Burada, o, ne arıyor ... Ve beıi.. Ne arı. 
yorum... Onunla beraber. Hadım ola. 
rak ... Yarabbi, acaba bu kabus mu?.,, 

Ayşe, bana bir na1..ar daha fıralttı. 
Bu. s:ıfer, daha yalvarıcı bir na.zar ... 

\·e, sonra, vücudunu 1.1aran tülleri, 
musiki temposu ile birlikte, birer bi.. 
rcr Uzerinden atmıya başladı ... 
ş;mdi, artık, yanarak, kanatlan aa

pır sapır dökülen bir pervane olmuı
tu ... 

Çolt geçmeden, bütün tüller dilft;il..4 
Ayşe, asln görmediğim şckilcle çıplak 
bir vücutla ortaya çıktı. 

SünbUl ağa dayanamıyarak, ytrin
deıı fırlndL 

( Deoom14 oor). 
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adamın çok hoı cevaplan ve sevimli bir • konuıuı tarzı vardı. 

Şimdi ıaat ıckize geliyordu. Parda· 
yan henilz vakti olduğunu hesap etti ve 
bu bir saati geçirmek için küçük dostu· j 
na ikinci dersini vermek istedi. 

Cüce bJı teklifi bilyük bir sevinçle kar 
§ıladı. Ve, Pardayan kendisine küçük 
kılıcı verince, bu sevinç çılgın bir hal 
aldı ve gözlerinden yaşlar gelmeğe baş. 
Jadı. 

Heyecan ve teşekkürlerini kısa kes· 

mek için, Pardayan izah etti: 
- Senin herkes gibi silah kL•llanına· 

na imkan oİmadığını takdir edersin. Bu 
nun için karşındaki kim olursa ol~un. 
ondan daima zayıf bulunacaksın. Bına-

v k'. ük •;e 
cnaleyh, ıenin kullanacagm ~Cj 

. . ka kur· 
kısa silahı telafi etmek ıçın. zc '.. .. 
nazlık kıvraklık ve çeviklikle doğuş· 

' . . lı nim bu 
men lazım. Bu andan ıtıbaren, e k 

· d k" ufacık 1
• uz:un kılıcıma karşı, elırr e 1 

lı~la oöğüımeğe alışman tazım. .. 
• ·;:;i mud· 

Ders, Pardayanın tayın ett•eo 1 'lk derste o • detre devam etti. 1'alebe, ı 
:ı: T t ve duğu gibi büyük bir kabı ıye 1 . ·1k derste o • 

Çeviklik gösterdı. Ve gene 1 d" · · tak ır c. du v u ibi Pardayan talebesını .. . 
g g .. .. .. l gvınt soylddı. 

derek iyi bir doğuşçu o aca • 
. . d"~·· .. deınesı, onun 

Pardayanın ıyı oguşçu v •• te· 
fevkalade bir döğüşçü olacagını gos 

mcğe kafiydi. 
1 Ş'kcı ha· 

Dersten sonra, Pardayan a 1 
' •• 

b ak bıtır· 
zırlanıru• olan kahvaltıyı ça uc 

:ı .. ·1 faz 
diler v: zavallı Juananın teessurı e • 

' 'b El kapısına la meşgul olmadan Bı • zar 
müteveccihen yola koyuldular. 

. . . 
Endişe verici bir hissikablelvukuun 

tesiri altında son ldcrece mahzun olan 
·· den 

H\•alh Juana kapıya çıkarak, go~ 
kllyboluncaya kadar onları yaşlı gozle· 

Tile takJP etti. Sonra, odasına dönerek 

yavaşça ağlamağa bafladt. Fakat Jua· 
na akıllı bir kızdı. Ta küçük yaştanberi 
adeta otelin idaresile meşgul olduğu i· 
çin. ani kara.~lar vermeği ve Lun;a~ı 
derhal mevkııfile koymağı öğrenmııtı. 

Binaenaleyh biraz ağladtkta.n sor:ra ldü· 
şünmeğe başladı. 

Bu düşüncenin neticesinde, Joıe na. 
mındcıki hademeyi çağırdı ve ona bazı 
emirler verdi. 

}(ısa bir müddet sonra, Joze, arabaya 
koşulmuş olan büyük bir atın geminden 
tutarak otelin avlusundan çıka~:iı ve yo· 

Ja koyuldu. Arabanın içinde ve kuru ot· 
lann üzerinde Juanayla, dadısı Barbara 
yer almışlardı. Her ikisi de siyah -~an: 
tolara bürünmüş olduklarından, yurleıı 
göziıkmüyoı du. 

Araba Bib • Elzar istikametine doğru 
gitmeğe başlardı. Yani P~rdayar.

1

a Ş~ko· 
nun gitmiş oldukları istıkamete dogru. 

