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I 11 III 

17 13 10 

23 

34 23 17 

lecektir. 

ve nekllye 
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· ddetlerinin nihayetine 

iletsiz yolculardan sı • 
ergisi ile beraber mak-

yüksek bir sınıfta se· 

alacaklardır. 

ten~d'8t 
da 23 Nisan 1937 ta -

tatbikine bı~lanacak-

tarlarla seyahat edecek 

üşte % 60 ten~ilatııaır. 

için gidiş • dönüş bi -
er birer fotoğrafilerinl 

muteberdir. 

vereceklerdir, 

& aylık 
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In gil tere ve ıtalya Baş ve k i 1 

Bugflo: Fransızca 
Yarın : lng11izce 

münasebatı çok Belgrat ve Sofya ziyaretlerinden 

bozuk bir safhada Şehrimize döndü 
ltalya taç giyme merasin:-ine -··-....;;,t;,; , · • -~~·-;-)S'--...~~ 

~nd<>,~~:~a- ~b~.~~~~•k ~!.~k~• l•~!!!."'imd• an. ·.ı1 
· k bu ıuretle temsıl edılmıı olacak 
ılhakının tanınmaması yüzünden f ngil. ca 
tere ile İtalya arasındaki münasebetle- tırSpıthedde yapılacak deniz geçit reıı· 
rin oozukluğu taç giyme merasiminde mine hiçbir ttalyan harp gemisi iştirak 
bir İtalyan mümessilinin bulunmaması etmiyecek ve halyan radyoları taç giy. 
şeklinde tecelli edecektir. Fakat Gran- me mera!!imi hakkında malümat vermi-

di, Westminsterde yapılacak merasime yeceklerrlir. 

Suni sam yeli ı 
Solii);ıf mtüıcacfleuesn yüzün:len 

Fransa bir çöle 
benzetilecek! 

kan dökmeden dağıtabilecek bir iletin 
tecrübelerini yapmaktadır. Bu ilet 
normal seyir için ileri doğru ve hücum 
ıeyri için geriye do~ru hareket ~de0n 
elektrikle ınüteharrık pek kuvvetlı bır 
vantilatör vaaıtasile 100 metre ilerisine 
kadar kum saçan tertibatı havi bir nevi 
otomobildir. Arkada 1500 kilo ince kum 
alan gayri sabit bir deposu vardır. 

Pariı: 21 (A.A.) - Parlamentonun 

. a~lıt günü olan gelecek sah günü na
'trrlar heyeti toplanacak ve dahiliye na. 

'" Dormoy polis teıkil1tının iılihı 
Hakkında raporunu okuyacaktır. 

JI Poliı birkaç haftadanberi, nekadar 

kalabalık ve inatçı bir kütle halinde 
toplannuı oluna olaunlar nümayiıçileri 

•• • u, ... 0~"' lnzını yorolod 
Sebep, genç kızı, sevdiği bir 
gençten ayırmak istemesidir 

za.lto da muvafakat etmemektedir. Bu 
nun ve üvey babasının sıkı takiplerine 
rağmen Kalobi dün akşam Arifle tek. 
rar buluşup görüşünce Halil tarafın. 
dan yakalanmış wrla eve götürül. 

Dün akşam Ka.sımpaşada bir adam 
üvey kızını yaralamış, yaralı kız has
~aneye kaldınlmrştır • 
Kasımpaşada Bedrettin mahallesin. 

de Yeniyol sokağında 10 numaralı ev
de Halil isminde bir adam metresi Ma-

zaltÖ He oturmaktadır. Bu kadının es. 
ki kocası Mişondan Kalobi isminde 
genç ve gilT.el bir km vardır. 

On yedi yaşında olan Kalobi işe 

gelip giderken kendi semtlerinde otu. 
ra.n. Arif isminde bir gençle tanışmış, 
eevı.şmeye başlamışlardır. 

lki genç akşamları yolda buluşup 
uzun müddet konuşmakta devam eder 
lerken Halil bir akşam ikisini bir ara
da yakalamış, kızı kolundan tutup eve 
JÇtürmü,tür • 
' Kalobinin Arifle ko~uemasına. Ma.· 

müştür. 
Evde kız ~ığından vazgeçmiyeceği-

ni söyleyince ~alil fena halde kızmış, 
yanında ta§ıdıgı çakıyı çekerek kızı 

tehdit etmiştir. :Kalobi bu tehdide gü
lünce aklı başından giden Halil kızın 
üzerine atılmış, çakıyı yüzüne sapla. 
mıştır. Anası yeti5inceye kadar Halil 
kızı e!Ierinden de bıçaklamıştır. 

J{iztn feryadına komşular yetişmiş. 

iş zabıtaya aksetmi§, yaralı kız bir 
otomobille Beyoğlu hutahanesine kal 
dırıirnıştır. 

:Halil yakalanmış ve adliyeye veril. 

ıniş_!:ir. 

Saniyenin milyonda 
birile f otoğral 

P'ranunın askeri 
m il h e n d i s l e
rinden Libessart 
akıl ve hayale gel-
miyecek şayanı • 
hayret bir fotoğ
raf makinesi vü
cuda getirmiştir. 

Otomatik olan bu 
makine saniyenin 

milyonda birinde 
resim almaktadır. 

Mesela, saniyede 
700 metre kateden 
bir kurşunun sey

ri, sineğin uçar 
ken, kanat ısallayı. 
,., obüsün havada 
çizdiği hat. mü
kemmel bir ''nct· 

lik.,le tesbit edilmektedir. Klitemiz bu şayan~ h~yret .. foto.ğraf ~aki· 
·ı ı ı 'Ik · ·· t kte dir • Saniyenın, bırkaç yhz bınde hın es-

nesı e a ınmış o an ı resmı gos erme • . . nasında görülen bu tabloda kurgunun havayı yarara~, ~e~~~sıle beraber hava 
tahakalannı ailrükledifi ve bir çelik levhaya çarptıiı ıorUluyor. 

ismet lnönü bu ~bah 'fren.den indikten sonra karşılayanlar ara.,-ında 

ismet lnönü, Milli Müdafaa Vekili 
ve askeri erkan ile görüştü 

Dost ve müttefik Yugoslavyayı · 
ve sonra da komıumuz Bulgariıta
nı ziyaret eden başvekil ismet lnönii 
bu sabahki ekspresle. y«'nında refi· 
kalarr, Hariciye vekili Tevfik R iiş· 
tii Aras ve saire zevatla başvekili· 
mize refakat eden Tiirk gazetl"cileri 
olduğu halde şehrimize gelmiştir. 

Sirkeci garı tarihi günlerinden 
birini yaşıyordu. Gara giden yo1lar 
binlerce kişi tarafındnn doldum! • 
muştu. Garın bayraklarla süslen· 
·~ s ıw... ...... , ,lıt ,ı~ ............ ı..~ Uca~\ü 

bando olmak üzere yer almış ve 
merasim salonunun diğer cepheşine 
de polis kıt' ası sıralanmıştı. 

Resmi kıyafetleriyle vali \'C bele· 
diye reisi Muhiddin Üstündağ, Or· 
general Fahreddin, eski jandarma 
kumandanı Orgeneral Kazım, Gene. 
ral Ali Fuad, Amiral Şükrü Okan, 
general Halis, Müddeiumumi Hik
met Onad ve lstanbulun bütiin ma • 
ruf simaları bulunuyordu. Yugos _ 
lav, Yunan, Bulgar ve Romen kon· 
solosları da istasyonda idiler. Biraz 
sonra istasyona §ehrimizde bulunan 
milli müdafaa vekili Kazım Öz 1 
dagd~. ap 

(Devamı 6 ıncıda) 

iki Irak 
diplomatı 

Silah kaçakçılığı 
su çile 

azledildi 
Bağdat: 21 (A.A.) - Başve:Cil Sü

leyman bey irak parlamentosunda ıu 
beyanatta bulunmuştur: 
"- !rakın Paris ve Berlindeki elçi. 

Iik müsteşarları, İspanyaya yapılan 
silah ticaretine iştirak eylediklerinden 
dolayı azledilmişlerdir. Bu iki memur, 
iraka avdetleri iJzerine alakadar mah
keme tarafından muhakeme edilecek
lerdir.,, 

(HABER: Mütemmim haberlere gö. 
re Berlin sefareti müsteşarı asilere, Pa- I 
ris sefareti müsteşarı da hükumetçilerc ı 
silah satmakla suçludurlar.) 

B~ekilimiz 'kendisile 'beraber Lmıdraya gidccclc olan Orgeneral 
Kazımla görüşürken 

Karadeniz vapuru 
ispanyaya gitti 

Türk v bayrağıiıın himayesine 
sıgınan 600 mülteciyi 
şehrimize getirecek 

Valensiya 21 (A.A.) _ Dün Truel 
cephesinde saat 10 da Teruelin §İmali 

garbisinde ve 18 kilometre mesafede 
kain Celadas kasabasının zaptı ile neti 
celenen bir taarruz icra edilmiş:ir. 

Cumhuriyetçilerin topçu kuvvetleri -
nin bir mania ateşi ile himaye edilen 
kuvvetleri öğleden biraz sonra Ceadası 
tamamen iJgal etmi§ler ve · kasabanın 
önünde hatlar vücuda getirerek Teruel 
den Calataguba giden yola T~ruel • 
Saragosse demiryoluna hakim bir vazi
yet almışlardır. 

Cumhuriyetçilerin bombardıman ve 
avcı tayyare filoları asilerin siperlerine 
ve Blokhavzlarına torpiller atmak su
retile bu taarruzu takviye etmİ§lerdir. 

Asilerin kuvvetleri, alelacele kaçmı§ 
ve mühim miktardı harp malzemesi hı. 
rakmışttr. 

Guadalajara mıntakaaında, cumhuri• 
yetçHerin tayyareleri, Siguenza istasyO. 
nu ile Torrinos lstaıyonuriu' bombardı. 

man etmigtir. • • 
Bask cephesinde asilerin ' tayyare 'l/e 

topçu kuvv~tlerinin iıtira1cile yapmış ol 
d.ukları giddetli bir taarruz tardeailıniş-
tır. , , •• . 

A,iler, ağır zayiata uğramışlardır. · 

· Mili tecil er 
Mayısın ilk haftasında şehrimize ta.

panya dahili harbinin bomba, kur§U~ 

mermi v~ zehirli gazlarından kaçan 60<> 
mülteci gelecektir. 

Bu 600 mülteci İspanyada Türk bay. 
rağı altına sığınmıJlardır. Şehrimizden 

dün hareket eden "Karadeniz,, vapuru 
Valcnsiyaya gidecek, bir kısmı İspanya 
da yaşıyan Türk vatandaşı ve müteba· 

(Deuamt 6 ıncıda) 

ip> c§l lf <dl c§l v c§l o=il o oıı ©ğ ~ 
Mişel Zeoakonun hu çok heyecanlı eserin· b ·· 

.fc h ... 
1
. d ı ugun 

,orma a ın e vermeğe başladık 

TAKiP EDiNiZ ı 
Serinin daha evvelki romanlannı okumuş olmak Qarl ı X.'Jd' • • .b ı " < e"'ı ır, ÇhnkU bu roman 

aş ı başına da bir mevzuu hikaye etmektedir 



1Jış '}diüluı 

Belgrattan sonra 
Bağdat, 

Tahran ve Moskova 
Va;gaıın : Şekip Gündüz 

Orta· A\Tupaya, Akdenizde menfaati olan devletlere ve yakın Şiı.rk devle
Ierine Balkan paktı devletlerinin tesanüd ve ahengini 'bir daha anlamak im
kanını veren Belgrad seyahati bu sabah saat yedidenberi sonuna ermiş bulu. 
nuyor. 

Türkiye Başvekili dost ve müttefik devlet hudutalrı içinde geçen misa. 
firliğini şu veciz kelime ile hulasa etmektedir: 

- 'Memnunum! 

Çok tecrübeli devlet adamı, büyük asker ve özü sözü doğru vatar..daş hü
viyetlerini nefsinde cemeden lnönününbu memnuniyeti Türk milletinin Yu
goslav dostluğuna, Yugoslavya ile mevcut ittifakla ve Balkan paktının yüksek 
kıymetine bir defa daha itimat reyi vermesi mana.sına gelir. 

Balkan paktının yakın Şark devletlerine görünüşü ve ifadesi, diğer dün 
ya devletlerine ifade ettiği manadan bir parça daha başkadır. 

Balkan paktmm dört komşu devlete qahşetttiği yüksek prestij, menfaat. 
leri birbirine aykırı olmayan milletlerde dı§ tesirleri likide ederek elele ver:. 
mek i§tiyakmı arttırmaktadır. Balkan paktının güzel nümunesi ya.km Şark 
devletlerindeki büyük intibahın büyük bir siyasi kıymet halini almasına se
bep olmu§tur. 

Tllrkiye Dl§ bakanmm yakında başlayacak olan büyük siyasa turnesi 
bu kıymetin tahakkukunu debdebeli bir surette dünyaya ilan etmek m:ına
sma alınabilir. 

Muhterem Aras, Bağdat. Tahran yolculuğile bir ba
0

şka bakımdan kar. 
deş ve. dost olan Şarkta büyük zenginliklere büyük enerjilere ve sulhun bü. 
Y,lik Stratejik noktalarına sahip bulunan dört devletin ebedi dostluk ve itti
fakını parafe edecektir .. 

.. Romany~, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye ile Avrupanm cenubu şar. 
kıs~de teessus eden sarsılmaz sulh bu seyahatle Irak, 1ran ve Ef ganistandan 
yenı kuvvetler kazanıyor. Eğer rivayetedildiği §ekildeSovyetlerin de "Şark pak 
tı,, na. girmelerile tahakkuk ederse Kemalist diplomasi bugünlerde muvaf. 
fakiyetlerinin ajojesine ulaşmı§tır denilebilir. 

Doktor Arasın Bağdat • Tahran ve belki de Ki.bile götüreceği Türkiye 
bu memleketlerde aza.mi sempatiyi kazanmış olan bir Türkiyedir ki mUstem. 
lekeci Fransa.nın bu devletler nezdinde sefil pazarlıklara ona rekabete kalkı§
ması !adece gUlünctUr. Türkiyenln dostluk eli uzattığı milletlere gösterdiği ve 
hakiki olduğunda maskesiz olduğunda. hiç kimsenin en uf ak bir şüphe ve te
reddüd gösteremediği asil, diğer gam ve romantik çehre, bugüne kadar güzel 
bir peri olarak gösterilen "sulh sembol,, U ile dahi rekabet edebilecek nar-
laklıktadır. "'i 

. Belgraddan gelenlere "Ho§ geldiniz!,, derken Bağda.t, Tahran ve Mos. 
kovaya gideceklere de "Yolunuz açıkolsun! deriz. 

,. " -ı: '' .,.. -*• r 
Şarka yapılacak olan y,eni seyahat de lnönünüii şahsen şeref vermış o1ma. 

smı tarhedecek olursak.inanmalıyız ki Beİgrad seyahati derecesinde mUh~-
dir · Şekip GONDOZ 

~~rfiB;;;;}J 
Anter, dün gece lsfanbul 
radyosunda mahvedildi! 

Halbuki ne mUelllf, ne bestekAr, ne mütercim, 
ne kahraman, nede halk buna müstahaktı ı 

İki edip ile bir bestekar, büyük bir içinde ceylan gibi badiye kızlan ve as. 
çöl artistinin romantik hüviyeti, ve Ianlar gibi Maverai Lejant kahraman
dünya sahnelerinin yüksek şöhretli ları dolaşıyor.Sonra bunların sesi diye is 
"muhallet,, bir eseri,dün gece kulağımın tanbul radyosundan gelen kekelemeleri 
Öibinde Şehir tiyatromuzun üç beş ar- hecelemeleri dinliyorsunuz! 
tisti tarafından merhamctsiz!ie, insaf. Eh .•. Bu büfiik bir insafsızlıktır .. 
sızca, boğazlanıp katledildi. Ne dinleyiciler, ne müellif, ne de ter-

Ertuğrul Muhsin Şehir tiyatrosuna cümcsindc müellif kadar büyük bir sa. 
bütün bir ömrü bağışlamış olan sanat nat göstermiş olan İzzet Melih böyle 
serdengeçtisinin adıdır. İstanbul radyo. bir insafsızlığa müstahak olabilirler 1 
sile dün gece şehir tiyatrosunun mane- Arabın cahiliyet devri şairi Anter ile 
ri şahsiyeti namrna"lanse edilen,,Antere Anterenin müellifi Şükrü Ganem, Rus 
nin gerefine 1600 tulilmevc üzerinde bestekarı Rimski Korsakof ve Türk edip 
indirilen darbenin dehşetinden haber- İzzet Melih'in kıymetleri'hakkında bir 
"dar olmasa gerek. Zira dinlemeğe ta. mukaddeme yaptıktan sonra Korsakof' 
harnmül edemediğim dün geceki Anter' un besteleri "İstanbul radyosu orkes
le Şebib'in ve diğerlerinin,ondan, bu bü trası., adı verilen dört sazla ve Şükrü 
yük cesaretleri için mezuniyet kopara- Ganeme türkçcde en ilahi ifadeyi ver
bilmiş olma~anna imkan ve ihtimal yok. miş olan izzet Melihin Tirad'ları o ses-
tur. lerle dünyaya yayılamaz. 

Antere gibi güze! eserlerin {!inleyici- İstanbul radyosunun böyle güzel e. 
lere yayılması muhakak ki güzel bir serleri halka yaymak istemesine ne ka
buluş,iyi bir azudur; bir "hüsnıjniyeti,, dar memnun buluyorsam. dün geceki 
ifade eder. Yalnız büyük eser "büyük,, hatadan da 0 derece şikayetçiyim.Anter 
oynanır. Böyle eserlerin hiç aksamama- Türk diline birçok yabancı eserlerin has 
lan, en ufak bir falsoya uğramamaları ret çektikleri güzel ve hatta muhteşem 
lazımdlr. Radyo ile bir piyesin yayılma. bir talih ile tere.ilme edilebilmiştir. Türk 
sı ise mutlaka bir piyesin sahneye kon- tiyatrosiın:Ia bu eserin böyle eserlere 
masm.dan çok güçtür. Sahnede gözü tay~k olan gırtlaklara kavuşmasına 
oyalayacak, dikkatleri muhtelif his dua edelim. 
merkezlerimize dağıtacak bir sürü se-
bepler vardır. Fakat radyodaki piyes 
bütün alakayı kulaklarda teksif eder, 
muhayyileye azami faaliyet verir. Ade. 
ta muhayyile rejisörden perdeciye ka
dar bütün bir tiyatroyu halk etmeğe 
mecbur olur. Düşününüz bir kere ... 
Dehşetli fosfor sarfetmişsiniz. Kafanı
zın içindeki tiyatronun perdesi asılıyor. 
Engin bir hayaliniz var, muhteşem de
korlariyle Muhsini hasedinden çatlata~ 
cak bir sahne hazırlamıtaınız. Kafanızın 

Nizamettin NAZlF 

Tavsiye için imza taklldl 
Emniyet ikinci şube müclürü Necati. 

nirt imzasını taklit ederek kendini Bey
koz polis merkezi sivil memurluğuna 
tayin ettiren Filibeli Mehmet • Alinin 
duruşması neticelenmiş ve mahkeme 
müddeiumuminin talebi veçhile sahte
karlık anasırı. kanunun tarifi gibi tama 
men mevcut olmadığı için Mehmet A
linin beraatine karar vermittir. 

HABER - J\kşam postası 

~'~Ali\ .u ... ~ -
.a~ ··~ .. -_:-.-: 

~-~ YU60SLAVYA 
~ ~>r_u ~~?.·~·~ 

A vusturyaya karşı 
Kaçanik'te 

kazandığımız zafer •• 
Avusturya ordusu Nişi, Üsküpü, Peçi, Prizreni zaptetmiş 
Selaniğe doğru ilerliyordu. Anadohıdan gelen kuvvetler 

yetişince düşmanda dehşetli bir panik başladı 
- Yazan : N. N. Tepedelenli -
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21 NİSAN -1937 -------Lyata dair. -Dünün adamları 
Geçen gün bir yerde oturmuş, ede. 

biyattan konuşuyorduk. İçimizde şi. 
ir üstadlarından biri de vardı. Zaten 
onun etrafında toplanmış; onun sohbe 
tini tadmak istiyorduk. Bir genç gel-
di, kendini üstada tanıttıktan soı.ra 
aruzu sevdiğini, o vez!nle şiirler yıı.z. 
dığını söyledi. Aruzun bliE:bütUn ö!dü. 
ğünü veya ölr.1esi lftzım geldiğini id
dia edenler var; ben onlardan deği
lim, şair istediği vezni kullanır. 

\·ezin sanatte bir gaye değil ,bir 
vasıtadır. Kullanmasını bilenin elinde 
yepyeni bir ses, bir ahenk yaratır; 

aceminin elinin de her türlü ahenkten 
mahrum, yahut sadece muttarid bir 
ses verir. Falan veznin aleyhinde ol. · 
mak, piyanonun, yahut kemanın, ya. 
hut cnganunun aleyhinde bulun • 
mak gibi bir şeydir. Musikide çalınnn 

en geniş vicdan hür 
riyetini vermişler -
dir. Türkün önünde 
dayanılmaz bir isti
la savletini ifade 
ettiği günlerde lstan. 
bul sarayı Peç şeb. 
rinde Sırp patrikli· 
ği tesis etmek • 

havadan ziyade çalan aletin sesini 
dinliyenler olduğu gibi bir manzurr.e
nin de, kendine has ahenginden ziyade 
vezninin ittiradını dinliycnler var. Her 
ne ise! Benim bahsetmek iste<'iiğim · 

.,._:.._,,..., .... , ı'~ ~esele bu değil, fakat asıl mevzuuma 
~ gırm:_den, aruzun hiç de düşmanı ol. 
ı madıgımı kaydetmek istedim. 

ten 
tir. 

çekinmemiş • 
Sırp tarih -

çilerinin de itiraf -1 

ettikleri gibi 1stan.' ö 
"4 bul sarayının bu X'~ 

geniş düşünceli ha- ?.~ 

re keti Sırp milli bir~ 
liğinin deYarnrnda"' 
çok müessir bir rol 
oynamıştır. 

1557 yılında Peç ~$';~ 
de kurulan patrik- Vf Jh 1 

lik Türk idaresine t1 ~~Q. j 
karşı Sırpları tah. 1~ fll ı 
rik etmekte devam ~;·~·,~ J t 
ettiğini de burada~~·~ıı,''~ 
kaydetmeliyiz. Bu. fl:.~1' : 
na rağmen Türk~;f j P 
idaresi Sırp patrik-~r.'~Lrt.'I""'"'' 
!iğini ortadan kal- ';" ... ::..~w~~~:'11 
dırmayı aklına ge. 
tirmemiştir. 

Paıe mwkliği So. 
kulLu Meninet paşa-
nın eseridir ve pat
riklik tacını giyen 
ilk Sın> papası da bu Sokullu Meh. 
met paşanın kardeşi k~iş Makaridir. 

Malumdur ki Kanuni Süleyman dev. 
rinde Esmahan sultan ile izdivaç ede
rek padişaha damat olan bu paşa son
ra ikinci Selim ve üçüncü Murad de. , 
virlerinde de scdaret makamında kal. 
mış ve Kanuni harp cephesinde öldü
ğü zaman· ordunun inti7.ammı muha
faza etmek için herkesten saklı tuL 
muştu. 

