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Bir kaç cihetten daha 

Muhasara 
tehlikesinde 

Andujar, 21 (A. A.) - Cumhuriyet. 
' çiler Cerro Blano bölgesinde tekrar 
ilcrlemeğe başlamışlar ve bu şehri 
işgal etmi§lerdir. tık müfrezeler Del. 

· mer'in 8 kilometre doğusuna varmış
lardır. Düşman 60 esir ve mühim 
miktarda malzeme bırakmı§ltr. 

" Yeni gönüllü,, ler 
Andujar, 22 (A. A.) - Kadiks üs. 

• sübahrisine mensup üç bahriye silfı.. 
- hendazı kaçmışlar ve Guadalaguivir'i 

yüzerek geçmi§lcrdir. Silahendazlar, 
Kadiksc 50.000 1talyan askerinin çık
mış olduğunu teyid etmişlerdir. Bun. 
lar, ayni zamanda, birçok İtalyan ya. 

Asilerden 1..~urtulmak ilzerc oUlıığıı anlaşılan ralılarmın ttaıyaya gitmek tir.ere hıuı-

B a Ş ve k i 1 :::ı:-::~·· bineceklerini de gör. 

Madrid, 21 T~ed1~8 - Bu sabah 

d a cumhuriyet topçuları yeniden Toledo. 

n k a r a J yu bombardıman ettiler. Beı barut ve 
A ~t.-rl~~ 1~ bir ıi1ih ta 

1 a nRasaun baYflY& -.u;.~uj1. Wldii~ 

1smet ın&na dOn tta Y " tedir. 

n 1 11 g .arQ•tO Tayyareler de aehrin muhtelif bina. 
e ç s • v • • • •• d larmı bombardıman etmişlerdir. 

Londra seyahati dbnu:;un e Madri:~~e;A~".;"lliy:: ... ajan· 
Başvek·ıı ı·m·ızin Parıse sının m.u~abi~i bi.l.diriyor: 

1 
Talıkıkı mumkun olmam15 bulun. 

gitmesi muhteme (Devamı 6 ıncıda) 

:A.nliara 22 (Hususi muhabiri • 
miz telefonla bildiriyor) : - ismet 
lnönü ve Doktor Arası ta§ıyan tren 
ıaat 1 1 ,26 da buraya geldi. 

1stasyonda Cumhurreisi namına 
ba§ yaver, Celal, Meclis reisi Abdül· 
halik Rencla, Şükrü Kaya, vekiller, 
saylavlar ve çok kalabalık bir halk 
kütlesi vardı. 

• • • 
Başvekilimiz ismet lnönü dün 

Perapalas otelinde askeri erkanla 
görüşmeleri müteakip Amerika el· 
çisini kabul ederek bir müddet gÖ· 
rüşmüş ve ondan sonra yarın subay 
çıkacak olan gençleri görmek üze~~ 
beraberinde Milli Müdafaa Vekılı 
General Kazım Özalp ile Orgeneral 
Fahreddin, lzzeddin, Korgeneral 
:Ali Fuad ve Salih, Amiral Şükrü 
Okan olduğu_ h"'lde yedek subay o· 
kuluna gitmiştir. 

Mektepte 

f d talebeden mütC§ekkil bir ta - Kocatepe 
k
m a elaın resmini ifa için mevki al· 

ım, 1 
Mektep müdtir ve erkanı ta· tOrp•ltOm 

m?tıdan karşılanan Ba_şvekil mek· UZ 
rab~n büyük kapısı öniindc dikile· Pazar gilnll 
te ~Atatürk Anıdı hakkında verilen 
~c hatı aldıktan sonra mektebe gir fngll ler eye gid iyor 
ız~ e yarınki yedek subayların sıra 1nıiliz kralı altıncı J orj'un taç giy· 
mı§ :ıevki aldıkları büyük avluya me merasimini müteakip yapılacak bJ· 
sıra ek kendilerini teftit etmittir. yük deniz ıenliğinde Türk donanması· 
geçer .1. Başvekı ın: nı temsilen bulunacak olan Koca tepe 

_ Merhaba arkadaşlar! muhribimiz pazar günü limanımızdan 
H'tabı bir anda binbir ağızdan aynlacaktır. Koca Tepe, o gün lima-

b' d~ fışkıran çelik bir: ,... nımızda bulunacak olan Ana donanma 
ır _ Sağ ol 1 ~ yı selamhyarak aynlacaktır. 

Avazezesiyle kar§ılanıyordu. . Koca 'l'epe muhribi doğruca lngiliz 
Bafvekil teftişini büyük ~la~~ sularına gidecektir. Ayni gün Lbndra. 

·ı uzun uzadıya yapmış, gordu· ya harektleri mukarrer olan Ordu ku· 
ı e "1C • l be be mandanlanndan Orgeneral Kazım ile 
w .. f vkaladc intızam a ra r ge~ç 

l
gu. c diri ve sıhhatli hallerinden bıl- Amiral Şükrü Okanın da Koca Tepe ile 

herın memnun olmu~tur. • seyahatleri bÜ)•:ik bir ihtimal dahilinde-
assa A .. k d ha dir. Fakat bu hususta kat'i bir karar 

Bundan sonra tatur . ers • 
. den ba§lıyarak m~ktebın ders· 

nesın (Devamı 6 ınc.ml.a) 
verilmemiıtir. 

Mektebin nizamiye kapısı etra· 
--~~------~---------~---------- --·= 

Kumandanlarımızın Koca Tepe ile 
gittikleri takdirde dahi taç ıiyme me
rasiminden üç dört gün evvel Londrada 
bulunmaları mümkün bulunmaktadır. 

ı . l:e A'·düllıa1c 1/fımi<l i çin m.c
dtık • U lkeV erım , u 

Di"n -em1eT.·din 1ıcr faNJfın ·ı a . ~ btı nıcra.<ıim mii»a.<ıcbct i117.e 
(( '" v • • ., HaJket'IWı.i~ ~ 

1'asinı yo.pıldt. Rr.smmıı:: Reııog tı_ 'onr· 'fa.f siltit 4 iincii. sayfamızda.dır 
yapılaK toplantıda bulunanları gOJJterı:1.~·. 

l 11egöl yolunda 

Bir otobüsü 
soydular 

Eşklya, yo lcuları 
döğmilş 

İnegöl yolu üzerinde Nazif paşa 
karako1u ile Kurşunlu karakolu arasın· 
da '.Pazarcık pazarından dönen yolcula· 
rı nakleden İdris ve kardc§lerine ait 
otobüs bir çete tarafından pusuya dil· 
şiirülerck soyulmuştur. Yolcuların 

ekserisi döğtilmüştür. 
Bursa valisi vaka yerine gitmi~tir. 

Soyguncular §İddetle takip edilmekte. ı 
dir. 

iki katil 
Ameliyathane pe11ce
resinin parmahllkla

rını eğe ile kesip 
kaçmışlar 

Ağır cezah 
mahküm 

" Meydancı ,, 
yapılmış 

Firarda memurların 
suçu ~lup .. Olmadığı 

araşhrdıY.or 
~üddeiuinu~inin .beyanatı · 

Firarilerden katil Abdullah, cinayet tahkikatı csııasıııda · 
1 (Ya:ı..<ıı 6 ıncıda) 

Göring, Musoliniyi
iknaa çalışacakmış: 
Venedikte ltalyan Başvekili 
yarın l;>ir nutuk söyliyecek· 

Alman hava nazırı Göring refikasile 
birlikte dün aabah tayyare ile ani ola. 
rak Berlinden hareket ve Ro~aya vasıl 
olmuıtur. Göringin Romaya yaptığı bu 
seyahatin tamamile hususi mahiyette 
olduğu temin edilmek iste,nmesine rağ- ı 
men !ı'fusolininin Avusturya Başvckilile 
görüşeceği şu sırada buna ihtimal veri. 
lememektedir. 

Musolini Vendikte 
İtalyan Bagvekili Musolini bugün be· 

raberinde Hariciye nazırı Kont Çiano 
ve Propaganda nazın Anfieri olduğu 

halde Venediğe vasıl olmuştur. 

Göring neler görüşecek ~ . 
Berlin 22 (A.A.) - Siyasi mahafil, 

dün Romaya hareket etmiş olan B. G~. 
ringin yakında yapılacak olan Musoli
ni • Hitler mUlakatının tarih ve teferru
atını tesbite memur olduğunu beyan et. 
mektcdir. 

(Devamı 6 mcuJ.a) 

Cenevrede Hatay 
müzakereleri başladı 
Bu mesele bu sefer kati şekilde 

muhakkak hal'edUecektir 
Cenevre 22 (Hususi) - Hatay ana 

yasasının esaslarını hazırlamak üzere 
teşekkül eden Milletler Cemiyeti eks. 
pcrler heyeti bugün Cenevrcde ikinci 
içtima devresine başlamaktadır. 

Bu husuı;ta Türk mahafilindeki kana. 
at şu mtrke::Jcdir: Hatay davası, bu 
sefer en kati şekilde ve en ufak tefer

. ruatına kadar halledilmiı olacaktır. 
(Devamı 4 üncü&). 



' 

~ J!otitilta 

Yanlış bir teşhis 
Yaızaın: Şekip Gündüz 

.delgrad ziyaretinin do~t ve komşu memleketlerde en müsait bir akis yap
masından daha tabii bir §ey olamıyacağı meydandayken, Sovyet Rusyanın fi. 
kirlerini neşreden bir gazetede çok yanlıı. bir iddia ve garip bir tefsire tcsa. 
dUf etmiş bulunuyoruz. 

İnönü ve Aras'ın mUttefjk Yugoslavya•a geçen muhteşem misafirliklerinin 
çeşnisni ekşitmeğe ~alışan bu iddia, her halde, hud'a ve şeytanatte yekta olan 
Fransız diplomas'.sinin bir tahrikinden doğmuş olsa gerek. 

Fransa ile Sovyet RUSY<\ arasındaki paktın büyük komşumuzu kendi gö. 
rtişlerinden, kendi sezişlerinden ve hakikatlerden ayırarak Parisin dumanlı 
gözlüğünü kullanmağa sevketmiş olmasın?-an ıstırap duymamak mümkün ola
mıyor. 

Bu sabah Paristen gelen Le Temps gazetesi~de şu satırları okuduk: 
"Tas ajansının bildirdiğine göre, "Pravda,;_ gazetE!şi Türk • Yugoslav ko

nuşmaları hakkında neyettiği bir makalede "Türkiye Dış Bakanı Doktor A. 
rasm (Bulgar • Yugoslav), (İtal)'a • Yugoslav) anlaşmalarında büyük bir te
siri olduğunu ve Doktor Arasın bu çalışmaları ile İtalya, . Yugoslavya, Yuna
nistan ve Türkiye arasında bir Akdeniz paktı yapmayı istihdaf ettiğini, 
Belgradda bu paktın esaslan ilı.erinde müzakereler yapıldığını,, ısrarla kay_ 
detmektedir. Pr,avda gazetesi "memleketinin emniyetini bir mütecavizle veya 
onun şerikleriyle.~l~~ak temin etmiye ~alışkn Türkiye Dış Bakanının diğer 
birçok Avrupa devlet adamları gibi yanlı§ adımla:r atinaıt'ta. olduğunu ilave ey. 
lemektedir.,, , 

Pravdanın bu yazısı Türkiye dış politikasının idaresindeki yüksek seziş ka. 
biliyetini ve vuzuhu inkiı.r etmek manasına !B.Iınmalıdır. Belgrad konuşmatarı_ 
na takaddüm eden ve Belgrad konuşmaları esnasında ve sopra muhtelif fır
satlarla tekid edilen nokta "Tür~.- Yugo~ıW ittifakının Balkan paktına ve 
Mill..,tler Cemiyeti prensipler ine t&mami~le. intıbak etmekte olması,, değil mi. 
d~? . 

Milletler Cemiyeti prensiplerine göst~rileaı bu yüksek itina ve hassasiyet 
kar§ısında mutasavver, muhtemel veya muhakkak bir yeni Akdeniz anlBJjmR. 
sının cfüan sulh üne ve Tür ki yenin bariz siy~\ karakterine uymıyan ne tarafı 
vardır? . ' 

İtalyanın yalnız Yugoslavya ile anl~tığı anda mı mütecavizliği hJıtırlanıyor? 
Milletler Cemiyetinin on altıncı asamblesinde Blum Fransa.sının bu "mtiteca
viz.,i Milletler Cemiyeti içine tekrar almak iç_in kÔSkoca Habeşistanr teda etti~i 
nasıl unutulabiliyor? On altıncı uamblenin 1rlsanlık muvacehesindE! ,Milletler 
Cemiyeti prensiplerinden en büyük "irtidad .. ı ifade, eden o muazzam iskanda. 
line tahammül edenler arasmda bizzat ve biniietis kÔmşumuz Sovyetelr de bu. 
lunmuyor mıydı? ' ., 

Bizce Balkanlar ve Akdeni7.de Türkiye t:\ış Bakanını~ faaliyetit ile cihan 
sulhü namına kaybedilecek hiçbir eey yoktur . TUrkiye diplomasisiı'rin, hakim 
ideali "milletlerin tesanUdü, milletler arasında mütekabil emniyet, meşnı hak. 
lara saygı ve cihan sulhünü sağlamlaştırmak., gibi asil hedefleri işaret eder. 

Bu Türkiyenin bir çocuk olmadığını ise ispata lüzum ~·oktur. Eğer Le 
Temps'daki hulasa doğru ise "Pravda,, istih~t~ ·e tahljlle.rinde yanıl-

maktadır. ' Sekin GÜNDÜZ 
'"'Ti= "• CH'•f llf;IÔI !:»&ttf1 ~ö dl :t 

1'I 't !/:Jwq.iin ,için: 1 

110 ~ın~ını.ıı1L11.1 ~~\iitıa .. .t ~ 
t>. 

Kuş olup uçmak 
ister misini·z? 

"Bir ku4 ol.sam, kona da bilaem 
d.all4rt:ı ... ,, 

Şarkısını söyliyen bir şarkİcı ka· 
dın, nekadar yerinden kalkmaz, han. 
ta.1, fıçı gibi bir şey olsa da, bu ~rkı. 

nm anlatmak istediği mana, asla .e. 
hemmiyetini kaybetmez. Bu şarkı, 

insanların içindeki havalanma, bir 
kuş gibi göklere yükselme isteğinin 

en beliğ ifadesidir. 
Avrupada Kelem mi, Kılen mi, ne 

d iyorlar, bir adam var. Kanat takıp 

uçuyormuş. İkidebir gazetelerde res. 
mini görüyoruz. İngiltere ve Amerika
da yaptığı muhtelif tecrübelerden 
sonra, şimdi Fransaya. geliyormuş ... 
Fransanın başına çok şeyler geliyor 
son zamanlarda. .. Her neyse ... Bu ada
ma "Kuş adam" tabir ediliyor ... 

Kanatla uçmak tekemmül edebilip 
de bazılarımız ~çekten her istikame
te uçabilseydik!.... İstenildiği zaman 
yerden ha\·alanabilmek, bugünkü bu 
sıkışık ve derdi çok dünyada nekadar 
işe yarardı! Bu takdirde İtalyanın, 
hatta Japonların bile nüfus fazlalığın
dan şikayet edip başka yerelr alması. 
na lüzum kalmazdı. Ne Habeşistan, 
ne Mançuri alınırdı. Oldukları yere sı. 
ğışamıyan ahalinin bir kısmı, kanat. 
larını takıp havada dururlardı. 

13iılhruz, bazılanmızın bir kuş gibi 
olup istediğimiz zaman uçabilmek na. 
sıl işimize yarar: Alacaklımz geliyor 
değil mi? Sizi görünce, adımlarını sık
laştıracaktır. Fakat yanınıza geldiği 

zaman, siz, zaten hazır olan kanatla
rınızı harekete getirerek Pırr ... diye 
hemen sıçrarsımz ... Alacaklı bir müd. , 
det burnunun dikine ileri doğru yUrU. 
dükten sonra, sizi önünde gôremeyin_ 
ce, durup bakınmıya başlıyacaktı r. 

Fakat nerede ... "O kanatlı" atı alan, 
Osküda.n a.c;mıştır. 