. 
Bib • Elzar namındaki müstahkem 
to ta eski devirlerde, Arapların a . . . 

istilası zamanında inşa edılmıştı 

0 devirlerde inşa edilen difcı şato· 
tar ı;ibi, bu da, kayalıklar için:':c ya~ı~· 
mıştr. Dört tarafı uçurumlarla dolu ıd_ı. 
V birkaç kuleııi vardr. Bu kulekr. bır 

e . d' 
nevi taraıısut mahallerıy ı. • . 

Arapların istilasına nihayet vuıl<lık. 
burası kralın ikametg~hı ha· ten sonra, 

!ine gelmişti. Fakat hükümdar Luraya 

pek seyrek gelirdi. 
Kral ikametgahlannm hepsinde o~-

• "u gibi burada da küçük bir gc.rnı. oug • • 
ve bir rok uşaklar vardı ve hcpsı 

ıon :ı: b" 
de şatonun münzevi hayatından - ır-

•• 
0 

dahi olsa _kurtulmak ve şehre 
an ıçı . 
inebilJnek için fırsat beklıyorla• ·lı · 

Böyle kaçamakları yapamıyanlar da, 
can sıknıtısını gidermek için oyun oy• 

nar veya içki içerlerdi. 
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leımiı ve ıüphesiz onu kendi cvınc ıö. 
türmek için ptoya gidecekti. 

Filhakika, Barba Roja. yüksek mcv· 
kiine rağmen, tahayyül ettiği suikastı 
saraı~:fa yapmağa cesaret edemezdi. Bi· 
naenaleyh. pek yakında, belki de yarın. 
) iraldayı almağa gidecek ve :::ınavarca 

projelerini tatbik edebileceği ~izli bir 
yere götürecekti. 

işte, cücenin izahatından Parc1ayanm 
öğrendiği şeyler bunlardt. 

Zaten onu dinliyen yalnız Pardayan 
değildi. Juana da onu can kulağiyle din
liyor ve hayran hayran ona b:ıkıyordu. 

Onun bu bakı§ları Pardayanın gözün
den kaçmadıysa da, Şiko bunlann hiç 
de farkında değildi. 

Bir ev daha PardAyanın nar.arı tlik· 
k::tini ce.lbetti: Ciicc, genç kıza karşı 
adeta Uikavt duruyordu. Buna mukabil 
Juana bilakis, onu büyük bir prestiş 
muhabbet ve sevgiyle dinliyor her za. 
mankinden daha tatlı bakıJlarla bakı· 

yordu. 
Cüce izahatım bitirince, Pardayan ga 

yet ciddi bir tavırla: 
- Biliyor musun ki, dcıdi, ı;en bulun· 

maz bir yardımcısın? Ben zeka ve kuv. 
vetlcrile öyle şöhret bulmug adıımlar bi· 
lirim ki, senin ttrnağın bile olamazlar. 

Bu takdir Pardayan tarafından yapıl· 
clığı için kıymeti ölçülemezdi. Şikoyla 
Juana bundan dolayı ıonsuz bir gurur 
hissettiler. Yalnız, genç kız: bu sözleri 
tasdik eder gibi mesut bir vaziyet takı. 
nırken, Şiko mahcup bir tavırla: benim 
le alay etmeyin. gibi bir hal aldı. 

Bu halini görünce, Parldayan ısrar 

etti: 

- Mademki sana bunu söy:üyorum. 
demek ki öyledir. zannederim bu husus
ta biraz tecrübem var. Yazık ki kuvvet
li değilsin 1 Fakat ben bunu düıündüm .. 

Bu kolaylıkla telafi edilebilecek bir nok 
sandır .. Ve ben bunu telafi edt ceğim ... 
Sana kılıç kul?anmasını öğreteceğim .. 

Çok arzu etmekle beraber bir türlü 
ümit etmediği bu teklif üzerim" Şiko. 
nun gözleri çılgın bir sevinç içinde par· 
!adı ve küçük ellerini göğsünde birle~· 
tirerek bağırdı: 

- Nasıl? .• Doğru mu söyluyorsu. 
nuz? .. Alay etmiyorsunuz: ya? .. 

Par dayan gene ayni ciddi tavırla: 
- Demek ki çok istiyonun öyle mi? 
-Oh! .. 

- Alay etmek !detim değil Şikocu-
fum 1 f&batı da ıu ki, sana ilk r~crsi ve· 
receğim .. Hemen şimdi. 

Cüce sevincinden sıçramağa h,,şladı. 
Onun kadar sevinç !duyan Juana da el. 
le:ini çırptı. Yalnız genç kızın sevin
ci. Pardayanın ıu sözleri üzerine birden 
bire söndü: 

- Hemen timdi öğreteceğim şeyler, 
bu akıam ve yarın sabah yapaca~ımı:z 
ıcferlerde çok işine yarayabilir. 