Sokullu Mehmet paşanın belki de 
evladı olduğu Yugoslav milletine bir 
iyilik yapmak niyeti ile kurduğu 
Peç patrikhanesinin zaman geçtikçe 
Türk idaresinin Avusturya idaresine 
nisbct edilemiyccek derecede medeni 
ve hür bir idare olduğunu Sır.plara, 
Hırvatlara ve Slovenlere anlattığı da 
söylenebilir. 

Faraza 30 yıl muharebelerinden son 
ra Viyana hükumeti bütün Avustur. 
yada mutlak monarşi kurmağa çatış
tığı zaman imtiyazları ve toprakları 
ellerinden giden Macarlar ve Hırvat
lar buna şiddetle aleyhtarlık etmişler. 

di. Hatta Voyna Kraina da Avusturya 
idaresinin fenalıkları yüzünden bazı 
Hır\'at asilzadeleri Habsburg haneda. 
mnı devirmek için gizli bir cemiyet 
kurmuşlardı. Bu cemiyetin başında 

Petar Zirinski vardı. O ve arkada.'}larx 
Avusturyaya karşı yapacakalrı hare
kette Fransadan yardım göreceklerini 
sanmL<jlardır. Fakat on dördüncü Lui, 
istedikleri yardımı yapmak şöyle dur. 
sun, vaziyeti gizUce Viyana sarayına 
dahi bildirmekten çekinmemişti. Buna 
mukabil Türkler, Hırvatlar tarafın. 

dan istenilen yardımı derhal vaadet
mişlerdi. Hır\'at ihtilalcilerinin l3abı
iı.liye yaptıkları teklif şu idi: 

1 - Hırvat asılzadeleri Padişahın 

hftkimiyetini kabul edeceklerdi. 
2 - Her y!l İstanbula baç verecek. 

!erdi. 
3 - Bunlara mukabil lstanbul snra. 

yı da Hırvatistrı nda asilzadelerin hu; 
kukuna riayeti tC"min edecek ve ica. 
hında Hırvat ihli!alcie.lrc askeri y::ı.r. 

dımda bulunacakl!. 
Uıkin bu ihtilal teşebbüsü. yukarı

da da söylediğimiz gibi. Fransız sara-

yı vasıtasile Viyanaya bildirilince 
gizli cemiyete girmiş olan asilzadeler. 
den birçoğu işten vazgeçtiler. Hafi 
komitenin reisi olan Zirinski ile ım 

yakın arkadaşı Frankopan ise büyük 
bir cesaret göstererek Viyanaya git. 
tiler; Habsburg imparatorluğuna ne
den doalyı, bir ihtilal terıcbbüsünc gi
riştiklerini büyük bir erkeklikle izah 

ettiler. Lakin Viyana sarayı bu erkek 
liğe kancıkhkla mukabele etti; her 
ikisini de idam ettirdi. (16il) 

Yeni bir ihtilal tcşehbiisil 
(1683) de 'rürk orduları Viyanadan 

geriye çekildi}\kri zaman Avusturya
lılar cenuba doğru ilerlediler. Sava ve 
Tunaya gelince ikiye ayrıldılar; bir 
kol Sırbistana bir kol da Bosnaya dal
dı. Bundan ümitlenen Sırplar derhal 
silaha sarıldılar, Türklere kar§ı isyan 
ettiler. Bırankoviç hanedanından 

prens Çuranç Avusturyalılar nezdin

de bulunuyordu. Avusturya kuman
dam kendisini "isyan halinde bulunan 
Sırplarla irtibatı temine memur etti. 

Lakin bu sırada Avusturya ~)'ansa 
ile de harp halinde idi ve Fransızlar 

karşısında harp eden Avusturya ordu. 
ları takviye edilmeğe muhtaç bir \:a
ziyette idiler. Binaenaleyh Tuna ve 
Savaya kadar ilerlemiş olan Avustur. 
ya ordularından mühim bir kısmı Ren 
nehri kıyılarına sevkedilince TUrklere 
karşı harp etmenin bütün ağırlığı ve 
zorluğu $ırp ihtilalcilerinin omuzuna 
düşüyordu. 

Curac · Bırankoviç, eli altındaki 

Sırp kuvvetlerinin Türklerle ba§abaş 

harp ede':>ileceklerini tahmln ediyor. 
du. MUstakil bir Sırp devleti kurmağa 
karar vererek var kuvvettle harbe de
vam etti .. 

Avusturya· casusları onun hareketi. 
ni yaktndan takip ediyorlardı. istiklal 
teİnayüıierin'i setince, Viyana, birçok 
tehlikeleri gar.e alarak Rendeki asker. 

· leri tekrar Tuna boylarma getirdi ve 
Bmınkoviçi tC\•kif edip cvvcl:l Viyana 
da, sonra Egerde harı2e tıktılar (1680) 

Bu prens ölünceye kadar yani tam 
yirmi ilti yıl mahpus kaldı. (1711) 

(Devamı var) 

1 

O genç adam manzumelerinden ba. 
zxlarını okumağa başladı: Kasideler, 
gazeller, hicviyeler .. Fakat bunlarda 
hiçbir yenilik yoktu, iki yüz ser.e ev-
vel gelmiş bir şairin divanından alın
mışa benziyorlardı. Eminim ki o gc::n. 
cin her mısraı kendindendi; fakat r.e 
bUeyim? Ben o manzumeleri ona, yir. 
minci asırda doğup büyümü§ bir ada
ma yakıştıramıyordum. "Yirminci 
asır,, derken "maziden kat kat üstün, 
onu karanlıklarda bırakmış bu terak
ki a<;r:ı .. demek istemiyorum; maksa. 
dım sadece zaman tayin etmek.. O 
mısraları o gence o kadar yakıştıra. 
mıyordum ki ikide bir: ''l(cndi şiirle-

' 

rinizden de okusanız a!,, diyeceğim 
geliyordu. · 

l Sanatkar zamana ve mekana· tabi-

{ dir; ilhamını onlardan alır, onların 
dili ile konu ur. Adre Chenier: "VP.-
, • ..ı :"J ...... ..,., &;. .. - .n.,if' 
demiş; h~;:rzdır, ~ünkü her •yeni fi:. 
kir, yani his kalıbını aa beraber geti-• 
rir. Bir fikrin eski kahblara döküle-
bilmesi, yeni olmadığının delilidir. 

Eski siirlerlmizin güzelliğine kapı. 
lıp da onların örneğini vermek istiyen 
gençler var; gerçi çok değil, fakat 
var. Yanılıyorlar: O yolda hiçbir şeye 
varmaları kabil değildir .. Çünkü za. 
manlarından, yaşayan gerçekten al
madıkları hisler, fikirler, kendilerinin 
olamaz. Onların heyecanını duydukla
rını sansalar bile bu bir vehimdir, 
kendi kendilerini aldatmaktan başka 
bir ı;ey değildir .. İster aruz ile, ister 
hece vezni ile yazsınl~r. buna kim~e
nin bir diyeceği olamaz. Fakat bugü
nün dilini kullansınlar. 

Bir sanatkarın, kendisir.den evvelki 
dille ~;aratıcı olmasına imkan yol:tur. 

1'\·ru1 
... h ATAÇ 

Teç gıyme merr- ... 
s rni ne hain 1 tkfar 

Lo"ldrada yapıkcak ol.-:n muhtc:şc:n 
t'lC g:yme merasimine, cr~ n;•~mn hcr:·en 
bütün memleketlerfnden mümessiller 
iştirak etmektedir. Bu meyanda, Bav
nagaı: (Hindistandaki İngiliz milstemle 
kesi) başbakanı Prabasarkar Pı>.ttani 

de memleketini temsil etmektedir. Res
mimiz mera:ıimi kacırmam;ık i~in Lon
draya herkesten daha evvel ~elen bu 
başbakanı göstermektedir. 
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Prop 
plyeı 
Anadolu& 

muhtelif kasal 
bulundukça hı 
yetini gittikçe 
rum. Bunlar, 
da, belki de, 
let kadar amil 
Kültürümüzü 
dığı en esaslı 
se olacaktır. 
}izlerini ye§er 

Ancak fU 
rarlamaktan k 
Bir de "'san'a 
Bunlar, Anka 
halk san°at n 
ve köylere dil 
el i§leri öğre 

Şimdilik, 
miyetli §Ube 

koludur. Zirt 
lince, hele b 
ko§uyor. Yel 
kin kasaban 
haftalarca, 
uyandıran b' 
ya: Sinema 
bu yok. .. Bı 
'demektir, d~ 

Bu rağb 
fikir var: 

-Mad 
ruz öyleyse 

Ve halk 
edilen bazı p 
raber bazıl 
rum: içlerin 
kadan ziya 
ni rejimime 
lar var. Bıı 
tır 1,, diye t• 
Yoksa m~ 
mahmul ola 
miş} bu terı 
aralarında 

Ben, 
yade halkı 
uzayınca, 

, ' 
mqrınuniy 

muhavercy~ 
~diyor. 

Unutm 
de C8kiden 
Fakat mütq 
ula hasıla 
sıynldt, bu 
nın dikkat: 
temsillerine 
Can sıkıcı, 
ayni netice 
lcrimizi kat 
larmuzın k 
malda mCJ 
cck. Girdi 
lerinc de e 
koydunsa Ö 

Rus tiyı 
da fcvkalacı 
yor. Bun\J 
nin Sovyct 
mamasıdır. 
~rde değil 
İ-lalkevleri, 
ıaf ettireb 
propagand 
çınmaktır. 

· vakalar içi 
kacağı güz 
Miting gib 
cizelere ih~ 
temcid plaı 
kaldmlmas 
tü piyesler 
gibi bir ak 
hassa, sine 
CI gibi başl 
ederken .... 

Halka 

man ne ev 

tahassüsü 
lursa muv• 

Aka 

Akay I 
Yalova hal 
ıinin tatbi 
ren başlıy 
dıköy hat 
tatbik olu 
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daic 

rdc oturmu§, ede. 
duk. İçimizde şi. 
i de vardr. Zaten 
nmış: onun soh be 
uk. Bir genç gel-
tanıttıktan soı:ra. 

veı_;nle şiirler yaz.. 
un bü~bütün ö:dü. · 

lftzim geldiğini id· 
n onlardan dcği

zni kullanır. 
r gnye değil ,bir 
sını bilenin elinde 

r ahenk yaratır; 

her türlU ahenkten 
dece muttarid bir 
~nin aleyhinde ol. · 
ahut kemanın, ya. 
lcyhin<fe bulun • 

r. Musikide çalımın 
lan aletin se,sini 

gibi bir manzun:e
ahenginden ziyade 
inliyenler var. Her 
setmek istediğim 

at asıl mevzuuma 
iç de düşmanı oL 
k istedim. 
nzumelerinden ba. 
a~ladı: Kasideler, 
.. Fakat bunlarda. 

. iki yilz sene ev
n divanından alın

. Eminim ki o gcn
dindendi; fakat r.c 

zumeleri ona, yir. 
büyümü§ bir ada
dum. ''Yirminci 
den kat kat üstün, 
ırakmiş bu terak
miyorum; makea. 
tayin etmek.. o 
kadar yakıştıra. 

bir: "l<endi şiir1e
nız a ! " diyereğfm 

ve mekana tabi
dan alır, onların 

dre Chenier: "Y~-
• r ı'1 

ün'kü her ·yeni fi: 
nı da beraber geti- · 
kalıblara döküle-· 

ığının delilidir. 
güzelliğine kapı. 

wini vermek istiyen 
çok değil, fakat 

O yolda hiçbir §eye 
eğildir.. Çünkü za. 
yan gerçekten al
'kirler, kendilerinin 
yecanrm duydukla-

bu bir vehimdir 
aldatmakta?!- başk~ 
ster aruz ile, ister 
ınlar, buna kimı;e. 

lamaz. Fakat bugü. 
lar. 

kendisinden evvelki 
sına imk"n yo1·tur. 
·ru'!~h ATıtÇ 

e rner..=--
azır hklar 

ıcak o'an muhtc'je:n 
ıinc. d'• n)•nn:n ht'~e!'l 
dnden mümessiller 
1 Bu meyanda, Bav
bki İngiliz mtistemle 
=>rabasarkar fattani 
nsil etmektedir. Rcs
ecırmc:mrk i~in Lon
aha evvel J:Clcn bu 
ıcktedir. 
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plyesneırn m nz 
16 yaşında oir 

kızcağız 

Anadoluda fazla oturdukça, 
muhtelif kasaba ahalisiyle temasta 
bulundukça halkevlerinin ehemmi. 
yetini gittikçe daha büyük görüyo • 
rum. Bunlar, müstakbel hayatımız· 
da, belki de, ba§lı ha§ına bir veka· 
lct kadar amil ve müessir olacaktır. 
Kültürümüzün dayandığı, feyiz al
dığı en esaslı istinadgah bu rnüesse· 
se olacaktır. Daha şimdiden de fi. 
!izlerini yeşertmiştir .. 

Ucuzluk 
bayramı 

Cuma giloll Avrupa 
halkı banliyö 

merasim yapacak 

AhUl.k düşmanlarının 
tecavllzUoe uğramış 

Ancak şunu bir kere daha tek· 
rarlamaktan kendimi alamıyacağım: 
Bir de "san'at kolu,, tesis etmeli ... 
Bunlar, Ankaranm ve lstanbulun 
halk san'at mektepleri gibi, kasaba 
ve köylere dikiş, yemek ve muhtelif 
el işleri öğretmeli ... 

Şimdilik, halkevlerinin en ehem
miyetli şubesi "gösterit,, yani temsil 
koludur. Zira, bir piyes temsil edi
lince, hele bedava old!-lğu için, halk, 
koşuyor. Yer bulunamıyor. Bu. sa· 
kin kasabanın rakid hayatı içinde, 
haftalarca, evveldenberi heyecan 
uyandıran bir hadise oluyor. Öyle 
ya: Sinema yok, radyo yok, o yok, 
~u yok... Bir piyes oynanması ne 
demektir, düşünün .... 

Bu rağbete kartı bizde şöyle bir 
fikir var: 

- Mademki bedava gösteriyo . 
ruz öyleyse gelsin propaganda!.. 

Ye halkevleri tarafından temsil 
edilen bazı piyesleri beğenmekle be
raber bazılarına da dikkat cdiyo· 
rum: İçlerinde halkı cezbedecek va· 
kadan ziyade eski rejime küfür, ye
ni rejimi meteden cümleler, parça· 
lar var. Bunlar, "fırsat bu fırsat
tır 1,, diye tıka basa doldurulmuş. 
Yoksa merkez, böyle sözlerle 
mahmul olan piyesleri mi tercih et· 
miş ~ hu tercihi gören müellifler de 
aralarında yarışa mı kQlkıtmışlar ~ 

Ben, bir seferinde oyundan zi
yade halkı seyrettim: Böyle yerler 
uzayınca, bir esnemedir, hatta bir 

, , 1 1 ' ,,.. ' , , • 

m~nuniyetaizlik hatta aralarında 
m~havereye başlıyanlar bile zuhur 
~dıyor. 

• Unutmıyalım ki memleketimiz· 
de eskiden kitaba da rağbet vardı. 
Fakat mütemadiyen kötü kitap ba· 
aıla basıla halkın okumaktan sıtkı 
sıynldr, bu itiyadını terketti. Ama
nın dikkat: Şimdi de halkevlerinin 
temsillerine rağbet fevkaladedir. 
Can. sıkı:ı, kötü piyesler yüzünden 
a~ı ~~tıce olmasın.. Esasen şehir
~erımızı kaplayan sinerr.a, kasaba -
arrmızın kapısına anahtar uydur . 

malda .meşguldür. Neredeyse gire· 
cek. Gırdi miydi artık halk · · 
1 

. evı pıyes· 

erme de elveda denir S · ·ı . k d b l .. · '!yırcı en 
oy unsa u ... 

23 nisandan itibaren misli ı;örülmc
miş bir tenzilatlı tarifeye kavuşc.cak o. 

lan Avrupa hattı banliyösü halkı o gün 
büyük merasim yapmağa karar vcrmiı· 
]erdir. Esasen o gün bayram olduğu 
için bu tenzilatlı tarife halkın ikinci 

bir bayram yapmasına vesile teşkil ede
cektir. Bunun için hazırlıklar rapılmak 
tadır. 

O gün bilhassa kaza merkezi olan 
Bakırköyde büyük merasim yapılacak, 
halk önlerinde bando olduğu halde is. 

tasyona inerek şehirden gelecek bir trc 

ni istikbal edeceklerdir. Burada mera

sim yapılacak ve banliyö halkını yıllar
ca istismar eden şirketin elinden kurta. 

ran büyüklerimize ve ümit edildiğinden 
çok daha fazla tenzilatla böyle bir ta

rife ortaya koyan Nafia vekili Ali Çetin 

Kayaya tazim ve teşekkür telgrafları 
çekilecektir. 

Halk yeni tarif enin, ~ar~ ~c~iryollan 
şirketi yüzünden bir türlu ınkışaf cdc-

miyen banliyö için büyük bir inkişaf 
ve umran vesilesi teşkil edeceğinden 
emin bulunmaktadırlar. 

Milli Müdafaa 
Vekilinin 
teftişleri 

Diln Kocatepeyl 
gezdi 

Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa 
vekili Kazım Özalp dün öğleden sonra 

Kasımpaşaya gitmiş ve Kocatcpc tor. 

pidosunu ziyaretle teftiş ctmi~tir. 
Milli müdafaa vekilimiz toıpidoda 

Rus tiyatrosunun son zamanlar· 
da fevkalade inkişaf ettiği söyleni· 
Y?r. Bunun sebebi, garp filmleri· 
nm Sovyet memleketlerine sokul _ 
mamasıdır. Halkın temaşa zevkine 1ÇER1 DE : 
ffr~e değil, sahne tekabül ediyor 41 tspanyol milli bayramı mUnuebetlle, 

a evleri, bizde de, piyesriliği inki: Reisicumhur l{am41 Atatürk ile !lıpanya 
~af ettirebilir. Lakin, bu~un şartı, reısıcuınburu B. Azana arasında telgraflar 

propaganda kokan eserlerden ka - teati oıunınuştur. 
. çınmaktır. Birkaç cüml , h t 41 şehrimizde yapılacak festival eğlenceleri 
vaka~ar i.~inde geçen mevze~uı? bır~- meyanında bir de festival krallçeııi ııeçl!ecek 
kacagı guzel tesir kafi ·· "} l'd' ur. M· · 'b goru me ı ır. "' Edlmede 23 nisanda bir hava. bayramı 

. ıtı1ng g.ıh i habire ha habire ha ve yapııaeııktır. 
cıze ere ı tiyaç yoktur B ] t ·d }" · un arın • Trarnvay şirketi belediyeye, tramvay 
emcı P avı gibi ortaya konulup ,eçmlyen ikinci ve tlçllncU smıt sokaklardan 

:.~ld!nlm1 ası ilaleme gına verir. Kö· taksilerin onar kuru~a mUşteri aldığını haber 
U pıyes er. maazalJah k.'t" k't vermiş ve bu şekilde hareket eden ıo takııl 
"b" b' , o u ı ap • gı ı ır. aksülamel doğurabilir. Bil· yakalanmıştır. 

hassa, sınemacılık Dem kl. . k 1 41 27 nisanda. EmlnönU halkevlnde Yunus 
'b" • O ısın t I• b! t CJ gı ı başrucunda asılın onu tehdı't Emre için r ih !fal yapılacaktır. d k t' "' BugUn saat 17 de ünyon Fransezde eski 

e er en.... ı ı i ı kt H ve yeni res m er ıcrgis açı aca rr. 

alka bedava seyrettiriyors3k • Haydarpaşa lisesi talebelerinden 40 ki 

~ne de eğlenceli, yahut heyecanlan: ~ilik bir G'rup yann Truva harebelerine gide 

_rıcı oyunlar seyrettirmemize ma· cekUr. nı yoktur. .. Aman ne güzeldi! a· "' Bulı:aristandan hududumuza !ki Bulga: 
man n .. } d'k askeri Utie& etmiştir. DUD §Chrlmlze getirı 

h e egen l !,, kapıdan cıkanın ıen mülteciler hudut harici edileceklerdir. r 8S!ÜSÜ bu olmalıdır. Eğe; bu o· ,;: B!eltz ve Bertolt isminde karı koca iki 
ursa muvaffakıyet devam eder. Çeko~lovakyalı yanlarında bir de köpek oı~ 

( Va - Nft ) duğU halde ya.ya olarak 1940 Tokyo ollmplya 

-~A.-;-k-8-Y-1-0--:1-1-k~_:_ba~b~a~r- dma gitır.ek 11zere diln ııehrlmlze gelmlttir. 
ı1t tstanbul !kamenlk ortodoks patrikliğine 

tarifesi Atina univ<:rsltesinin fahri profesöril unvıı.nı 

Mcrzüonun Eflani kazasında oturan 
Ali kızı bir gün evinden çıkmış ve geç 
vakte kadar dönmemiştir. Kız on altı 
yaşındadır. Babası İstanbulda bulunan 
bu zavallının ne olduğunu merak eden 
annesi, muhtelif yerlere başvurmuş. 

şüphelendiği yerleri bastırtmış, fakat 
hiçbir netice elde edememiştir. 

Nihayet şüphe üzerine bir ev daha 
aranmıştır. Ev sahibi kadın şüpheleri· 
nin boşuna olduğunu, kızın evinde bu
lunmadığını söylemişse de kadının ta. 
biiliktcn pek uzak olan hareketleri şüp
heleri kuvvetlcştirmiş ve ev iyice aran
mıştır. Neticede şüpheler tahakkuk et. 
miştir. 16 yaşındaki kızcağız: yanında 
bir de erkek bulunduğu halde evin kö

mürlüğünden çıkarılmıştır. 
Kız muayeneye scvkedilmiştir. Alı· 

nan rapor, bikrinin zorla izale edildiği 
yolundadır. On altı yaşında bir kızcağı. 
za tecavüz etmek küstahlığınd~ bulu
nan (koca İ.) •adliyeye teslim edilmiş-
tir. 

Ankara Kömilr 
sergisi 

Beynelmilel kömür sergisi, An· 
karada sergi evinde cuma günü açı· 
lacaktır. Sergiyi, saat on beşte baş 
yekilimiz bir nutukla açacaktır. 

Uzun bir zamandanberi hazırla
nan ser~i fevkalade bir şekilde ter
tip edilmiştir. 
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41 Hazine avukatları için merkezde 

tutulrnaktadır. 

slcil 

* Muhacirlerin borçlarından yUzde eııı~ı 
tecil mUddetl içinde verdikleri için affedile 

cekUr. 
ııı ttaıya hariciye nıızırı kont Ciıınonun 

ikinclteşrinde §ehrlmize geleceği bildiri! 

mektedlr. 
• Bir mUddet evvel tııkenderiycye gitmiş 

olan UçUncil umumi mUtetU§ Tahsin Uzer 
~ehrimlıe dönmU§tUr. Tahsin Uzer bugünler 
de Trabzon& gidecek ve oradan Erzuruma 

'ec;ecektlr . 
• Hukuk fakültesi lmtihanlan için dtln 

üniversitede bir toplantı yapılmı§tır. 
• İşçi kadınların çocuklarının alıkonulma 

sı için (çocuk odaları) kuruımaııı kat'I ola 

rak takarrür ctmıotır. 
ı1t HakkArl vilAyetl dahilinde ııon zamanlar 

da. çiğ yUzUndcn 12 klgi muhtelit yerlerde 

öımuotur. 
• Şehir tiyatrosu Adanaya vasıl olmuıı ve 

ilk temsillerini vermişlerdir. 