Bir tiyatroya gittiniz. Dehşetli ka. 
la.balık öyle mi? Sizin için hiç endi§e"' 
ye lüzum yoktur. Hemen kanatlarmm 

Yazan: Hikmet MUnlr 

çırpıp, tiyatronun, kanallı çocuklarla 
süslü tavanının 'altında bir iki daire 
çizerek dolaştıktan sonra, gözüni17..e 
kestirdiğiniz locanın kenarına gelip 
küçük bir miisaade istiyerek kabartma 
bir heykelciğin Ü7.erine konar, 7.arif 
bir tavırla büzülür ve rahatça oyunu
nuzu seyredersini7H 

Taksime çıkmak Ü7..cre. Sirkeciden 
tramvaya bindiniz. Ancak Karaköyc 
geldiğiniz zaman biletçi beliriyor. Li
ra veriyorsunuz. Bozmuyor. Her za. 
manki gibi: ''Ben mecbur değilim. Siz 
ufak para ha7Jrlayıp vermeye ve bu 
parayı bir tepsi içersine koyup önüm. 
de diz çökerek lbana vermeye mecbur. 
sunuz .. diyor ... Eh, kanatlarınız var; 
buna minnet edilir mi? Hele mevsim 
ya1..sa, yan pencereden sıyrılıp hafif 
bir süzülüşten sonra hem kestirme o

larak, Yüksekkaldınmdan doğru Tü
nel başına çıkar ve Tramvay Şirketi 
binası tepesinde biraz mola verdikten 
sonra bir o yana, bir bu yana, kızak 
yapar gibi neşeyle Taksimi böylarsı
nız. 

Kalabalık balolardiJ. kanadınızı açıp 
sevgilinizle birlikte ha va da a vi1,elerin 
etrafında dansetmcniz kadar zevkli bir 
şey olabilir mi ? Bu takdirde dansetti. 
ğiniz kadın: ''Sizinle bulm~mak beni 
yükseltiyor,. gibi a{nkane liiflar söy. 

( Dc1Jmn ı 4 ii n r:iı do) 
HiKMET .ıl!VNIR 

HABER - Akfam postam 22 NtSAN - 1937 
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~-ku~?~9 
Edebiyat sevdası 

Abdülhak Hamid bir gün: "Kitab
larımı benden sonra da muammer ol. 

Sırplar Avusturya ., sunlar diye yazmıştım: onlar öJdil, ben 
yaşıyorum,, demiş. Bilmem bUQ.U söy. 
!erken gönlüne gerçekten yeis mi dilş. 
müştü? yoksa sadece bir şa..'<a mı et. 
mek istedi? İkin~ ihtimal akla daha tarafından aldatlldık

larını a.cı acı anladılar 
yakın geliyor; çünkü Hamid daima 
hürmet gördü, kendisine büyük §air, 
en büyük §airimiz denildiğini duydu: 
kendisini daima ziyarete giden genç 
veya orta yaşlı şairler, edebiyat adam· 
ları \'ardı... Hayır. ona unutulduğu, 
çabuk unutulacağı kanaatini verebile
cek hiç bir hadise olmadı. Gerçi ki. 
tab~arı on binlerce nüsha eatılmryor. 
du; fakat memlekette kitabın zaten 
çok sürülmediğini dUşUnUp bumı e. 
hemmiyet vermiye bilirdi. Mektebler. 
de okutulan edebiyat tarihlerinde 
kendisine çok geniş, çok şerefli bir 
yer verildiğini gördü. Bu bakımdan 

denebilir ki Hamid'e sağlığında göste
rilen hürmet, itibar hiç bir şaire, hiç 
bir sanat adamına nasib cılmamı§tır .. 
Bunun için Abdülhak Hamid'in, ese
rinin atisinden emin olarak öldilğünU 
sanıyorum. O sözü olsa olsa geçici bir 
üzüntilnün ifad~sidir. 

- Yazan : N. N. Tepedeleııli 
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Bununla beraber 
Sırp ihtilalcileri 
A vusturyanm iler . 
!emesine yardım 

etme'<ten çekin • 
mcdiler. 
Galiba onlar da 
Br ankoviçin hü -
kümdar olmasını 

istemiyorlardı \'C 

Sırplarrn meşhur A\·usturya sırnsL 

siyas-ilcrindcıt le Niş. Üsküp, Peç 
PASIÇ ve Pirzerini znptet-

ti. Peçte Arsen adlı bir patrik vardı ki, 
Türklere karşı mukaddes cihnd ila_ 
nından da çekinmemişti. Türklerin 
orta A vrupadan Makedonya ya kadar 
geriye çekilişlerini bu patrik bir da. 
ha kuvvctlenemiyeceklcrine delil ad -
dediyor ve k~naisi de ilk safta, elinde 
haç, harbediyordu. Fakat Avusturya_ 
nın ve Avusturyaya tarRftar Sırpla
rın tahriki ile Yugosalv toprakların. 
da kopan ihtilalin talii daha ziyade 
parlıyamadı. Rumelindeki Türk ordu. 
su beklediği kuvvetler Anadoludan 
gelir gelmez üç koldan şiddetli bir ta_ 
arruza. kalktı. Kaçanik boğazında A
vusturyalılar dehşetli bir mağlfıbiye. 
te uğradılar ve her taraftan darmada
ğınık bir halde ricate başladılar: onla. 
rı gören patrik de, pa pasları ve A vus. 
turya taraftarı Sırplarİa birlikte bu 
paniğe iştirak ettiler, neleri var neleri 
ıyoksa toplayıp sırtlarına vurarak A
vusturya.ya göç ettiler (1690). 

Bff müddet sonra Avµsturya itıpa
Dtq11ı1, J.&9po1d bir ~yanna.mc nceı-~ 
aerek Sırpları Türklere kar§ı mukad
des b1r muharebeye davet etti. 1mp{l
ratorun beyannamesi Türklerle harbet 
mek için Sırplara bir çik imtiyazlar 
vaadediyordu. Sırplar buna kanarak 
tekrar Türklerin karşısına dikildiler. 
Lakin Türk ordusu pek yaman ih>rli. 
yordu. Çok geçmeden ileri kollar Sa. 
va ve Tuna kıyılarında belirmeğe baş
ladılar. A vuslurya ordusu ve A vustur. 
ya taraftarı Sırplar yine kaçmaktan 
ba.5ka çare bulamadılar, suyun öte 
yakasına ~eçtiler, Baçkaya, Baranya
ya, Budap0 ste yakınındaki Scntandri. 
yaya kçlar tj,'una boyunda yerleştiler. 

Bu harpte Vcnedik cumhuriyeti 
A vusturya.lılara karşı Türklerle itti. 
fak etmiş bulunuyordu. Lakin dehşet. 
li bir mali sıkıntı ~eçirmekte olduğµ 
için Türkler bu müttefiklerinden bü
yük yardım göremediler. 

{\vusturyalıların Sentada gösterdik. 
leri ıbazı muvaffakıyetlerden ı:mnra 

im7.alanan sulh Türklerin hakimlyt?tl
ni Sırmi mıntakasınm şimaline kadar 
kabul etmiş ve Dalmaçyayı Venedik 
cumhqriyetinin nüfuzu altında bırak. 
mıştır. 

18 inci asır 
Bu hal tam on yedi yıl silrdü. Fakat 

. bu on yedi yıl !çinde Avusturya, Tür. 
kiye nüfuzu altındaki Yugoslavlar a. 
rasında, bilhassa Sırp unsuru arasın. 
da dur:madan tahrikat yaptı. Avustur
ya sarayı tarafından devamlı yardım
lar gören Sırp ıftirakçıları halkı 

"Türk boyımduruğıwdan" ayrılacak

ları g}inün yaklaştığına inandırıyor. 
' !ardı. İstanbul sarayı ise dönen entri. 

katardan bihaberdi. Bu taraflarda bir 
inzıbat: tesis etmeğe çalışacağı yerde 
cahil baltacılar ve azad edilmiş kö. 
leler arasından seçerek gönderdiği 
"paşa" larla vaziyeti büsbütün aley. 
hine çeviriyodu. ' 

O devirlerde Tuna boylarında sulh 
devamlı t ehlikelere maruzdu. Nihayet 

1 

1716 da Osmanlı İmparatorluğu ile 
Habsburglar Avusturyası arasında 

tekrar harp patlak verdi. Sırplar, ha-
7.rrlanmış bulunduklan için derhal 
Avusturya ordusuna yardım ettiler. 
Bir kısmı ~önüllü olarak Avusturya 
kumandanlığı emrinde bulundular ve 
mühim bir kısmı da çetecilik yaparak 

Bosno.'dan giizcl b:r 11ıa11zaru 

Osmanlı ordusunu arkadan vurdular. 
Bu hal harbin ilk devrede A vustur· 

ya lehine inkişaf etmesine sebep oldu. 
Habsburglar bir koldan Sırbistana ve 
bir koldan Bosnanın ortasına kadar 
ilerlediler. İstanbuldakiler dehşetli bir 
acz içindeydiler. Avusturyayı geldiği 
yere dehliyecek fırsatları daima kaçı. 
rıyorlar ve harbi kazanmak ihtimalle. 
rini kaybediy,orlardı. Nihayet, iki yıl 

süren kanlı bir harpten sonra Pojare. 
vaç'ta fena pazarlıklı bir sulh müznke. 
resini kabule mecbur oldular. Biltün 
şimsı.li ve orta Sırbistan, garbi Morava 
fa kadar olan topraklar A vusturyaya 
kaldı. 

Avusturyanm iğren~. idaresi 
Viyana sarayının talii Sırp sema

sında arlcak yirmi yıl parlıyabildi. 
Betbaht Sırp milleti, sulhün imzasın
dan iki a~ ge<;meden ne menhus bir şe. 
kilde ald;tılmış olduklarını ve Türk 
idaresinin en berbat halinin dahi şu 
"dindaş" Avusturyaya müreccah oldu. 
ıhmu acı bir surette anhyabildi. Sırp 
tarihlerinin hepsi Pojarevıı.ç sulhün. 
den sonra kurulan Avusturya idaresi. 
nin çok fena oluşundan müştereken 

şikayet ederler. Bu idarenin asil Sırp 
milletine yaptığı, reva gördüğü şeyle.r 
cidden rezilanedir. 

Yugoslavlar topraklarına sahip ola
bileceklerini sanarak kurulmasını se. 
vinçle ka~şıladıkları Avusturyalıların 
en güzel tarlaları Avusturya asilzade. 
lerine dağıtıldığını gördüler. Türklerin 
masum "aşar., ına tahammül edemiyen 
Sırplar Avusturya tarafından tarhedi. 
len vergilerden tedehhilş ettiler. 
Türklere "reaya,, olmayı iu.etinefisle. 
rine yediremiyen Sırp milliyetperver. 
leri Viyana kalelerinde asılıp parça· 
landılar, 

' ' ( Deoamı var) 

EAonoHti 

Fakat bir de o söziln, HAmid'in de. 
ğil de sağlığında gerçekten unutul. 
muş, eserleri okunmıyan bir eı:ıirin 
ağzından çıktığım düşUnUn. O Y.a. 
man onun ne kadar hazin, ne kadar 11. 

cıklı bir feryad olduğunu anlamazsa
nız, onu duyunca yüreğiniz parçalan· 
mazsa biliniz ki ~ • natklr ruhiyatı sL 
zin için ile!ebed karanlık kalac&kt.Ir. 
Her sanatkar eseri kendinden sonra. 
yaşasın diye çalışır. Hiç olmazsa 
gençliğinde o sevda ile başlar ... 

Aradan yıllar geçip de adının hiç 
bir zaman insanların hafızasında bir 
akis uyandıramıyacağını anlar~a o 
gün kaderin en zehirli oku ile vurulur. 
Gerçi her insan, mesleği ne olursa ol. 
sun, ilerlemek, en yüksek dereceye 
varmak emeli ile işe başlar. "Her gö. 
nülde bir arslan yatar,, derler. Fakat 
bu sevda,, sanatkarda her ineandaki-. 
den daha kuvvetlidir; çünkU un.atin 

c 
şöhretten, "layemutluk" tan başka 

milk :fatı yoktur. Bunun içindir ki 
herhangi bir adamın, hiç bir zaman 
yükselemiyeceğini, hayatında alelade 
kalıp ölünce de hem~n unutuluverece
ğini anlaması ne kadar acı olursa ol-
sun bu hal bir sanatkar için daha 
acıdır. Zaten herhangi bir adam: "Ne 
yapalım? büyük olmasam da yine et. 
rafıma lüzumlu bir i§ görüyorum; bu 
dünyanın küçüklere de ihtiyacı var. 
dır,. diyerek kendini avutabilir: haL 
buki sanatkar için böyle bir teselli 
yoktur. Bütün 7.ehri, büUin sefaletı ve 
bütün gülünçlUğU ile rate'lik, sanat i. 
lemine mahsus hallerdendir. 

Çok §Ükür ki hiç bir zaman bir şey 
yapamıyacak, devamlı bir eser bıraka· 
madan ölecek sanatkarların ekserisi
nin gözünde bir perde vardır: halleri. 
ni anlıyamazlar. 

Hamid'in sözU bir şaka mı? Hayır; 
büyük şairdi ve her büylik eair gibi o 
da bir tek değil, bin bir adamdı, bil. 
tün insanların sevinci gibi ıstırabları. 
nın da onun kalbinde bir veri olması 
tabiidir. Kendi duyduğu blr yeisi de. 
ğil . birçok sanatkarların belki farket· 
meden çektikleri bir ıstırabı söyle-
miş. Nurullıth AT AÇ 

Arjantin ve kuş yemi 
Dünya piyaaalanncla bilha11a kuı yemlerimizin en büyüle rakibi olan Arjan. 

tin'in bu ıene ne rekolte aldıiını bilmek boraalarımızı ve ihracat tacirlerimizi 
çok alakadar eder. 

Arjantin kuı yemi zeriyahna ancak 1925 aeneıinde baılamıı Te bazı aen .. 
]er rekolteıini altımıı bet bin tona kadar çıkarmııh. iki senedir yalnız otuz bin 
ton mahıul almaktadl1'. 

Baıka toprak mahıulleri bakımından da çok mühim bir mevki iısal etmekte 
olan Arjantin'in bu yıl aldıiı randmanlar hakkında ziraat nezareti en ıon raporu• 
nu ıeçen hafta nep-etmiıtir. Ticari iıtihbarat ıerviıleri bu reımi raporu bütün 
dünya piyaaalanna telcraflarla bilclirmiılerdir. Raporun bir nüıha11 elimize S•9" 
ti. Piyaaalanmızı çok alakadar edeceğini bildiiimizden aynen den:ediyoruz: 

(Rakamlar tondur) 1936 1935 1934 
Bui day 7,756,000 4,375,000 7,750,000 
Yulaf ~ 1,350,000 965,000 , 1,805,000 
Arpa • 987,600 716,000 1,200,000 
Keten tohumu 1,850,000 1,330,000 2,025,000 
Kuş yemi 30,000 24,000 36,000 
Arjantin ayni zamanda dünyanın en büyük keten tohumu müıtahıilidir. 