ParıAyan, Juananın ani taahvvülünü, 
hazin ve yalvaran gözlerle ona baktığı
nı görmüyormu§ gibi yaparak i13ve et. 
ti.: 

- Juanacığım, birisini gönderin de, 
odamdi\n iki kılıç getirsin. 

Juana müteessir bir vaziyette batını 
önüne eğerek odadan çıkarken. Pa:ida
yan gülümsiyerek, sevinçle .kcndis.ine 
bakan Şikoya ıordu: 

- Korkmuyor musun? 
Şiko hayret etti: 
- Korkmak mı? .. Ndden? .. 
- Döğüı olacak hem de belki dı 

müthiş bir döğü · 1 
Şiko gülerek bağırdı: 
- Öyleyse biz de döğmeğc ve döğül· 

memeğe gayret ederiz. Hem siz de ora· 
da olduktan sonra .. , 
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- Seni nereye ıötürecefimi ıormu. 

yorsun? 
Şiko omuılanru ıilkti. 

- Bunu kqfetmek gUç btr ,ey deiil 
yal .. Bu gece Servili eve, yann .. bab 
da Bib • Ebar ptotuna ıldeceğiı. Şa
toyu bensiz de bulunun~, onu 1dm ol .. 

u ıiz:e gösterir. Fakat ıaer.ı11 evin gizli 
yerlerini bulmak için benim muhakkak 
orada bulunmam lbım ... 

Pardayan gülümsiyerek ba~ite tasdik 
etti ve gözucuyla Şikoya bakarak dil· 
ıündii: 

- Zeki, dürilst, cesur ve aadık bir 
çocuk, biraz kuvveti enik .. Bu çocuğu 
bir erkek yapmazsam bana da Pardayan 
demesinler l 

'.Bu aralık Juana kılıçlan getirdi. Par
ldayan, yaralanmamak için kılıçların u. 

cuna mantarları ge~irdi, masayı kenara 
itti ve ilk ders{ Juananın enditeli gözle
ri önünde başladı. 

Pardayanm kılıçlan uzun ve ağırdı. 
tik evveli Şiko onları kullanmakta 

bir hayli güçlük çekti. Fakat her ne pa
hasına olursa olsun muvaffak olmığa 
ve taliin kendisine gönderrliği bu fev. 
kalbeşer kılıç Uatadmı tatmin etmek 
azmindcytdi. 

Ders, kuanlık basıncaya kadar de
vam etti ve talebe, hocasının gösterdiği 
sabır ve azimden hiç de geri kalmc:dı. 

Pardayan vaktin bir hay1i ilerledi~ini 
nazarı itibara alarak derse nihayet verin 
ce, dodi bir tavırla mem:lUn oldu~unu 
söyledi ve Şikonun iyi bir döği1~ü ola· 

cağını iUive etti. Bu sözler gerek Şiko. 
yu, gerekse Juanayr sevindirdi. 

Vakit gelince, Pardayan kılıcını ku· 
ıandt. Koleksiyonu arasından uzunca 

bir kıh!i seçerek kendi eliyle cücenin 
beline tak~s Sonra gözücııyla JuanaY,a 

baktı. Genç kız, endijeli nilzarJarla bu 
hazırlıkları takip ediyoridu. 

Onlann çrkmak üzere olduklarını 
görünce, ümitsiz bir teıebbüste bulun· 
du ve mahcup bir ııesle: 

- f&tirabat edeceğinizi zannediyor .. 
dum? .. 

Diye sordu ve derhal illve etti. 
- Size öyle güzel ve rahat bir yatalr 

hazırlatmıştım ki, 
Pardayan esef eder bir tavırla: 
- Vah 1 Vah 1 dedi. Ne talisizlik ... 

Fakat ziyanı yok Juarıacığım, bu yata
~ı dönüşUmden sonra kullanır ve kay· 
bettiğim vakti telafiye çalıırrım. 

Genç ktz hafifçe titriyen Nr sesle 
sordu: 

- Ya dönmezseniz? 
Pardayan hayret etti. 

- Ne diye dö:ımiyeceğim? 
- Mademki..- Bu seferin çok. .. teh. 

tikeli ola;ağını söylüyorsunuz •. Yara•a
nabilirsiniz .. (ve bunları söylerken, en· 
di~eli bakışiarla Şikoya bakıyordu.} 

Pardayan temin etti: 

- İmkanı yokl 
Juana ümit içinde çtrpınarak sort-lu: 
- Niçin? 
- Çünkü yarm sabah da miihim b!r 

vazifeye 'itmem lazım. Bunu ancak 
ben Jayikile ba9arabileceğim için, bu~ün 
dönece~im gayet tahiidir. Göı üyorsu. 
nuz ki Juanacızım hakb mda endişe et-

menize hiç lüzum yoktur .. Zaten şunu 
da aöyliyeyi:n ki, bana gösttrdiğiniz 
kardeşçe muhabbetten dolay\ snn dere· 
cc mütehasııisim. 