* Ceyhanın sulan lnmeğc başlamıştır. 
• HilkOmet hesabına Amerlkada 3,5 sene 

dir tahsil gören maarif mllfettişlerinden 
Mehmet Ali bir otomobil kazası neticesinde 
orada ve:at etmiştir. 'Mehmet Ali memleke 
Un değerli gençlerindendi. Tahsilini bitirme 

sine ancak 3 ay kalmıştı. 

DIŞARIDA: 

Y I Aka)y idaresi Adalar . Pendik • ı vc~ı~;r~~aıu arkaııındıın geçrn Toıkopa 
. a.ov& l~tl.arına ait ilkbahar tarife· 1 ran cııdtl~•i n•fnlt olarak yıtpılm:ıp;a hıışlan ı 

ıının tatbıkıne yarın sabahtan itiba- ı t b mq I~ 
ren aşlıyacaktır. Haydnrpnşa Ka· 1 • A\'rup ırıttın•l:t ı,i.;I§ ~·ll7:.:lc 50. gicli:;ı r.e ı 

~ Yunan hUkOmeU Balkan antantı poııta 
ittihadını tasdJk rdcn emlrnnmP.sinl neşret 

mi§tlr • 
• Dicle nE'hri taşmıştır. tralt htikOmcti 

nagdatın sular altında kalma~ı tP.hlikesine 
karşı ordu)IU ııef<'rber bir hale getirmiştir. 

dıköy hathn.uı tarifesi ise bilahare ı ıış yUı;de 60 tenzil~Uı karneler ıhdaa edil· 

tatbik olunacaktır. mlştır. 

" Macar başvekili Drımyl evvelki ,un 
radyoda söylediği nutuktan sonra Macar!&-

-.-ıı...__.. ... n--. ........ Nt!t,....ıllllö ........ .....-

ilaç fiyatları 
listesi 

hazırlanıyor 
Eczacllar dün 

bunu da görüşllller 

• 

Farmakoloğlar birliği yıllık toplantı. 

sı dün Eminönü halkcvi salonunda ya· 

pılmıştır. İçtima Ahmet Ccvadın reis· 

liğindc açılmış evvela idare heyeti ra. 
poru okunduktan sonra muhtelif aza 

rapor etrafında tenkitlerde bulunmuş 

lartlır. 

Bundan sonra ilaç fiyatlarının ucuz
latılması eczanelerin tatili ve muhtelif 

ila~larla Vekaletin tanımış olduğu ilaç. 

!arın her eczanede ayni fiyatla satılma· 
sı, cezacı kalfalarının muntazam bir si-

cille çalıştırılıp yetiştirilmeleri hakkın. 

da muhtelif teşebbüslerde bulunulması 

için teklifler yapılmıştır. 

Sıhhat vekaleti hariçteki sefaretlcri
miz vasıtasilc topladığı ceza fiyatları 

listelerinde memleketimizin iktisadi ve 

mali hususiyetlerini gözönünde bulun
•durarak yaptığı incelemelerden sonra 

yakında bir ecza fiyatı Jistcsi neşrede. 
cektir. 

Ana caddelerde bulunan eczanelerden 

gayrisafi irat üzerinden alınan kazanç 

vergisinin çok yüksek olduğu görüşül
müş ve bu hususta alakadar makamlar-

da teşebbüslerde bulunmak üzere bir 

heyetin Ankaraya göndcrilmeı.i karar. 1 

laştırılmıştır. 

Dün yapılan intihabta yeni heyeti 

idareye eczane sahiplerinden: Hüseyin 

Hüsnü, Mehmet Cevat, Ali Kemal, İs· 
· met, Asaf ve laboratuar sahiplerinden 

Hulki İsmail, Niyazi, asker eczacılar· 

dan: General Eyüp Sabri, memur ecza. 
.... 11cu lldu ..ı ... ıı ...... u -.?>iı;;.hınc:t ac:s-ilmiı 

!erdir. 

tanda bir yahudi aleyhtarlığının mevcut ol 
duğu artık meydana konulmuş olmaktadır. 

• Amerika rel!'icumhuru gelecek bUtc;e yılı 
Jçln 1,5 milyar dolarlık bir yardım tahııiııatı 
lııtlyecektir. 

• Arnavutlukta Uç gün kalacak olan kont 
Cianonun 10 mayısla Sofyayı ziyareti mev 
zuubahstir. 

$ lnglll;r; işçi lldcrlnln Hitıcrle mUIAkatı 
lng!ltcrede itımataıılıklıl kar§ıla.nmrgtır. 

• Mısır 'KapitUlAııyonları konferansı kat'I 
metni mayısta lmzalıınacaktır. 

• Kral hanedanı hukukundan mahrum edil 
miş olan Rumen kralının kardeşi, prena NI 
kola BUkre§ten aynlmıştır. 

• İngiltere kralının tac giyme mtraslmln 
de Yunan donanmasını ltmsll edecek olıın 

A\'erof kruvazörU Londraya hareket etmi' 
tir. 

• Londra otobUııı memurları 1 mayısta 

grev yapacak:ardır. l 
ti< Amerika. cumhurreisinln ekonomik tf'şri 

ki mesai için bir dünya konf('ransı davetine 
lntiur edilmektedir. Alman devlet reisi Hlt 
ler Amerlkll cumhurrelsinin bu lşo önayak 
olmasını temenni etmektedir. 

* Hltler 48 yıı,ına girml§llr. Bu mUnaııebct 
te Almanyada muazzam merasim yapılmış 
tır. HIUcr kıtaata bayrak tevzii münasebeti 
le hitaben bUytlk bir nutuk söyle~tir. 

ı1t İtalya. Roma ile Adisababa arasındaki 
m,.aafeyi 12 ııaatte alacak ve 50 yolcu ta§tYll 
cak tayyare'er ln~a ettirmektedir. 

* Pariste ııinema ,.e tiyatro müstahdem 
leri gre\•\ dı:ılayı11ile kırk ııin('ma ve eekiı var 
yete dlin ltapalı kıılmı~tır. Tiyatrolar ise 
faaliyC'tlerine de\'am etmişlerdir. 

* Macaristan harbiye bakanı f:E'nerııl Rö 
der. Alman harbiye bakıtnı mareşal V 
Blombergin daveti ile Berllne gitmlgtır. on 

CUMHURI YET'te: 

Fransada sol cenah 
IJ!uharrenı Fcy::i bugihı Fransadaki 

s~l cenah partikriniıı iç siya"'1da.ki 
kıymet v~ chcmmiyetlorini tahlil edi· 
!(OT ve radiJ.;:a!'f,crin "Halk cc 1 . 
t.roind k · P ı csı" 
-~ c ·ı manalarını ve vaziyefl .. aııba - . . ermı 

: ıgı .gıbı anLatmağa ça.lı§·yor. Bıt 
ya.zı~:ı .d-tkl..ute değer nokta Muht1.rrc1n 
F_ey::mı.ıı de Fran.'Klda sari ccn.alıa ,,,. 
rıl k . k. . " • me ım "tnı 1;11lnııulığmı sc::miş ol. 
ma.suiır: 

Sarraut dahi radikal ., r t .,osya. 
ts lcr Halk cephesine merbut ol-

makla beraber marksizme kayma. 
yacaklarını kati olarak hab" d .kt -.r ver. 

1 en sonra demiştir ki: 
"- Biz komünist değiliz. Kanuna 

,.e parlamento usulüne sadık kala
rak terakki istiyen demokratı y . k arız. 
.. en~ anunlar bizi marksizme sü-
ruklıyemiyccektir.,, 

~u gibi sözler ve karar suretleri 
radıkal sosyalistlerin Fran ' k 

.. • ·- S3.) l o. 
munıstlıgc sürüklemiyccekl . . . !'" , erını \C 
uzumu halinde Halk cephesinden 
ayrılacaklarını ihtar ediyor. Yani 
a~·tık ~ransanın müfrit sol yola 
gıtmesı.ne radikal sosyalistler razı 
~lmak ıs.temiyorlar. Lıikin bu tasav 
~r ev nıyctelrin tatbik edilip edil" 
mıy -· · ~-~cegını ancak zaman göstere-
cı:k~ır. Çünkü müfrit sol cereyan 
hala ço~ kuvvetli ve sürükleyicidir. 
~cmcn'.n eri.elim ki sol partilcriıı bıı 

~ll htıkıkatcn Frrrn.<ı<ul.a hôUi içi 
ıço~ ~n:~makta vo det:lct tc§kil<ituuı 
te:ı~mı yapnı!tlda oum sa{i ccnahcı 
dıı-§u1ıcclcri ortadaıı k.al.dı;nıaımı ilk 
merhalesi ol....-rwı. 

TAN' da: 

Softa 
Suriyecleki serseri t'O .-,afılmı,~ nıcıı .. 

dcburl~r biz Tiirkclrc d1ş biliyorlar, 
H_ele ~ırkaç giin cuvcl oamilcrdc "Tiir
kıyelılcrin 1.'anı Tıel<ildır!,, diye mui.::: 
ed.cnıe~ ~ göriildil. Tan'rn "Ad.~ı:,, ı 
bu vesi.le 1lc sof ta 11m bize söyle bir 
tahlilini yapıyor: ~ 

Suriyeli softa, emperyalist kanı 
heliı.ldir fetvasını veremezdi. Çünkü 
topraklarını istila edenler her şey. 
den evvel onun dinini, imanını sa
tın alırlar. Onun tarihi rolü daima. 
başındaki iktidara uşak olmak, za. 

!imlerinin önünde iki büklüm eğil
mek, dünyalığını yapmak için, di. 
nini, milletini, toprağını satmaktır. 
Bugün Türk kanını helal gören sof
ta, yarın müstevli generalin araba. 
sında istiklal istiyen hainlerin k:ınr 
helaldir, fetvasını da verir. Softa
nın tarihi böyle başlar, böyle biter. 

" istifhamlar " 
. f!i::i.nı Felek Burhan l:a/asuula bazı 
ıstı/ham Zar bclirdiğiııi söyliyor. Dün ge 
cc /a::la yemek mi yem~ nc1 Herhal
de ktibıı . .,lıı riiyalar görmüş oUıoak. 
f şf.e dostımwn ka/a.rnıda beliren "is. 
ti/ham., lardmı biri: 

. Elektrik malzemesi satan şirke· 
tın Salıpazarındn bir satış mağaza. 
sı var. Bu binanın deniz tarafında 

da dört ~öşe bir kulesi, kulenin de 
cephel~.nn~e saatler var. Bu saatler 
gece .gunduz işliyor ve o civarın sa
atlerıne ayar teşkil ediyor . 

Bir aralık bu saatlerin akrep ve 
yelkovanını ışıklı elektrik borul · 
1 

t . arı. 
'~ c:hız e:mişler. Civar halkı se. 
ınmış. Işıgı az olan şehirlerde b" l oy. 

e şeyler hoea gider. Bir müddet sa-

at gece!eri de halka hizmet ettikte 
sonra bir gün ışıklı akrep ve yelkon 
van sönmüş. Halk bozuldugv • 
b 1 t . una 

am e mı§lcr, beklemişler. Karan-
lık deva d' . . m c ınce sorr.ıu~lar ''C be-
ı:dıyenın bunun için elektrikr k 
lam . . . ı re • 

vergısı ıstediğini, f5İrketin de 
bunu vermemek için saatin 1şıkla. 
rını söndürdüg-ünü .. v • 

Ş . . ogrenmışler. 
:ırasını ılave edeyim ki saatte rek-

1,·m d · ., a a1r ne bir kelime. ne bir harf 
var. · 

İşte iki istifham işareti? 1 

KURUN'da: 

Yugoslavyadn zengin 
olmu' bir TUrk 

Hasaıı Kımıçayı B<:lgrad scyahatin
( Dcııamt 7 incide) 

Kara Davud 



Nafıa Vekaleti 
Devlet Den1iryolları Avrupa hattı 

işletme nıüdürliiğünden: 
23 Niıan 1937 tarihinden itibaren Sirkeci - Küçük Çekmece Banliyösün

de tenzilli D. D./131 N. lı yolcu tarifesinin tatbikine başlanacaktır. Bu tarife -
ye göre Banliyö hattı (İstanbul - Yedikule), (Yedikule - Bakırköy), (Bakır

köy - Küçük Çekmece) olmak Uzere 3 mıntakaya ayrılmıştır. Bu 3 mıntakaya 
göre ıu ücretler alınacaktır: (2214) 

Gidit Gidit - Dönüt 
1 II m I II III 

- Yalnrz bir mıntaka içindeki i!taayon-
lar arasında . . . . . . . 12 9 7 17 13 10 
- iki bitişik mıntaka istasyonları ara-
ıında • . . . . . . . 16 12 9 23 17 13 
- Birinci ve Uçüncü mıntaka istasyon-
larr arasında • . . . . . . 22 16 12 34 23 17 
(Kumkapı - Zeytinburnu) ve (Yeni -

naballe - Küçük Çekmece) kısımlan bir mıntaka addedilecektir. 

Bu Ucretlerde kUprUler resmi ve nakliye 
vergisi dahildir 

ÇOCUKLAR - 5 yaşına (beş dahil) kadar olan çocuklar cbcveyinlerinin 
yanında parasız taşınır. S yaıım geçmiş olanlar yukarıdaki ücretler tam alınır. 

15 günlük kartlar için 15 gidiş - dön Ü§ ücretinde % 20 tenzilat 

Aylık kartlar için 30 ,, ,. ,, % 30 ., 
Uç aylık kartlar için 90 ,, ,. ,, % 40 ,, 

Halen satın alınnuı bulunan abo nıman kartları müddetlerinin nihayetine 
ıcadar muteberdir. 

BİLETSiZ YOLCULAR - Banliyö katarlannda biletsiz yolculardan sı • 
ruf ve mesafe göıetilmekıizin köprüler resmi ve nakliye vergisi ile beraber mak
tuan 26 kuruş alınacaktır. 

SINIF FARKLARI - Biletinin gösterdiği sınıftan yüksek bir sınıfta se· 
yahat edenler aynca 16 kurut mukabilinde yeni bir bilet alacaklardır. 

Anahat yolcu tarifesinde teozlli\t 
fıtanbul - Edirne, Alpullu - Kırklareli hatlarında 23 Nisan 1937 ta -

rihinden itibaren D.D./130 N. lr tenzilli yolcu tarifesinin titbikine bı,lanacak. 
trr. 

Mezkur tarife 106/107, 3221323 N. 1ı Muhtelit katarlarla seyahat edecek 
yolculara umumi tarife üzerine gidigte % 50, gidiş _ dönüşte % 60 tenzilatlıaır. 

,Yalnız 8/ 9 .N. lı D. O. katarları ve 308/.309 N. lı Otoray için gidiş - dönüş bi _ 

Jeti almak şartile % 60 tenzilattan istifade etmek istiyenler birer fotoğrafilerini 

biletler üzerine yapı§tırmak üzere &itele re vereceklerdir. ' 

Gidiş • dönüş biletlerinin dönü' kısımları 15 gün muteberdir. 

Yalnız gidiş bileti alan yolcular tam tarife ücreti vereceklerdir. 

~ektep talebeelnc mrıheu~ aylık .. 
abonıman kartı 

l'IU 

. ' 
Umumi tahsil dereceleri dahilinde tedrisatta bulunan resmi ve musaddak 

hususi, ilk, orta, lise mekteplerine, Universitelere devam eden ve 25 yaıını geç
miyen ve kazanç getirir bir itle' meşgul olmıyan talebelere 1 Mayıs 193 7 tari -

hinden itibaren D. D/119 N. 1ı huıusi tenzilli abonıman tarifesi tatbik edilecek
tir. Bu tarifeye göre alınacak ücretler şunlardır: 

il. ili. 

ı - 8 Kilometroya kadar olan mesafeler için 150 100 

9-14 .. " 
,, •• 200 125 

15-25 ,, .. " " 
250 175 

26-45 .. .. .. ,, 450 300 

46-70 
" 

,, ,, .. 750 500 

Mufassal tarife iıtasyonlara asılmııtır. 

T. C. D. D. AVRUPA HATTI 
9. iŞLETME MODORLUGU 

lstanbul 5 inci icra memurluğundaıı 
Fatma Zebranın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

ipotekli bulunan ve paraya. çevrilmesine karar verilip tamamına yeminli üç ehli 
vukuf tarafından (1030) lira kıymet takdir olunan Yenibahçede Defterdar 
:Ahmet Çelebi mahallesinde eski Orhaniye yeni Çelebi sokağında ada 191 ha. 
rita 4755 No. 1ı eski 2, 4, 6 yeni 5 No. ile murakkam sağ tarafı 4716 ve 4753 

harita No. lı arsalar ve emanet malı arsa solu ve arka tarafı emanet malı 
arsa cephesi yo 1ile çevrilmiş yüzü 8,30 metre mesahası 199,65 metre mikta. 
rmdan ibaret bir evin evsafı aşağıda yazılıdır. Gayri menkul bahçe içinde. 

Ciir. Kapıdan girildikte bir mutbak he la, bir oda üzerinde bir sofa ürerinde 
U~ oda mevcuttur. Bahçede kuyu ve meyve ağacı vardır. Umum rnesahası 
199,65 m2 dir. Bundan 52,50 m2 bina dır. Yukarda. evsafı yazılı bahçeli ev ta. 

pu daki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan: tapu
daki kaydında olduğu gibi a~ık arttırmaya konmuş olduğundan 1. 6. 937 tarihine 
müsadif (Sah) günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu hammenenin % 7 5 ni bulduğu takdirde 
müıterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü ha· 
ki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 16-6-937 tarihine 
müsadif Çarşanba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılac.:ık ikinci 
arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 S ni bulmadığı takdirde 
satış 2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 

Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nisbctin
de pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. Haklan tapu sicili ile sabit olmıyan alacaklılarla diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giln 
zarfında birlikte dairemize bildiımeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu si -
cili ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera
kim vergi, tcnviriye, tanzifiye ve (}ellaliye resminden mütevellit Belediye rüsu -
mu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi 
tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malümat almak istiyenler 15.4.937 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi içiıı dairede açık bulunduru1acak arttırma §artna -

mesi ile 93513224 No. lu dosyaya müracaatla mezkür dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (2217) 

Vulverhampfon 
1 ngl liz k Hl bil Fener
bah çe bayramında 

şehrimizde 
Balkanlarda bir turne yapacak o

lan İngiliz birinci ]ikin klüplcrinden 
Vulvcrhampton' un, Fener bahçe klü. 
bünün senei devriyesinde İstanbul· 
da bir müsabaka yapması ihtimalin· 
den iki gün evvel bahsetmiştik. 

İngiliz klübiyle F enerbahçe ara· 
smdaki muhaberat nihayet sona er 
miş ve Vulverhampton'un 30 ma
yısta F enerbahçe bayramında san 
lacivert takımla karşılaşması ıçın 
mutabık kalınmıştır. 

Yalnız iki müsabaka yapmak ü
zere lstanbula gelecek olan bu İngi
liz timinin ikinci maçı Galatasaray 
ve Güneş muhtelitleriylc yapılma
sı diişünülmektedir. 

İngiliz klübünün şehrimizdeki 
ikameti biraz daha uzatılırsa Galata. 
saray ve Güneş takımlarımız da ay
rı birer maç yapacaklardır. 

Çocuk haftası miinasebetile 

Futbol 
turnuvası 

Şişli, Pera. kurtuluş, 
Arnavutköy klilple
rl karşılaşıyorıa~ 

23 nisanda başlıyacak olan ço
cuk haftası günlerinde çocuk esir • 
geme kurumu tarafından büyük bir 
futbol turnuvası tertip edilmiştir. 

Taksim stadyomunda yapılacak 
olan bu turnuvaya gayri federe klüp 
)erin dört rakip takımı: Pera , Şi§
li, Kurtuluş ve Arnavutköy işti· 
rak etmektedir. 

1lk maç 25 nisan pazar günü 
hıı rlÖrt ldi1hiin ikii:~u· ;\,; ..... u--
cakları birinci karşıla§ma ile başlı· 
yacak "e ilk müsabakaların galipleri, 
ikinci gün de final maçını yapacak
lardır. 

Bay Cevad Abbas tarafından 
hediye edilmiş olan kupa, bu dört 
klübün yapacağı turnuvanın galibi
ne merasimle verilecektir. 

Her karşılaşmalarında taraftar· 
larma heyecanlı anlar geçirten bu 
dört klübün bu defaki müsabakaları 
için duhuliye 40, 25 ve 15 kuruş o· 
larak tesbit edilmiştir . 

lstanbul Komutanlıgı 
·Satınalma Komis .onu., iliml.ar1 ... . , - . ...-... . - ... . .. 

İstanbul komutanlığı garnizonunda 
bulunan motörlli vatarlar ihtiyacı o. 
lan 10 çeşit makine yağına ihale gü. 
nü talibi çıkmadığından pazarlıkla 

ihalesi 28 nisan 1937 c.;arşamba gü. 
nü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men tutarı 513 lira !l5 kuruştur. Şart
namesi her gün öğleden evvel komis. 
yonda görülebilir. 1stcklilerin 39 lira.. 
lık ilk teminat makbuz veya mektup. 
ları ile beraber ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2032) 

Bir adet Etüv tam!r ettirilecektir. 
Açık eksiltme ile ihalesi 3 .Mayıs 937 
Pazartesi günü saat 15 de yapılacak. 
tır. Muhammen ke§if bedeli 643 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ. 
leden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 48 liralık ilk teminat mak. 
buz veya mektupları ile beraber iha-

le günü vakti muayyenindc Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2118) 

Askeri liseler 
Spor bayramı 

23 nisanda Taksim stadında yapılacak 
Kuleli, Maltepe ve Deniz lisesi 

ve deniz gediklisi talebelerinden iki 
bin gencin iştirakiyle askeri liseler 
spor bayramı 23 nisan cuma gÜ· 
nü Taksim stadyomunda yapılacak· 
tır. 

Bayrama iştirak edecek olan s-

Yunanistan haberleri 

Atletizm 
müsabakaları 
/f rangudisin yeriiıi 

kim tutacak ? 
Yunan atletizm takımının en 

mükemmel süratçisi F rangudisin 

sporu terkettiğini evvelce yazmış • 
tık. 

Bu tanınmış süratçinin yerını 
tutacak olanı meydana çıkaran ilk 
atletizm müsabakası geçen hafta 
yapılmış Lambrakis'in yüz metrede 
rakipsiz kalacağı sanılırken genç 
ve yeni atletlerden Kaloduka'm 
bu ilk seçmelerde gösterdiği biiyük 
mu"affakıyet herkesin nazar dikka· 
ti celbetmiştir. 

Yunan atletizm antrenörü Şmi
çek bu genç atletin F rangudisten 
daha iyi derece alabileceiğini söyle • 
miştir. 