• • • 
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--t sevdası 
id bir gün: "Kitab

nra da muammer ol. 
ıştım; onlar öJdU, ben 
ş. Bilmem bunu söy. 
rçekten yeis mi dilş. 

dece bir şaka mı eL 
-.i ihtimal akla daha 
nkU Hamid daima 
endisine büyük §air, 
iz denildiğini duydu; 
ziyarete giden genç 
irler, edebiyat adam
rr. ona unutulduğu, 
ı kanaatini vereblle
se olmadı. Gerçi ki. 
r.e nüsha eatrlmıyor. 
kette kitabın zaten 
i düşünüp buna e. 

iyebilirdi. Mektebler. 
ebiyat tarihlerinde 
niş, çok şerefli bir 
ördU. Bu bakımdan 

id'e sağlığında göst~ 
bar hiç bir şalre, hiç 
a nasib olmamı§tır .• 

"lhak Hamid'in, ese
in olarak öldUğünU 

.. olsa olsa geçici bir 
idir. 
sözün, HAmid'in de. 
gerçekten unutul. 
nmıyan bir enirin 

ını dilşUnUn. O 1.a.. 
ar hazin. ne kadar a.. 
olduğunu anlamazsa· 
yüreğiniz parçalan

.. ·.natk&.r ruhiyatı si. 
karanlık kalacaktır. 

ri kendinden sonra 
hşır. Hiç olmazsa 
·da ile ba~lar ... 
geçip de adının hiç 

larm hafızasında bir 
ıyacağını anlar~a o 
birli oku ile vurulur. 
mesleği ne olursa ol. 

en yüksek dereceye 
işe başlar. "Her gö. 
yatar,. derler. ~akat 
arda hc.r inısandakiaı. 
lidir; çünkU sa.natin 
mutluk" tan başka 

. Bunun içindir ki 
mın, hiç bir zaman 

ni. hayatında alelade 
hem~n unutuluverece-
e kadar acı olur!a ol-

sanatkar için daha 
hangi bir adam: "Ne 
olmasam da yine et.. 

bir iş görüyorum; bu 
lere de ihtiyacı var. 
• dini avutabilir: hal. 
· çin böyle bir teselli 
hri, biltün sefalet1 ve 
· ile rate'lik, snnat a.. 
allerdendir. 

hiç bir zaman bir ~y 
vamlt bir eser bıraka· 
nıı.tkarlarm ekserisi. 
perde vardır: halleri. 

bir şaka mı? Hayır; 
her büyük eair gibi o 
, bin bir adamdı, bil. 
vinci gibi ıstırabları. 

binde bir yeri olması 
uyduğu bir yeisi de. 
karların belki farket
i bir 1stırabı söyle· 

urulhıh AT AÇ 

• 
yemı 

yük rakibi olan Arjan-

~
ihracat tacirlerimizi 

tlamıı ve bazı ıene

nedir yalnız otuz bin 

ir mevki iıgal etmekte 
ezaret i en ıon raporu• 

resmi r aporu bütün 
ir nüıhaıı elimize ıeç
ynen derr.ediyor uz: 

1934 
7,750,000 

1 1,805,000 
1,200,000 
2,025,000 

36,000 
umu müıtahıilidir. 
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n11<n acô~e U 

Bunlaroan birincisi Ünye ile 
Niksar şr.ısesi üzerinde ve .sahil: i.iç 
dört kilometre mesafede hır dagdır. 
Üzerinde bir kale bakıyyesi var. Da· 
ğın irtifaı üç yüz metre kadar. 
Biçitni mevlevi külahı gibi. Yani sip 
siv:ri. Onun için de kale, her tarafa 
nc~zır ve hakim ... 

Yapılış itibariyle kime ait oldu· 
ğunu kat'i surette öğrenemedim. Ri. 
vayetler, Cinevizlilerde daha fazla 
toplanıyor. Bunun tahkikini tarihçi· 
lere bırakarak, ben, işin acaipliğini 
hikaye edeyim : 

· Dağın en tepesindeki kapıdan, 
aşağıya doğru, toprağın içinden bir 
merdiven iniyor. Kayaları oymuş· 
lar ye bunu muhasarada kaldıkla· 
rı zaman, etekteki dereden su al· 
mak için yapmışlar ... Fakat sonra· 
dan, muzib ziyaretçiler, aşağıdan 
çarpacak garip aksi sadaları dinle • 
mek için, boyuna taş atmış ve kim 
bilir en dip kısım ne hal almış ... 

Gençler şunu anlattılar: 
- Buraya behemehal girmek 

istedik. Bellerimize ipler bağlıya • 
rak, araları çamur dolmuş, bu yüz· 
den ufkiliğini kaybetmiş basamak· 
lardan 526 ayak indik. iniş hala 
devam ediyordu. Fakat bizim nefe· 
simiz tıkandı. Yüreğimize bir kor· 
ku geldi. Geri döndük. 

• * * 
ikinci acibe bir göldür ki sözde, 

dibinde bir kilise varmış. Lakin ayni 
rivayet, Terme civarındaki Sancak· 
lı köyii yanındaki Simenit gölüne 
.atfedildiği gibi, Fatsa içlerindeki 
kilise gölüne de isnad olunuyor. 

- Bir lngiliz eski bir kitapta 
görmüş. Bunun altında, asari ati
kadan bir mabed varmış! . dediler. 

Fakat, kilise hangi gölde? Si · 
menit hakkında anlatılan efsane pek 
ho~. 

At hırsızlığiyle meşhur bir adam 
varmış ki hala sağ. Bunun, çerkes· 
lerden canı yanmış. "Ben size göste. 
'riml .. diyerek, onların en kıy:met

~rblf'bayvanını aşırmış ... 
Tam aşırmış, farkına varmışlar. 

Beş on danesi birden peşine düşmüş. 
Akşam hasmış. Yakalıyacaklar. Ya· 
kalarlarsa da akibet feci: Mutl<ıka 
öldiirürler. Çünkü, çerkeslerden at 
çalınsın?! namus meselesi he! 

Bakmış ki, can nasıl olsa gitti, 
zira, ön tarafa göl geliyor, takipr;iler, 
iki yandan yolu kestirmiş. 

"- Öyle de battık, böyle de!,, 
diyerek herif, salmış göliin i.istii· 
ne hay\·anla ... 

Fakat at tam ortalık yerde ke · 
silmiş ... Boğulacaklar .. Şahadet ge· 
tirmiş .. O sırada, at, bir yere bas· 
mış ve dinlenmiş ... 

At hırsızı, merak ederek inmiş. 
O da basmış. Zemini muayene et· 
miş \'e bir kilise damı olduğunu gör
mü,. Bunu kat'iyetle temin ediyor· 
mus. 

~Ama, bir hırsızın şahitliğine 
ne dereceye kadar inanılır bile· 
mcm ... 

* • 
Vali Baran Ordu'nun bir "vazi

yeti umumiye raporu,. hazırlandığr 
m ve ona istinaden bir risale neşret· 
tireceğini söylüyordu. Cidden pek 
isabet olur. Esasen her vilayetimiz 
Ayni şeyi yapmalıdır ve bu risaleler 
ayni caplarda basılmalıdır. 

Hepsi bir araya geldiği zaman, 
istihsalden asari atiküya ve örf ve 
adetinden kılık kıyafete, yeni işler· 
den eski umrnn bakıyyelerine kadar, 
fotoğraflariyle, diyagramlariyle lıer 
vaziyet görülmelidir. . 

"La T unıue Kamfıliste,. ne~·ı~
den nefis risaleler basabilmek ıktı· 
darında olan Basın Genel direktör· 
1üğii de bu işin merkezden ve sis· 
tcnıli bir surette idaresini ele alma· 
lrdır. 

( Va-Nii" 

lta lyada hayat 
hahal ıhğı 

Roma 22 (A. A.) - Popolo d' İta· 
lia'da nitişar etmiş olan yarı r~smi b.~r 
nota, hayat bahalılığı dolay~sıyle bu. 
tün ltalya'da yakında .acretlerın arttırı· 

lacağım ima etmektedir. 

lstanbulda 
reyiam 

yapllacak 

ı ranla yeni 
mukaveleler 

fı KURUN'da: 

Ölçü ve tartı 
aletleri 

Ayarlanma işi 
mayı sla başhyor 

Uzun müddettenberi hazırlanılan öl. 
çü ve tartı aletlerinin ayarlanması işine 

hı.rinde başlanacaktır. Belediye 
mayısın . . . 
bunun için bir mayıstan ıtıbaren faalı· 

ek üzere kazalrda birer ayar 
yete geçm 
merkezi kurmuştur. 

B d faki ayarlama da yalnız yeni a. 
u e . d b . 

• 1 tler deg-il 935 senesııı en erı 
hnmış a e 

1 
amış veya muhtelif !.ebepler· 

damga anm . . b"t'· ··1 .. 
d mgaları silınmış u un o çu 

le ayar a 
Al tleri yeniden damgalanacak

ve tartı a e 
tle <:.ehirde damgal:ınmamış 

tır. Bu sure :ı 
. . .. 

1 
.. ve tartı vasıtası kalmamış 

hıçbır o çu 
olacaktır. 

. devam edecek olan bu işten 
Bır ay 

1 
.1 .. 1 .. 

B 1 d 'ye memur arı ı e o çu ve 
sonra e e 1 • • 

"f ttişlig-i memurları umumı 
ayar başmu e . 

P
arak bütün şehırde kaçak 

bir tarama ya 
. ··1 .. tartı aleti bulunmamasını 

hiçbır o çu ve . 
kontrol edeceklerdır. . . 

tarda gösterılen dıkkat sa. 
Son zaman . 
. k 'k tartan terazıler ve nok. 

yesınde e sı 
1 

bir hayli azalmış olduğu 
san gram arın . 
ümit edilmektedır. 

ıstanbul Uzerlnde 
tayyare He gezinti 

h a Yollan idaresi geçen se. 
Devlet av 

. .. be mahiyetinde yapılan ge· 
ne bır tecru b .. "k bir rağbet gör. 
. . uşlarının uyu 

zıntı uç dikkate alarak 1 .. ld -unu nazarı 
muş o ug k 

gerek Arikara ve gere se 
bundan sonra ı . 

. . h gün muntazam uır prog 
Şehrımızde er . - k 

. . uru"ları tertıp etmege a· 
ramla gezıntı :s :s 

rar vermiştir. . 
. .. d her gün bır tayyare saat 

y eşılkoy e, 1 .. 
15 ile l 6 arasında gezinti uçuş an ıçın 

hazır bulunacaktır. -

Maksat Eyübün 
hudu·tıa rı n ı tayin 

etmektir 
Eyüpte yeın:i bir kaza teşkilatı yapıl

masından sonra Belediye teşkilatı da 
yapılabilmesi için reyiama müracaat 

edilmesi icap odiyordu. 
Eyüp Belediyesinin kurulmasile Eyü· 

be mücavir olan bütün kazaların hu • 
dutları da d~ğj~ceğinden reyiam yal. 
nız Eyüpte doğll İstanbul şehri hudut
ları dahilindeki sekiz kazada yapılacak 
ve bu suretle 9 ııncu kazanın hudutları 
nı tayin edecektü-. 

Reyiam mayısın 9 uncu pazar günü 
yapılacaktır. Bele diye şimdider. sandık 
yerlerini tayin etnıiştir. Belediye hudllt
lan dahilinde otu~an ve intihap hakkı 
bulunan he: vatan :iaş o gün rey vere. 
cektir. Rey verme müddeti sabah saat 
dokuzda başlayacak· ve akpm on sekiz· 
de sandıklar kapıın.:c::ıktır. 

Ye ni kj\~ıt 
paralarunız 

Yeni harflerle yeniden b~sılacak ka· 
ğıt paralarımızın baskı~r.ıa nezaret ede. 
cek heyetimiz Londraya hareket etmiş. 
tir. Heyet yeni paraların resimlerini de 

götürmüştür. , 
Yeni paralarımızın bir t5ırafında Ata· 

türkün bir portresi, diğer tarafında 
memleket resimleri bulunar:aktır. 

Tahranda heye tim i z 
tarafında n f mzala r ~ dı 

İranda bulunan Bolu saylavı ';eı :ıal 
Hüsnünün reisliği altındaki heye fırri =zte 

İran Hariciyıesi arasında bir kı~ sm ı 1u
kavelelerin imza edildiğini bild Jrmi;, ~ik. 

Pars ajansınm verdiği mallın .ı~ta ga·re, 

iki memleket arasında tran·Jit , tayy~ re 
ve baytarlık mukaveleleri <de) e\IVet ki 

gün Cemal Hüsnü ile trcı.n Hmici}ıe ve· 
ziri arasında imızalaıunıştır. 

He.yetimiz ctımarttsi güt;ü 1<lhran. 
dan ayrılacaktır. 

Gümrük ko ınl' iyoncu
J arının l~lLmaı 

Gümrük komisyonculaı ı birliği heye
ti ~mumi)fesi yıllık toplaı :'.ltısını caınar
te3i. günü yapacaktır. 

Btt toplantıda senelik ~~timada gprf.i. 
şülınosi mutat olan meselelerden ~~ua 

komi51!'t'onculuk mesleğini a lakadar .t:den \ 
mühtim meseleler üzerinde görii~ü1 ~celç. 

tir. 
Son zaman.tarda gümrüklerde · pptlan 

geniş n;labat gümrük komisy1. ı~uları

nm da i lle~i bir hayli kolayla· ıumıştır 

Fakat bu iş, yavaş ya va~ muarr ~latın~oğ 1 
rudan dı,fı·uya mal sahibi n· Jmıga. "güm_ 

rük tar:ıf11.1dan yapılması, ·bazı kısımla, 
ra komisroncularm sokı.-J~arn~ı ko-

misyonıcl'l arı telaşland• mıış.tt.T. Bu içti. 

mada bütiün bu vaziy1etler mc vrubahs 

edileccl< 'ıı'e ağlebi 1htimal bu, husuta 
teşebwsleır yapıl 'ıtcaktır. 

___,_ 

K ~ybt!ttlğ~mdz 
arkadta~ Sade~n için 

15 er dakikalık olacagına 1 
Uçuşlar .. · · 1 ••-----.ıMl'PP .... --... .1 .. .. ddet zarfında dort gezıntı 

gore bu mu · 

Ge~en aeu e bugünlerde vefat eden 
gazeteci 1ırkadı:şlarıını1J(ian Sadettin 

için bug: .b'ı gazeteci -.ıııe iahisarlardaki 

arkadaf ıırı tarafından. bir ihtifal yapıl· 
mııktac' ar. 

1 caktır. Bu uçıışlara aıt 
uçuşu yapıa 

tatbikine önümüzdeki pazar 
programın 
.... d "tibaren başlanacaktır. 

ounun en ı 
.. ise gezinti uçuşlarına geçen 

Ankara ı!:e l,40 12.13 16,00 18,54 Z0,34 3,22 .. nü başlamıştır. 
pazar gu 

. t'ı uruşlarına halkın daha fazla ·~············· Gezın :ı • 
~bet etmesi için bu şe kılde uçacaklar ı 

rag b .. ·1 K k"' hava yolları oto usı e ara oy 
devlet .. d y 'Jk" 

h 
nesi önun en eşı oye mecca· 

posta. a .. 1 k . 
.. türiilÜP getırı ece tir. 

nen go 

çERJ lJ E : 
1 kez bankasının geçen bir ıenellk " ~::ı 2,200,000 llradır. A.yrıca ııususl lh 

ı,a.rı sıne 2 5 milyon Um ayrıhnııtır. 
·~~~ 1 k 

ti) 
41 

Milli bayram dolaynıilc devair Ye mek 
bugün saat birden itlba.ren kspanaca 

tepler . cumartesi ve mektcpt~lerde pa 
vcvaır 

ur. 1 unu açılacaktır . 
zarteıı gl re dünden itibaren ~nl elbise ve 

,.. polise d cer tevziatına baııtannuııtır. Haziran an 
mlı't komiserlere elbise vernocektlr • 
ıu:~e:ıedlyenin bir memuru son bir ay için. 

1800 
Mpck oldürmü~t.Ur. • 

de ki .. emllcre işleme mUsaadesı ve. 
., Bazı es ., 

·cceğl umulmaktadır. 
ril:l~lektrik saatleri yavaş yavaş dcğlşUrl. 

k ayarlanacaktır · 
Jere S hrimlzdc talcbclcrdı'n mUrckkep bir 

• ~ e bir de mua111m korosu kurulacaktır. 
çocus. "Unlerde köpeldcr toplanırken bazı 

• • on ., ı köpekleri de 
:BeJedive memurlarmm taımıa ı 
ötdUrd.Uğil şekllnde ~lkAyatler vaki oımu,. 
t Belerliyl'drn alrnmış numaraları taşıyan 
kı:;eklC'rln öldtlr0lmem1?!!I için alAkadarlnra 

t blil"!"at Yapılmıştır. 
c . • ... Türk kucu ıubcııinln açtlnıaııı * Edırne11e " 

k asJmle yapıJacaktrr. 
yarın bUytl mern tatbikatı yaklaşbJtından 

• tıı kanununu 
hazırl;l<la.r hızJandırıJııuştır • 

t tlllne rla)-ct etmlycnler bundan 
*Hafta a 

0 
me•hut mııhkemclerlne Yerlle. 

80
., .. 8 rorm 

cektlr • k otan Bebc'k lstınye yolu beton 
• sozu • 

olnr.ak yapııaacktır · 
gönderilmiştir. * Belediye hOtı;eı-i tasdik için Ankaray3 

• Trann-ay şirkr.U otonıallk. kapılı bir 
abaıa daha lıazırlanııotır. 

lr~rııvay ar 
• DOn Unyon Franııezde bir. resim sergisi 

ıı.çılmıştır • 

GEÇEN SE:"llE BllGUN ;sE OLDTI ! 