Pardayan, bu garip muhak~:nt üzeri. 
ne büsbütün en:dijcye düşen Juanayı 
yal"lız bıral;arak, Şikoyla beraber dışa· 
rıya çıktı. Juana daha fazla endişeye 

dü;mü~tü, çünkü mösyö Pardayan yal· 
nız kendisjnden bahsetmiş fakat Şiko. 
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nun tehlikeye maruz olmadığı hakkında 
bir tek kelime bile söylememişti. 

Pardayanla Şiko servili evin eşraren· 
giıı: mahzenlerine gjrdilcr. 

Şövalye oraya Don Sezan kurtamlak 
için mi gelmişti? Yoksa. Bilahare gös· 
tcreceği faaliy~ hakkında keşif!frlde mi 
b'..ılunuyordu. Bunu kestirmek güçtür. 

Muhakkak olan bir şey ~arsa, o da, 
iki saat sonra ikil!!inin de dı~nya ~ık
mıı olduklarıydı. 

Pardayan orada yaptığı i§te muvaf
fak mı olmuıtu, yoksa hezimet'! mi uğ· 
radı? Bunu da tahmin etmiğe imkan 
yoktı•r. 

Şimdilik yalnız Junu söyliyebiliriz ki. 
içeriye ne vaziyette gir.dilerse öyle çık. 
trlar. Ve Pardayanın yüzünde r.c sevinç, 
ne de teessür vardı. Böylece h:ç konuş
madan sıkı adımlarla otelin yolunu tut· 
tular. 

Otele geldikleri zaman saat on biri 
gc;iyordu. Kapıyı çalmağa lüzum kal. 
ma:nıştı. Çünkü küçük Juana onlan 
kapının eşiğinde bekliyordu. 

Genç kız bütün vaktini, bir ölUrn he
yecanı içinde onları beklemekle g~çirdi. 

Onların cıyak seslerini •duyunca, koşarak 
kapıyı açını§tJ. Daha Uk nazarda, her 

ıkisinin tlc iyi bir vaziyette oldı,;klarmı 
gördü. Derin bir ncfe3 altlı ve gözleri 
seviıı~k parlad?. 

Onlara, hazırlamış oldu~u masayı 
gösterdi ve yemek yemelerini söyledi. 
Fakat Pardayan istirahate ihtiyacı ol· 
duğunu EÖ>•lcdi ve cüceye ide garip ve 
gizli bir işaret yaptı. Bu işaret üzerine 

Şiko da istirahate hitiyacı oldufunu be. 
yan ederek, kendisini biraz nbkoymak 
iııtiyen zavallı Juananın tees:;ür v~ elem 
dolu nazarları arasmda sıkıp gitti. 

Şiko gittikten sonra, Pardayan da l 
odasına çıktı ve itina ile hazırlanmıJ o-

lan rahat yatağa yatarak, • ~oktanbcrl 
haır~t kaldığı qerin ve delikşjz bir uy· 
kuyla sabahın altısına kadar uyudu. 

XXI 

Uyanınca, der'11al fırlJdı ve biran için· 
de giyindi. Derhal dıtanya ~ıktı ve dol 
ru bir silah dükkanına giderek, bir o-

yuncak kadar kUçUk, fakat pf1am ve 
keskin bir kılıç aldı. 

J3u, Şikoya vermek iftedifi hediyey• 
di. Kılıcı ahnca hemen otele döndU. BU· 
tün bu it yarım saat ııilnnüıtü ve bek· 
}emekte oldutu cüce hlll gelmemltti. 

Pardayan iki %itilik kahvaltı haztr1attl 
ve bekledi. Nihayet cüce ıeldi ve Par. 
dayanın havadis ıoramuı gibi batım 
sallaması ilzerine, ıu cevabı Terdi: 

- Barba Roja saraydan çıktı. Yanın 
lda on bir kiti daha var, Kriıtoballe 

Barrigon dı onlann lrNındadır. Oraya 
gidiyorlar .. Kendilerini biraz: takip et
tim ve geldim. 

Pardayan sevin~le 
- öyleyse hertey yolun<Sa ıtGJYOJ 

dedi. Sen kıymetli bir arlaıdaııın.. Se· 
ninle !:ahtmak cidden zevkli oluyor. 

Cüce sevincinden ktpkrrm.ızı oldu. 
Pardayan büyük bir ~fb.tle devam 

etti: 
- Çok yorulmadın ya? Oraya, bana 

refakat edebilir misin? 

- Yorgun değilim ... uyudum. 
- Vay §eytan vay! .• Ya bu müddei 

zarfında, herif çıkıp gitseydi? 

- Merak etmeyin! .• Bir g8zümle uyu 
yoıi3um .. Öteki gözUmle de gözetliyor. 
dum! 