Diğer müsabakaların neticeleri 
şunlardır: 

200 metre: Panayiotakos 25, 1 
800 ,, Y orgakoyulos 2,2,8 
400 ,. Skiadas 5 7, 1 

t l'\l'\.l'\.rıı.. --w; ••••J--•• .. 6v .,_., tMı-

Dis atma: Varyanidis 36,21 
Uzun atlama: Elefteriadis" 6,41 
Yüksek atlamad aPantazis, Le· 

koças ve Validis 1 ,80 atlamışlar
dır. 

porcu gençler, bir örnek kıyafetle· 
riyle saat ikibuçukta Taksim abide· 
sine çelenk koyacaklardır. 

Stadyomdaki merasime bandola. 
rın çalacağı istiklal marşiylc saat 3 
te başlanacak ve talebenin yapacağı 
gcçid resminden sonra merasime 
riyaset eden Maltepe Lisesi müdürü 
Kurmay albay Adil bir nutuk söy
liyecek ve bu sene Askeri liseler 
arasında yapılan spor müsabakala • 
rında kazananların kupaları, madal· 
ya ve şehadetnameleri dağıtılacak· 
tır . 

Sporcular arasında hendboll mÜ· 
sabakası yapılacak ve merasime as· 
keri liseler futbol şampiyonu K~leli 
futbolculariyle diğer mektepler ka·
rışık takımı arasında yapılacak bir 
futbol maçı ile nihayet verilecektir. 

Yunanlstanın tkl 
rakip klUbil 

Bu hafta karşılaşıyorlar 
Yunanistanın Galatasaray ve 

F e~erbahçesi addedilen iki me§hur 
rakıp klübü, Panatinaikos ile Olem· 

piyakos takımları bu hafta Atina 
şampiyonllğu için karşılaşacaklar • 
dır. 

Neticesini bütün Yunanlılann 
sabırsızlıkla bekledikleri bu maç için 

iki tarafta da büyük hazırlıklar ol
duğu Yunan gazeteleri yazmaktadır. 
lar. 

Bir Yunan boksörü 
Tal_anhnlA not:.nn..M 

Yunanistanın tanınmış bok • 
sörlerinden Miloyo T amikis'in pek 
yakında lstanbula geleceği ve K-r;. . . 
yako ile karşılaşacağını bugünkü 
Atina gazeteleri yazmaktadır. 

lstaıı bul 4 iincii icra nıenıurluğu ndan 
Seher ve Hatice Servetin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli 

olup (980) lira kıymet takdir olunan Babıcaferinin (Rüstem pa§a) Zindan 
kapısı mahallesinin Kadıoğlu sokağında 16 kütük, 353 ada 11 parsel No. lI ve 
27, 29 eski 29, 31 yeni ve numarataj 29, 29/ 1 kapı numaralı gayri menkulün 
satılmasına karar verilmiştir. 

Mezkur gayri menkulün cvsafı:29/1 No. h bodrum kapısı olup zemini 
toprak ve 29 No. lı dükkanın altındadır. 29 No. h zemini ahşap döşeli ayrı. 
ca merdivenle çıkılan bir döşemeyi havi çatısı tonoz kemerli, umum mesahası 
49 m2 olan ve hududu bir tarafı Hacı Ah met bir tarafı şekerci Refet arka tarafı 
A?met mağazaları önü yol ile mahdut bulunan bodrumu mü§temil kigir dük~ 
kan tapudaki kayıt mucibince açık arttırma.ya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya i§tirak edecek müşterilerin kıymeti mu • 
haınmenenin %7.5 nisöetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icabeder. Mü tcrakim vergi, tanzüat, tenviriyc ve 
vakıf borçları borçluya aittir. Arttırmaşarnamcsi 17 / 4/ 937 tarihine müeadif 

cumartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttır 
ması 1/ 6/ 937 tarihine müsadif salı günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar 
icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 
75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edile. 
rek 16/ 6/ 937 tarihine müsadif çarşamba. günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla 
caktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerilc sabit olmayanipotekli alacaklarla diğer alikadaramn 
\ 'C irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarmı ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı mUsbitelerile 

birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciller ile sa 
bit olmıyanlar satı11 bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. MUterakim ver 
gi, tenviriye ve tanzifiyedcn ve dcllaliyeden ibaret olan belediye rusumu ve 
vakıf icarc.si bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 ~cnelik vakıf icaresi tavi 

zi ise müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 936-192 numa 
rah dosyada mevcut evrak ve mahallenhaciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 
anlayacakları ilan olunur. (2215) 

.! ...................... _ .................. .. 
SAKARYA Sineması 

MAGDA SCHNEIDER - WOLF A LBACH RETIY . GEORG ALEK SANDER ve LEO SLEZAK 

gibi sevdiğiniz büyük artistleri, ne§cli sevimli ve çok güzel 

SEVDALARI 
Büyük Viqana operetinde takdim edilecektir. Tel: 41341 
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Fal 

Tütsüler, bayku§lar, tavşan ha§· 
ları, bin bir taneli tespihle dolan 
bir oda ... Fakat bu bizim eski zama· 
nın falcı odaları gibi değil, daha mun· 
tazam, daha modern bir şekilde dö-

~enmış ... 
Orta yaşh bir kadın, büyük bir 

masanın arkasında duran koltuğu· 
na gömülmüş, oturuyor. intihap 

ettiği yer loş .. Kendisini ziyarete ge· 
lecek misafirleri yüzü aydınlığa çev
rilecek surette oda tanzim edilmiş .. 

O, bu suretle içeriye girenleri 
mükemmel tetkik edebiliyor, fakat 
bilmukabele, kendi işmizazlarını gös 
termiyor. 

Bu sefer gelen ziyaretçi bir er 
kek .. Enise hanım, manyatizma sa· 
çan iri siyah gözlerini ona dikti. 
Ve sivri parmağını uzatarak sordu: 

- Nasıl bakayım.. Kağıt falı 
mı?.. Ayna mı?... Tütsü ile su mu?.. 
Yoksa avuç mu L. Kahve mi). 

Söylüyor, söylüyor, söylüyor -
du ... Bir sürü laflara boğarak, kar
ftsmdakini iyiden iyiye tetkik edi· 
yordu. Zira bu meçhul misafiri, se-
nelerin geçmesine, değişmesine şiş
manlamış olmasına rağmen tanımış· 
tr. Bu, Ahmet Tahir Beydi. Vaktiy
le sevdiği, onun için evinden kaçtı· 
ğı adam ... 

Birlikte birkaç ay yaşamışlardı. 
Sonra, delikanlı, parasız kalınca , 
onu terketmiş, genç kızın ne yar:-· 
cağını düşünmeden, onu yüzüstü 
bırakmıştı. Zavallı kız, mezellete 
düşmemek için, tesadüfen öğrendiği 
falcılığa bnş vurmuştu. O, sevgili· 
nin izini artık kRyhetmi~ti . Fakat 
onun zengin bir kızla evlendiğini ri· 

•.:aycten duymuştu . Böylece sene· . ~ .. . . 
Erkek mütereddit bir aesle: 
- iskambil falına bile baksanız 

olur ... - dedi. 
- Pek ala Beyim ... Çok iyi in

tihap ettiniz .. Fala inanmıyanlar ah
maktır ... Bütün tarihte, en büyük a-

Kimyager~ 

Hüsameddin ı 
T.a_m idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· ı 
.: .ı:ım tahlilat. Eminönü Emlak ve 
t'/ lam Bankası karşmnda lzzet 
f ft v Hanı. 

AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul ; Ankara Caddesi 
Posta kutusu .. ı lstanbul 214 

Telgrar aoresı : ıstanouı HABER 
Yazı ısıerı teloronu . 2:ı1112 
idare ve ll&n .. • ı 2'370 

ABONE SAR TLARJ 
senelik 
e •vıık 
3 aylık 
, •v.!,!lf. 

Salıibi ve Nt'1TtVal Müdürü: 

.. 

H3~an Rasim us 
BaJıldıjı qer (V AKIT) matbaa.'1 

~=====~- ..4 

d mların bile buna müracaat ettiğini 
bUiriz. Napolyon fala inanırmış .. 
Kesin bakayım .. Sol elle .. Vay vay 

Mazi epey buhranlı... Arka· 
vay... l b k 
nIZda epey felaketzede er ıra mışsı-

B· r genr kızı kandırıp terket· 
nız.. ı -s 'k'l' . B k . . 'z Maçanın ı ı ısı.. u, ı · 
mışsı.n~ p .. ek sevdig-ine delil. .'. Halhu· 
zm sızı . d 1 
k

. . · ldatan fena hır ka ın a ev· 
ı sızı a . k . . 

lenmek üzere biçareyı ter etmışsı-

niz.. . 
Erkek itiraz ettı: . . 
_ Müsaadenizle.. Bu cıhetlerı 

pek kat'iyetle söylemeyiniz .. . 
_ Nasıl söylemem .... ~paçık 

.. .. um Aldatmış.. Sızı kepa-
goruyor ·· 

t 
· Şı' mdi hali hazıra bakalım. 

ze e mış.... d s· 
Görünen başka bir ka m var.. ız 
hakiki bir Don juansmız, canım .. 

Erkek, heyecanla.~~~d~.: 
_ Bu yeni gördugunuz kadın 

beni seviyor gibi mi? 
Eh Pek denemez .. Hoppa .. 

F
. -:-f. b·:·rşey Bunu siz de bili · 
ıngır ış ı ... . 

V
e üzülüyorsunuz. Bır ra· 

yorsun uz 
kibiniz var ... 

_ Yaa, öyle mi? .. Ben ona o ka-

dar fedakarlıklar y~p~ıktan sonra .. 
Bana yemin de etmıştı... .... 

_ Aman Beyim .. Çocuk degıl
. . k. Bu yaştan sonra kadmla

sınız \1· ına nasıl inanıyorsunuz? 
rm vaac.ı ar l 

E 
. h nım. kartlarla meşgu o-

nıse a .. d' 
1 

.b. ··riinerek mlıtema ıyen 
ur gı ı go · . d' d 

k 
-· ··zünÜ tetkık e ıyor u. er egın yu 
O, artık açık bir kit~p~~ ;acera-

lar okur gibi insanların .a ın enAsder· 
.. 

1 
. . kumaÇ.a ahsmıştı. a-

guze~t erını o :.ı • b kl d·-· . 
·h 1 ... tafsilat e e ıgını mm eyec~n ·• . . . 

h 
.... tt. K.; ;:fltlı"rı evirdı, çevırdı ve 
ıs~e ı. ., 

müteessir bir sesle: 
_ Ne yapayım. beyim ... F alı~ı~ 

k 
· · d "ı·l - dedi. - Bu kız sızı pe ıyı eg ... 

aldatıvor.. . ı:..fr.eı< , yunıru,.ıarını ~ıK~ı. • 
_ Buna emin olabilsem .. - dedı. 
Kadın: 
_;:-min olabilirsiniz .. O kadar 

açık görüyoruı;ı ki..: Hep gördükle · 
rimi söyliyeyım mı? 

-Hay hay ... Rica ederim ... 
_ Kavgalar .. Göz yaşları .. Sizi 

aldatan ve aldatmaktan zevk duyan 
bir kadın ... Vay vay vay vay!. .. 

_Ne var? 
_ Metin olun... Üzülmeyin .. 

Ne yapalım. k~der ... Kız sizi terke· 
dip kaçmak ist·ı·y~cek .. Kan görüyo· 

m ölüm goruyorum ... ru ... 
Erkek sararmıştı. 
Bir bardak su istedi. Sonra ken· 

dini tophyarak parasını verdi. Bir 

selam. çıktı. 
O gittikten s?n;a. Enise hanım, 

h. metcisine dedı kı: 
ız ~ 

_ Şu adamı gi:rüyor musun? 
Yüreğini kebap ettim... Herif kav· 

ruldu, gitti ... 
_ Neye öyle yaptınız? 
_ Çünkü vaktiyle beni fena 

vaziyete sokmuştu ... 
iki gün sonra Enise hanım ga· 

zeteyi okurken gayri ihtiyari bağır
dı. Evvelki gün kendisine gelen 
müşterinin resmi, güzel, genç bir 
kızla beraber sütunları işgal ediyor· 
du. Bir aşk macerası, Maktül Mü
nire ve katili ,\hmet Tahir. İkisi ölü 

bulunmuş ... 
falcı , istihza ile mırıldandı: 
- Benim fallarım cıkar ... 

Nakleden: Hatice Süreyya - - ----

Tonton 
amcanın 

~aıroso -------- - --·--- - ----Yazan: NiyaziAnmet __ _ 
~-----------~ 

!6~f!... sen_! evvel bugün 

Roma şehri kÜ rüldU 
1 

Kırmızı işaret verlldl ve yeni şehrin karısız 1 
erkekleri sll3hlarmı sıyırarak genç 

kı,.1:-ıra saldırd lar •• 

2680 sene evvel bugün Mil;id
dan 7 43 sene evvel Roma şehri ku· 
ruldu. 
Dünyanın en çok asan atikası top. 

lanan bu şehrin 2680 inci kuruluş 
yılı münasebetiyle kısaca tarihin . 
den bahsetmek bile mümkün değil
dir. Buraya muazzam Roma tarihin
den meşhur Romoo ve Romu!osun
dan bahsedeceğiz. 

Roma, ilk önce Satyum haydut· 
larmm sığınakları idi. Sonradan hii. 
kumdarlar tarafından idare edilmeğe 
başla!ldı. 509 yılında Cumhuriyet 
idaresi kurulunca yüksek tabaka ile 
halk arasında harpler başladı . Yüz 
sene kadar süren bu harpler esnasın. 
da şehir terakki edemedi. 

ti< • ... 

Kral: 
- Sen niçin benim çobanlarımn 

karşı duruyorsun? .. Diye sordu. 
- Ben onlara karşı gelnıiyo· 

rum. Onlar bize müsaade etmiyor· 
lar. 

- Senin arkadaşın kimdir? .. 
- Kardeşim Romulos .. 
Kral Kostiloa ile Romulos'u dA 

getirtti. iki karde_şi yanyana görün
ce şayanı hayret derecede biribirleri
ne benzemekte olduklarını gördü ve 
çobanından iki kardeşin maceraları· 
nı öğrenerek onları yanında alnkoy· 
du. 

Kral, iki kardeşin kahramanlık
larmda.n son derece istifade ediyor
du. Bırçok düşmanlarından onların 
yardımı ile kuruldu ve mükafat :ıla

Prokas öldüğü vakit yerine bü- rak Tiberden Alp yoluna kadar olan 
yük oğlu Namitor geçecekti. Fa · araziyi ikisine verdi. 
kat küçük kardeş Amalyos, büyük Romus ve Romulos etraflarına 
kardeşini mağlup ederek tahtını elde topladıkları adamları ile bir şehir 
etti. Fakat Namitor'un Romos ve kurmağa karar verdiler. intihap 
Romulos adında iki torunu vardı. ettikleri yer ltalya yarımadasının 

Amolyos kendisine rakip olması en büyük nehrinin sahili ve deniz'n 
ihtimali bulunan büyük kardeşini yakınındaki Sabin ile Yatin etruki 
nefyettirdikten maada km Silviyayı denilen üç büyük kavının hudut 
da manastıra kapadı. mıntakası idi. iki karde§, dostla

Güzel Silviya, bir r,ün ibadetha- rm müessislik §erefini ihraz için 
nelerine lazım olan mukaddes suyu biribirleriyle mi.inazanya başladılar. 
almak için mcnbaa gitmişti. Yolda, Neticede: semadan gelecek emre uy. 
harp mabudu Mars karşısına çıktı. mağa karar vererek Romus Avantin 
Mars: ve Romuloa Polatin dağına çıkarak 

- Sana bir evlad vereceğim .. Di· emri beklemeğe başladılar. 
ye vadel~i ve Silviya bir müddet Alamet, çok çabuk görüld ii. Ro· 
.,._.., .. ., (!'~h,. nlrl11QHT\U 11nlarlJ m11s'un Ü7f"fine altı ve-ıR:ôm\4, !•Un 

Dokuz ay on gün sonra iki oğlu üezerine on iki ak bab-; .. g~ldi. Kuş· 
doğdu. Kral bunu haber alınca kö - lar, llahm muhbiri idiler. Şehrin Ro-
pürdü: mulos'un hakkı olduğunu ilan etti· 

- Her ikisini Tiber nehrine atı- ler 
1ız ... Emrini verdi. Mini mini yav- Artık mesele kalmamıştı Etrüsk. 
·ular, güzel annelerinin kucağm,hn lerin adeti üzere bir arabaya boğa ile 
ılınarak Amolyos' un emri yerine bir inek koşarak prinçten yapılmış 
~etirildi. bir kürsü ile Polatin'in etrafını su· 

Nehir, bu çocukları Palatin dağ- run muhitini gösterecek hendek çi· 
arma kadar götürerek yabani bir in. zildi. 
::ir ağacının dibine bıraktı. Aclıkla-
rmdan vahşi hayvanların dola§tığı Artık surun yilkseltilmemesi için 
~ağlıkta iki yavru ağlamağa başla- bir sebep yoktu. Faaliyete geçilerek 
Mar, seslerini ilk duyan bir kurd bütün muhitin suru hazırlandı. Ro-
ıldu. Kükriyerek çocuklara hücum mus sur bitirildikten sonra kardeşini 

• den kurd, onları parçahyamadı. buldu ve: 
! t1emelerini uzatarak, aç olan karın- - Sen bunu bir memlekete sur 
uını doyurdu. mu olabilir eanıyorsun?.. diyerek 

Kralın çobanlarından Kostilos, gülmeğe başladı ve sıçrıyarak surun 
;\~urdun çocukları emzirmekte oldu· içine girdi. 
\Hunu görünce 17aşırdı. onları alarak Romulos hiddetinden ne yapa · 
'J arısı Akkaki'ye götürdü. Akkaki cağını şaşırmıştı. Hemen kılıcına 
, ı nları beslemeğe başladı ve birine davrandı ve: 
' ; ~omulos diğerine Romos adını ver- - Bu suru kim geçerse böyle 
\ ı i. öldürülür .. Diyerek kılıcmı kardeşi· 

lki çocuk, şimdi cabanın oğulla- ne saplıyarak yere yıktı. 
l ı olarak büyiiyorlardı. Büyüdüler Şimdi yeni şehre nüfus bulmak 

e kahraman birer çoban oldular. lazımdı. Bunun da çaresini buldu. 
Kralın çobanları da buralarda Ne kadar esir, katil varsa hepsini 

------------·----! ~dolaşıyorlardı. Fakat iki kardeş on- şehre topladı. Fakat toplanan adam-
)larla bir türlü anlaşamıyorlar, daima ları evlendirmek, onlara karı bulmak 

Kızı ı 
sacayak 
ÇcaH~ yddııre~Olril 
ma~eıranaııro 

-6-

ı kavga ediyorlardı. Kral çbbanları: lazımdı. ltalyada bulunanlar, yeni 
- Bize karşı gelen bu serserileri şehrin adamlarına karı veremiyecek-

' yakalayıp krala götürelim.. Diye lerini ilan ettiler. 
sözleştiler ve pusu kurdular... Romulos bir yolunu bulmaktan 

Pusuya düşen Romus oldu. Ço- başka çare olmadığını anladı. Onu 
banlar onu doğru kralları Namitor'a da buldu. Konsos mabudunun yor 
götürüp teslim ettiler. (Devamı ı t incide> ------- -------
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Başvekil geldi 
(Ba§ tarafl 1 incide) 

Ekspres biraz teehhürle saat 7. 
;O de istasyona geldi. Bütün he • 
yet başvekilimizin bulunduğu son 
vagona doğru ilerledi. Dost memle. 
ketlerden dönen İsmet İnönü §aP • 

kasını çıkararak beşu§ bir çehre ile 
gelenleri selamhyarak vagondan indi 
ve herketıin ayrı ayrı ellerini •ıkma· 
ğa başladı. Başvekilimizin arkasın· 
dan refikası ve Tevfik Rüştü Aras 
da vagondan indiler. 

Burada Bayan İsmet İnönüne 
§ehir namına Vali Muhiddin Üstün· 
dağ yalnız karanfillerden yapıl· 
mıt bir buket takdim etti. 

Başvekilimiz Ordu kumandan • 
~rımızm önüne gelince durdular 
ve kendileriyle konuştular ... 

Askeri teftiş 

Başvekilimiz ilerlerken arkada 
iki kumandan konu~uyordu: 

··- Başbakan çok n~eli .. ,, 
- Evet n~eli ve her zamankin· 

den daha genç .. ,, 
Hakikaten İnönü kahramanı dinç 

ve genç adımlarla ileryilor Askeri 
teftiş ediyordu. 

Takımların önünden geçtikçe: 
••_ Nasılsınız?.,, 
Diye soruyor ve top gürlemesi 

gibi bjr ses cevap veriyordu: 
-Sağ ol! 
A!keri kıtadan sonra garın me· 

rasim salonu kapısı ağzına müstakil 
Hatay'm buradaki çocukları sıralan
mışlardı. Onlar kendilerine bir İs
tiklal hediye eden Türkiyenin bil§· 
vekilini candan alkışlarlarken bü • 
yük Millet Meclisindeki aslen Ha
taylı olan iki saylav ilerliyerek Ha
taylılar namına bir buketi ismet ln
önüne takdim ettiler. Başvekilimiz 
polis kıtasmı da tetkik ettikten son
ra istasyonu dolduran halkı selam· 
ladrlar ve geri dönerek merasim sa· 
]onundan ~eçtiler. Merasim salo · 
nunun kapısından kendileriyle be -
raber gelen Yugoslav sefiri Lazari 
ile• gôrüıtüler. Yugoslavya seyaha -
tinden dolayı beyanı memnuniyet e· 
derek: 

"- iyi bir seyahat yaptım. Çok 
memnun oldum. Gösterilen kabule 
te§ekkürler ederim ... 

Dediler ve veda ettiler .. 
Bu sırada arkada Hariciye ve • 

kili T cvfik Rüştü Aras bir saylavı -
nııza şunları söylüyordu: 

"-Fevkalade memnunuz. Çok 
büyük bir hüsnükabul gösterdiler. 
iyi neticeli bir seyahat yaptık. 

Yugoslavyanın heryerini ve her 
ıeyini gördük. Dost memleket 
hakkında tam fikir edindik.,. 

Garm dış kapısına çıkıldığı za . 
man burada vali Muhiddin Üstiin· 
dağ kısa bir nutuk söyliyerek baş 
vekilimize hoş geldiniz dedi ve baş
vekilimiz buna tC§ekkGrlerle muka
bele etti. 

Bu esnada garın kar§ı kaldm
nıını dolduran binlerce kişi başbaka
nı ıiddetle alkı§lamağa başlamı§tı. 
Başvekilimiz otomob:llerini bir ya-
na bırakarak halka doğru ilerledi. 
Bir taraftan da şapkasını çıkararak 
onları selamlıyordu: 

- Bravo, bravo!. .. 
- Yaşa!. .. 
- Varol!. .. 
Sesleri etrafı çınlatıyordu. Bir 

çok kimseler atılarak başbakanın el
lerini öpüyordu. ismet lnönü hal
kın önünden ilerliyerek yüksek ses
le sordu: 

- Nasılsınız I 

Varol, bravo sesleri alkışlar ara· 
smdan ileriye kadar giden baıvekil 
otomobile döndü ve refikaaiyle be· 
raber bindiği otomobil hareket edip 
köıeyi dönünceye kadar bu alkıı 
tufanı devam etti. 