F!llstlnde !hUlı'U başlaı.lı, Telavivde yahudi 
mahallesi a teşc yerildi. 

DI Ş ARIDA : 
• Tal! ajansı, Berlinden verilen ve Mr>iko. 

vada Stalinln hayatına karııı ııulkast t~şcb. 
bUaU ı:eş!cdlllp tiyatroda hUk<ımct ıoc~3ınrn 
altında bombalar bulunduğunu bildirc11 ha. 
berlerl, kalt ııurette yaLanmnktndır. 

• Köse tvanof ltabinesinde çolt yakın1a 
belki de yarın ufak bir lcbcddllU'ıt olacaktır 
Kabineden Ticaret naztrı Vole! ile 21ıraat na 
zırı Radi \'asile! çckllıccekler ve ~'ferleri ye 
nl iki nazırla doldu.ı:utncaktır. 

• Arnavutluk kraır Zogonun iki :hcm§lresl 
\'lyanaya. gltml§lerdir. 

• tnı;-llterf', lrlanda ve Knnadn tcansatıan_ 
tık haYa seferleri için Hlıı:ım gelen müsaade. 

yl vermişlerdir. 
• Yapılan tahriri nUfu~· neticesin~! İtalya 

nüfusunun 42,403.000 kl§ld,.n. ibaret; olduğu 
anlaşılmıııtır • 

• İtalyanın I§ bayramı ui.Jn testt edilmiş. 

tir. 
• Amerika hUkiliımetl, ze~ ellerin "Allah!,. 

olarak tanıdığı zr.ncl Bakeı:l aramaktadır .. 
Baker bir karışıklık e:masınd•ı kaçmıştır. 

• Fransız harbiye nazırı yaıın 1~ittercde 
:Mançesterde mühim bir nutuk 11öyltvccektir. 

ı;ı YugoslAv naibi prens Polun yalan al<ra. 
bı\~armdan pren.cı Domldo dUn sabah re{lka. 
ı:ılle b(';al)cr Yunnnlan~nn htnnbuln. gelmiş. 

tir. 
Atındaki Yugoıılav sl'!nrcthün !ahrt aııkerf 

atnşcsl bulunan prens Domldcı 1nglllr. elı'lrl 
~ir Pcrcy Lorralntn r.ıl!ı"firl ofarak tn.;ilf'ı 

• sefaretinde ikamet etmektC'dlr. 
• T.ft\•nn~·nda bir Mnemndn yanv.ın r•kmıs 

dört rncuk öl'""''" ve ı;o rı:ıcuk •·n.rı>1.Jı.,rnış'.ır. 
ııı tranda hir "k0nnml ncza·cU lhdal''TI!l 

knrnr '·erilmlatlr. ı 
t Almanların nnmnnyııyıı. Almnnyn.d!ln 

ağır ıınnayl ısLn ll'lllkinı:lr.r ve malzetııP. se. 

iht: /~1 için bugün -saat 13 de inhisar. 

!arda "toplanılmı~ ve oradan meı humun 

Arn:-...-utköyündeki mc.ıanna hareket ; 
edi' p ıiştir. 

~ $:ıdi'ye gazeteci ve inhisarhrdaki ar
ki ı 1aşları tarafından bir mezar taşı yap· 
t ı:ılmıştır. 

tın almak üzere 100,000,000 marklık bfr 
kredi teklif ettiği ha~r verilmektedir. 

• Yugoslav Bal}veklıı Stoyadlnovlç 30 nl. 
sand!!. Romaya gldo.ccktir. 

ııı Singapurdan btldlrlldfğine göre, bOytıl( 

Britanya stlAhlanm.aıına bir yardım olmak 
Ozere :'100 hin frnn~n tngiltereye hediye. edll 
mcsi için mebusan nıecllatne bir teklifte bu. 
lunulacaktır. 

• Polonya Ticart bakanı Roman RrUkıcle 
yaptığı S(!y11h11ttcn dlln ıık•am \'11rşo\•a ·11 · 
dlSnmU,uır. Gazeb:cllPrc yaptı~ı he~·ıınatta ı 
Belı,;lknnrn Pl:>lonva lle yalnız Pkonor.ılk ıııı. 

barla de~ıı. dlıter hnzı ııahatıırda tl11 t,.~rlkl 

mesıılve Amade <'ldu~unu 11övlemloıtlr . 
• Lchlııtand& Kovno mahkemesi J!'A.rhi t'k. 

ranva komllnlst T''lrtlııl &zasınrlan ktrk dnr 
<l!lnU 1 ~ a\·dn.n 12 ıocne.ve l<ııı1ar p ""•r tı,.,..~,. 

ınahl:Qm ctmi!ltlr. Bir llnh·erslte tat,.'ıe'lf rle 

ltomlinl11t faatlyctlnrlPn rtnıayı beş ııene ll~tr ' 
hanıoc mahkı)m olmuştur . 

• Hitıer. iki glln evvel ölı-n gı-nı>ral v"n 
Galtvltze mllll cenaze merasimi yapılmllSını 1 
emretmiştir. 

ı) Tnhranrla F.fı.;oan bUvtlk ,.•,.ııııi ı:::ır AhMPt 
Hanın vazlfıı:slndrn ayrıtıı11 dolıwııılle tran 
Harlelve veziri rliln akrRm ııcre!lne hf .. 7.iva. 
fct v.-rmlştfr. Ziyafette nutuk'ıır ııl:\\·!enml._ 

'-e trıı.n ile E!ganl•tnn arn•ınrlakl karşılıklı 
doı;thık teharU:ı rttlrllml:ııtlr . 

1 
* 1ngilh: sh'll,.! mahaflllnd,. ™'''"n ,.,ıu,, 

du~unn göre, Retdkanm heyne'ml'el taah. 
hUUeri hakJ.cındllkl Frıı.nııız tr.~lli:r: bevan 
nameleri Edl'nin 2:'1 nlıııı.nda .BrüksPle v~na· ı 
cal!"ı 1.lyarcttcn evvel nf'•rolunarl\kt•r ,.,.d,.n-. 
27 nlMn 11ıılt glln!I J.ondrııvll dllnPcekUr. 
* Fran~ız Harhtvr. hakıınt T'lıı.IRılil'r vanmda 
hususi kRlE-m mildilrU olrtullıı hıılrlc .tavvare 
ne Londrayıı gltmı, ve Frıınrıtz hUvük ~lrlııl 
ne ;ı-Ukııek zevat tarafından tavv$re meydıt 
nında !!C'IAmlanmıotır \ • 

.. Uç ,apkah kahve ,, 
Asım Us BelorcuJ m.iişahcdelerindcn 

biri.ııi de buglüıl.,•ii. Kurumla ııeşrcdi. 
yor: 

"Uç Şr:.pkalı Kahve ... " 

Bır, kal: venin hrlun.duğu yer, eski. 
dc.ı har..rıp ı·e sefil bir 1r.a1ıallcymi§, 
halbuki ~mdi Bclgrail.ın c11 güzel 

scmtleri>td~n biri olm1ış. Esk!dcn b:t 
~lıtıC'IJ6 ·po?isin -iyi güzle görm.di5i 
ınsanlar giderlıJ-::n, şinuli diplomatlar, 

büyiik z~bitlctt re <lculct ad-:ım?arı ile 
dolııyorrııuj. Eıomn sebebini Asını 
şöyle ankıtv .. :or: 

~lgradli lcı.r, yabancılara ~' · a J .. f4 arı 

mahallesi nin bir k<>§esind,. b' k .. • ır no • 
tayı gos!.ı c.-!yorlar: 

- Bakm ı şnradak~ "C il bo . 1 
ve bir kaH.h k" "k " ~ e ya 

1 

_ uçu • binayı görüyor-
sunuz ~e~ Jl m~~"Burası bir mahalle 
kah vesıd r. Ve işte b .. t" b 
1 · h u un u mahal· 
enın r ·~n~e . 
~· ~-?' .. n sonra bırdenbire de. 
gışme J!ne h t af le , · ' er ar mm mamur ha. 

.g ..Jmesine scbeb olan bu mahalle 
ka .ıves:dir. 
r: Jye cevap veriyorlar. 

.Şimdi Skadarli mahallesinin bir kö. 
:§esinde duran küçük kah\'ehanc 

' Büyük Harpten l'V\'cl Bosnasaray. 
da .Avusturya - Macaristan veliah
-dına suikast kurşununu sıkan, bu 
suretle harbin çıkmn.sına se~p o. 

lan Prençip ile arkada.şiarının her 

gece g izli gizli toplanarak konuş • 
tukları ve suikast plfınları kurduk. 

!arı yer imifi. Bugünkü Yugoslavya. 
nın meydana gelmesi Prençip ile ar· 
kadaşlarının suikast hareketile 

başlamış olduğundan sulh olunca 
bu küçük kahve birdenbire Belgrad· 

da şöhret almış, bu mahalleye bir. 
denbire rağb~t artmış. Üç, beş yıl 

içinde kocaman bir semt hiç tanın. 
maz bir hale gelmiş!. 

A ıı!.Q.§ılıyor J..i bu haliyle Ş!! kahve 
bugii1ı1ı.-ü l'ı!!Josalvyaıvu toJiifi temsil 
etmektedir. Asım Us'ım mü§ahcdcsiıı. 
de bir cks'klik var: 

Diyebilirdi 1..-i "Viyana nıahvolmu.ş 
va bir ooman1ar omt yaşatan servet 
kayruıkları ile IJclgraci<la bir mahalle 
bclirmi.~tir. . ~ 

TAN'da· 

Bir~o,ik iki bUyllk ml~let 
Ahmet Emin l'a!ııuııı da Tan'da 

Yugoslnvyam11° lıir ikinci görföıil§iüıii 
tesbit ediyor. l' a!yava 1.asabasmdaki 

rnahtep çocuk'arııun Türkiye hakkm • 

d!lki bilgilerini ve dııygularrnı ak.setti. 
re" arkc.da1ımı::ın ya:ısmd.aki şıı kt· 
sım Ti.i.rk, l'ugosla.v milletleri arasııı· 

d.alci czc!i aııla§nıayı ne gü::cl göze vur. 
m.al:tadır: 

Hizmet cclcn neferler herkese soru. 
yor: 
- Tilrk kahvesi mi, Sırp kalıvesi 
mi? 

Türk kahvesi sade kahvedir, şeker. 
li olunca adına Sırp kahvesi diyor. 
Jıır. 

Bir kenardan ortalı~a kuşbakışı ba. 
kıyorum. İki milleti temsil edenler 
biribirine karışmış, kırk yıllık ah. 
haplar gibi samimiyetle, ne~c ile ko. 
nuşuyorlar. Bu kadar pUrüzsüz ,.e 
candan bir yakınlığa iki ecnebi mil. 
lctin mümers'J'eri arasında hiçbir 
zaman rnı:ıgel'nmez Bu ruhlar avni 
şeyleri duyuyorlar. duydııkla;ını 
a~·ni tarzda iface ediyorlar. Biribir. 
!erine yakınlıklarını ,.e benzerlikle
rini keşfettik<;e hudutsuz bir zevk 
,.e saadet göğüslerini kabartıvor 
Türk • Yu~oslav mil'etleri a.ra~~n. 
daki dcstluk \'e karRılıklı itimat ta. 
savvuru miimkün olan azami hadde 
\'armıştır. 

Bu ild millet altı r..sırdanberi bir 
biriııi zateıı böyle mılar ve böyle sc: 
verdi. Fa1;;at lm 8C1"giyi b;lmcz?crdi. 

hah vcsiniıı şc1:crini Ti1rkün ç-almad1• 

Cunılıur:yct Türk;ycsi Sırba kahı·e. 
.~iııüı §ckermi Tiir/.:iilı çalmadı • 
ğını, biw.z.·;s bu şekerin Tifrkc dü§ • 

nıan olanlar taraf uulaıı a..~ırlaroa cıŞt
rılmı.~ olduğunu öğretti. ~fe.,clc de kal. 
madı. 

Kara Davud 



Mısır kapitülasyonları 
Qukuku abslye meselelerinde fkonsolos

hanelerJo ''hakkı kaza,,sını Mısır kaul etti 
Montreux 21 (A.A.) - Mıs.:ır heyeti 

murahhasası, İogiliz, Fransız, Yunan 
ve İtalyan heyetlerinin müşteı:ek karar. 
ları üzerine, hukuku §ahsiye meselele
rinde konsoloshanclerin hakknkazasının 
ipkasrnı kabul etmiştir. 

Ecnebileri beynelmilel hukuk pren
siplerine :riayet etmek ıart:S.le ticaret 
idare ve vergi uhalannda Mısır kanun. 
larrna tabi tutan ikinci .madde hakkında 

İngiliz ve Portekiz heyeti murahhasa.1 
Jarı ecnebilerin asla farkkbir muamele
ye tabi tutulmay;acaklaruıa dair mez
kur maddede bir tadil yapılmasını tek. 

lif etmişlerdir. Mısır murahh<!_sları buna 
kat'§I §iddetle itiraz ederek böyle devam 

1r bir taahhüde giri§emiyeceklerini ve 

maamafih bunun lntikal devresinden 
sonra ecnebilerin farklı bir muameleye 

tabi tutulacaklarının ifadesi olmadığını 
beyan eylemişlerdir. · 

Mısır heyeti murahhasasının bu bap. 
taki ,şiddetli beyanatı kuvvetli bir tcı:;ir 
yapmıştır. Mısır hükmeti hukuku hü
ki~nranisinin yeniden tahdit edilmesine 

asla muvafakat etmiyeceğini göstermiş
tir. 

~Ceae~retie Hatay 
müzakereleri başladı 
B~ mesele bu sefer ka.tişekilde 

muhal<kak halle'dilecektir 
. (B04 tanı/ı :! incide) 
Nunıan Mencmenctioğlu ve arkaıtfaş

ları e~clki gün Cene vreye varmışlar. 

"""dır. Mli\ehasııalar komitesi evvela pas. 
kplya ~ili, sonra da. Numan Rifatın 
rahatsızlıK·ile inkıtaa uğrayan içtima.. 
]arına bui\'.in saat üç bu;u~ta ~niden 
başlayacaktrr. 

Hatay anaı,a~sınını. tesbiti ~ifesile 1 
tavzif edilmiJ bulunan bu ko~enin fa
aliyetini, Milletler Cemiyeti kçmseyinin 
evvelce kabul etmi§ olduğu rrıukarrerat 
kadrosu dahilinde, yani Sancak dava. 
sında Türk noktai nazarını tasvip ede. 
.cek pir şekikle neticelendiı;eceği bekle
nilmek,.tedir . 

Milzakeretm bundan böyle en kısa 
bir r.amar:?a ve muhakkak surette Mil
l~tlcr Cemiyeti konseyinin önümüzdeki 
i~\imamdan evvel bitmiı olması laum. 

olduğu kadar rezilce bir iddia ortaya 
atılacaktır. 

Haydutlar hududumuzda 
:Vataniler bir taraftan da Suriye ha. 

pishanelerinin en azılı ınahkuQmlarmı 
mahkumiyet müddetlerini ikmal ettir
meden çıkartarak silahlandırıp Türk 
hududunu geçmeğe göndermektedirler. 
Suriyenin hemen bütün sabıkalıları, 
haydutları Türk hududu civarında top. 
lanmıştır. · 

Anlaşmaya muhalif hareket 
Son günlerde Suriyeli maarif müfet

tişleri Hataydaki Türk mekteplerini tef
tiş etmiş ve ne kadar ·yeni harflerle ya. 
zılmıı kitap varsa toplatmışlar.dır. Mev
cut anlaşmalara muhalif olan bu hare. 
ket üzerine halkm protestosunu fırsat 
bilenler yeniden tazyıka başlamışlardır. 

dır. 

Sjrpdiye kadar'davamızr daima ıürlin. 
ce~ede bırakan ve bırakmak politika
sını ihtiyar etmiş. gibi görünen Fransa, 
lıa~layacak olan y~eni temas ıdevreıile 

TUrk düşmanı jandarma böliiğü 

art:k son kozunu oynayacaktır. 
Zira Hatay anayasasının tanznimi ve 

en geç 24 mayısta Milletler Cemiyeti 
l:anseyine takdimi muhakkak arzuları
mızın birincilİni teşkil etmektedir. Bu. 
gün buraya gelen heyetimiz Fransaya 
bu şekilde son bir mühlet vermit ola-

• Cjlktır. 