Pardayan gülmeğe baıtadr. lJu Jrliçilli 
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RADYO 
lSTANBUL= 

18•30 plA.kl& da.na ınuslldııl, 19,30 Berk 
ve &rk.ad&fl&rı tarıı!mdan m&.ndolin orkestra 
m. 20 Nezihe ve &rkada§tan ta.ratmda.n TUrk 
muııild.ııl ve halk §atkıları, 20,30 Ömer Rıza 
tar&fmd&n &ra.pça söylev, 20,•6 B!men Şetı 
w arkad&§lan taratmda.n TUrk muaik!li ve 
~ p.rluları, ıs.at ayarı, 21,16 orkestra, 

' 11 aj&ı:ı.1 ve borsa haberleri ve erteli rtı 
uUn proıı-amr, 22,30 plAkla sololar, opera ve 
operet ı>•rçalan, 23 son. 
B!lBLlN: 
18,~ bUyUk §an ve orkestra konserl, 19,05 

m.wrlki ve ıan, 20,05 ulusal yayın, 21,20 genç 
mllletlerin zamaru, gençlik yayını, şarkılar, 
22,05 lÇy&nad&ıı Daklen: muıUd 2S,OIS h&ber 
ler, 8J>Or vı l&ire, 23,35 eğlenceli mUBiki ve 
da.na ha\laları. 
P&Şn:: 

18,30 piyan.o konıert, lt,oıs konferans, ıt, 
&15 çlng~n• orkeatr11J11, 20,35 operet yıı.ymı, 
23,15 haberler, gramofon 24,05 f~c& ve 
it.a.ıya.nca haberler, gramofon, son haberler. 
B'C'KBE$: 

ıa,os ıramoton, 19,0:S Rumen muaikiıl, 
20,10 kon!era.na, 20,30 İspanyol musikisi, 
21.23 konfera.ns, 21,40 viyolomel ve piyano 
kcmıerl, 22,15 §an konseri, 22,35 haberler, 
IJ'Or ve saire, 22,150 gece konseri, 25,150 &1• 
manc.ı. ve fra.nııızca haberler, 2• ııon h&berler 
l..ONDMa 

ı.S.~O r.-ramofon, filrler, Jıışat, 19,05 çocuk 
larm uma.nr, 20,0IS orkeııtra konseri, 21,05 
h1.bel'ler vesaire:, 21,35 edebt yaym, 21,ISO 
varyete numaraları, 22,85 orkestra kon.seri, 
23,05 havadis, konu,ma, 23,25 bando konse 
rl, 24,05 haberler, spor vesaire, 24',30 dana 
orkeAtrUJ, 1,35 h4berler, gramofon vesaire, 
ıtOXA: 

SiNEMALAR 

SEYOCLU 

ŞARI 

ı Rüyalar diyarmde.. Do~ 
tor Sokrat 

1 pokuzuncu MtttonJ. Şeh!ro 
ler alev içinde 

1 Dans fçlıı y&r&tllmlf 
ı Romeo ve Julyet 

1 :z,elllrll sevda. 

1 şırıey kapt&n 

1 ÖIUm §UllI 

• TayfUn 
ı saadet Mod& çılgmlıkTarı 
ı Macar Raspodlst. Gökyü• 

zU ateşler içinde 

ı Slngapur poetuı. Altın 
toplayan krzla.r. 1938 Ati• 
n& Balkan olimpiyattan 
oUzeiler r91mJgeçld1. Dert 
ıılı arkad&fl&r 

SANCA& : 
(Eald ıtıtoryı) 

Kieopatra. Kızıl alev 
ouııya havadi.t 
EsrarengiZ tayyare. Yıl· 

dırım bölUk oVJl(l]BlYET ' 

MtLIJ 

iSTANBUL 
1 Kör ebe. Hod Gllaoııun 

intikamı 

1 BülbUller öterken. LJ.no 
ka.nunu 

1 Ba.#dat bUlbillil 

1 ıoo ıene ıonra. Slav thU 
rasla.rt ( A.nrıa. Sten) 

1 Altm kelebek, mumyalar 

1 ç&ytr haydutları. Deli 

kral Golem 

KADJKOY 

18,20 hıı!lf mwılkl, 18,Mi haberler vesaire, BALE 1 şovbot. Hafiyeler kral. 