Perapalasta 

istasyondan doğruca Perapalas 
oteline giden başvekilimiz burada 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü A· 
::a! il~ Milli Müdafaa v~kili Kazını 
Özalp da bulunduğu halde bazı ze· 
vatı ve bu meyanda Orgeneral F ah· 
reddin Altay, Kazım, General Ha
lis, Ali Fuad, Amiral Şükrü Oka-

nı kabul etmişler kendileriyle 
müddet görütmütlerdir. 

intibalar 

bir 

ismet İnönü Yugoslavya seya
hatinden fevkalade memnun olarak 
dönmÜ§tÜr. Çünkü müttefik mem
lekette Türkiyeye karıı gösterilen 
sevginin en derin halk tabakalarına 
kadar yerle§miı olduğunu kendi 
gözü ile görmüştür. 

Hususi tren geçtiği yerlerde en 
küçük köylerde bile durmı;lk mec· 
buriyetinde kalmış, buralarda top· 
lanan ahali hükumet reisimizi 
candan alkışlamışlardır. 

ismet İnönü Yugoslav devlet 
adamlannm, Yugoslav başvekili 
Stoyadinoviç'in yüksek meziyetleri· 
ni memleketlerinde ve kendi eserle· 
ri arasında görmüş olmaktan dola· 
yı da çok mütehassistir. Yugoslav 
ordusunun az zaman içinde temin 
etmiş olduğu kuvvet ve mükemmeli. 
yeti son derecede takdir etmekte • 
dir. 
Başvekilimiz bu akşam gidiyor 

Ba§vekilimiz İsmet İnönü berabe
rinde Hariciye vekili Tevfik Rüştı:i 
Aras ve MiJli Müdafaa vekili Kazım 

Özalp olduğu halde Ankaraya gidecek· 
tir. Ba§vekilimiz giderken de ayni me. 
rasim tekrarlanacaktır. 

Başvekilimizin Londra seyahati 
Baıvekilimiz, İngiliz kralının 12 

mayısta yapılacak olan tac giyme me
rasiminde bulunmak üzere 6 mayısta 
Loooraya hareket edecektir. 

Baıvekilimize Orgeneral 1'azım ve 
Amiral Şükrü Okan refakat edecekler-
dir. 

Edimeden geçerken 
Başvekilimiz dün gece Edirneden 

geçerken istasyonda tevakkuf etmiı ve 
asker, jandarma, polis kıt'aları, kalaba
lık bir halk kütlesi tarafından sevinçle 
kar§ılanrruıtxr. 

Başvekilimiz trenin istasyonda te· 
vakkuf ettiği 15 dakika zarfında. istas-
yon• 1n ı-<.1'. 'ıvlL t. ... il .. !r Lh S'"h' 11-.;; "" .. 

disin1 karııliyanların ellerini sıkmıı, ve 
selam duran kıt'aları teftiş etmiıtir. 

Daha sonra seyahat intibalarını şu şe
kilde anlatmıştır: 

"- Seyahatimden çok memnunum. 
Yugoslavya benim ziyaretim münasebe
tiyle adeta bayram yaptı. Belgradda ve 
YugQslavyanın her yerinde içten gelen 
sevgi tezahürleriyle karşılandım. O de· 
r~e ki uzun müddet köylerinden çık. 
mryan köy~:.iler bile beni görmek, ıah-

sıma ve memleketime karıı olan mu
habbetlerini göstermek için ziyaret et • 
tiğim şehir ve kasabalara gelmek sure

tiyle büyük zahmetlere katlanmışlar -
dır. Tekrar ediyorum, her yerde çok 
büyük bir sevgi ve alaka ile kal'§ı
lan dım. 

Bulgaristanda da öyle ... Sa Majes
te Bulgar Kralı da bana karşı çok bü
yük bir alaka ve samimiyet gösterdi. 
Çok memnunum. Bu seyahatimi ve bu 
esnada gördüğüm yüksek muhabbeti 
hiç unutmıyacağım ... 

Başvekil bu sırada yağmakta olan 
yağmura işaret ederek: 

"- Yağmur yağıyor,, demiş, Ka
zım Dirik cevap vermiştir: 

"- Evet, bereket getirdiniz! .. Baı. 
vekil gülerek devam etmiıtir: 

"- Yugoslavyada da sık sık yağ

dı. Öyle ya, oraya da muhabbet gö
türdüm.,,, 

Bulgaristandan geçerken 
İsmet İnönünün Sofya ziyareti ha

berlerini dün aldığımız telgraflarla bil· 
dirmiştik. Gelen mütemmim haberlere 

göre başvekilimiz Sofyada fevkalade 
merasimle karıılanmıgtır. Bulgaristan 

teırifat usullerine göre askeri merasim 
ancak devlet reislerine yapılmak mutat 
iken hmet İnönünün ziyareti münase. 
betiyle bu kaide ilk defa olarak değiş
tirilmi§ ve baıvekilimiz askeri merasim
le karıdanmııtır • 

İsmet İnönü Türk sefaretinde bir 
müddet istirahatten sonra Bulgar baş
vekilini ziyaret etmiş, bir m:.iddet son
ra Köse İvanof bu ziyareti sefaretimiz. 
de iade etmiıtfr. 

Kral nezdinde 
Bu sırada Kralın baı1 yaverleri mi· 

ralay Jeçef sarayın otomobiliyle sefa· 
rethanemize geimiı ve Baıvekilimizi a-

]arak Kralın nezdlerine ıötürmüıtUr. 

Başvekilimiz sarayda Kral Sa Majeste 
Borisle görüşürken Bulgar Başvekili 

Köse İvan<ıf sefarethanemizde kalmıı 
ve Hariciye Vekilimizle görüşmüttür. 

Başvekilimiz İsmet İnönünden sonra 
Kral Hariciye vekilimizi kabul etmiı 
ve saat 13,30 da Sofyaya 11 kilometre 
mesafede bulunan Vranya sarayında 

Başvekilimizle Hariciye Vekilimiz ıe -
refine bir öğle ziyafeti vermiştir. Bu 
ziyafette Bulgar Başvekili Köse İvanof, 
Sofya sefirimiz Ali Şevki Berkerle 
Krahn maiyeti de hazır bulunmuştur. 

Ziyafetten sonra Majeste Boris Başve
kilimizle Hariciye Vekilimizi ve Bul -
gar Baivekilini yanlarmda ahkoymuş, 

ve diğer zevat Sofyaya avdet etmi§fr. 
Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimlz 

eksprese Vranya kasrının istas}onu o -
lan Kazisene istasyonundan b!nmişler -
dir. Kaziçene istasyonunda Başvekili
mizi ve Hariciye Vekilimizi bizzat 
Kralın b:raderi Prens Kiri!, Bulgar Ba~
vekili Köse İvanof ve Kralın yaverleri 
teşyi etmiştir. Burada da Hassa ala
yından bir bölük selam resmini ifa etmiş 
ve Başvekilimiz ~:ivari boruzanlariyle 
mutantan bir surette teşyi edilmiştir. 

Teşrifat umum müdürü, polis u
mum müdürü, demiryollar umum mü
dürü, Sofya sefirimiz Ali Şevki Berker 
ve refikaları Başvekilimizi hududa ka
dar te§yi etmişlerdir. 

Filibeden geçerken 
Sofyaı 21 (A, A.) - Ankaraya ha. 

reket etmiş <>lan Başvekil İsmet İnönü, 
Filibe istasyonunda matbuat m:.imessil
Jerine beyan!ltta bulunmuş ve kendisi • 
nin, genç Türk heyeti erkanının Bulga· 
ristanda gördükleri samimi hüsnü ka
bülden dolayı hararetli teşekkürlerini 

bildirdikten sonra da ezcümle demiştil' 
ki: 

"- On senelik siyasetimiz esnasın • 
da Bulgaristanla dostluğa daima hususi 
bir ehemmiyet verdik. Terakkinin ve 
refahın bilhassa n am ve sUlha müte· 
vak.kıf olduğuna yakınen kani olduğu
muz;-ı1,s111 "lll!J -Oirıı.uı.ım:ı lüi:IT"luHht}'t· 
rek en ı:ı.mimi surette Bal1i:an idealine 
bağlandık ve büt•:in Balkan memleket
lerine karşı tam bir emniyetle hare -
ket ettik. 

Bulgaristan hükmetinin hakimane 
siyasetinin verimli, müsbet ve Balkan
lardaki müstakbel münasebetler için 
ümitlerle dolu neticelerini kaydetmek
le çok bahtiyarız. 

Milletinin büyük menfaatlerine de
rin surette vakıf bulunan yüksek dev
let adamı, başvekil B. Köse İvanof ay. 
ni zamanda, Balkanlar arası sulhunun 
da b:.iyük mürevvicidir. 

Yugoslavya hükmetinin de Bulga • 
ristana karşı ç-ok iyi hislerle mütehassis 
bulunduğunu müşahede etmekliğime 

bir vesile teşkil eden Yugoılavya seya· 
hatımdan avdette Bulgar hükumeti le 
yaptığım teması, mesud bir hadise ola
rak telakki etmekteyim, Şüphe yoktur 

ki, Bulgar • Yugoslav iyi münasebet· 
terinden, biz, bütün Balkanlılar, sulh 
ideali eseri iç1n çok kıymetli semere • 

ler alacağız. Asil Bulgar milleti nez • 
dinde en samimi temennilerime tercü • 
man olmasını ve 'l\Jrkiyenin en iyi dost
luk hissiyatına inanmasmı Bulgar mat. 
buatından dilerim. 

Resim federasyonu 
kurulmak isteniyor 

Dün Alayköşkünde mühim bir top
lantı yapxlmıştır. Güzel sanatlc.r birliği 
müstakil ressamlar ve heykeltraşlar bir. 
liği, "D,. grupu gibi muhtelif kısımlara 
ayrrlmış olan ressam ve heykeltraşları· 
mızın bir "resim federasyonu,. kurma
larını istihdaf eden bu toplantıda bütün 
bu te§ekküllerden üçer murahhas bu. 
lunmuştur. 

Dünkü toplantıda mutabakat hasıl 
olmuştur. Netice yakında hükumete 
bildirilecek ve bir nizamname yapıla

caktır. 

ı-..;·~-~--~-;-·1 
l latanbulun en çok ıatrlan ha·f 
i kiki akıam gazetesidir. ilanla -~ 
i rmı HABER'e verenler kire •i . . 
: derler. : 
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Amerikan ncado daınıs 
Amrı ikan revü tiyatrolarının icat ettikleri çok calibi dikkat bir sahne oyu
nunu bugünlerde Londrahlar da seyretmek imkanını bulacaklardır. 
Bu sahne oyunu. genç ve gür.el dansöz !erin sahnede dansederlerken yavaş 
yavaş soyunmalarından ibarettir. Dansözler bu soyunmayı. halkın ahlak 
hislerine dokunmaksızın çok sanatkarane yapmaktadırlar. L:-ndrada bu oyu. 
nu ilk defa gösterecek olan Amerikalı Rey kardeşler !ngiltereye vasıl ol. 
muşlardır. Sahneye evvela tamamiyle kostümlü olarak çıkacaklar, sonra 
yavaş yavaş soyunarak dansözlerin muta"d çıplaklığını elde edeceklerdir., 

Karadeniz vapuru 

k. i P' anırz'la Yunan :Portekiz, Al- kında §U malumatı verır.ektedır: ıı r , , . . . 
b d l b 600 k• .. ·1y·ı ta Bu son bombardıman, Madrıtın ıun-man te aasın an o an u 'ıı • .. ··~ ·· d ,_ 

. k · diye kadar gordugu bombar ımanı4nn 
tanbula getırece tır. f .. d h ti" · d' · 

'k en ecıı ve en e şe ısıy ı. İspanyol harbinden hayatları tehlı .. e-
ye düşen birçok kişilerin, bu arada yuz-

Ierce sermayedar, zenıin tacir, prens ve 
prenseslerin ispanyadaki ecnebi sefa. 

rethanelerine iltica ettikleri malUmdur · 
Bu arada Türk sefarethanesinc sığınan 

altı yüz kişi hakkında da hükumetimizle 

Valensiya hükumeti arasında konuşma 
tar cereyan etmiş ve bunların salimen 

Türkiyeye getirilmesi kararla~mış bu· 
lunuyor. 

Mültecilerden ecnebi olanlar ıehri

mize geldikten birkaç gün ıonra, gene 

hükumetimizin yardımile kendi memle. 
ketlerine gideceklerdir. 

Madrit faciası 

Yaralıların ekserisi, obüs parçalarile 
delik deşik edilmişlerdi. Ve kanla dol~ 
olan hastanenin ameliyat salonu, canhı. 
raş bir sahne arzediyor. Ölüler, aceley• 
le tedavileri yapılarak bırakdan yaralı-' 
Iarla yanyana sediyeler içinde bulunu. 
yorlar. Birçok insanlar. gözyaşları için· 
de hastaneye koşarak ölü ve yaralıların 
isimlerini öğrenmek istiyorlar. Şimdiye 
kadar re.men tesbit edilen yarahların 
adedi 71 dir. Ölülerin adedi henüz bel
li değildir. Öğleden sonra saat ikiye'. 
doğru. Alman mamulatından 155 mili. 
metrelik bir obüs, İngiliz parlamento 
heyetinin inmiş olduğu "Gran Via., ote 
tine düşmüştür. Bu sırada Düşes At
holle heyetin diğer azaları otelde yemek 

Entransijan gazetesinin Madritteki teydiler. Obüs be§ kişinin ölümüne ıe
hususi muhabiri, Madritin asiler tara· bebiyet vermiştir. Otelin önü, insan eti 

Ahlaksızlar 
şebekesi 

fxndan son bombardıman eınaaında vu. parçalar~l~~~lm_u.:.şt_u_r_. ----- 
..::.=:=-:=:..::.:.=:.:.::..:..~------------:~~ 

Leh Hariciye 

KtlçUk ~ocuklara 
tecavüz ediyorlarmış 

Polis çok ıent hareketler yapan bir 

ıebekeyi meydana çıkarmıştır. En bü. 

yüğü yedi ve en küçüğü beş yaşında 

olmak üzere bazı çocuklara tecavüz 

edilmiştir. Bu çocuklardan Nazmi, Sab

ri ve Şerif isminde üç çocuğa tecavüz 
vaki olduğu tesbit edilmiıtir. Şebeke ef

radından ve Şerife taarruz ettiği anla. 
1ılan Recep iıminde biri yakahnmııtır. 

Diğer suçluların da bugün yakalana· 
cakları muhakkak görülmektedir. 

Nazırı Bükreşle 
Neler konuşacak ? 
Bükreı. 21 (A.A.) - Yarın Bilkreıe 

hareket edecek olan Lehistan hariciye 
nazın Beck'in ziyareti, Avrupa mesele
leri hakkında noktai nazar teatilerine 
medar olacaktır. Ancak Lehistan ile 
Romanya esasen iki memleketin hu. 
dutlannı mütekabilen zaman altına alan 
bir ittifak muahedesi ile biribirine sıkı 
surette bağlı olduklanndan yeıpılacak 
görüşmeler, Leh • Rumen itti!aknının 

hayatiyetinin teyidinden başka bir ma
nayı haiz olamaz. Beck ile Antonesko 
ayni zamanda iktisadi meseleleı turizm 
meselelerine de temas edeceklerdir. 

Tabiatta ha.yat müaıdel.eai 
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·ı · rova nizamında büyük Ok yanoı ta seyr halinde ... 

JiP'~~YSYı teh~it eden 
ve korkutan muselles ... 

Ç 1 f 1 1 so yıl istismar eden Japonya Okyanos 
OŞ ma za er D ğl Un Un yaklaştıg"' 101 hissediyor 

hAklmlyetlne veda edece g 
Büyük deniz devletleri Akdeniz. 

de ) aprlmış olan İtalyan manevra· 
larmdan sonra şimdi gözlerini bü· 
yük Okyanusa çevirmiş bulunuyor
lar. 

Zira, Asyanın Japonyaya yakın 
kıyılarından sekiz bin kilometre u· 
zakta bulunan Şimali Amerika Bir· 
lcşik devletleri donanması şu anda 
bu ucsuz bucaksız Okyanusta bü
yük bir manevraya başlamış bulu· 
nuyor. 

Telgraflar Amiral Artür ]. Hep· 
bum'un kumandası altında cereyan 
eden bu manevralara f 39 harp ge· 
misinin ve 469 harp tayyaresinin iş· 
tirak ettiğini bildirdiler. Bugüne ka· 
dar birçok büyük deniz manevra· 
ları görülmüştür, fakat böyle kud· 
retli bir donanmanın 469 tayyare 
den mürekkep muazzam bir hava 
kuvveti ile müştereken bir harp ma· 
nevrasına kalkıştığı göriilmemiştir. 

Amiral Hepburn'un aldığı vazi· 
fe ve manevra planı henüz mali'ım 
değildir. Bununla beraber gelen 
telgraflar_çja aT}a filo.:Ha ay adasJna 
giderken bir kısım ağır gemilerin de 
f\laskaya ve Aleutin adalarına doğ· 
ru yola düzülmesi Amerikan deniz 
erkanıharbiyesinin büyük Okyanus· 
daki bütün deniz üsleı-inden istifade 
imkanını tecrübe etmek istediğini 

göstermektedir. 
Amerikanın büyük Okyanustaki 

Stratejik vaziyeti bütün idclilara 
rağmen Japonyayı derin derin dü • 
tündürmektedir. Şimali Amerika 
Birleşik devletleri büyük Okyanu· 
sun ortasında şu mühim üslere ma· 
liktir: 

1 - Alaska . 
2 - Gams adaları \ 

3 - Havay adalan 
Havay adaları 1898 denberi A

merikanın elinde bulunmakta ve 
Şimali Amerikanın garp kıyıların· 
dan kalkan bir donanmanın Asya. 
ya doğru ilk esaslı istinadgahı vazi· 
fesini görmektedir. Amerika bu· 
rada açık deniz filoları ·için her türlü 
imkanları hazırlamıştır. 

Şimalde Amerika ve Asya kıt'· 
alarmın birleştikleri yerdeki Alaska 
ile bu adalar ve Okyanusun Asyaya 
çok yakın bir noktasında ve Japon· 
yanın ccnubundaki Gams adaların· 
daki Ü~ Japonyayı şimalinden, ce· 
nubundan ve şarkından tehditli bir 
müselles arasında bulundurmakta· 
dır. Dünyadaki tayyarelerin (hiç 
durmadan en uzun uçuşlar) yapabi· 
lenleri Amerika müdafaa kuvvetle· 
rinin emrinde bulunmaktadır. Bun· 
lardan "Flying F ortress,. adı verilen 
ilkinin tecrübeleri yapıldığı günden 
beri Okyanuslarda i~i olan büyük 
deniz devletleri dehşetli bir telaş.a 
düşmüşlerdir. 5000 kilometrelik bır 
mesafede hiç bir yere uğramada~ 
uçan bu tayyareler hem süratlerı 
hem büyüklükleri ve çok bomba ta· 
şımaları bakımından bugünün en 
mükemmel hava harp silahları sa· 
yılmaktadırlar. Japonya bu tip A· 
merikan tayyarelerinin daha fazla 
tekemmülünden ve bu silahların A· 
.~:rlk~ toı af ından Okyanusta da 
kullanılması ihtimalinden tedehhüş 
etmektedir. Zira büyük Okyanusun 
bir kıyısından havalanıp bir hami~· 
de Japon adalarına varamasalar bı-

,. 
~ I 
S manevralara iştirak ettiği haber verilen ~ensilva~ya saf harp gemi· 

on sinde bir müddet evvel yapılan bır merasım ..• 
eevkrdill'n amiral Joset :M. Ree~eıı crkl\nı harbiyesi muvacehesinde kumandayı 

l TekaUdernıral Artur J. Hepburn'a devrediyor ki bugUnkU bUyUk manevraları idare eden 
h&Ien " amiral budur.] 

le Gam • Alaska - Havay üslerin· 
d istifade ederek Okyanus hava· 

1 e~nda Amerikan egemenliğini ko· 
] ar lıkla kurabilirler. Flying F ort· 
ay tipindeki bu dört motörli.i ve 
res~te 480 kilometre süratli büyük 
=~areler kara tay~~releridir. Bun: 
]ardan birkaç tanesının, bu seferkı 

nevralarda, Alaska, Havay ve 
c:ms'dan hav~l~nıp ana. filonun 

nevralarına ıştırak etmesı muhte· 
maldir. Lakin Amerikan Amiralh· 
~e ın eınri altındaki 469 tayyarelik 
gın h k . . uazzam ava uvvetı uçak gemı· 
ın d . 1 . }eriyle taşınan . enız tayyare erın· 
den mürekkeptır. 1 

Demek oluyor ki Amerika uçak 
gemilerinden birç,ğu, yahut hep· 
i bu manevraya iştirak etmektedir. 

Birçok Amerikan harp ~emiler~~de 
birer ikişer katapult ( ) ve uı;er 
beş~r uçak bulunmakta ise de bunla· 
rın bu muazzam yekunu doldurmı· 
vacakları meydandadır. 
• Ucak gemilerine bi.iyük bir e· 
hcmn;iyet veren Amerikanın bu 
kuvvetleri hakkında kısaca malUmat 
verelim: .. 

Bu anda Amirallığın emrinde bu· 
yüklü küçüklü altı uçak g~"?isi var: 
dır. Yedinci bir uçak gemısı d~ tez 
gahtadır. Bunların en yenilerı olan 
y orktovn ve Enterprise ( 19: 900.~ 
tonlup 34 mil süratinde gemılerdır 
ki beheri 108 tayyare taşır. Ranger 

14,400 ton, 30 mil sürat 79 tayyare 

taşır. O 
Leksington ve Saratoga 33,00 
34 mil sürat beheri 135 tayyare 

ton . . d 
Bu iki gemı aynı zaman a 

taşır. . • 1 d 
derece güzel sılahlanmış ar ır 

:ı°n ikisinde de 8 tane 20,3 lük, 12 
a. 1 ? 7 lik hava müdafaa topu, tane .. , 

dört tane 5,7 lik t?p vardır. 

(•) Tayyare fırlatma mancınık. 

Langley 11,500 ton 15 mil sÜ· 
rat 34 uçak. 

Süratinin azlığı yi.izünden bu 
son geminin manevr.alara iştirak et· 
memiş olduğu tahmın edilebilir. 

Okyanusun en biiyük rakibi o· 
lan Japonya ise bugün açık deniz· 
}ere ancak 240 uçak taşıyabilir ki 
bu uçakların harp kıymetleri pek 
şüphelidir. 