Suriye heY,eti, Pariste iken hUlcOme
timizle muhabere 'ile Türkiye - Fran. 
~a _ Sur.iye arasında üç devlet anlaşması 
yapılmasını tetkik etmiştir. Başvekil 

Cemil Merdem geçende Suriye mecli
sindeki beyanatında bunu aöylemittir. 

3uriye. ve F.ransız murahhaslan 
Cenevre yolunda 

Suriye meclisi önümüzdeki salı günü 
yine toplanacaktır. Hasan Cabbare, Dür 
yö ve Rober Duke tayyare ile Cenevre. 
ye gitmişler0dir. 

Rezilce bir iddia 
Suriyeden gelen haberler, Vı'l.lanile

rin Eksperler heyetine verilmek tizere 
yeni bir beyanname hazırladıkları,ru gös 
termektedir. Bu beyannamede bitaraf 
müphitlerin Türkiyeden geçerken tesir 
altında bırakı}<l,~lan !Ck}inde iülünç 

1<uş olup 
uçmak 

ister misiniz? 
• (Ba§ tarafı ! inciM) 

!erse, bu "yükseliş" in m)lllevi 01-
makla kalmadığını, hem maddeten 
havalanabUcccğinizi s.ümlc alem gö
rür. 

Antakyaya sırf Türk düşmanlarından 
m\irekkep ~eni bir jandarma bölüğü ge
tirilmiıtir. Bu bölüğün vazifesi Türk. 
lere i§kence olacaktır. 

Paris sefirimiz 
.Paris büyük elçimiz Suad Davaz dün 

Fransız Hariciye nazırı Delbos ile gö. 
rüşmüştür. 

Deniz 
yon oaııro ıntila 
Maaşlar 

indiriliyor 
Sebep tasarruf 

yapmak mecburiyeti 
duyulmasıdır 

Geçen sene 200 bin liralık bir açık 
veren Denizyolları iduesinde iktrsat ve 
kaleti tasarruf yapmağa karar vermiş 

ve bu kararını dün idareye bildirmiştir. 
Karara göre, Denizyolları idaresinde 

bir~ok memuriyetler ilga edilmekte, 
aleluumum btitün memur ve müstah. 
demlerin maaşları birer nisbet dahilinde 
indirilmektedir. Lağvedilen memuriyet
ler arasında umum müdür muavinliği 

de vardır. 

Eski ticaret şubesi müdürü Avninin 
vazifesi de ilga edilmekte, daha birçok 
memuriyetler kaldırılmaktadır. 

Maaşlarda yapılacak tasarruflara ge
lince, 100 lirya kadar olan maaşlardan 
beş, 100 liradan 200 liraya kadar olan. 
1ardan on, 200 liradan 300 liraya kadar 
olanlardan on beş, 300 liradan yukarı 
olan maaşlardan da yirmi lira kesilecek. 
tir. 

Bu tasarruf tedbirlerinin tatbikına 

önümüzdeki ayın birinden itibaren baş
lanacağından Denizyolları memurları 

wayıs maaşlarını bu yeni :vaziyete göre 
~fa.caklardır. Denizyo1lan umum mü. 
dürlüğü bütün işletme masraflarında da J 
tasarruflar yapacaktır . 

Hamit 
ihtifali 

Holkevlerlnde diln 
gece merasim yapıldı 

Ölümü, bütün yurddaşların kal
binde unutulmaz bir ah olarak yer 
eden büyük şair Hamidin hatırası
nı taziz için dün akşam bütün mem
leketteki Halkevlerinde merasim ya. 
pılmıştır Bu vesile ile bilhassa şeh· 
rimizdeki Halkevlerinde yapılan 
merasim pek parlak olmuştur . 

Eminönü Halkevinde toplantıyı 
ev başkanı Agah Sırrı açmış, bun· 
dan sonra Sevim Levend, Hamid· 
den bazı parçalar okumuş, Bedriye 
"Finten,, den parçalar almış ve 
bundan sonra doktor Celal Teminle 
Sevim Levend tarafından "E.şber,, 
den bir parça temsil edilmiştir. 

Kadıköy halkevinde ilk sözü M. 
Turhan Tan söylemiş ve Hamidin 
hayatını anlatmıştır. Bundan sonra 
şair Behçet Yazar Hamidin vatan· 
perverliğini izah etmiştir. 

Beyoğlu Halkevinde büyük şa
irin refikası Liisyen, k :zları, torunla. 
rı memleketin tanınmış şair ve edip
leri toplanmıştı. 

Burada evvela Hfunid tablosu 
canlandırılmış ve sonra Semih 
Mümtaz, Mithad Cemal, Refik Ah
met Sevengil, İsmail Hami, lsmail 
Habip söz söylemiştir. 

Şişli, Üsküdar, Beşiktaş ve Şeh· 
remini Halkevlerinde de merasim 
çok ehemmiyetli olmuştur~ 

Dün gece Halk Partisi Koca 
Mustafa paşa semt ocağında da Ha· 
mid gecesi tertip edilmiş, ocak baş
kam Refik Oral tarafından açılan 
bu saygı ve anma gecesinde azadan 
Arif Ülkü bir söylev vermiş, Nusret 
ve arkadaşları büyük ölünün muh
telif eserlerinden parçalar okumuş
lardır. Ocağa büyük bir kalabalık 
toplanmış bulunuyordu. 

Müthiş 
bir fırtına 

~rl balıkçı boğuldu 
Tokyo 22 (A. A.) - Sahalin ada. 

sının cenubu garbisinde balık tutmakta 
olan bir balıkçı gemileri filosu, mii<lhiş 
bir kasırgaya yakalanmıştır, şimdiye 
kadar 47 balık~ının boğulmuş ve 57 ba
lıkçının da kaybolmuş olduğu bildiril
mektedir . 

Beynelmilel ticaret 
odası erkAnı salıya 

geUyor 
Beynelmi!el Ticaret odası birinci re. 

isi ve umumi katibi ile Alman ve İngiliz 
murahhasları önümüzdeki salı günü hu
susi bir tayyare ile şehrimize gelecek
lerdir. 

Bu ziyaret şehrimiz iktısadi maha
filinde büyük bir alaka ile karıılanmak. 
tadır. 

Beynelmilel ticaret odası erkanı şere
fine geldikleri günün akşamı bi~ ziyafet 
verilecektir . .Ertesi gün öğle üzeri Tica
ret odası bir ziyafet verecek ve bu zi. 
yafette şehrimizin tanınmış bütün zeva. 
tı bulunacaktır. 

öğleden sonra iktısadi, mali ve sınai 
müesseseler erkanının jştirakilc Ticaret 
odasında bir toplantı yapılacaktır. 

O akşam beynelmilel Ticarc:t odası 
Türkiye milli komitesi tarafından bir 
ziyafet verilecektir. Perşembe günü sa
bahı misafirler: gene aynı tayyare ile 
hareket edeceklerdir. 

Hamidlye seyahate 
çıkıyor 

Hamidiye mektep,gemimiz, Yunanis
tan ile Yugoslavyanın muhtelif limanla. 
rını ziyaret etmek üzere 3 haziranda li. 
manımızdan hareket edecektir . 

HamiCliyeye iki torpit ı.nuz ile bir 
ganbotun refakati de ihtimal dahilinde- I 
dir. 

22 NiSAN-1937 

Sovyetler Amerikahlara gectURr 

420 metre 
yüksekliğinde 

bina yapılıyor 
Binanın yUz metre lrtifaında tavanlsrı, 

20 bin klştllk salonları olacıık 
Moskovanm merkezinde inşa 

edilmekte olan ve di.inyanın en bü· 
yük binası Sovyetler sarayı 4 20 
metre yükaekliğinde bir bina. ola· 
caktır. Bina 11 O bin metre murab· 
bar bir saha üzerine inşa edilmekte· 
dir. Bu muazzam binanın üzerine 
Leninin yüz metre yüksekliğinde 
bir heykeli konacaktır. Bina biri
biriyle birleşen üç muazzam iistü · 
vaneden mürekkep olacak ve Le· 
ninin heykeli bu üç üstüvanenin ü
zerine vazedilecektir. 

Bu sarayın en şayanı dikkat ye· 
ri 100 metre yüksekliğindeki tavan· 
ları ve 20 bin seyirci alacak olan 
muazzam salon olacaktır. 

Bu büyük salondan maada sa· 

rayda küçük bir salon ve bu salon· ' 
ela 5775 mevki bulunacQktır. 

Küçi.ik salonun yanında 300 
bin kitablı bir kütüphane, okuma sa
lonları, laboratuvarlar ve dürt de 
büyük konferans salonu bulunacak· 
tır. 

Binanın en iist katı taraça ha
linde umuma acık bulundurul~cak 
ve buradan 320 metre yi.ikse]<Jikten 

ve Leninin heykelipil} kaidesinden 
l'vloskovanm mttht~em mımzarası 
aeyredilebilecektir. 5ovyetler sa -
rayı ayni ıamanda 30,000 kişiyi 

alabilecektir. Bin.ada 6.2 mütehar

rik merdiven ve 99 da asansör bu
lunacaktır. 

istiklal mahkemeleri 
kararlarına dair 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 
Ankara, 21 (Hususi) - Büyük Mil J 

Jet Meclisinin bugünkü toplantısında 
İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı 

munfık mıdır, değil midir? Karıımız • 

da gördüğümüz tek bir abide vardır, 

O ~ünkü kötü ve fena halden çıkarıl • 
Konya istikli.1 mahkemesi kararil~ aile- mış önöilmüzde büyük bir Türkiye a • 
sile birlikte milli hudut dışına çıkarılan bidesi vardır. Biz o fena o &üç anların 
Suat Remzinin Türk vatandaşlığına ka- böyle büyük bir abideye inkılabetmcsini o 

bulünün muvafık olup olmıyacağrna da- günkü istiklil mahkemeler.inin aldıkla • 

ir bir karar verilmesi hakkındaki Baş - rı kararlara medyunuz. Bu borcu, ha

vekalet tezkeresi ve Adliye, Dahiliye en. yatımrzda tarihe karşı her vesile ile, 

cümenleri mazbataları müzakere edil - her ıün ödemeğe mecburuz. (Daima 
mi§ ve söz alan hatipler tarafmdan ile- sesleri) Böyle bir karara kartı ufak na

ri sürülen mütalealara karşı Dahiliye zariyatı hukukiye ile itiraz etmeğe Da

Vekili ve Parti genel sekreteri ŞUkril hiliye Vekaleti ve hül:ümetiniz ne sın·. 
Kaya beyanatta bulunmuıtur. Dahiliye de salahiyet görmedi (Bravo sesleri). 

Vekilimiz ezcümle §Öyle dcm!ştir: Dahiliye Vekili bu husustaki kara. 

"-Bu davanın esası ıudur: Bir vatan rı hükumetin Meclisten beklediğini 
daşı tabiiyetten iskat etmek kararı. ka- söylemiş ve sözlerini f!Öyle bitirmigtir: 

rarı idaridir. Hükumete verilmış bir ka· Aydınlanması için, Meclisi ali ka. 
rardır. Eski kanun böyle idi. Bui:Ün da- bul buyurursa, mUııtereken veya eneli. 
hi böyledir. Heyeti Vekile toplanır, şu menlere havale buyurursanız hakika. 

ve bu esbaptan dolayı bir vatandaşı ta· len mesele gerek nazari, gerek bizim 
biiyetten iskat edebilir. istiklal mahke- bünyemiz itibarile tcayyün ve tebellUr 

meleri Büyük Millet Meclisinin bütün eder ve huzurualinize daha olgun ola. 

sclahiyetini haiz olarak teşekkiil etmiş rak gelir, o vakit hükmünüzü daha ge. 

bir teşekkül idiler. Memleketin 'Jıkı ve nil'j vermiş olursunuz. (muvafık sesle. 
dar zamanlarında, bu memleketi kurta· ri). 

racak, birçok kararlar aldılar ve birçok 
kararlar tatbik ettiler ve birçok kararla

nn tatbikini de kendileri hükumete bı
raktılar. Eğer biz bugün o ağır \'e dır ve 
sıkıntılı günlerin kararlarının safahatı

nı muhafaza· etmiyecek olursak, bütün 
tarihin mecrasını tekrar önümüze ser -

mek gibi mü§kül bir vazif c ile karşıla -
§ırız. (Bravo sesleri). 

Biz bu memleketi istiladan kurta -
ranların ve bu memleketin istiklalini, 

cumhuriyetini yapanların her türlü ha
tırasını yaşadıkça, onları takdis ettir. 

mckle ve takdis etmekle kendimizi mü
kellef tutmalıyız;. (Bravo sesleri, al -
kışlar). 

O günkü kararları hangi mevzuatı ka

nuniyeye veya nazariyatı hukukiyeye 

Bundan sonra rumamedeki diğer 

madde!erin müzakeresine geçilmiştir. 

Meclis pazartesi günU toplanacakıtr. 

Frank gene 
düşüyor 

Paris 22 (A. A.) - Dün Paris borsa. 
sında Frangın yeniden düşmesi, bey-

nelmilel eshamın mahsus derecede te. 
rcffG:.ine &cbebiyet vermi§tir. 

Fransız eshamı, dü§mil~ ve bu dü~
me bazen pek mü.'lim olmuştur. 

İngiliz lirası, 11 ı, de kapanmıştır. 
Evvelki gün 110,45 idi . 

Bu sabah Frank gene düşük olarak 
111,18 üzerinden açılmıştır. --- -· 

Bu balta SA I< AR VA Sinemasında 

Viyana Sevdaları 
MAGDA SCHNEIDER 

'VOLF ALBACH RETIY 
GEORG ALEKSANDER 

tarafından oynanmış nefis ve cazip Viyana Opereti 1 
Bir l<uş gibi olabilseyqin.iz, herhan

gi bir akşam bir arkad~ıqızın evinin 
bacasını çalarak, (dikkat ~in; "kapı. 
sını" demiyorum. Çünkü ~}\ardan gc. 
leceksiniz) ona tatlı bir sürpr~ ya.pa. 
bilirdiniz. Ve sizi daima, bir tayyare 
gibi havada ararlardı ... Büyük 'Rus ihtilalinin 

en muazzam filmi Kronştat Bahriyelileri TÜRKÇE 

SÖZLU 
.. Bö):le bir hayata nail olmuş bir ada. 

mcı., nihayet günün birinde emri hak 
vaki olsa, kitabe olarak mezar taşı. 
na ~u hazin mısraların yazılması ne 
muvııfık dfüıer: 

Mejhur'Petrogra~ müdafaası, binlerce Kazaktan mürekkep Yıudeniç ordu::;unun ~a~lı hücumları, Balbk denizind~ ~~lera: ha".P gemisiyle yapı-
l h • -t bini · · de · de bo~durulm .. •ı iki düıı:man ordusunun kanlı mtıkam ve meydan muharebelerı ılih ... Şımcliye kadar yapılan nn are.:sa , erce .esırın nız t.t _.. , :r • 

für kıl.'{ idim.uftum.yuvad.an 
Al1ıah beni ıayırdı ıana ile b!ıbadan ... 

HiKMET ftttJNIR 

harp ve ihtilnl ffü:n!e:-ir.in en deh~etli ve heyecanlısı 
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Perili ev 
/~ "'"'""""""" ıı~ıı . 1 !il• ~ıly .. 

. . f B Ne r Ben de... O zaman fesli gö· 
J{Ö§~tekb.g~~ .mısa ır ay c- rürd:-m... Şimdi şapkalı. .. 

det, saatıneG a tıl. M'" d . Bu sefer anne, bir düıünceye 
_ Ooo.. eç o muş.. usaa enız· j . 

l ben 
'd yı·m daldıktan şonra · 

e gı e ··- J . Za tm" ~ Rezan hanımefendi: - F esliy~ gki~çı~:· Fn~ ;:· 
- Aman, nesi geç çocuğum ... , rum .. Kim bilir m 10

••• •
8 

at, .. n 

S 
.J_b ı d d" d rncukluğumda sarıklı hır perınm 

- Zarar yok efonclim .. Uykum bahçemize da nb~gıdnı b.atır anm .. 
ast <Uı. e o.n .• e ı. 1 e r- da d v h 1 

Y k k 
. . 1 k Büyük anne, ır en ıre: 

var... c;ırm pe ço :t§ım o aca . · . .. .. .. .. h 
J3u sabah .da pek erken kalktım. - Tü tu tu tu. ·· sus.· guna a 

R h f d. · · · p rı'nin sarıklısı olur mu? 
~zan amme en ının annesı , gırme. · · e .. h . 