21,45 karışık musiki, 22,05 aenfonlk konser, OSKUDAR 
23,25 eflenceU konser, U,05 haberler, hav& 
24,20 dana orkeııtrası, BALll 

ı ytkılaıı belde Sa.n Fransis 
ko 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ı.kşam §~hrln muhtelif ııemUerinde nö 

betçi o!a,n eczaneler 5unlardır: 

BAKIRKÖY 
MtLTtl'ADI 

8eyogııı c!hetindekller: 
EmlDönUnde (A. :M:inıı.eya.ıı), Beyazıtta 

ı teml1). KUçUkpazarda (Yergi), Eyüpte 
(Hikmet Atlamaz), Şehremininde (Ntzım 

ta,dık l, KLragUmrUkte (Kemal), SamatyR 
da (Erotuoıı>. Şehadebıı.şmdt. (İmn&.il Hak• 
kı), Alemdarda (Eaat), B&kırköyde (1ate 
paıı) 1 

{Garib) , Galat&d& Topçularda (Hidyet), 
Tkı<lmde (Kemal R•bUl), Kurtulu§ta. (Gato 

pulo), l{açkada (Maçka), Hasköyde (Bar 
but), Kasımpaf&d& ( V&ltf), Beıl.ktl.§ta (Ali 

Rıza), sarryerde (Nuri), 

Beyotlu dhetlndekller: 
Galat.ua:r&yd& (A. Cevat), Bost&nb&§mda 

UıkUdar, K.&dıklly ve Adalardakiler: 
VıkUdarda (l!eliınlyeı, Kadık!Syde Söfüt· 

lUçeşmede (Armıı.n Hul~ıl), Büyükadada 
(Halk>. J{~y~l!de (T&ll&f), 

SATiE 

~-... ~ 

8 
Ut harrlk ziyadar 

ize : Aklslerlpm 
1 

ek bir havuz teklif eder ... 
ara h . ki 

ı ~ti·f b. . ltında bot ınan:ıa ra çıçe er •••• 
ı..a ır zıya a bir mesken ...• 
Gözlerin zevkiyl7 ıenlenen bir cazibe ... 
Caınekanmız içın dayanıhn~ ı 325 LIRADIR. 

Fiyab, ı.kaitle ödenınek şartı Y e ·- .· 

Deniz Leva:z:ırn satınalrna 
K~.misyon~ ilanları 

. · ı ·t takriben (7300) kilo ağırlığında ve 
Takribi tutarı 2880 lıra olan 16 kı 1 

•. 1937 tarihine ra.slıyan Salı 
28157 · · · ·nin 20 :Nısıı.n , m/m kalınlığında. gemı zıncırı · · görmek istiyenler her 
günü saat 14 de pazarlığı. yapılfl.cak:rr. Şartna.:;~:~ teminat mektup veya 
gUn, pam.rlık için yu.ılı günde 216 lıralık mu t l . (18"'7) . . m\\racaat c me erı. ı 
ma.kbuzlariyle Ka;-,rnıpaşadakı kornı~yona 

~ r:., 1 1--cagw J aazetelerde ilan edilen 
~/Nisan 037 tn.ri!linde kap::ılı .. ar ·'* 11 11 

:· • ı:ı • • • • 

{
,iti\/\ .. ak örülen lüzUm u.zerıne tehır edilmıştır. 
..LUUV). tön uıazotun mun asası, g (2083) 

istanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu i1€mlan 

Ordu hastahaneleri için 4000 kilo 
pamuk 16jNisan/ 937 cuma günü sa.at 
15 de Toph8llede satmalma. komisyo· 
nunda pazarlıkla almacakttr. Tahmin 
bedeli 1880 liradır. İlk teminatı 141 
liradır. Şartname ve nümunesi komis .. 
yonda görülebilir. !eteklilerin belli sa. 
atte komisyona gelmeleri ( 423) 

(2079) 

Ordu hastahaneleri için 4000 kilo 
yün 16jNisa.n/937 cuma. günü saat 
14,30 da. Tophanede BB.tm.alma komis
yonunda paza.rhkal alınacaktır. Tah
min bedeli 3800 liradır. İlk teminatı 
285 liradır. Şartname ve nU.munesi ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. ( 424) 

(2080) 

Gillh8Jle hastanesinde yapılarak mü. 
diriyet binasının 13-14-1937 tarihinde 
yapılacak i~aat eksiltmesi prtname. 
sinde yapılan deği§iklik dolayisiyle 
19 Nisan 1937 pa.zartesi günü saat 

14 de Tophanede satınalma. komisyo. 
nunda açık olarak eksiltme yapılacak-

tır. Keşif bedeli 8416 lira. iki kuruş. 
tur. İlk teminatı 631 lira 20 k~ 
tur. Şartname ve keşfi komisyonda. 

görlllebiiir. İsteklilerin kanuni vesi
kalariyle beraber belli saatte kom.is.. 
yona gelmeleri. ( 412) (1878) 

Ordu hastaneleri için 38 bin met
re yatak kılrflığı bez ile 9600 metre 
elbise torbalığı bez 26 Nisan 937 Pa
zartesi günü saat 15 de !stanbulda. 
Tophanede Satınalma. Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi ya.pıiaca.ktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 19516 liradır. 

İlk teminatı 1463 lira 70 kuruştur. 
Ya.talı:: kılıflığı ayrı ve elbise torbalı.. 