İkisi Okyanusun göbeğind~ ve 
üçündisü her türlü sürprizlere mü· 
sait bir coğrafi noktada bulunan 
deniz iisleri arasında son sistem bü· 
yük gemiler, orta. ve küçi.ik kru· 
vazörler, açık denız muhripleri ve 
acık deniz "denizaltı., gemileri ile 
s~ymz uçakların iştirak ettiği bu 
manevra uzak şarktaki hakimiyet 
boy ölçi.işmelerinde Amerikanın bü
yük ehemmiyetini tebarüz ettiren 
bir nümayiş suretinde tefsir edilebi· 
lir. Bu nümayişin sulha hizmeti 
büyük olacağını söylemek de mi.im· 
kündür. Japonya fazla ihtirasları 
yi.izi.inden son altı ~ene iç~n.de u~~k 
şarkta her menfaatı k~ncli~ın~ duş· 
man etmiştir. Müstakbel bır harpte 
uzak ~arkın en büyük kuvvetlerin • 
den biri olan Rus denizaltı filoları 
da Amerikan donanmasiyle birlikte 
hareket edecek olurlarsa Japonyamn 
Okyanus hi.ikimiyeti iddialarına ve· 
da c-tmesi l&zım gelir. 

Amiral Togo'nun Coşimada san'. 
at ve ci.iretten ziyade büyük bir 
tRli eseri olan zaferi de işte nihayet 
30 yıl istismar edilebilir. 

Okyanusun sağ ve sol kıyıla· 
rındaki bugünkü rakip kuvvetlerin 
Stratejik veziyetleri ve kıymetleri 
kar~ısında Japonya donanmasının 
yeni bir Çoşima yaratabileceğine biz 
şüphe ile bakarız. 

Japon ufuklarında ne eski tali, 
ne eski imkan var. Nizamettin Nazif 

Ru ak,am mPmleketln bPr ~erinde ı 19 
halke\·lnde bü)iik HAmid l('ln mf'raıılm ~·apı 
Jacaktır. Halkt>\·lf'rindt" toplan&Cllk on blnlf'r 
<'e memll'kd çO<.'utu bugün onu anacak, eııer 
leri, ,ıırlf'rl okunacaktır. 

Butün Ttlrkl,p•dfll halkt'\lf'rindfl' mf'rıuılm ı 
bu ak,am 83.at '!1,30 da ba~la~·Rcaktır. 

Bu ak,am ıehrlnılzedkl halkl'\"lf'rlnde tat. 
blk edllecfl'k program ıudur: 

EmlnönU Halkevinde AgAh Sırrı, Dr. Sadi, 
Halit Bayrı ve daha bazı zevat tarafından 
söz söylenecek, Sevim Levent, Bedriye Ye 
gln.ııay, ~akl Tezel, Hlmldln eserlennden 
pa.rcalar okuyacaklardır. 

Dr. Celll Tahsin Boran, Se\'lm Levent, de 
Ef berden bir perdP temeli edeceklerdir. Bu 
merasim ayni zamanda 1.ııtlL!lbul radyOl!lle 
de verilecektir. 
Beyoğlu halke\1nde, meruime, relı Ekrem 

Türün bir hltabeııile bR§lanacak, Semih MUm 
taz tarafından Hlmldln hayatı, Mltat Cemal 
tuafmdan Hlmlde alt ihUsa.ıılar, Refik Ah 
met tarafından Hlmldln edebt §ahsiyetl an 
latılacak ve 1.ıımall HAmi tarafından Hlmi 
din eserleri, lsmall Habib tarafından da mu 
teaddlt oilrler okunacaktır. 

Şişli halkevlnde, Hıfzı Tevfik, Hlınldln 

hayatı ve eııerleri hakkında. bir konferanı 
verecek ve eserlerinden ba7.ı parçalar okuya 
cRk, bundan l!onra muhtelif gençler tarafın 
dan temıılllcr vf'.rilecektır. 

Beşiktaş halkevlnde Muzafff'r German 
tarafından HAmldln e11erlerl hakkında bir 
konferans verilecek, projekıılyonla Hlmldln 
hayatına ıılt resimler ı;&terilecek. ollrlerl 
okunacak ve HAmldln t:i)•atro eserlerinden 
bazı perdeler temsil edilecektir. 

Kadıköy halkevinde Hlmldln hayat ve 
eserleri hakkında Turhan Tan ve Behçet 
Yazar tarafından birer konferans verllec~k 

Ur. 
Şehremini halkevinde de Hlmldln eeerlerl, 

hayatı hakkında müteaddit konferanıla.r ve 

rllecektlr. 

23 nisan 
bayramı 

Çocuk haflasuun 
programı hazırlandı 

23 nlıan bayramlle bRflayAn çocuk haftl\ 
sının programı tamamen hRzırlanmıotır. Bu 
progrıı.ma. ;göre cuma günU saat 11 de. te.le 
be cumfıurJyet. Abidesi etra!mda toplanacak, 

ııehlr bandosu İı!tlkl&l martını çalacak ve 
talebe de hf'p bir ağızdRn l!tlkllH marııını 

aöyllyecek ve Deniz mektebi ta)ebP.l!i taratın 
dan meydandaki direğe sancak çekilecektir. 

Bundan ııonra Çocuk E.'lrgcme Kurumu 
ve ııehrlmlz Halkevleri namına Beyoğlu Hal 
kevl reisi Ekrem Ttlr bir nutuk aöyliyecek. 

talıobe ara11ından ayrıll\n birkaç çocuk ta bu 
bAyramm ehemmiyeti hakkındll kısaca birt'r 
nutuk vereceklerdir. Abideye Çocuk Esirge 
me kurumu, halkevlerl ve diğer mUeaaeseıer 
tarafından çelenkler konacaktır. 

Talf'bcnln intihap edeceği bir çocuk heye 
u bllyUkle;-ımıze tazim lclgratları çekcct'k 
ve mera.sime nihayet verilccckUr. 

Saat 15 te 'l'epcb~ı kışlık tlyatrosundll 
Beyoğlu halke,•lnln temsil şubesi tarl\fından 
ı;ocultlara. muhtcll! piyesler gösterilecektir. 

24 nisan cumartesi gUnU saat 10,30 dil 
Akay idaresinin bir vapuru ile Beyoğlu mın 
takaSl llkmektepleri talebesi Boğazda gezin 
tiye götUrlllecek, bu geziye gchir bandosu da 
iştirak edf'cektir. Ayni gUndr. saat 14 te 
Taksim bahc;,.,sinde Beyo~lu Çocuk Esirgeme 
kurumu tarafından çocuklara b r gardenpar 
ti verilecektir. 

26 ve 27 nisan gUnleri Beyoıttunda Melek, 
İpek, Sümer, Yıldız, Şık, Alkazar alnP.mala 
rındR ne,ıktaş ve Beyoğlu kazl\larma tabi 
mektl'pİerrtekl çocuklara uat 10 dan 17 ye 
kadar sln,.mR göııtf'rilecektir. · - ---

Enver Paşa 
nasıl 

öldürülmüş ? 
Bir Viyana J{Bzetesl 

"lfşuat'?,,ta bulunuyor 
Viya.nada çıkan Neues Wiener Jour

nal,. gazetesi ''şimdi G. P. U. teı1kilhı 
reisi olan,. ve Sovyet Rusyanın üçüncü 
en kuvvetli şahsiyeti bulunan Ejofun 
Enver pa~anın katili olduğunu yazmak. 
tadır. Bu yazıya göre Enver paşayı 
kontrole memur e:iilen Ejof onu çadr· 
rında kendi hançeri ile arkasırıuan vu
rarak öldürmüştür. 

isyan eden 
Htntll fakir 

Londra, 20 (A.A.) - Delhirlen bil. 
dirildiğine göre, İpi fakiri cami cami ge· 
zerek İngiltere aleyhinde mukaddes 
cihat için vaizde bulunmakta dır 

Arsolkotta birkaç İngiliz müfrezesi 
hücuma uğramııtır. 

BUtUn yurtd&§lar, bu meraııimlert da\'eUJ 
dlrler. 

Sovyet Rusyada Hamid ihtifali 
.Lcnlngrad 20 ( A.A. ı - SovyeUer birliği 

Bılg.i akademisinin dofu emıtitüsUnde, enstl 
tUnUn TUrk cemiyeti dUn bir toplantı yap 
mı~tır. 

Akademisyen Samolloviç, lstanbulda ölen 
Türk §ıı..ld Abdülhak HA.mit için ııöyleditf 
nutukta, HA.midi TUrklyenın en ileri müte 
fekkirlP.rlnden biri olarak ta.,·si! ve Türk ede 
blyatı tarihindeki mUmtaz rolünü kaydeyle 
mlştir. 

Allahın evinin 
perdesini 

kesen 
ihtiyar Inebolulo 

mahkemede neler 
sUyJUyor 1 

68 yaşında bir 1nebolulunun Yenica. 
miin perdesini keserken yakalandığını 
dün yazmıştık. 

w Elinde sopasr, sırtında kebesi ve aya. 
gında çarığile cürmü meşhut mahkeme· 
sine getirilen bu ihtiyarın duruşması 
dün yapılmıştır. 

. Halil mahkemede şöyle ifade vermiı· 
tır. 

"- Ben İneboluluyum. Orada iş bu. 
lamadım. Yaşım da ilerledi. Kimsesizim 
"istanbulda bir fakirhane var. Oraya 
gidersen ahir vaktinde rahat edersin., 
dediler. 
Bir motörle lstanbula geldim. Motör 
beni Köprüye çıkardı. Sokakt.:l kaldım. 
Gidecek hiçbir yerim yoktur. Gece Ye· 
nicamiin mermerleri üstünde titriyor
dum. Soğuktan ölecektim. Bakt1m kapı 
da yorgan var. Onu kesip de kendime 
yorgan yapacaktım. Yakaladılar Bunun 
günah olduğunu bilirim ama, ne yapa. 
yım. Cami Allahın evidir. O benim gü
nahımı affeder. Kul hakkı zordur . ., .. . ,. 

Mahkeme Halilin yaşını tayın ıçın 

kendisini tıbbı adliye i;Öl)~~r~tir 

Beneberlt teşkllAtı 
ilga edlldl 

Berlin, 21 (A.A.) - On dokuzuncu 
asırda tesis edilen Yahudi Bene· Berith 
teşkilatı bütiın Almanyada ilga edilmiş. 

tir. 

Çocuk kaçıran 
bir kartal 

Roma, 21 (A.A.) - Siappıcma (Mır 
dına) dan bildirildiğine göre bir kartal 
16 aylık bir çocuğu havaya kaldırmış

tır. Çocuğun babası tarafından atılan 
tüfek kurşunile havada yaralanan kar. 
tal çocu~u sağ ve salim olarak tekrar 
yere bırakmış ve kendisi de aldığı ya
raların tesiril e ölmüştür. 

~_::.--.~--~~~ 

________ .. ~ ..... ,.. ... ...,.._ .. ...,. ...... 
KURUN'da: 

Yugoslavyadil zengin 
olmu' bir TUrk 

-(Bu.., tara/ı S ilnciide) 
den aldığı giizel intilxılara bugıiıı de 
şunu ilciı:e ediyor : 

Yirmi, yirmi beş sene evvel Bel. 
grada gelerek helva, boza, sucuk 
ve :rahatrlokum satmakla işe ba§la. 
yan bir Türk bugün Belgradm en 
zengin adamlarından biri olmu§tur 
ve burada Pelvanoviç adile şöhret 

bulmuştur ; Yugoslavyanın son in· 
tihabatında mebus seçildiği için 
(Skupiçna) da da mevki almııı. ti
caret hayatından ilorliye ilerliye si. 
yasi şahsiyetler sırasına girmiştir. 
Pelvanoviç Belgrada Türk gazeteci. 

!erinin geldiğini haber alınca kcn· 
dilerini (Oplenasl da öğle yemeği
ne çağırmıştır : gazeteciler de bu 
daveti memnuniyetle kabul etmiş. 

!erdir. "Allah kardeşi kardeş yarat. 
mış , keselerini ayrı,, derler, Fakat 
yabancı bir memlekette böyle bir 
Türklin hiç yoktan zengin olması, 

bu yüzden siya.<>i şahsiyetler arası
na bile karışması gerçekten insana 
kendi milyoner olmu~ kadar revk 
veriyor. Kara Davud 
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6. IIcnrl Yed - 7. C. D. H. ve M KQJ - 8 Mi!vard Kcnnedi - 9. Con Royd - 10 Ronald 
Aknoluı - 11. Edgar Jepson - 12. KJemans Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası: - 19 -

Rac ihtiyar denizcinin evinden ayrıl. 
dr. Artık gidip Sir Vilfrid Denniyi gö
rebilirdi. Yolda bütün düşüncesi mese
lenin esas olan nokta üzerinde idi. Baş. 
lıca mesele amiralin ıdün akşam sandal
la inip inmediğini tesbit etmek idi. Ne
hir, yoldan görünmiyecek §Ckilde akı. 

yordu. Bu itibarla yoldan kimse görmilş 
olar.ıazdı. Vakia Fernton köprüsünden 
gö_rüli:yordu ve kıyılarında birlc;ıç köşk 
vardı ama, o saatte herkesin yatmış ol
ması lazımdı. Nihayet, belki bir iki kişi 
köprü:ien geçerken görmüş olab:lirler
di. Amiralin bu seyahatinin kitr.se tara. 
fından göriilmemiş olmasının başka bir 
ehemmiyeti de vardı. Zira bu takdirde, 
katilin, onun bu seyahatinden haberdar 
olduğunu veya ona tesadüf ettiğini ka
bul zarureti vardı. Bu sonuncu ihtimal
de ise, nasıl olup ıda eline b..ı kadar 
keskin ve müthiş bir silahr geçirmiş ve. 
ya tedarik etmişti? Hayır. Bu ihtimal 
varit değildi. Katil, amiralin ne yapaca
ğınr, nereye gideceğini biliyordu. Ve i
şin içinde taammüd vardı. Bu takdirde 
ise, katilin amiralin hususiyetlerini bi. 
len bir kimse olması lazımdı. Bir başka 
ihtimal tdaha vardı. Katil, amirale bir 
randevu vermiş, amiral de hiçbir endişe 
ve şüpheye dü§meden gitmiş olabilirdi. 

Fernton köprüsüne yaklaşınca Rac o
ta,nobilini ıdurdurdu, indi. Köprünün 
üzerinden eğilip baktı: Nehir, yüzlerce 
m~tre mesafede görünüyordu. · Yani, 
gec(dahi olsa, geçen bir sandal sara. 
hatle gözükebilirdi. Rac bu noktayı da 
tesbit ettikten sonra yoluna devam etti. 

Sir Vilfrid Denninin oturduğu Vest 
End, Vinmutun bir dış mahallesi iıdi ve 
nehir önünden akıyordu. Bütün evler 
tuğladan yapılmış idi. Etraflarında bah
çeler vardı. Fakat Sir Denninin evi, taş
tandı, daha eskiydi. Bu ev, ötekilerden 
uzakta bulunuyoı:ıdu. Bir tarafından ge. 
çen tren yolu ile arasında yüksek çalı
liklar vardı. Bu evin ismi Mardeldi. 

~e gelmiş de hala yerinde duruyorsa? 
Bu takdirde, cesedin üzerinde bulunan 
gazete Amiralin Vinmuta indiğine kat'i 
bir delil olacaktı. Bu noktayı kat'iyetle 
tesbit etmek lazımdı. 

Rac m1tmazel Fitzgeraldin firarın

dan çok fena neticelere düşüyordu. Al
lah verede bu hakikaten bir"firar,, olma 

sa. Hem ne diye Hollandı da sal:vermiş
ti? Belki fena yapmıştı? Holladın mat
mazel Fitzgerald ile, bu cinayet hakkın. 
da en iyi malUmat verebilecek kimseler 
olduğu muhakkaktı. 

Amiral hakkmda daha nerelerden ma 
lfımat alabilirdi? Bahriye neza:etine mü 
racaat edebilirdi. Vekilleri vardı. Ve
killeri hatırlayınca müfettiş vasiyetna

meyi de hatırladı. Onu da tamamilc tet. 
kik edip bitirmemişti. Vasiyetnamenin 
kopye mi, aslı mı olduğunu da bilmiyor
du. Yapılacak bir sürü işler vardı. Bu-

nun için ıde en iyi çare bir telefon ile 
birkaç memurdu. Applcton ile Ham-

pstidi sabahtan akşama kadar sandal 
bekçisi vaziyetinde bırakamaıdr. Bir 

nokta daha! Balkonun anahtarı nere
deydi? Amiraldekinden başka bir anah
tar mesela amir~in yeğeninin de anah. 
tarı var mıydı?. 

Rac not defterini çıkarıp baktı. Hiz
- metçi kız, Cenni Merton sevimli ve zeki 

bir kızdı. Fakat ifadelerine istİ:lat edile
bilir miydi? Bu eve geleli daha iiç hafta 

·olmuştu. Ya öteki hizmetçi? H~niya sı. 
kıldığım söyliyerek aylığını bile atma
dan kalkıp giden hizmetsi? Bu noktayı 
da aydınlatmak lazımdı. 

(Devamı var) 

Tarihi macera ve aşk romanı - 42 -

sanki kıvllcımlar 
Geçen kısnnlarm hülasası 

l\'işmıl1m Ay§C, fesatlariylc, hain. 
Ziklcriyıe nıc§hur ol.aıı fakat bana 
vclininıetıik eden SünbiH ağaııın 
'l?uıiyetine vcrilmi§tir. lllaksfulı ca. 
susluk yapmaktı. Faktıt sahte bir 
hadım ol.an btl .kudretli crlvcğin da. 
mına dii .. pnü§tür. Şimdi, bu kadın, 
haremağası tarafından, henil:; §Ch. 

zade olan Sultan lbmhinıc hediye 
cd.il.eccktir. 

* * • 
Sünbül ağa, yanındaki kadına cemi. 

.r 
le olsun diye: 

- Kaldırın! - emrini verdi. 
İki haremağası, nişanlımın koluna 

girdiler ve o, perişan, muzmahil bir 
halde dışarı çıkarıldı. O giderken, ni. 
kaplı kadının gözlerinin nasıl bir 
memnuniyetle ve teskin edilmiş inti. 

kam hissiyle ışıldadığını gördüm. 
Şimdi daha dikkatle bakıyor ve gö

rüyordum: Bu kadın, nişanlıma naza
ran, yaşça pek daha geçkindi. Sanki 
ya§hlığmm intikamını bu taze kadın. 
dan aldırmışçasına memnun oluyor • 

du. 
Ayşe de kapıdan çıkarken, bir kere 

dönüp ona baktı. Rakibelerin nazar
ları, iki silahşorun kılıçları gibi çatış. 
tr. 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren: A. E. 
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Maskeli, Ay~eye fazla ehemmiyet 
vermemiş olmak için mevzuu değiştir. 
di: 

- Demek ki, bu genç, o meşhur An
l::er Mustafa? - diye beni göstererek 
sordu .• Çok memnun oldum. Haydi 
bakalım, firaklı bir şarkı söylesin de 
dinli yelim. 

Bu sözü, alay eder gibi, Ayşeye işit. 
tirmek için söylemişti, belli ... 
Ayşemi muvakkaten olsun kaybet

miş olmaktan doğan bir yeisle, bir 
şarkı söyledim. Onu tekrar görebile. 
cek miydim? Zira, bu sarayın daire 
daire olup bir kısmının adamlariyle di 
ğerlerinin temas etmediklerini bili -
yordum. Acaba biz de biribirinden 
ayrı iki bölüğe mi raslıyacaktık? 

Onu göremezsem ... Onunla bukadar 
yakınken, görememek ... Bilhassa, bu a. 
cı ve tatlı zevki tatmışkcn ... havsalam 
razı olamıyordu ... 

"Acı ve tatlı zevk. .. ., dedim. Bunun 
ne olduğunu, şimdiye kadar ihsas et. 
tim sanırım: Benden'l!Ct • zavallı ben 
hadımda • mevcut olamıyan bir ikti. 

darla nişanlımın bu sahte hadım tara
fından temellük edilmesi beni son de
rece zevklendirmişti, zevklendirecekti 
de ... Kendimi hayalen Sünbiil ağanın 
yerine koyuyordum ... Ve o erkeğin bü 

Geniş 1::-:ıhçen:n parmaklığı açık oldu
ğu için Rac otomobili ile içeri girebildi, 
ve derhal bahçenin bakımsız manzara. 
sım gördü, madam Davisin, Sir Denni 
için sıkıntıda olduğuna dair sözlerini 
hatır1aıdr. 

Kapıyı çaidr. Epeyce bekledikten son 
ra, oldukça yaşlı bir kadın kapıyı açtı 
ve ne istediğini sordu: 

- Sir Denniyi görmek istiyorum. 
- fü:rada ~·ok. Ani olarak işi çıktı, 

Gast korku ile titriyor, ne olursa 
olsun . düşnı·anıarının nereye. 
gittiklerini anlamak istiyordu 

.::iler de arkadaşlarına kalmış olacak
tı ve k~ndisin: b~lmak için bu kadar 
hüyiık zahmet ·~trniyecek.leri de mey
daııdayclı. 

şında çalışmakta olan yerli başbuğ 
Mugambiye acı acı haykırdı: Londraya -~~. ilk trenle. 

AL TiNCi KISIM 

Yazan: Mtlvard Kcnncdi 

RAC F1KR1Nt DEÖIŞT1R1YOR 

Müfettiş mahirane birkaç suail ite 
vaziyeti anladı. Sir Denniyi telefona ça
ğırmışlardı. Lontlraya sık sık gi tiği va. 
ki değikli, ve bu kadar erken gitmezdi. 
Kendisi tüccar flan da değildi. Sadece 
mütekait bir memurdu. Ara sıra. müşa
vere ic;in çağrılırdı. Müfettiş bahçenin 
niçin bu kadar bakımsız olduğunu da 
anladı. Zira, insan "Sir,, ünvar.rnı ala-
bilirdi. F'\kat eğer ticaret işler:r.de bu. 
lunmayıp da sadece memurluk yapmış 
ise, bu ünvanr kendisine refah getire
mezdi. Bu yüzden Sir Dcnni, sadece te
kaüt maaşına kalmıştı, bu para ile zor 

gc:inebiliyordu. 
R:ıc bu malümatr elde edinmekle be. 

raber, tahkikatın müsbet hiçbir netice
ye va::madığım farketti. O kadar ki 
otomob:li ile Mardal'nan ayrılıp da 'dört 
yol ağzına gelince durdu. Pipc·sunu ya
karak dü!Ünmeğc b?.şladı. 

Sabahtanberi bir hayli dcı:ışmıştr. 

Vaktir1i kaybetmemişti ama, henüz ken. 
disine bi;.- plan tesbit edcrnemi~ti. Hem 
şimdi rlüşünüyordu. Amiralh evi ile 
Vinmut arası pek o kadar uzak ıdeğil-

di. Niha:ret iki buçuk mil kadar bir yol
du, ami:al pekala karadan da şehre in. 
miş ve on birde Lord Marshall oteline 
uğramı~ olabilirdi. Lakin şimuilik bu 
noktanın pek o kadar ehemm:ycti yok

tu. 
Aın!ra1in evinde, neler görmüştü? 

Aklını b:denbire gazete geleli. Aptal 
uşa~a gidip gazetenin gelip gelmediğini 
öğrenmesini tenbih etmiş, cevap atma
dan hareket etmişti. Ya hakikaten gaze. 

Çünkü bu on iki kişilik takım ı 
konak yerlerinden yola çıktıkların -
danberi, ormanın ağaçları arasında 
saklı olan uzun boylu birisi bunların 
peşine düşmüş bulunuyordu. Yü • 
zünde korku ile kin ve düşmanlığın 
nişaneleri açıkça görünen bu uzun 
boylu gözetleyici, gemicilerin konak 
yerinden ormana kaçan Gastdan baş 
kası değildi. Artlarından gittiği on 
iki kişi ise Kovri kemisindeki arka
daşları idi. 