Ha.hibe hı;ınım, köıede tesbih çeki· Genç kız, muste zıyane: 
yordu. I.Mfa karıştı: _ Kuzum nasıl oluyor da bu 1 

Ev t h. ı:-_,_ k lktı ·ıer zamanlarının modası muci· ' 
- e , şa ı ... ı;.ı-~en a ... perı • B d b · 

Sabah namaı.mı kıldıktan sonra, hince giyiniyorlar?·· una a enım 
pqıçe,reclen bakmıştun. Bizim hah· aklım ermedi. 
~e gördüm Necdet Beyi! kendi Anne: . . 
taraflarına doğru gidiyordu. _ J~pirtizma kıtaplarındakı re· 

Delikanlı azıcık kızardı. Yan 1 simleri görmedin mi, kızım .. Ervah, 
·· l h la J 1 bakt Jale h tlarrnda yaşadıkları kılıklarda goz e, ırsız ma, a eye ı. , aya ,.. , 

Rezanm kızı, Habibenin de torunu l tecelli eder.. ~.1esela, Napoly~n, 
'd" c·· 1 · · ·· ·· vd• f kat · .. k'" cıeli şapkasıvle, Sultan Selım 'ı 
ı ı. oz erım onune eg ı. a I uç 0

:t ,. i_ • d ··ı 
Necdet, derhal yetiotirdi: kavuğiy1e .. Kım nangı zaman a 

0 
-

Ef d. Ş S bahl . 1 d'" d ·ma o kıhktadır ... - en ım... ey.. a eyın uyse, aı b" ·ık· k 
söylediğim gibi erkenden kalkmış- Kız, birden ıre 51 ·ınere ": 
hm da ... İşime gitmezden evvel, si- i _ Aman geç kaldım .. Lafa dal· 

zin §U aşılı şeftaliler aklıma steldi.. 1 dık da ... 
Bir tane yjycyim dedim, bahçenize Anne: . 
girdim ... Affedersiniz... - Nereye?·· 

İhtiyar kadın: _Şey .. Yatmağa .. Uy~um gel· 
- Aman, oğlum, bunda af edi· di de ... Allah rahatlık vers~n ... 

lecek bir şey yok ... Afiyet olsun. . _ Sana da .. Fakat gözlcrindı: 
.Sen mideni bozma da.,. k varmış gibi durmuyor .. Hem 

uy un d 
Jale ile Necdet, gene, karAmak k" .ıen ı.~ .. ıe erken en yatmaz. 

:r- sen es ıa lJ'\U ld .. K 
tarzında bakışıp gülüştUler. d Şimdi nasıl o ur.. aç gece· 

Komsıu delikan1ıyı, üç batından d'.n ... d hemen çekilivcriyorsun .. 
"" ır o ana . Od d 

üç kadın kapıya kadar te§bih etti. Necdet Bey gider gıtmez... an a 
Portmantoda §apkasım giyerken, d ışık sönmüyor ... 
Rezan hanım: a _ Bilmem vallahi... Öyle işte .. 

- Babanız aklıma geldi! • de· B" z kitap fııılan da okuyorum .. 
ıra c· .. 1 

di. • tam şapka inkilabı günü ölmü~- _ Haydi yavrum.. ıt yat oy e 
tü zavallı ... ,. 

Gözleri daldı. " 

Büyük nnne, söz:c kanşh: 
- Hey gidi günler hey .. Dedesi 

olsaydı da torununun §8pka giydiği
ni o görseydi asıl... 

- O sofu adam ... 
lhtiyar kadının gözleri daldı: 
-Sofu adam ... 
Silkindi, sonra: 
- Allah rahmet eyleain .. 
Öliilcrden böyle bahsctmi§ ol · 

rnak mıdır, nedendir, hepsinin de 
içine bir ürperme arız oldu. Zaten 
ak§alıl ı.ep cinlerden, pcrHerden, 

hortlaklardan bahsetmiılerdi. Bu 
evin perili olduğundan, ötede beride 
hayaletler görüldüğünden dem vu

rup durmuılardı. Gene ayni muha· 
verele.rin tesirinde olarak, Habibe 
hanım: 

- Oğlum Necdet Bey .. Aman 
bahçede destursuz yürüme ... dedi. -
hatmm için ... Ne olur ... 

Delikanlı: 
- Peki, peki ... Siz merak etme· 

yin ... Deyip el öptü, çıktı. 
Arkasından kapıyı kapaclılar. 
Jale: 
- Kuzum sahiden mi hali cin 

peri var burada~ • diye sordu. 
- Elbette sahiden var kızım .. 

Annen de ben de birkaç gecedir sıra 
ile hep görüyoruz .. Bahçec:Je clo1•t1 

• 

yor ..• Çardağa doğru gidiyor ... 
- Benim odamın altındaki çar· 

dağa mı) 
- Evet .. Öyle ya .. Şapkalı .. 
Genç kız, dudaklarını ısırdı. 
-Hnm ... 
Annesi: 
- Ah kızım ah ... Sen inanma, 

inanma ama. bu yeni akıllnr nafile· 
dir ... Çilnkü iyi saatte rı1scnlnr ha~· 
tır .. Cinlerden ](ur·anda bahsolu-

nur ... 
- Yok anne, inanmıyor deği· 

lim.. Çünkü ben de çocukken fesli 

bir perinin bahçede dolaıtıiını iÖ· 

rürdüm .. 
Biiyiik anne: 

ise ..• 
Habibe hanım1a Rezan hanIDl, 

bir müddet yalnız kaldılar. 
lkisi de kendi alemlerinde dü-

şündü. 
ihtiyar kadın: 
.. _ Sarıklı dedikleri cin değil-

di .. Yok yok .. Fakat o fesli ile bu 

sapkalr ... ., 
~ . 

Rezan ıse: 
··-Feslinin cin olmadığını ben 

biliyorum ama ... - diye düşündü. • 
O sarıklı ... Bu şapknlı. .. " 

. Nihayet, Habibe, tesbihini cebi· 

ne koydu ... 
_Kızım ... 
_Ne var~ 
_ indir pencereyi de biz de yat

ağa gidelim bari ... 
m k' •W• _ Pe ı annecıgım ... 

Kadın, pencereyi acele ile kapa· 

tırken: 
_ Aman yarabbi... • diye in1e-

di .• gene tiiylcrim diken diken ol • 

du. 
_Ne var? .. 
_Ne olacak? .. O §itpkalı peri.. 

Çardağa doğru yürüyordu .. 
_Yakanı ısır kızım, yakanı ısır. 

Ah bu ev ... Bilirim, ötcdenberi cin· 
liydi. Çocukluğumda babam hacce 
"ttiğİ zaman da, cariyeler bahçede 

~i saatte olsunların dolaştıklarını 
görürlermiş .. O zaman bu zamandır 
böyle hep ... 

(Vi. Nu) 

ıronton Amca Eı -
ve deve ~~d}TARIHlll 

Kızı I 
sacayak 
~eUk yOıre;t nn 
maceraları 
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Yazan : Niyazi Ahme1: 
--------~--~~~ 

~4! sene evvel bugün 

Haklarını ısııyen-
Sipahiler sadrıazama 

pusu kurdular 
1 

Para lstemezUk, karalarımızı boş eden, bizi 
klflr eden Ferhat Paşanın başını isterUk 1 

1 595 yılı 22 nisan günü, 342 İ 
sene evvel bugün sadrazam Ferhad I 
paşa, at üzerinde saray hümayun· 
dan kendi sarayına gidiyordu. Tam 
Haseki hamamının yanına gelmiş· 
ti. Yüzlerce insandan mürekkep bir 
kalabalık etrafını sardı: 

Hepsi bağmyorlardı: 
- Mansabımızı isteruk ... 
- Bahşişleri isteruk ... 

- Bizi aldatıyorlar. . l 
Bun1ar, kendilerine Sipahi man 

sıbt verileceği vadedilen bin kadar 
Sipahi oğlanı ile Culus bahşişinden 
hisse alamıyan Martalozlardı. 

Sadrazam, ilk önce ne cevap ve- 1 
receğini düşünemedi. Baştan !aV· 
ma caresini düşünmek lazımdı. Fa· 
kat bağıranların hepsi kendilerine 
vadedilen bir "hak., istiyorlardı . Yok 1 
sa sadraz~mt teh~~t i_le para kopar· ı' 
mak niyctınde degıldılcr. 

Ferhad paşa, bir mi.iddet at Üs· 

tünde sağa sola döndiikten sonra 
doğruldu ve kalabalığa karşı bağır 
dı: 

- Benden ne parası istiyorsu· 
nuz) hududa gidiniz, paranıı; orada 
verilecektir. 

Hiç olmazsa bir vaat bekleyin 
yüzlerce insan, bu mağrur cevap-
tan büsbütün sinirlendiler. Şimdi 
her kafadan ayn bir ses çıkıyordu. 

- Biz hakkIDltzı alırız .. 
- Bizi hudut söz\.i ile korkut -

mak istiyorlar ... 
- Biz hududdan korkmayız .. 

Oraya da giden bizleriz .. 
- Hakkımızı zorla almayı da 

biliriz ... 
Sadrazam işin hlisbüti.in büyü

yec~ğini anlıyordu, Daha yavaş ses· 
le haykırdı: 

-Üliilcmre itaat etmiycn 
kafir. karıları boş olduğunu bilmez 
misiniz.? 

Uğultu kat kat arttı: 
- Sadraz · ın bizi tahkir etti. 
- Bunun sualin edelim .• 
- Müftüye, mi.if tiiye .. 
Sesleri yi.ikseldi. 
Kalabalık ha1k §İmdi müftiiye 

gidiyorlardı. 
Miiftü, güçbela meseleyi anla· 

dı. Palabıyıklı biri: 
- Müftü efendi, dedi. Sadra · 

zam bizi tahkir etti. Aleyhinde fct· 
va istemeğe geldik.. Cezasını gör . 
melidir. 

Müftü, iti tatlıya b ğlamanm 
yolunu aramağa başladı. 

1 

- Kardeşler, dedi. Sadrazam 
ne söylemiş olursa olsun, siz bu. 
nunla kafir olma7.sınız, kanlarınız 
da boş değildir. Miisterih olunuz. 

Fakat asker, müftüden nasihat 
dinlemeğe gelmemişti. Onlar, ken· 
dilerini tahkir eden Ferhad papnın 
cezalandırılmasını ve haklarının ''e
rilmesini istiyorlardı. 

- Bizi susturamazsınız. Hak a· 
rıyoruz. 

Diye bağıranlar arasında: 
- Müftü parasız fetva vermİ· 

yor .. Diye bir ses yükseldi. 

Birkaç dakika sonra her ağızdan 
bu ses çıkıyordu: 

- Müftü parasız fetva venni· 
yor .. 

Ve hep böyle söyliyerek sQkak· 
lan, mahalleleri dolaştılar. 

lf: * * 
ikinci gün hazineden alun ve 

gümüş olarak kırk bin duka çıkarıl· 
dr. Tarihçi Selaniki kiseleri saray, 
meydanına yığdırdı. Fakat Sipahiler, 
bu sefer para da alınıyorlardı: 

- Ferhad paşa bizi tahkir etti. 
Kanlanmızın bo§ olduğunu sö: ledi. 
Bir türlü affedemeyiz .. Onun başını 
ist~riz .. 

Diye ayak dirediler. 
Müftü, kadı ~keder: 

- Kardeşler, evlatlar ... 
Diye yalvannağa ba~lad\lar. 

Fakat bu yalvanna onların Hideleti· 
ni büsbütün arttırıyordu. 

Bir aralık: 
- Müftüye taş, müftüye ta§ •• 

- V czirlere de, vezirlere de .. 
Diye bağrışıldı. Seşlcr devam 

ederken saray önü taş yağmuru al· 
tında kaldı. 

Lala Mehmet p~a: 
-Vah elim ... 
Diye inliyerek, 
Kaptan Halil ~şa :· 
- Kulağım diye küfür ederek, 
V czir <:errah Mclunet pa§a: 
- Göğsiim, göğsüm diyerek iki 

büklüm kaçmağa ha~ladılar. Ardı 
gelmeden devam eden ta§ ate§İni, 
herkes yaramıyordu. 

Yeniçeri agası fazla sabr edeme· 

di: 
- Biitün Sipahileri değnekle 

dcfcdiniz ... 
Emrini verdi. 
Y eniçerilcr deynek1erler hücu. 

ma hazırlanırken saray bostancıları 
da silahlanarak koşuşmağa başladı • 
lar. Bu suretle yaralı Ye yarasız ve
zirler emniyetle evlerine gidebildi • 
ler .. 

"' . • 
Ertesi gün muvaffakıyet göste· 

ren Yeniçerilere yi.i:z: bin akçe tev· 
zi edildi. cesaret gösteren Yen içeri 
ağalarından onuna da hilatlar ihsan 
edildi. 

1 

SA~tMA BiR c;:oRAP 
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Başvekil Ankarada 
(Bcı§ tarafı l incide) 

hanelerini, yemekhanesini, mutbak
mı gezen ismet fnönü yemekler . 
den birer çatal almış ve yatakhane· 
lerle hastahaneyi de gezdikten son
ra müdür odasında bir müddet isti
rahat etmiştir. Başvekil burada 
Harbiyede geçmiş eski mektep hatı
ralarından bir kaçını anlatmıştır. 

......................................................... 
~ : 

! Atatürkün i 
i 

Başvekilimiz bu arada mektep 
binasının gayet iyi bir şel!ilde tami
ri için çok iyi bir keşfin yaptırılma· 
smı Milli Müdafaa vekiline söyle . 
miş ve bundan sonra mektepten ay· 
rılmıştır. 

Başvekilimiz otelde akşama doğ. 
ru İtalya büyük elçisini kabulle bir 

telgrafı ! 
Reisicumhur Atatürk tarafından i 
Başvekil İsmet İnönüne Belgraddan i 
hareketi günü çekilen ve müşarüni. i 
leyhin eline ancak İstanbulda değen i 
telgraf sureti aşağıdadır: : 
"Aziz dost ve müttefikimiz Yugos
lavyanın millet ve ordusunun inti. 
zam ve kudreti hak:onda vukubulan 
tebşiratınıza derin memnuniyetle. 
rimle teşekkür eder sizin ve Ara.sın 
gözlerinizden öperim. 

Atatürk 

. . 
: 
i 

müddet görüşmi.işlerdir. ·····-·· ............................................... . 
Haydarpaşada j 

Başvekilimiz gece saat 21 ,30 da 
hususi trenle Ankaraya hareket et· 
miştir. fsmeJ İnönü Haydarpaşa ga· 
rmda da askeri merasimle uğur
lanmıştır. 

İsmet İnönü ile beraber Harici· 
ye Vekili doktor Tevfik Rüştü ile 
Milli Müdafaa Vekili General Ka
zım Özalp da dün akşam ayni trenle 
Ankaraya gitmişlerdir. 
Yarınki nutkun ehemmiyeti 

İsmet İnönü yarın Ankarada 
beynelmilel kömür sergisi açacaktn. 
Başvekilimizin bu münasebetle söy· 
liyeceği büyü!; nutkun siyasi ma· 
hiyette ve son seyahatlerinden mül
hem olacağı anlaşılmaktadır. 

Londra seyahati 
lngiliz kralının taç giyme mera· 

simine hükumetimizi temsilen işti-

rak edecek olan heyetimize dair ka· 
rarname yüksek tasdike iktiran 
etmiştir. Heyetimiz Başvekil ismet 
lnönünün reisliğnde General Kazını 
Urbay, Amiral Şükrü Okan, Başve· 
kalet hususi kalem müdürü Vedid 
ve iki maiyet memurundan mürek· 
keptir. Ayrıca vaki davet üzerine 
lstanbul itfaiye müdürünün de me
rasime iştiraki Heyeti Vekilece ka • 
bul edilmiştir. 