ğı ayrı ayrı olarak ihale edilecektir. 
Şartname ve nümunesi Komisyonda. 

görülebilir. İsteklilerin kanun! vesi. 
kalarile beraber teklif mektuplannı 
ihale saatinden bir saAt evvel Ko
misyona vermeleri. "418,, "1962" 

. Ordu hastaneleri için 500 adet tU. 
~ürilk hokkası 15 Nisan 937 perşem
be günü saat 14 de Tophanede Satı
nalma Komisyonunda. pazarlıkla alı. 
nacaktır. T8.hmin bedeli 350 liradır. 
tık temina.tı 26 lira 23 kuruş.tur. Şart.. 
na.me ve numunesi koml$yonda. görü· 

lebilir. İsteklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. 

''422" "2017" 

Çatalcıı. hukuk h!ldmlltlnden: 

S37 /Ça.talc&nm Balaban burnu k&riyuin 
den :Kılını kızı Kerimenin a.ynı köyden ko
cuı Selim oğlu Recep aleyhine Jk&mıı eyle-

diği boıanma davllsmm icra. kılman mUhake 
mulnde mUddelaleyh Recep naınına çıkarı 
lıı.n davetiyenin ll<ametglhı mec;:h1U bulundu 

ğunda.n bili\. tebliğ iade lulmnuıı olmasına 
mebni mahkemeye gelme•lnJ temınen uını 
!Un Hl inci maddeıılns tevfikan on beş gUn 
mUddetıe guııte ile !IAnen tebligat icrruıma 
karar verilmlş olduğundn.n muhakeme gUnU 
olan 3(}-t-937 cuma gUnü saat ıo da mu 
maileyh Recebin mııhkemcde haırn" bulunma 
eı veya. bir vekil röndermcsl aksi takdirde 
pyabcn muhakemenin icra edileceği tebligat 
mıı.kamma kaim olmak üzere ilAn olunur. 

HABERİ 
AKSAM ,POSTA Si 

iDARE EVi 

ıstanbul ı Ankara Caddesi 
fll. Posta kutuau -, latanbul 214 
. Telgraf ad rest: ıstanbut HABE.~ 

Vazı ışıerı teıoronu : 2!1A72 
' idare "'e ıı~n .. • : 20.!ll._ 

• ABONE ŞARTLARl 
Senellk 
8 aylık 
3 aylık 
1 aylık 

Tür4ıı• 
1400 Kr . 

730/ .. 
400 .. 
150 .. 

Erul11 
2700 l<r. 

1450 " ' 
800 .. , 
300 .. 

Sahıbi ~ Neşrı9al M~dürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı 9er (V AKIT) matbaası 

~ 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafia Vekaletinden : 
20.4.1937 tarihli Salı günü saat 16 da Nafia Vck(tletlnde ŞO""' ve k" rül' · r ~ · od .,..., op er 

reıs ıgı asında 31.00C lira keşif bedelli Kastamonu Vilayeti dahilinde ve 
Kastamonu - Boyabat yolundaki KıvrımçayI Betonarme köprüsü in t k • 
palı zarf usuliyle eksil, neye konulmuştur. şaa I a 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 155 k mukabi-
linde şoee ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. unı~ 

Muvakkat teminat 2325 liradır. Eksiltmeye girebilmek i"in · tekl"l · ı 
v k" .. · t b'l ~ ıs ı erın yo 
~ opru ınşaa mı yapa ı eceklerıne dair müteahhitlik ve!ike.sı ib etm ı 

rı meşruttur. raz e e. 

Teklif mektuplarının 20.4-1937 Salı gun" ü saat 15 .,.,, k d k · R . r y. ·ı . ~ ts" a ar omısyon e-
18 ıgıne verı me5ı lazımdrr. (782) (1841). 

Milli Mahrukat §irketi hissedarlarına 
2 nisan 1937 tarihinde toplanan umumi 

heyete iktisat veka.letl komiseri ı;elmedlğin· 

den mUzakere açılmam1_ş içtima 3 mayıs 

1937 pazartesi gUnü saat l4ı de talili. edllmlş 

tir. Toplantıya iştirak prUan ve ad.1 ve fev 
l<allde ruznamesi ""'\'elkl !l!nm aynıdır. His 
scdarların yazılım gUn ve saatte §lrket mer 
kezine gelmeler! rica olunur. 

İdare Meclisi 
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ÇaQlaya da 
Kemençeci Anastas Gecesi 

Vaıırulf'\l aıkşam 1Fev~aOc!l©le ~ır©~ıraım ve 

Bayan ~U~~LA nın iştiralıile kutlulanacaktır. 
Yeni numaralar, Zeybek ve Anadolu rakısları, Azerbaycan heyeti, J 

Bayan LEYLA iştirakile 
Yerlerinizin evvelden tedariki rica olunur. MUdUrlyet Tel. 40335 

Erkekler nezdinde 
nasıl 

I ı 

muvaffak oldum ? 