Acaba Çinli Kay Şenk ile Momul
la adamlarını peşlerine takıp böyle 
nereye gidiyorlar~ı? Düşünüyor, 
düşünüyor, bunu bir türlü anlıya
mıyordu. Bu kadar korkunç herif
ler kendisini mi aramağa gidiyorlar
dı? 

Gast korku ile titriyordu. Ne 
olursa olsun, düşmanlarının nereye 
gittiklerini anlamak istiyordu. Bu
nun içinde en kısa ve basit yol ken
Clisi hissettirmeksizin arkalarını ko
valıyacaktı. 

Gast eski arkadaşlarına o kadar 
büyük bi.r öfke ve düşmanlık duyu
yordu ki: Onların planını öğrenip 
işlerini bırakırsa dünyadaki en de
ğerli muratlarından birine, belki de 
en büyüğüne kavuşacaktı. ·Alçak 
Çinli ile yabani yeni Zelandalmm ne 
yapacaklarım bilmiyordu. Fakat el
bette kendisi için iyi bir şey olmıya
caktı. Belki de herifler kendisini bu 
ıssız adada yalnız bırakıp incileri ala
rak, şenlikli memleketlere kaçmak 
için yeni bir yol bulmuşlardı!.. 

Gast eski suç ortaklarını böyle 
gizli gizli kovalarken heriflerin ken
disini aramadıklarına inanmıştı. On· 
lan~ yürüy\işü birini anyanlarm yii
' iimcsi değil, kendilerini 5aklamak, 
duyurmamak İstiyenlerin korkulu 
yürüyüşüydü. Bundan başka Gast 
konak yerinden kaçınca gemi de, in-

Bir aınlık G;ıst arkadaşlarının 
birdenbire dun.hıklr..rını gördü. 

Çinlinin ~erdiği bir işaret üzeri
ni! hepsi ağaç dalk.rı ve otlar arası
na saklandılar. 

Gast ne olacağını daha iyi göre· 
bilmek içi narkadaki büyük ağaçlar
dan birinin üstüne çıktı ve çok yap -
raklı bir dala yavaşça yerleşti. Bir 
sıçan gibi, sessiz davranıyor, birden 
bire arkaya baka~ak gemicilerden bi
ri tarafından görülmemek için iyice 
gizlenmiş bulunuyordu. 

Gast tanımadığı bir Avrupalının 
orman dalları arasından Çinli ile ye
ni Zelandalının saklı bulunduğu ye
re doğru yaklaştığını gördü. 

A vrupalınm geldiğini gören Mo 
mulla ile Çinli hemen saklandıkla
rı yerden çıktılar ve yeni geleni tat
lı bir yüzle selamladılar. 

Gast'm arkasına saklandığı aeaç 
Çinli, yeni Zelandalı ve yeni gelen 
adamın konuştuğu yerden oldukc:.a 
uzaktı. O kadar çalıştığı halde ne 
konuştuklarını işidemiyordu. 

Yabancı Avrupalı ile bu konuş
ma epeyce sürdükten s-:>nra yaban
cı Kay Şenk ile Momulladan ayrıl· 
dı, geldiği yana doğru uzaşlaşarak 
ağaçların arasında gözden kaybol -
du. 

Haydut gemidlcrle ormnnm or
tasında böyle gizlice görüşen yab<ı.n. 
cı Avrupalı bizim ikinci kaptan Ş:my 
derden başka kimse değildi. 

Alçak herif kendi konak yerleri
ne yakbsmca biitün hıziyle koşma· ; 
ğa b:ışbdı ve bir iki dakika sonra 
n.efesi tükenmiş bir halde kliibelerin j 
arasında girip ilerideki teknenin ba • 

- Mugambi 1 Mugambi allan aş
kına çabuk ol; sizin o uğursuz may
munlar şurada, ormanda gemici 
Şrnidi yakaladılar. Nerede ise parça 
parça edecekler. Koşup kurtarmaz
san zavallının işini bitirecekler. Ben 
yardıma çalıştım, beni de öldürecek
lerdi. Onlara ancak sen söz geç;re· 
bilirsin! Haydi durma, bizim ge -
mici Con ile . Sucivannı da yanımı 

al, belki canavarlar çok kızmışlar
dır da sana kafa tutarlar, üç kişi o -
lursanız daha iyi ... Aman durma di· 
yorum .. Şu ince yolu tutun, cana

varlarla Şmid beş adım kadar ötede 
idiler ... Ben de seninle gelmek ister· 
dim ama, görüyorsun ki, koş"l kl)şa 
soluğum tükendi, biradım daha C\ta
cak kuvveti mkalmadı .. Koşun, ko
şun .. Zavallı Şmid ! .. 

İkinci kaptan bunları söylerken 
sanki gerçekten pek çok yorulmuş 

gibi kendisini arka üstü, otlarm üs
tüne atmıştı. Hızlı hızlı nefes alma· 
ya başladı, 

Mugambi bu sözlerin karşısın· 
da birkaç saniye kadar duralamış, ne 
·yapacağmı bilmiyor gibi kalmıştı. 

Elindeki keseri yere b!rakmıya -
rak dü~ünüyordu. 

T arzan onu bilhassa iki kadı 
nı beklemek i:in konak yerinde br 
rakr.uştı. 

Şimdi onları bırakıp gitmelimiy 
di? 

Yerli Ba~buğun yüreğinden do· 
ean tuhaf bir duygu ona olduğu yer. 
c!c:1 bir adıa:ı bile uza1dnşmamc.s:nı 
emrediyor gibi idi'. 

(Davamı var) 

tlin erkeklere faik odluğunu zaten an. 
lamıştım ... Sevgilim de, bunu söylemL 
yor mıydı? ... Onlnrın ürperişleri, be
ni de heyecana getiriyordu. 

Xikaplı sultanın emrettiği şarkıyı 

söylerken, hep bunları düşünüyor. 

dum ... Ayşemin "kaybolan,, aşkıyla i . 
nim inim inliyordum. 

Artık bütün cemaat susmu~. ağzı 
köpüklü zenciler de dahil olmak üze
re, beni hayretle, takdirle, hürmetle 
dinliyordu. 

Nikaplı kadın, arada sırada: 
- Ah, ne gürel, ne güzel ... - diyor • 

du. - Sünbül, çok iyi ettin bunu ''ba
dım e~tirip., saraya aldırdığına ... O • 
nun sesi, Davut aleyhisseHimdan Y.al
mış... Öyle yakıcı, ytirek parçalayıcı 
ki... Mestoldum ... Gai]yoldum. 

Şarkı söylerken gayriihtiyari kapa
.nan gözlerimin aralanmııı kirpiklc>ri 
arasından bakıyordum. Nikaplı kndın, 
divanın üzerinde, yavaş yavas Sün • 
bille ya1daşıyordu. Avizelerin bol ışı
ğı altında, mehtapta yapayalnız, ba~ 
başa Yermiş· iki sevdalıya benzıyor -
i:ırdı. E 1ele tutuşmmıbrdı. Siyah el 
metin duruyor, lakin beyaz eller tit. 
riyordu. 

Acaba benim şarkımdan mı? 
Acaba Sünbül ağanın temQ.smdan 

mı? 

Fakat galiba salonda kimee onla _ 
rın bu halini görmüyordu. Çünkü her 
kes bana bakıyordu. Ben, şarkı scy. 
lerken, ağzını müna~cbetsiz derecede 

çok açmamasını, yüzünü çirkinl"ştirme 
mesini öğrenmiş, talim etmiş hanen • 
delerden oıaugum ıçın, güze cır man
zara arzettiğimi biliyordum. Ftıkat 

yine de düşünüyordum: bu ndar.-1a -
rın yüzüme bu kadar musirrane bak. 
maları bana aşık olmalarından fazla 
her halde, maskeli kadına knrı::1 bir 
terbiye göstermelerinden ileri geliycr. 
Zira, başlarını bile o tarafa doğru kal. 
dırmıyorlar. 

Netekim harcmağalarınm büyükle. 
rindcn biri, onların bir grupuna h·r i
ş:ıret çaktı. Kalabalığın bir kı::rıl'. ıı. 
sulla. dışarı çıktı. Sanki. ninni :::·y:e
yip de bir çocuğu uyuttuktan rc~ra, 
onu uyandırmamak i<'fo takayyüt ear
fedcn dadılar gibL D:!rken, diğer bir 
grup da çılüı ... Co.riyc1er, sazendeler, 
hanend~ler hep çıktıl~r. 

Ben de, bu gidi~i fnrkederck. celul. 
mek Uzere kalktım. 

Sünbül ağa, eliy!e: 
"- Ka.1...,. irıareti yapt\ 
Maskeli kadın da: 
- Aman, devam et. .. Dc,·am l't ! .... 

diye inledi. ... Ah bu gece ... Bu gece
nın tıiiri asla, ı:ıs1 a unutam1yacağım ..• 
Ne güzel. ne güzel ... renin sesin cid. 
den mükemmel şey Anber Mustafa ... 

Sözleriyle b"'nim f'~":me ilanı aşk 
ederken. vücuduvla ~Urbüle yaklaşı -
yor. sokuluvcrdu. Birdenbire icime 
bir his r,-c1di: · 

''- Bu Sünbül aı!a ile ayni bütün -
lü·{ün birer parçasını ter-kil ediyoruz! 
diye tas<ı.vvufkari bir zehaba kanıl • 
dım. O, beden, ben ruh... Ecd"nimin 
noksanı olan erkekliği onda bulmak· 
la haz duyuyorum ... ,. 

Artık, herkes çc'kilmi§ti ... Nikanh 
ltadın. ihtiyar iki dadı kadın ve ben 
odada kalmı~tık. Dadı kadınlar, köse
deki paravananın örür.e çömeldiler. 
Uyuklar gibi bir hal aldıl"r ... Ancak 
bu uyuklama samimi miydi, yoksa 
ae:;n mi, bielmem ... 

Saz ise, bir kapının dışmdaki para. 
vanamsı kafesin arkasında pes perde 
olarak aksediyordu. Ben de sesimi o
na uydurdum. 

Aşı!dar, biribirlerine daha sokuldu. 
lar,., Artık, nikaplı kadının nikabı 
düşmek üzereydi ki, Sünbül, eliyle i. 
şaret edip: 

- G~L.. Şuraya, tn yanımıza gel •.. 
Biı.e so!ml... dedi. 

(Devamı var) 
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Gaşyoldum. 

gayriihtiyari kap:ı· 
ralanmıı; kir.pikl<'ri 
um. Nikaph kadın, 
yavaş yava.~ Sün _ 
· A viz~crin bol ır:ı
ta yapayalnız. baş 
vdalıya benz;yor _ 
u~hrdı. Siyah el 

kin beyaz eller tit. 

rkımdan mı? 

ğanın temasından 

londa kimec onln • 
üyordu. Çünkü her 

du. Ben, şarkı sev. 
na~ebetsiz derecede 
ıizünü çirkinl"§tirme 
talim etmiş hanen • 
ıçın, güzeloir man
biliyordum. F~kat 

rdum: bu adnl!'la _ 
dar musirrane bak. 
olmalarından fazla 

i kadına karsı bir 
erinden ileri gclircr. 
e o tarafa doğru knL 

ağalarının buytikle. 
n bir grupuna b'r i
balığm bir kıEm' , 11• 

Sanki, ninni sf::·:e
uyuttuktan rcnra, 

k idn takayyüt enr-
.. D~rken, d!ğer bir 
uri;cler, sazendeler, 
ktıln.r. 

!'ii farkederck, cek~l-

et. .. De,·am et! .... 
bu gece ... Bu gece

a unutamıyacağım ... 
1... tenin sesin cid. 
Y Anber Mustafa ... 

'm r~~:mc ilfını aşk 

la ~lirbülc yakhı.ı::ı _ 
· Birdenbire içime 

a ~a ile ayni biltün • 
sını tçrkil ediyoruz! 
i bir z_ehaba kanıl _ 
n ruh... Bcdı:nİmin 
cklfği onda bulmak· 
.... , 

çe'dlmi§ti. .. Nikaplı 
1 dadı kadın ve ben 
Dadı kadınlar, k~e

n örüne çömeldilPr. 
' hal aldıhr ... Ancak 
mimi miydi, yoksa 
rn ... 
pınm duPndaki para. 
arkasında pes perde 

~du. Ben de sesimi o-

rlerine daha sokuldu. 
lph ,kadının nikabı 

i ki, Sünbül, eliyle i. 

'ra, ta yanımıza gel ... 
i. 
(Devamı var) 
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__ 4 __________ -:..P~A~RD~A~Y~A_N~_9CLU ____________ __ 
sinden ayrılmamı~tt. Belki saadetini dü. 
şünüyordu. Belki de sevgilisinin bir de· 
fa daha balkona çıkacağını ümit ederek 
bekliyordu. 

ra·:lcr Ravayak !.. Demek mütemadiyen 
loş hayallerinızc dalıyorsunuz • 
Rüyasından uyandırılan Ravayak,Jan 

Fransua Ravayak şiddetle ürperiyor. 
Yüzünün çizgileri manasız ifadesini 
tekrar alıyor, gözlerinde parlamış olan 
kıvılcım tekrar sönüyor ve başını eğe
rek, hiç itiraz etmeden, lakayt bir şekil
de, yavaşça ve nezaketle: 

- Merhaba hürmetlu biraderim Gu-

lar. 
Bu sırada genç kız, aşağıya bir nazar 

atfetmek tecessüsünde bulunmadan. 
pencereyi kapıyordu. Ravayak içini çe
kiyor Gular da sürükliyerek, uzakta ol. 

~ayan Sentonore sokağına doğru yürü
yor. Gular tesadüf ten son derece mem· 
nun gözüküyor ve bu manevraya hiç 

aldırmıyor. 
Buna rağmen, rahip, gözucuyla g~nç 

km görmüş ve birader Ravayak dıye 
hitap ettiği adamın iç çekişinin fark:~a 
varmıştı. Fakat bunu yüzünden kat ıy-
ycn belli etmiyor. 

Uzaklaşırlarken, kıyafetinden ve mağ 
rur halinden, büyük bir şahsiyet oldu
ğu anlaşılan bir adamla karşılaşıyorl~~· 
Bu adam iyi giyinmiş bir kadınla mu-

nakaşa ediyor. 
Bu parlak kıyafetli büyük şa~s~yet 

rahibin yanından geçerken ona gı_zlı ~e 
garip bir işaret yapıyor ve rahip bır goz 

kırpmasilc cevap veriyor. 
Ne kadın, ne de Ravayak bu esraren-

giz işaretlerin farkına varıyorlar. 
Adamla kadın yollarına devam ettik

ten sonra, genç kızın bulunduğu, evin 
~ptııı 8nt.!nde dcruyorla!'. Münakaşa)~. 
rına şiddetle devam ediyorlar ve hiç bi
risi, köşeye saklanmış olan bir gölgenin 
~yledikleri bütün sözleri duyduğunun 
farkında değildi. 

.Genç erkek, evin damındaki P.encere-

Bu aralık, aşağıdakiler münakaşaları· 
nı bitirmiş olacaklardı ki, kadın, üç ba. 
samağı çıkarak, kapıyı açtı. 

Genç aşığın gözleri biran, balkonu 
terkederek sokağa döndü. O zaman. o
rada bekliyen meçhUI senyörü gördü ve 

hiddetle bağırdı: 
- Gene bu Allahın belası Fuke 1 
Penceroden iyice sarkarak dişlerini 

gıcırdattı: 

- Onun kapısı önünde ne arıyor? .. 
böyle kimi çağırıyor? .. 

Filhakika o anda Fuke adındaki bu 
adam, eve girmek üzere bulunan kadını 
çağırıyordu. Kadın geriye döndü ve eli. 
ni uzattı. Bu bir el sıkışması mıydı? .• 
Bir pazarlığın uyuşulmasıy mıydı?. Mü· 
kcifatı verilmişti?. Genç aşık bunu bir 
türlü anlayamadı. Maamafih para veril· 

diğini görmüş gibiydi. Fakat bu hareket 
o kadar seridi ki, anlayamadı .. Fakat 
herhalde ka<lını tanıyordu çünkü bir. 
denbire pencereden çekilerek hiddetle: 

_ Ko11in Koli .. Ah! Her ne bahasına 
. 1 ~ ' o olursa olsun meseleyı an ayacagım .. 

zaman vay Fukenin haline 1 .. 
Diye bağırdı ve süratle merdivenler· 

den aşağıya inmeğe başladı. 
Bu esnada kapısının önünde üç silah· 

şör durdu. üçü de heybetli göziiküyor. 
du ve üçünün ıde belinde, topuklara ka
dar inen uzun düello kılıçlan asılıydı. 
Görünüşte, hiç bir •eyden yılmayan a· 
damlar oldukları belliydi. Buna ı;ığmen, 
tereddüt içinde duruyor ve bir türlü ka. 
pıyı çalmağa cesaret rdemiyorlardı. 

tçlerinden taşralı olduğu, şivesinden 
anlaşılan birisi: 

• 

... 

< 
u 
~ ... 
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Mişel Zevako 

P ARDA Y AN'ın 
OGLU 

Bu eser, ilk defa olarak HABER 
ga_zetesi tarafından dilimize çevirtil· 

1 

mıt ve gazete içinde forma forma 
verilmittir. B~lı batma bir vakayı 

hikaye eden çok heyecanlı ve 
meraklı bir romandır. 

1 937 
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Bu eserle Ha0er gazetesi nefl'iyatr lierblri, 250 sayfadan eksik olmıyan 
(7) bUyük cildi tamamlamış ve 8 incisine başlamış oluyor. Bunlardan altı da. 
nesi Mişel Zevakonun Pardayanlar serisindendir. Biri ''Güzel Prenses'' adında
ki kitaptır. Yalnız Haber gazetesi içinde forma halinde verilmekle toplanan bu 
eserlerin matbaamızda kitap şeklinde mevcudu yoktur. Bundan sonra çıka
caklar da kitap halinde çıkarılmıyacaktır. Okuyuc:ılal'lmız bu formaları lop. 
!arlarsa kitap piyasasında mevcudu bulunmıyan bir kollcksiyon yapmış ola
caklardır1 Toplanmasını tavsiye ederiz. 
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Pardayanın oğlu 

BlRNCI KIS IM 

-1-

Dördüncü Haminin, sulh ve saıcan 
isinde yaşayan Fransada, hüküm sürdü. 
ğü esnada, Paristeyiz. 

Güneşli, berrak, ılık bir mayıs saba· 
hı ... 

Arbr • Sek sokağındaki kiiçük ev
le:den birisinin penceresi açılıyor. Genç 
bir kız balkona çıkıyor. Güneşir. sıcak 
hlizmcleri, ıdağılmıyan altın bir toz ha· 
linde güzel saçlarının altın bulutlarına 

konuyor. Semanın maviliğinden daha 
berrak ve daha mavi olan ~özleri. uzun 
ve dik endamı ve bu endamın ahenk ve 
tenasübü, hareketlerindeki asil terbest
lik, bakışlarındaki samimiyet. bembeyaz 
alnının üzerine yayılan hüzün perdesi 
bütün bunlar nazarları zoriuyor, teshir 
ediyordu. 

Güzel başı, sanki mukavemet edilme· 
s! i-nkansız bir kuvvet tarafınd;\n cezp 
ediliyormuş gibi, mahcubiyetle, yava~ça 
karşıki cvt: doğru kalkıyor. 

Orada, evin en üst katındaki küçük 
balkonda genç bir erkek durııyor. Ve 
bu gcns, elleri göğsünde birleşmiş. göz. 
)erini genç kıza dıkmi§ presti~le ona 
bakıyor. 

Genç kız kızarıyor, sararıyor, .. göğıil 
heyecan için.de inip kalkıyor ... 

Gözlerini, biran, meçhul gence diki
yor, sonra ağır ağtr, esef ediyormuı gi
bi, odaya girerek pencerenin kcnadım 

itiyor. 

' 
Aıağıda, sokakta, sefil bir adam, du. 

varın dibine sığınarak, yosunlu ka!ları
nın altındaki donuk gözlerile balkona 
bakıyor. Ve güzel genç kız balkona çı· 
kınca, bu deli gözler, biııdenbire canla. 

nıyor, mistik bir ıefkat ve tatlılık ifade
si alıyor, yüzilnde, semavi bir aevinç be· 
liriyor. Ve bu zavallı da, ellerini göğsün 
de kavuşturuyor ve mırıldanıyor: 

- Ne güzel kız, yarabbim ı .. 
Bu kelimeleri söylerken, biçİmiİz bir 

şey. cesim bir yağ küreai, meçhul bir 
istikametten fırlayarak, ıayanı hayret 
bir süratle, presti§ içinde kalan adamın 
önünde duruyor. Bu yağ küresinin ·· ... 

tünde diğer küçük bir küre daha var ki 
üzerinde iki kıvılcım parlıyor. İki kısa 
bacak sütunlarıdır ve iki kocaman ayak 
bu yağ abidesinin kaidesi vazifesini gö
rüyor ve bu biçimsizliğin timsali mah· 
Ilık. derinlerden gelen boğuk b:- "'esle 
ve cidui bir tavırla şöyle diyor: 

- Sizi gene burada yakalıyorum bi. 
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RADYO 
lSTA..,'BUL: 

18,30 pl&.kla 
geme kurumu 
11 Rı!at t&rafl 
ar, Merk \:e a 
d~lan taratıı 

§&rkıla.rı, 20,3 
aöylev, 20,45 
!mdan TUrk ı 

ayarı, 21,15 < 
haberleri ve c 
plAkla aololar 
23 son. 
BERLtS: 

18,0:S opere 
20,05 konuşmı 
günUn akisle~ 
rin zamanı, r: 
22,0:S büyük ~ 
spor, 23,35 e 
PEŞTE: 

18,0:S cazb 
19,2:5 §&n kO: 
çingene orkeı 
22,25 haberle 
!ransızca, 1 
la dans hav 
Btl'KREŞ: 

18,0:S orke 
alklst , 21,05 l 
21,M konfer 
3:S hava, ha 
konseri, 23,5 
24 son habe 
LO~l>RA: 

18,05 çocul 
konseri, 19,0 
saire. 20,35 l 
numaralan, 
22,3:S ıpor, 
24,35 hava, ~ 
RO'.\IA: 1 

18,20 koro 
ra.nsıar vesa 
konser, 22,:S 
vaları, 24,0:5 
kisi . 

Bu ak,a.nı 
nöbetçi olıın 

latanbul c 
EmlnönUn 

dor) , KUçU 
ıultanda ~ 
(Hamdi), K i 
(Teotııoe>. 1 
rayda (Şer 

lemdarda ( 
Beyoğlu 

tstlklfıl e 

tarafından 

konmuştur. 