Başvekilimizin 6 mayısta kara 
yoliyle İstanbuldan hareket etmesi 
kararlaşmıştır. 

Diğer bazı memleketler 
ziyaret edilecek 

Taç giyme merasimini mütea • 
kip bazı devlet adamlariyle görüş • 
mek üzere İsmet İnönünün muhte· 
lif Avrupa memleketlerine ve ez· 
cümle Parise gitmesi muhtemeldir. 

Toledo asilerden 
kurtulmak •• uzere 

(Baş tarafı 1 incide) \ 
makla beraber, cumhuriyet kıtaatınm 
Toeldoya üç kilometre mesafede oldu. 
ğu temin edilmektedir. Bazı noktalar
daı cumhuriyetçi ön müfrezeler §ehir 
b~nli)'Ö~ü_nün ilk cvletine girmi1} bu. 
lunuyor. Bu cephede harekat çok ih. 
tiyatlı ve tamamen mahrem bir suret
te idare edilmekte olmakla beraber, 
tekmil haberlerden çıkarılan netice bu 1 
hareketin müsait bir şekilde cereyan 1 
ettiği merkezindedir. Topçu ateşi ile 
hırpalanan asiler her gün biraz daha 
arazi terkine mecbur kalmaktadırlar. 

Dün, cumhuriyetçi kıtaat, şiddetli 

bir topçu ateşinden sonra, birkaç si. 
per daha almağa muvaffak olmuşlar. 
dır. Düşman ümitsiz bir mukavemet- ı 
ten sonra çekilmeğe mecbur kalmış. 
tır. Bir taraftan cumliuriyetçilerin ile. 
ri hareketi, muntazam bir şekilde de
vam ederken, diğer taraftan düşmanın 
hareket serbestisini her gün biraz da. 
ha kaybettiği intibaı hfLsıl olmakta. 
dır. Temin edildiğine göre, düşman 

birkaç cihetten daha şimdiden çevril
mek tehlikesine maruz bulunmakta • 
Öır. 

Asilere göre 
havalar ~ok fena ! 

Salamanca, 22 (A. A.) - Asilerin 
tebliği: ''Aragon, Madrid ve Avila 
cephelerinde topçu muharebeleri ol. 
muştur. 

Biskayc cephesinde, havaların fen ::ı 

gitmesi. her türlü mühim harekata 
mani olmuştur .. 

Jsyanlar 
Madrid, 22 t A. A.) - Neşredilen 

bir tebliğde hükumet milislerinin mev-
7.ilerini tahkim eylemiş ve Teruel mm. 
taka~rnda Caladis'in garbinde yeni bir 
takrm mevziler elde etmiş oldukları 

bildirilmektedir. 
Grrnada cephesinde franksistlcrin 

bir b:.>lüifü isyan etmiştir. İsyanı ten. 
ki1 : •in ~ürntle takviye kıtaatı scvke
a:ı ... ~·ir. 
Almanlar da isyana başladı 

Londra, 21 (Radyo) - İspanyadan 

alman haberlere göre, General Fran. 
ko ordularında harbeden Almanlar 
isyan etmişlerdir. İsyan neticesinde 
~l'n Seb:ı.stiyen kumandanının öldü. 
riildii~ii :ıavc edilmektedir. 

lı::panyadan şehrimize 
getirilecek Frankocular 

Ankara, 21 (A. A.) - !stihbaratı
mıza nazaran hariciye vekaletiyle İs. 

panya hükfuneti arasında cereyan e. 
den müzakerat neticesinde Madridde -
ki Türk elçilik binasına sığınmış oaln 
takriben 700 • 800 kadar general Fran 
ko taraftarı İspanyolun tahliyesi şe. 
killeri takarrür etmiş ve bu mültecile
rin hiçbir arızaya uğramadan sahile 
nakillerine Valansda bulunan İspan. 
yol cumhuriyeti hükumeti muvafakat 
eylemiştir. Bu İspanyolları Türkiyeyc 
nakletmek üzere Karadeniz vapuru 
dün İspanyaya hareket etmiştir. 

Asilerin korsanlığına 
meydan verilmiyecek 

....... mdra, 22 ( A. A.) - Dün Avam 
kamarasında Sir Samuel Hoare'a İs
panya sularındaki İngiliz gemilerinin 
vaziyeti hakkında birçok sualler so. 
rulmuştur. 

Amele fırkasından B. Arthur Hen_ 
dersonun sorduğu bir suale cevap ve
ren Sir Samuel Hoare, asilerin bir ge. 
misinin velev İspanyol karasularında 
dahi olsa bir İngiliz gemisine taarruz 
etmek ve onu batırmak hakkını asla 
kabul edemiyeceğini tasrih etmiştir. 

Bundan sonra gene amele fırkasın. 
dan B. Shinwcll'e cevap veren Sir Sa
muel Hoare, lngiltcrenin General 
Frankoya kendi harb gemileri yüzün. 
den İngiliz ticaret gemilerinin gerek 
İspanyol karasularında, gerek açık de. 
nizinde uğrıyacakları zayiat ve hasar
dan mes'ul tutulacağını bildirmi§ ol. 
duğunu söylemiştir. 

Açhk grevi 
Leh işçi lerl yer yer 

greve başladılar 
Varşova 22 (A. A.) - Radonada 

çok m:ihim hadiseler olmuş, 300 işsiz 

belediye dairesini işgal eylemiştir. 
İşsizlerden mürekkep bir takım 

guruplar, müstahdemin idarehanesi ö • 
nünde nümayiş yapmı;lar. bu bina
nın bütün camlarını kırmışlar ve polisi 
taşa tutmuşlardır. 

Polis, silah istimaline mecbur ol
muş ve neticede nümayişçilerden biri 
ölmüştür. 

Chorzowda "presindent moscicki,, 
körr.(ir madenini işgal etmekte olan 
maden amelesi, dün sabah açlık gre. 
vine başlanuşlardır. 

Kadınlar, kuyuların methalinde nü
mayiş yapmışlardır. 

Grevcilerin methallerdc beklemek
te olan adamları, aileler tarafından ge-

22 NfSAN - 1937 / HABER - J\Kpm postası 
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T ev ki f hane firarileri 0 Göring 
Musollnlyl lkoaa 
çalışacakmış 

(Bcı§tarafı 1 incide) 
Entransijan gazetesinin Londradan 

aldığı bir habere göre, Almanya ile 
İtalya, hali hazırda İspanyada dövüşen 
askerlerini geri çekmek üzere bulunu
yorlar. 

Buna başlıca sebep, Alman askeri 
mütehassıslarının, İspanya harbının ka
ti bir netice vermeden daha uzun bir 
müddet devam edeceği hususunda Hit. 
leri ikna etmiş olmalarıdır. 

Londrada dolaşan şayialara göre, 
Göringle, Musolini arasında vuku bula. 
cak müzakereler esnasında bilhassa İs
panya meselesi mevzuubahs edilecek ve 
İtalya ile Almanya, Frankoya aslan pa
yı çıkarmak üzere bir uzlaşma planı tek 
lif edeceklerdir. 

Şuşnigle mUlakat 
Venedik 22 (A.A.) - Musolini ile 

Şuşnig arasındaki mülakatın, geçen se. 
ne bu iki devlet adamı arasında Duçe
nin, "Rocca Delle Caminate,, deki şahsi 
malikanesinde nümayişsizce vukua gel· 
miş olan telaki hilafına olarak, bu defa 
iki memleketin dostluğunu tezahür et. 
tirecek bir şenlik mahiyetini alacağı 

söylenmektedir. 
Bu sene Musoliniye Çiano, D. Alfieri 

ve birçok İtalycvı ricali refakat edecek
tir. 

Görüşmeler, bilhassa tezyin edilmiş 
olan Prefektörlük sarayında yapılacak
tır. 

Bu akşam yemekten sonra Musolini 
ile Şuşnig, sarayın balkonunda büyük 
kanalda yapılacak olan deniz şenlikleri
ni seyredeceklerdir. 

Cuma günü, Saint • Marc meydanına 
büyük bir nümayiş yapılacaktır. Bura
da Musolininin bir nutuk söyliyeceği 

zannolun maktadır. 
Maamafih, siyaseten heyecan uyan. 

dıracak neticelere intizar edilmemekte. 
dir. 

İtalyanların Avusturyamn Çekoslo
vakya hakkındaki tasavvurlarına dair 
izahat elde etmeğe çalışacakları ve 
Şuşnigi Avusturyanın menfaatının Al
manya ve İtalya ile olan dostluğa sadık 
kalmakta bulunduğuna iknaa gayret 
edecekleri zannolunmaktadır • 

Hareket noktası olarak geçenlerdt 
Belgradda akdedilmiş olan itilaf ele alın 
mak üzere Roma protokolları esasları. 
nın tevsi edilmesinin derpiş edileceği 

de tahmin edilmektedir. 
Avusturya başvekilinin b~yanatı 

Viyana 22 (A.A.) - Şuşnig, Vene. 
dik'e hareketinden evvel Correspondan· 
ce Politique gazetesi vasıtasile beyanat· 
ta bulunmuştur. 

Avusturya Başvekili, Musolininin A
vusturyaya birçok defalar yardım etmiş 
olduğunu hatırlatmıştır. 

Şuşnig, sözüne devamla demiştir ki: 
"- Avusturyanın istiklali, bütün Av 

rupanın menfaati namına beynelmilel 
siyasi bir akide olmuştur . ., 

Şuşnig, herkesin iştirak edebileceği 
Roma protokollarınm esas itibarile sulh 
cuyane olan ruhuna işaret etmiş ve de. 
miştir ki: 
"- Bu protokollar, Avusturya aley· 

hine herhangi bir rekabet celbetmeksi
zin ona emniyeti dostluklar kazandır. 

mıştır. 

Şu halde Venedik'te yeni yeni siyasi 
gayeler çizmek ve yeni yollar araştır. 

mak için hi~bir sebep yoktur . ., 
Avusturya Başvekili, İtalya ile Yu

goslavya arasında geçenlerde akdedil
miş olan itilaf dolayısile memnuniyetini 
izhar etmiş ve şöyle demiştir: 
"- Benim Duçe ile yapacağım mü. 

takat, üç senedenberi Roma, Viyana ve 
Budapeşte tarafından takip edilmekte 
olan ve her türlü ibhamdan ari bulunan 
tamamile vazih siyasi hattı hareketi te. 
yide medar olacaktır ... 

Otele ve Fırat 
suları yükseliyor 

Tahrin 22 (A. A.) - Dicle ve 
Fırat nehirleri sularının yükselmesi, 
vahim feyczanlara ve mezruatın 
mühim surette hasara uğramasına 
sebebiyet vermi§tir. Dicle Üzerin
de 300 metrelik bir bcnd çökmüşse 
de hemen tamir edilmiştir. 

tirilmiş olan yiyecekleri almamı~lar, ge
ri çevirmişle.rdir. 

Zabıta, tahrikatçılardan birçoğunu 

tevkif etmiştir. 

nin izleri bulundu 
Evvelki gece sabaha karşı İstanbul tev

kifhanesinden bir mahkum ve bir mev
kuf kaçmıştır. 

Mahkum, Galata postahanesi vezne. 
darı Hüseyin Hüsnüyü Ayasağa çiftliği 
civarına götürüp arkadaşı Ürgüplü Yu. 
nusla beraber öldüren Ürgüplü Abdul-

lahtır. Hatırlarda olduğu vechile Abdul· 1 
lah ağır ceza mahkemesince yirmi dört \ 
sene hapse mahkum edilmişti. 1 

Mevkuf olan diğer firarinin ismi Tev. 
fiktir. Tevfik altı ay evvel Antakyada 
bir miras meselesinden amcası Saffeti 
öldürüp Adanaya geçmiş ve oradan is. 
tanbula gelerek Balatta bir evde yaka· 
lanmıştır. 

İhbar üzerine Tevfik Balatta yaka· 
lanmış, tevkifhaneye naklolunmuştur. 

Tevfik yirmi yaşındadır. Kuleli lise. 
sinden ihraç olunmuştur. Tevkifhaneye 

girince kendisi gibi Kuleliden matrut 
olan Abdullah ile karşılaşmış, eskiden 
tanıştıkları için sıkı fıkı konuşmaya, 

beraber yiyip içmeye başlamışlardır. 

Evvelki gece hapishaneler umum mü. 
dür vekili Mutahhar tevkifhaneyi gez· 

miş. Bütün mevkufları gözden geçir
miştir. İki arkadaş da gece dokuz bu. 
çuğa kadar oturduktan sonra kovuşla
rında uykuya dalmışlardır • 

Dün sabah sekize doğru mevkufların 
yoklaması yapılırken Abdullah ile Tev
fiğin meydanlarda olmadıkları hayretle 

görülmüş, keyfiyetten tevkifhane mü. 
dürü haberdar edilerek her tarafta sıkı 
araştırma yapılmasına başlanmıştır. 

Tevkifhanenin her tarafı iyice gözden 
geçirilmiş, iki arkadaşın izine tesadüf 
edilemeyince kaçtıkları anlaşılmış, key. 

fiyet İstanbul müddeiumumisi Hikmet 

Onat'a bildi~ilmiş, müddeiumumi mua
vinlerinden Sabri tahkikata memur edil
miştir. ' 

Sabri, İstanbul jandarma kumandanı, 
emniyet ikinci şube müdürü Necati tev. 
kifhaneye giderek bunların nereden ka. 
çabileceklerini tesbite başlamışlardır. 

Bu arada gece devriye dolaşanlarla 

jandarmalar ve kapı bekçileri sorguya 
çekilmiş hepsi Tevfik ile Abdullahın 

kaçtıklarına dair mal\.ımath olmadığını 
söylemişlerdir. 

Kovuştaki diğer mahkumlar Tevvfik 1 
ile Abdullahın saat dört buçukta yatak 
larından kalkıp dışarıya çıktıklarını, bir 
daha geri dönmediklerini söylemişler
dir. Bundan da firar hadisesinin beş 

sıralarında olduğu anlaşılmıştır. 

Araştırma neticesinde tevkifhanede 
yeni inşa edilen ve henüz: teslim olun
mayan ameliyathane binasının adliye 
yangın yerine bakan pencerele .. deki de. 
mir parmaklıklardan birinin kesildiği 

görülmüştür. 

Tevfik ile Abdullahın tedarik ettikle. 
ri bir eğe ile veya çelik destere ile 
bu pencere demirini kestikleri, sonra 
yangın yerine atlayıp kaçtıkları anla
şılmıştır. 

Türk kuşu için 

Otuz tayyare 
ahnıyor 

ln6nilnde muazzam 
bir kamp yapılacak 

Türk kuş uiçin bu hafta içinde Al
manyadan on tayyyarelik bir filo gele
cektir. ayrıca Almanyaya yirmi tayyare 
daha ısmarlanmıştır. 

O saatte ortalık henüz karanlık oldu
ğundan tevkifhanenin arka tarafırı.:la 
bekliyen jandarmanın bunları görme •. 
mesi ihtimal dahilindedir. Bununla b~. 
raber jandarmanın pa'tırtı ve gürültü 
isitmemesi de garip teUkki edilmekte-
dir. · 

İki arkaadşın ameliyathaneye sabaha 
karşı nasıl girdikleri henüz tahkik edil· 
mektedir. Bu işte da!\ilden bazı kimse. 
lerin ihmali ve olduğu kuvvetle muhte
mel görülmektedir. 

Buraya girdikten sonra boş olan 
ameliyathane b!nasında Tevfik ile Ab
dullahın on beş dakikada parmaklığı 
eğeleyip kaçabilmeleri hiç de ihtimal 
haricinde görülmemektedir. 

Abdullah ile Tevfiğin etraflarına iti· 
mat telkin edip tev~ifhande meydan. 

cılık vazifesi gördükleri, hatta dış kapı. 
ya kadar çöp taşıdıkları da söylenmek
tedir. 

Fira:P hadisesi üzerine zabıta memur. 
lan Tevfik ile Abdullahın gidebilecekle. 

ri yerleri araştırmaya başlamışlardır. 
Bu arada Tevfiğin annesi ve ka!'ldeşi de 
sorguya çekilmiştir. 