Güzelliğim asri zamanın 
bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmüş bir halde 
idi. Buruşmuı, sol· 
mu§ ve ihtiyarla • 
mıştr. Maamafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
hiç kin;ıse beni dan 
sa davet etmiyor
du. Bugünün er. 
kekleri, gençliği 
arıyorlar. • 

Nihayet bir cilt mütehassısı 

ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
ınin ''Biocel,,i cildi terü taze tu· 
tan kıymetli cevheri • azalmı§ • 

tır. Fen, son zamanlarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt hüceyrelermden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,. 

i gibidir.. Bu ce-vher; şimdi cil
dinizi beslemek ve gençlt'ştirmek 
için matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibinde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resimlerde gö· 

rüldüğü gibi memnuniyetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son 'derece yapışma hassa
sııu veren husus1 ve kıymetli 

ma:ddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra kullandım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan. yağmurdan ve tagayyü. 
ratr havaiyeden kat'iyyen müte
essir olmadığı için banyonuzu a
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terleseniz bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudramn şayaru hayret ve ori
jinal renkleri vardır. Bu cazip . 
keşif pek büyük ve mali fedakar
lıklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafrn!dan temin edilmi§tir. Ve 
Tokalon pudrasma kanştmlmış
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayımz. 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektup 
yazanların müşahedeleri, kendiı:ğinden gelen ve lay. 
metli delillerdir: 

( Krem ve pudra1armızı ku1lanmak suretHe yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gör dilin. Bu ha1 ar 
kctdaşlarmun hile nazan dikkatini celbet ti.) 

~ M~~M &~ .. 
(Tokalon kreminin yüzdeki . kabarcıklar için çok isti

fadesini gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralannız sayesin. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mektuplann asılkın dosyalarımızda saklıdır. 

İstanbul beşinci icra memurluğun-

dan ; 

Kimyager 

T~~a~!~.~~~!r~il-1 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

l Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey Ham. 

,, ·. · ı ·s ta n bu 1 · ~ o m uta n l ı ğ f ·. 
·satrn·aıma Komisyonu · ilanrarı 

• • • • • 11.· • 

İstanbul komutanlığı birlikleri hay. 
vanatı için 1475 dönüm çayır kirala
nacaktır. Kapalı .zarfla ihalesi 30 / 
Nisan/ 937 cuma günü saat 15 de ya
pılacaktır. Muhammen tutarı 6637 li. 
ra 50 kuruştur. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

498 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik. 
le beraber en az bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Fındıklıda 

komutanlık satmalma komisyonwıa 
vermeleri (2061) 

İstanbul Komutanlığı birlikleri için 
8360 kilo taze bakla açık eksiltme 
ile satınalınacaktır. İhalesi 26 Nisan 1 
937 pazartesi günü saat 15,30 da ya.. 
pılacaktır. Muhammen tutarı 313 li. 
ra 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
öğleden ewel komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin 24 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupalrı ile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satmalnia komis
yonuna gelmeleri. "198711 

Herkes dişlerin~ meftun 

Çünkü Hergiin 

RA.D.YO Li N . .. - - -
dlş macuniyle iki defa dişlerini 

fırçalıyor ve onlara ebedi 
hayat, güzellik veriyor. 

Daima Radyo/in 

Güzel dişlerinizle 
Her şeyi lezzetle yiy·ni& 

Dişleriniı: iyi v~ sa~lam olurııa her ~eyi ke• 
tıı<ıli lezzetle yiyebilirsinız. Aytıı nımaııda ı;eh · 
har tebessümünüzle herkesin takdirini kazı\• 
nıtsınız. Paııtcut'ün tedkıkatı fennıyt'"I daite• 
sinde iıtihıar edil~n Dentol diş ~uvu ve ma· 
cunu gayet anti .. eptık ve tıt'fi-; kokuludur. 
Dentol dı-; "ll}'U \ ' t' macunu, dış ctlerıni kuv• 
vetlcndirır, Ntfct.ı u11fiyc ve dişlerı husnil 
rnuhafaz ıı rlt i ~i ıt i bi dışl,rc parlak oır l)~,7", ----~~ 
yazlık verir. 

DENTOL; biilü" Darliimötilull! ecuneler 
satılır. 

Her yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerle parfümörilerde satılır. 

QANKAYA 
YAT llılLAN DARA (;Yi 

~KiLMi~ TO~UM Gi9i V[QiMLiDiQ. 

(-
KARAKeY PAlAS 

i 1 K T 1 

o 

ALAL~MCi HAN 
DAR .,.._;; 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
hrar verilen iki beygir ve bir yük ara. 
bası 1 - - tarihine müsa if er· 

Tabletler• • Her eczanede arayımz. ( Posla ku:usu 1255 Hormobln J _, 