2-Urn 
~ıkartılıp tc 
takdir edih 

a-E 

Maraş 

ak beton 
fi! tutarı 
Cuma gün 
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diyormuş gi
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ir adam, du. 
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balkona çı· 
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tatlılık ifade
bir sevinç bc
l~erini cöğ11Un 
lanıyor: 
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ı , biçimsiz bir 
, meçhul bir 
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"" M1DE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. 1NKIBAZI ve ondan mütcv~Jlit ba§ ağnlarmı defeder. Son derece teksif eclilmi§ bir tuz olup 

M a Z O n MÜMASiL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DA~A KOLAY ve DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden sonra almır~a HA· 
ZJMSIZLICI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARIN! giderir. MiDE ve BAR~KLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı 
defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. Küçükf§işe çıkmı§tır,fakat büyük şişesi ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Boton 
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RADYO 
İSTA!'ı'BUL: 

18,30 pl!kla dans musikisi, 19 çocuk esir 
geme kurumu namına konferans: Doktor A 
11 Rtıat tarafından, 19,30 Mandolin orkestra 1 
sr, Merk ~e arkadaşları, 20 Nezihe ve arka J 
d~lan tarafından T.ürk musiki.Si ve halk 
ıarkıla.rı, 20,30 Ömer Rıza tarafından arapca 
söylev, 20,45 Bimen Şen ve arkadaşları tara 
tmd&n Türk musikisi ve halk ıarkıları, uat 
ayan, 21',15 orkestra, 22,15 ajana ve bo~a 
haberleri ve ertesi günün programı, 22,30 
pllkla sololar, opera ve operet parı;aları, 

23 ııon. 
BERLt.."": 

18,05 operet parçaları, 19,05 §an ve musiki 
20,05 konuşma, 20,20 orkestra konseri, 20,45 
günün akisleri, haberler, 21,20 gene milletle 
rin zamanı, gençlere hitap, gençlik şarkıları, 
22,05 büyük orkestra konseri, 23,05 haberler 
spor, 23.35 eğlenceli musiki ve dans havaları 
PEŞTE: 

18,05 cazband takımı, 18,55 konferans, 
19,25 şan konseri, 20,05 konferans, 20,40 
çingene orkestrası, 21,315 ttaıyanlarm gece!! 
22,25 haberler, 22,45 opera orkestrası, 24,05 
transızca, ltalyanca haberler, 24,115 gramofon 
la dans hava.lan, 1,10 haberler. 
BOKREŞ: 

18,05 orkestra konseri, 20,05 Romanya mu 
slklsl, 21,05 konferans, 21.25 piyano konseri, 
21,55 konferans, 22,15 Rumen §arkıları, 22, 
35 ha\'&, haberler, spor vesaire, 22.50 gece 
konseri, 23,50 almanca ve fransızca haberler 
24 son haberler. 
LO"'.lıı"DRA: 

18,05 çocukların zamanı, 19,05 orkestra 
konseri. 19,05 piyes, 20,05 hava, haberler ve 
saire. 20,35 piyano konseri, 20,50 varyete 
numara.lan, 21,35 konuşma, 22 serenatlar, 
22,35 ıpor, konu~ma, 23,30 •dans orkestrası, 
24.35 hava, haberler, 24,35 gramofon. 
RO:\IA: 

18,20 koro konseri, 18,ı55 haberler, konfe 
ranslar vesaire, 21,<Cı5 karr§ık musiki, 22,05 
konser, 22,M harp sahneleri 23,ıso dans ha• 
vaları, 24,05 bava, haberler, 24,20 dans musl 
ki!'I. 

~· eezaoeler 
Bu akşam D('hrln muhtA'llf ııemtlerlnde 

nöbetçi olan t>euuırler ıunlardrr: 
İstanbul clhetindekller: 
EmlnönUnde (Benaason), Beyazıtta (Asa 

dor), Küçükpazarda (Necati Ahmet), Eyüp 
ıultanda (liuıta!a Arif), Şehremininde 
(Hamdi), KaragUmrükte (Arif). Samatyada 
(Teofllos), Şehzadebaşmda (Hamdi). Aksa 
rayda (Şeref), Fenerde (Hüsameddin), A• 
lem darda (Sırrı Rasim), Bakır köyde (Hllll) 
Beyoğlu clheUndekller: 
tstlklAl caddesinde (A. Cevat), Boıtanba 

SlNEMALAR -

tpd 
~YA 

nLDlZ 
stnmR 
ALK.AZA• 
TAN 

$1& 

ŞARK 

ASRI 

BEYOCLU 
s Rüyalar diyarında. Dok· 

tor Sokrat 

1 A.§k şarkısı 
a Kral eğleniyor Günah ge-

cesi 
ı ırarzan kaçıyor 

ı vıyana sevdaları 

1 
TaıJra kızı. Seven kadın 

1 
pat ve Pataşon sirkte 
Programını blldirmeml§tlr 

1 
sovbOt. Saadetim sensin 

1 
Gizli izdivaç. Çingene ge-

celeri. 
f S!ngapur postasL Albn 

toplayan kızlar. 1936 Atı. 
na Balkan olimpiyatları 

1 
!ı{oskova geceleri. Yürü 

yen ölU 
şarlo asr1 zamanlar. Mas 

SANCAK 
(Eski .tııt-Orytı) 

}<eler aşağı 
Biz de insanız. Vahşi 

vın1~'I ı 
koşu 

1sTANBUL 

1 
Kör ebe. Hod Gll!onuıı 

ıntıkamı 

1 
pa.n• için yaraWmı§. Nl• 

çevo 
ı Bağdat bUlbfilü. Kim öt• 

dürdü 

1 
Beyaz ınelek. En büyük 

tehlike 
sevgilimin sesi. Kadm as 
ta unutmaz 

1 
poınpc!nin son günleri. 

cesur adam 

KADI KOY 
ı ?ır{o.rinella 

osKUDAR 
1 

yııuıan belde San Fransta 

ko 

BAKIRKÖY 
1 EhJl.ııallp muharebeleri 

Htı:rttAD 1 

Ga.latada (Hidayet), Taksim 
§mda (Garib~. btlll Kurtuıuota (Ga.lopulo)' 
de ~::ı~~Ma~ka),.Kasımp&§ada (Müeyyet) 
Maç ~esıın .Aseo), Bcolkt&§t& (Ali 
Hasköyde (· f 
Rıza) Sarıyerde (J.sa ) ' 

• J{adıköY ve Adalardakiler: 
üskUdard iııkele caddesinde (Merkez), 
üskUdat 

8 SöğUUüçeşmede (Arman Hul(lw 
Kadıköyyde d da (Şinasi Rıza), Heybelide 
al), Büyük& a 
(Halk). 

,. en z . " L ·evazım satınaıma 
Komisyonu ilarııarı 

alm k . onundan : 
M. M. V. Deniz Merkez Satın a omısy ·rnde batık demir ve zincir-

1 - İstanbul ve İzmir limanları hududu dahl 
1 ··U!.~kkil komisyonumuz 

· · M M V binasında. nıu ' lerin denizden çıkarılma 1§1 • • • d kapalı zarfla eksiltmeye 
tarafından 3 Mayıs 937 pazartesi günU sa.at 14 e 

konmuştur. ve şartnamesi dahilinde 
A • kr'be 11' b• rra olan 

2 _ Umur~u kı~ıetı tab ı . n .e
1 
ı . ınbe~er kilosuna yedi kuruş kıymet 

çıkartılıp teslım edılecek u zıncır f:rlD 

takdir edilmiştir. . . elikle meşgul ve mütehassıs 
3 - Eksiltmeye gireceklerin dalgıç ~e tah~!~~~Iüğünden musaddak vesika

olduklarma dair 1stnnbul Ticareti Bahrıye Mu u 

yı hamil olması şarttır. sini almak istiyenlerin her gün 
4 - 250 kuruş bedel mukabilinde şartna.ıne 

Ankarada komisyonumuza mUracaa tıarı. un mucibince 3750 liralık ilk 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ~:ını havi teklif mektuplarını 

teminatları ve üçüncü maddede yazılı ves~ isyona vermiş bulunmaları ve 
tesbit olunan günde azami saat 13 e kadar 

1 
:;.1ımiyeceği ve postadan mütevel. 

bundan sonra verilecek mektupların kabu w. \ 2174) 
lit gecikmelerin nazarı dikkate aıınınıya.cagI 

agıw bildirilen (1500) ton mazo. 
. . fla aJınac 

ı;Mayıs/937 tarıhınde kapalı.~ (2195) 
tun alınmasından sarfınazar edilmıştır. 

Betonarme KUprU inşaatı 

N f. Vekaletinden : a 1 a El .Yl yollarında yapıla· 
ve :M,a.ra.ş - oo u . k 

Maraş vilayetinde Kayseri • Mar~ Aksu köprüleri inşaatının yenı e. 
cak betonarme Alikaya., Suçatı, Tekır ve al zarf usulile eksiltmesi 30-4-937 
ıü tutarı olan "180 500" lira bedelle ve kap 

1 
k" rüler reisliği eksiltme ko-

' • t' ose ve op 
Cuma günü saat 16 da Nafıa Vekale 1 ş 
misyonu odasında yapılacaktır. . . • vrak "903" kuruş mukabl. 

"t f errı dıger e 
Eksiltme şartnamesi ve buna mu e. kt' 

linde şose ve köprüler reisliğinden verılece ır. 
Muvakkat teminat "10,275" liradır. . .. bhitlik vesikasını ibraz ve bir 
Eksiltmeye girebilmek için iste~m:rın mut:a benr..er inşaatı iyi bir surette 

caa.hhütte en az "100,000" liralık kopru ve bun 
yaptıtmı ispat etmeleri meşruttur. .. .. sa.at 15 şe kadar komisyon reis-

Teklif mektuplarını 30·4-937 Cuma gunu 
liğine vermeleri IA.zmıdır. "892" "2046" 

Re maı şelhl 17'11 Gülsüm varisleri Leman, Müyeı;ser, Makbulenin Emniyet Sandığına. bi.. 
k lUI ır lYI U d lUI rinci derecede ipotekli olup tamamına ehlivukuf tarafından 483 lira 50 ku. 

ruş kıymet takdir olunan J{asımpa§ada Hacıhüsrev mahallesinin Hacıhüsrev 
(Baıtarafı 5 ncide) caddesinde eski 9 ve 9 mil. yeni 15 15/ lNo. h bir tarafı hastahane bahçesi ve 

tusu günü bütün ahaliyi davet etti. bir tarafı Haşim ev bahçesi, bir tarafıMustafa ev ve bahçesi ve tarafı rabii 
Ogün, yeni şehir ahalisinin yeni tarikiam ile mahdut aşağıda e\'safı yazılı ga}Ti menkul tapu kaydı ürerine 
rakslarını seyrettirecekti. açık arttırmaya vazolunmuştur. Bir çatı altında iki kapısı olan ev ve bahçenin 

Eğlence, gelenleri memnun edi- 51/ 1 No. lı kısmı bir ufak ev altı ,.e koridor ve yüklil dolaplı bir oda olup 
yor, büyük bir alaka ile seyredi~o~- işbu odadan 15 No. lı l\ısma kapı vardır. 15 No. h kısım: Bir ev altı bir sofa 
du. Bir aralık kırmızı işaret venldı. bir gömülü .küp bir harap methal bir bel! ve arkada bir bahce. Birinci kat: 
Yeni şehrin kansız erkekleri silahla- Her iki kısmın üzerine şamil olarak bir sofa üzerinde üç oda bir hela bir tene
rmı sıyırarak ana ve babalarile gelmiş ke kaplı balkon ve cephede kafesli cumba vardır. Umum mes:ıhası 96,50 m2 
olan kızlara saldırarak birer dane olup 64,50 m2 bina geri kalanı bahçedir. 
alrp şehre kaçırdılar ve ihtiyarları Arttırma peşindir. Arttırmaya h;tirak edecek müşterilerin kıymeti mu • 
kovdular. hammenenin %7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 

Romulos, bu muvaffakıyetten mektubunu hamil olmaları icabeder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
sonra 3000 piyade ve 300 süvarid~n vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 3/ 5/ 937 tarihinde dairede 
mürekkep kuvvetli bir ordu tanzım mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 3/ 6/ 937 tarihine mü
ederek düşmanları ile harbe., ba~la~ı. sadif perşembe günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar ic. 
Bu harplerin en enteresanı Kapıtalı~ ra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin %75 ini buldu. 
ile Palatin deresi arasında oldu. lkı ğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdU baki kal
taraf şiddetli çarpışırlarken genç kız. mak üzere arttırma on beş gün dah?. temdit edilerek 18/ 6/ 937 tarihine mü.. 
lar ortaya atıldılar ve bağırdılar: sadif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma netice-

- Hepiniz yerlerinize çekiliniz sinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve ülb ka
ve biribirinize zarar etmeyiniz. Han· nununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmayan 
giniz diğeri üzerine galebe ederse bi. ipotekli alacaklarla diğer alftkndaranınve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla-
ze zarar ve hüzün verir. rmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 

Çünkü bir takımınızın kızl~ ve 20 gün zarfında evrakı müsbitclerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. 
·diğerlerinizin zevceleriyiz .. Bu vazi· Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sa bit olmıyanlar eatış bedelinin p~ylaş. 
yet iki tarafı da yatıştırarak sulh masından hariç kalırlar. MUtera.kim vergi, tenvirlye ve tanzifiyeden ve dellA. 
akdetildi. Ve bundan sonra da Ro- liyeden ibaret olan belediye rusumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen t.en-
mulos Roma imparatoru ilan edildi. zil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi mü~teriye aittir. Daha fazla maın. 

mat alma.k istiyenlerin 934/1836 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet r.aporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (2224) 

Gülhane hastahanesinde köhneye 
ayrılan 1640 çift fotin ile 1593 çüt 
terlik 28jNisan/937 çarşamba günü 
saat 14,30 da Tophanede Satmalma 
komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 
Tahmin bedeli 515 liradır. Teminatı 
77 lira 25 kuruştur. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri (431) 

(2247) 

Zeytinburnu fabrikasında mülga 
gedikli küçUk zabit mektebinden kal
ma 21 dökme soba ile ayaklı dikiş ma. 
kinesi ve muhalliyetülhava aleti ve 
saire ki sekiz kalem eşya 28/ 4/ 937 
çarşamba günU saat 14 de Tophanede 
Satmalına komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. Tahmin bedeli 18 liradır. 
Teminatı üç liradır. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri ( 432) 

(2248) 

Gedikli erbaşları için 4260 metre 
pijamalık bez 27 /4/f '\)37 salı güni.i sa. 
at 15 de Tophanede Satınalma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Tah. 
min bedeli 2343 liradır. İlk teminatı 
175 lira 75 kuruştur. Şartname ve nü. 
munesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyona gelmele. 
ri. (430) (2246) 

Maltepede Piyade atış okulunun 
Teşrinisani 937 sonuna kadar ekmek. 
!erinin pişirilmesi için 3 Mayıs 1937 
pazartesi gUnil saat 15 de Tophanede 
satmalma komisyonunda açık eksilt. 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedel~ 2880 
liradır. İlk teminatı 167 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikaalriyle bera
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(426) (2127\ 
·~ - ------ -- ·-

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

ı - Tümen ihtiyacı için. Sclimiye 
ile Haydarpaşa hastahanesine 6000 
bakla, 3000 semiz otu ve 3000 kilo ta.. 
ze soğan ile Boğazdaki Birlikler için 
de 4200 bakla, 1600 semiz otu ve 1600 
kilo taze soğan alınacaktır. Selimiye. 
ye ait olanların bedeli 45·1 lira 50 ku. 
ruş boğazlarmınkinin de 321 lira 44 
kuruştur. Boğazın ilk teminatı 24 lira 
10 kuru~ Selimiyenin ise 34 lira 10 
kuru~tur. 

2 - Eksiltme açık eksiltme suretile 
7 / 5/ 937 cuma günü saat 15 de Seli. 
miye askerlik Da. binasında As. Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün komis. 
yonda görülebilir. 

4 - Bu işe gireceklerin bu iRle mc~· 
gul olduklarını gösterir resmi v~saik. 
!erini komisyona ibraz etmeleri meş. 
ruttur. (21180) 

KURllN doktoru 

1 1 Necaettln Atasagun Göz Hekimi 
Dr. S. u··kru" Ertan Her gün 16,30 dan 20 ye kadar ..,.. 

Ulelide Tayyare apartımanlarmda daire 1 Cağaloğlu Nuı"Ucımanivc cad. Ntı 3C 1 
2 numara 3 de ha~talarını kabul eder. (Cağaloğlu Eczancıl yanınd•l 

Telefon. 2251515 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar ı•••••••••••ı•••llİ 
muayene parasızdır. 
-----------------·-------------

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca dersi 
Resim: 11 

Le vcyage: Al Da gaıre 
( Seyahat : Garda ) 

1 - L~ gare : gar. 2 - Le train: tren. 3 - Le guichet: gi§c. 4 -
~ ıquaı: rıhtım. 5 - Un porteur: bir hamal. 6 - Le compartiment: 
lvomı>artmuın. 7 - La voiture: araba. 8 - La Iocomotive: 7.01-:omo
tıf. 9 - Le tender: kfüniir uagomı. 10 - Le fourgon: yük tıagonu. 
u - Le mccanic'cn: m.al.-inist. 12 - Le chauffcur: ateşçi. 13 -
Un etalagc: k~tapçı sergisi. H - Le bureau telôgraphiauc: telgraf. 
hane. 15 - Le buffct: bilfc. 16 - La. salla d'attente: bekleme aa
lQnu. 11 - La consigne: depo. 18 - Les bagages: yükler 



Dişlerinize 
bakıyor 

musunuz? 
H er şeye inanın, fakat çürük dişli 

bir insanın uzun ömürlü olabi
leceğine asla 1 Di§ler srhhatin temelı· 
dir. Her çürüyen diş bu temelin bir 
par :a!ını söker, insan genç yaşında 
dişsiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Ditlerinize bakıyor musunuz? 
Vücudü bir kaleye benzetirsek 

ağız onun kapısıc.!ır. Bu kapıdan vü
cude faydalı gıdalar girdiği gibi mu 
zır olan mikroplar da girer. Sabah, 
ak~am dişlerinizi temizlerseniz bı ı 
kapıyı mikroplara karşı daima kapa· 
1ı tutmu§ olursunuz. 

Dişlerinize bakıyor musunuz? 
Dişleri çürük bir kadına hiç bir 

z.aman güzel denemez. Böyle bir 
erkek te ba§kalan üzerinde iyi bir 
tesir bırakmaz. Güzelliğin ve temiz
liğin ilk şartı ağız bakımıdır. 

Sa(flam. te.mtz ve 
beyaz djşlere sahip 

olmak Jsttyenler 

Siz de Radyoli·n kullanmızı 

Resimli hakiki .bir vak'a 

Genç ve Taze 
re Öı iinmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 
bir 

sonra, 

yorgun 
vardı. 

6 da yorucu 
meıguliyetten 

buruıuk ve 

bir yüzü 

Bu yeni pudranın 

Saat 6,45 de bu 
yeni ve sihrimiz 
"4 te bir., · pudrayı 

kullandı. Bir mik-
na tisin iğneleri 

cezbettiği gibi cild 
için son derece ya-

son derece yapıllma 
s pışma hassasına ma-

hassasrnı veren fev- Iik gayet ince bir 

kalade inceliği adeta pudradxr ..... 

yüzünde gayrimer'idir. En sami
mi dostlarımz bile tayam hayret 
teninizin, tabii fÜzellikten milte-
vellit olmadığma kail olamıya! 

Saat 7 de 
hayret bir 
genç ve 
görünüyordu. 

ıayanı 

tenle 
terütaze 

Yüz ve burnun par
laklığı tamamen zail 
olmuı, hatta bütün ai
yah benler kaybolmuş
tur. Bir defa pudra
lanmak kafidir. Çün-

( kü bu pudra cildiniz 

r 
için kuvvetli bir ya
prıma haasasına ma

' liktir. 

yüzde leke ve tabaka te,kil et-caktır. Dışarıda, yağmurda ve 

go:ln~te veya deniz banyosunda mez. Tokalon pudrasını, cildiniz-

ve yahud tenia maçlarında, içeride de son derece yapı~ma hassasını 
src.ak salonda dansta daima caı:ib 
güzellikte bir tene malik olabilir- veren ve fevkalade ince olan bu 

siniz. sihram:z "4 te bir,. pudrayı kul-

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen müteessir olmaz ve 

lanınız. Neticesinden aon derece 

memnun lcalacaks1nı1 

~ Binlerce Tokalon mü~teriııiııclen müe,; e~eınize mektup yazan· 

d lam1 ıııii~alıedeleri kendiliğinden gelf'n en kynıetli nf'lillerılir: 
{1'olmlon !.-rem ı·e pudralnrınr kullnnmnya b~ladığın gün· 

~ 
dPnh,,ri cildim krndi krPm n~ pıulmmır buldu) 

Re ·lerhey .... K. r.adde~i ..... Mu 

(Kremlerini:.in bir lıa/t<1 :.nr/ınd,, C'ildimd~ göm~rmi~ oldu

ğu iyi tesirden miiteı•d}:J memn11ni)·etimi i.~im ııe adresimle 
ilan etm<mizi rirn edrrim. j 

Tlrh,./,· ... I b .. So ... No. 11 Ra ... 
fektuplarııı as ılları ılooı:yalarıınızda cıaklıdır. -

Dr. lhaan Sami --• 
.BAKTER1YOLOJ1 

, LABORATU,VARI 

Umumi kan tahlilatı. Frengi noktat 
nazarından (Wasserm.an ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılma
sı, tifo ve .sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su ~ahlilatı ültarmikroskopi, kan. 

1 
da üre , şeker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. DiY~nyolu 

No. 113 Tel. : 20981 

~D ~N.l ~1~1~ .. ~1 
,?> r. ı ıa< ozge ~~ 
ır 1 ıncı sınıf Cilt· Frengi v e dıQer 

~Zütırevı hastolıklar mutahossısı i! 
( 8•bı611 Tanare C•mly•U kar•••• H•'. u 

hl•l•nl ••••• f 
1~ Pazar ve Perşembeden başka hergUn ''4 
' 15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder ~ 

Sair gUnlerı paresız 

tm--ır.m• D r. -U!11&1&3lll~ 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda 
Mektep sokak 35 numaralı mua. 

yenehane!inde tedavi eder. 

Tel: 4.0843 -:--• 

mn:n Birinci sınıf Operatör ... 

fio~:,~~c~~h~v~~~dt! ~ı 
I~ cerrahisi mütehassısı 

Paria Tıp Fakültesi S. Asistanı 1 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

fi estetik - "Yüz, meme, karın bu-:. 
H ruşuklukları,, Nisaiye ve. doğum 
!! mütehassısı n 
H Muayene: Sabahları M e c'c ~n n n ıi n s den 10 a kadar u r; ı• 
Ü öğleden sonra ücretlidir d 
Ü Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han İl 
i :m:m N o. 1 Telefon: 44086 r.ıtmli 

Diş Doktoru 

· CJbevt taDçeır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı , Kara~timrük Tramva) 

Durağ. No. 95 

MARKAMIZ SA~LAMLIK 
VE 

UCUZLU~UN TEMiNATIDIR 

EAKICK VIC KADIN KUMAŞLARI, 

KUNDURALAR, SAAACIVE, HAZIR ELBiSE, 

T U H A fi İ :V E E Ş V A S 1 VE S A i R it 
• 

VER LI MALLAR 

PAZARLARI 

t-tER AKŞAM 

Bayan S F• 
L (' N D R A Birahanesinde 

•••••• Telefon : 40227 

--· 
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