Firarilerin bu sabah izleri bulun
muştu. Kısa bir zamanda ele geçecek 

lerine muhakkak nazariyle bakılmak. 
tadır. Firarilerin kaçmalarına imkan 

vermemek için her tarafa telgraflar 
çekilmiştir. 

Müd:ieiumumi muavini Sabri tahki
katla. meşgul olmaktadır. Müddeiu -

mu.mi Hikmet Onat da bu sabah tev. 

kifhaneye gitmiş, mahallinde tetkikat 
yapmıştır. Tevkifhanede bazı kimse -
!erin ifadeleri alınmıştır. 

Müddeiumuminin beyanatı 
Müddeiumumi Hikmet. Onat öğl~ ü

zeri bir muharririmizc 5u beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Memurların firar hadisesi ile 
suçlu olup olmadıkları ehemmiyetle 

tahkik ediliyor. Kaçanlar §iddetle a. 
ranıyor. Zabıta izleri Uzcrin~ 

ları saklıyanlar hakkında da ~k ı:id. 
detli takibat yapacağız. Firariler ar
ka taraftaki parmaklığı keserek' kaç. 
mışlardır.,, 

Temmuz ayı içinde Ankara civarında 
bir motörlü uçuş kampı açılacaktır. İn. 
önünde bu sene yüz binlerce liralık mu. 
azzam tesisat yaptırılmaktadır. Burad3 
Balkanlarda bir eşi daha bulunmayan 

1 
mo:lern hava kampı kurulacaktır. in- 1 

önüne bu sene üç yüz talebe girecektir. 

c~:enlcrdc cvlmıcn l/ollaıula vc!ialı.tı 
Prenses Jiiliaııa Londraya 9itr.ı:ş~ ir. 
Resimde onu bir lnailiz muhibbcsile 

birlikte görii.yorsımuz. ôndc göriilcıı 
Harbiye mektebinde planörcülüğe ça· 

lışan gençlerin sayısı üç misline çıkan. 
lacaktır. 
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Bu haftaki maçları 
Kimler idare 

edecek ? boks maçı! 
Boks kaç sene evvel başladı, 

Bu hafta milli kiline müsabakaları. 
nm İstanbul \'e lzmirde yapılacak olan 
k,arşıalşmaları yine bir hayli heye. 
canlı olacaktır. 

ilk .maçlar nasıl oldu ? . . . 
d B 

maçlar çok çetm hır bı-
Şehrimizdeki Güneş - Beşiktaş ma

çı için iki taraf da henüı hakem m('. 
selesinde anlaşmış olmamakla beraber, 
Fenerbahçeli Sait Salahaddinin bu 
maçı idare edeceği ümit edilmektedir. 

Yumruk sporu tarihinin, lsadan 
683 yıl evvel 23 üncü olimpiyat o· 
yunlarında şampiyonluğu ilan edi· 
len Jz:mirli Onomastos'un ı ilk yum· 
ruk mücadelesinde başlamış olduğu 
tahmin edilmektedir. Hatta ilk 
boks nizamnamesinin onun tarafın· 
dan tazim edildiği rivayet edilir. 

1 

Ancak, bu nizamın ne biçim şey 
olduğu hakkında pek az malumat 
vardır. Bu hususta, bilinen şey, 
yalnız, yumrukların ham sığır de
risinden ke~ilen smmlnrla sarıldığı, 
vücudun her tarafına hi.icum edil· 
mesinde bir mahzur olmadığı, siklet 
farkına aldırış edilmediğidir. 

-~~..-·-•-:le 

Bu mücadeleler, her zaman 
kanlı bir şekil almıyordu. lsadan 45 
yıl sonra yumruk mücadek'tinin o· 
limpiyad şampiyonluğunu kazan
mı§ olan mC§hur Melankomas he· 
men hemen bütün rakiplerini sade· 
ce çeviklikle yenmiştir. 

O tarihlerde "berabere,, kalmak 
yoktu. Pes eden, §imdi mekteplerde 
çocukların hocalq.rından söz istedik
leri zaman yap ıklan gibi, kol kaldı· 
rarak mağlubiyeti kabul ederdi. 

Fakat, ekseriya kati netice alı· 
nmcıya kadar mücadele -ediliyordu; 
bazen de, bu yumruk mücaClelesine 
giri~enlerden birinin öldiiğü bile va· 
lti idi. 

Romalıların f mparatorluk dev -
rinde, yırtık kulak, e2:ik burun, 
yumruk mücadelesini yapanların 
tipik tarafları idi. Bu ?evrede, yum 
ruklar sırımlarla sarılmıyordu; bu· 
nun yerine üzerinde madeni diiğ· 
meler bulunan kayış eldivenler kul· 
lanılıyordu. Kuvvetli bir adamın 
elinde, böyle bir mücadele vasıta· 
aı öldürücü bir mahiyette idi. 

Olimpiyad oy,unlarmm inhilal 
etmesi ve lsadan takriben 400 yıl 
sonra eski J\omada profesyonel .at· 
letizmin ortadan kalkması üzerıne 
boks sporu kaybolup gitti. 

• • 
Orta çağda bunun yerine giire~ 

ge:ti. 
18 inci asrın başlangıcında, tek· 

rar yumrukla mücadele sporundan 
bahsedilmeğe başlandı. Flöre ho d 
cası James Fig Londrada Oksf~rw• 
Roadda açtığı ve flöre öğrettıgı 
mektepte, çok eski bir tarihi olan 
boksu öğretmeğe başladı. 
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Galatasarayın lzmirdeki mUsabaka. 
lannı idare etmek üzere federasyon 
tarafından - geçen hnftaki Galatasa. 
ray • Fenerbahçc - maçının hakemi 
Adnan Akın tayin edilmiştir. Adnan 
yarın lzmire hareket edecektir. 

Voleybol 
Şamni \1oolnh: mıt~ları 

T. S. K. İstanbul bölgesi voley· 

bol ajanlığından: 
24, 4, 1937 cumartesi günü A. 

lemdar caddesinde (YMCA) salo· 
nunda yapılacak voleybol maçı. 

Hilal - Eyüp saat 1 5. Hakem 

lıhami Polater 

Balikesirde 
Blsıklet yarışları 
Balıkesir (Hususi) - Bisiklet 

federasyonunca tertip edilen ye· 
di haf talık bisiklet yarışlarının ikin· 
cisi pazar günü yapılmıştır. 

Koşular saat 1 O da ve Bandır
ma yolu üzerinde 40 kilometrelik 
bir mesafe dahilinde olmuştur. 

Bölgeye bağlı klüplerden birçok 
bisikletçinin iştirak ettiği bu yarı§· 
lar çok alakalı olmuş ve şöyle neti· 
celenmiştir: • .. " • 

Birinci Gücten Sabri, ikinci Ban· 
dırma Doğan~pordan Necati, üçün· 
cü Birlikten Snbahaddin. 

Bursadaki bisiklet 
müsabakası 

Bursa bisiklet ajanlığı tarafın • 
dan tertip edilmiş olan müsabaka· 
)arın üçi.incüsü bu pazar Atatürk 
stadyomunda yapılmıştır. 

1 00 metre ve 40 kilometre üze· 
rinde yapılan bu yarışta Acar İd· 
mandan Bekir birinci. Hikmet ikin. 
ci, Faruk da üçiincülüğü kazanmış· 
!ardır. 

Halter 
Bt .. rliodeki müsaba· 
kalnrda Almanlar 

büyük muvaffaklyet 
kazandılar 

tık boksörleri~ kulland!klan Berlinde Doçlandhalle'de diinya 
eldıven • şampiyonları arasında yapılan Hal-

k 
· ·n lngiltereye geldi. Tom ter müsabakalarında Alman Halter· 

rrıa ıçı ·ı'e 41 ı'ncı' ravtındda tatil ) b k b' ff k. ci eri iiyii ır muva a ·ıyet gÖs· 
Sda~lers b~r m;c yaptı. l\lu maç çıp· termişlerdir. 
e ı en ı 1 ? ?0 ·urrırukla yapı mış ve - saa - Olimpiyad şampiyonu olan Stras-
~~jia sürmüştü. İki yıl sonra~.1n· berger iki elle 350 kilo kaldırarak 

T şampiyonlarından T om Kın~ birinci, gene Alman Birvit 264 kilo 
~ı ız tığı cok çetin bir maçta 2J ile ikinci, Mısırlı Tahmi 258 kilo 
~ e ·yraapvundda mağlup oldu. ile üçüncü ve Litvanyalı Gomo 248 
ıncı ld' · · k ] Jak Brugton boks e ıvenını e~- kilo ile dördüncü o muştur. 

deli çok olmuştu. Fakat bu eldı· M., ,.. -----
fe 1 r }'alnız idmanlarda kullanılr· 1 an o 
vene 
yordu. 1 1 Maçını ltalyanlar 

Macların çıplak yumruk a yapı - d 
sı adetti• bu itibarla, çok kor· kazan 1 

~:nç bir m'ücadele şeklini alıyor • Romada oynanan Strazburg • 
Milano muhtelitleri futbol maçını 

lardı. ·· Boks tarihinin en uz.un suren 3-1 İtalyalılar kazanmı§tır. 
Amerikalı Mıke l\1aden 

boks macı. d ) kika olarak tesbit edildi. Böylelik· 
• ln- t:t 'ıli:t. Bill 1 lays arasın a yapı an 
ıle o ,. l 7 temmuz 1849 le, bu mücadele daha insanca ve 
mactır. Bu ma ' · L • d sportmence bir hal almıR oldu. f ·1t ede Edenbrıç şe.nrın e ya- li' 

da
1 
ngı tas ra,·und olarak 6 saat 3 Yeni boks nizamına göre ilk 

pı mış, . .. • .. maç, Birleşik Amerika hükumetle -
dakika siırmuşlur. d 1\1 k" rı"nde yeni Orlr.an'da, çıplak yum· 

l ·1· arist0krntların an 1 nr ·ı 
ngı JZ . l . d ki .. d 1 m , b rinin 1890 tnrıh erın e or· ru · a mucn e e sporunun son şa · 

Barodan ~ıkarılan 
avukat meselesi 

. 
Hadiseyi ihbar ve şikayet eden 

zat b!ldiklerin1 anlatıyor 
Baro İnzibat mec

lisince , meslekten 
bir sene uz:aklaştml
masına karar verilen 
Avukat Ş. Adud 
meselesi 1\:.irkiyede 
az: görülen bir vaka 
olduğundan gerek 
Avukatlar muhitin • 
de ve gerekse halk 
arasında büyük bir 
alaka uyandırmıştır. 
Ağırceza mahkeme. Nutl'll<'h Draz 
since tasdikten sonra kat'iyet kesbede
cek olan ve karar henüz mahkemeye 
tevdi edilmemiştir. 

Baro İnzibat meclisince cezaya la • 
yik görülen Musevi avukatın sözlerini 
yazmıştık. Hadise ile birinci derecede 
alakadar olan ve Avukat Ş. Adud hak· 
kmdaki şikayeti delilleriyle beraber 
Baroya ibraz eden Nurullah Draz ile de 
görüştük. Tamamiyle bitaraf olmak 
istediğimiz bu meselede bu zat da di

yor ki: 
"-Avukat Ş. Adud Barodan uzak. 

laştırılması üzerine gazetenize verdiği 
beyanatta, iımimi zikrederek, guya ken 
disine müracaat ettiğimi ve şirketin 800 
bin liraya devrine yana§madığımı ve 
ancak işin kazancı tahakkuk ettikten 
sonra para istediğimi söylüyor. Bu ka
dar hilafı hakikat beyanattaki cesareti· 
ne doğrusu ~ştım. Halbuki, vaziyet 
bunun tamamen aksidir. 

Madenin imtiyazının istihsali için zi
raat bankasından verilen on bin lira. 
lık teminat mektubu ve imtiyazın alın
ması için sarfedilen b:itün paralar mün
hasıran benim tarafımdan ödenmiştir. 
İşletme, birkaç yüz bin liralık bir ser
mayeye ihtiyaç gösterince sermaye
dar bir gurup aramağa karar verdik. 
Bunun üzerine bu kararı icra için iki 
arkadaşı memur ettik. 

Bu sırada Ş. Adud, bana müracaat 
ederek kendisine bir hisse verilmesi la. 
zım geldiğini ve bu miktarın en az yüz
de otuz nisbetinde olmasını, eğer bu 
teklifi kabul olunursa Parise gidece

ğinden müşteri bulacağını söyledi. Ben 
de cevaben hisse vermek için şahsen 
salahiyctim olmadığını, fakat bir ser· 
mayedar gurupu bulacak olursa ken

disine şirketimizce bir komisyon verile. 
bileceğini söyledim: kabul etmedi. Son· 
ra da, imtiyazın - şirketimize ait ol
masına rağmen - namına bulunan ve 
ba~kasma satmağa şallihiyettar olan 
ortağımız ile uyuşarak bizi tamamen 
hariçte bırakmak sevdasına düştü. 

Biz vaziyeti haber alınca kanunen lazım 
gelen makamlara ba~ vurduğumuz gibi, 

Attetizm 
Yeni bir atlama 

rE>I< oru 
Kalifoniya üniversitesi atletizm 

müsabakalarında, Spil Sefton isim· 
li atlet, sırıkla yiiksek atlamada 
4,48 metre ile yeni bir rekor tesis 
etmiştir. 

Eski rekor 4,42 ile gene Kalifor· 
niyalı Vorofda idi. 
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Jirketi devir alan gurupu da noter ve 
sefarethane vasıtasiyle vaziyetten ha
berdar ettik. 

Ş. Adud size verdiği beyanatta be. 
nim mahkemeye müracaat ve davayı 
kaybettiğimi söylüyor. Henüz kayl:-e
dilmiş hiçb:r davam yoktur ve ken
dimizin - yani yedi ortafın - hakkı
m kazanacağımızdan eminiz .. 

Ş. Adud'u şikayet eden ve BarrclJ 
bono meselesini isbat eden benim. Bo. 
no meselesi şudur: 

"K:raz zade Mehmet Sadık, ger.: 
Kiraz zade Mehmet Sadık şirketine 

borçlanıyor ve bu §irket de guya Lutfi 
namına birisine ciro ediyor, Lutfi 
de Ş. Adud'a temlik ediyor. "bono 
almadım,. diyerek işi muğalata ile ka
patmak istiyen Adud'un bu bono!arı 
halen yedinci icranın dosyalarında 
durmaktadır. Avukat, partiyi kaybet
mek üzere olduğunu anladığından her 
halde 'fazla teessürle ne ııöylediğ:ni bil. 
miyor ve bütün hakayiki inkar eeıi. 
yor . ., 

Osman Cemar 
sahnede! 
Şehremini 
Halkev~nde 

" B«:ş rahip,, olacak 
Şehremini Halkevi 
tarafından, manıf 
komedi yazıcıları. 

mız1nn :Musahipza. 
de Celal için nisa. 
nın otuzuncu ru. 
martesi günü ak
şamı bir müsame
re verilecektir. O 
gece Şehremini hal 

. kevinde Musahip • 
Mu.Mlıi7ıza<lc Ccltil zadenin ''Aynaroz 

kadısı,, adında.ki 

meı:;hur komedisi oynanacak \'e bu ko. 
medideki başrahip ''Grigoryos"' rolü. 
nü, kalem Ye yazı işleri kadar tiyatro 
\'e sahnenin de pek yabancısı olmıyan 
kıymetli muharrir arkadaşımız Osman 
Cemal Kaygılı yapacaktır. 

Ayni gece M. Turhan Tan ,.e Sela· 
mi İzzet, Musa.hipzadenin eserleri Ye 
temaşa bakımından Musahipudeye 
dair konferanslar verecekleri gibi 
Doktor Zihni Tinel tnrafmdan müelli. 
fin eserlerinin musiki cihetinden tct. 
kiki yapılacak ve muharrir Baha Gö. 
koğlu ile Nusret Safa tarafından da 
folklör ve Etnografya bakımından bu 
eserler tetkik edilecektir. O gece Hal. 
kevi orkestrası tarafından konserler 
de \'erilecekür. 

Para dUşUrillmesln
den zarar ııören 

tüccarlar 
Ankara 21 (A.A. ı - Klerlnglf memleket 

lere dcvaıuasyondıı.n cvycJ mal sovketml; 
olup, maUOpları bl!Ahare dcvalUe kur Uz:e 
rlndcn tahakkuk elmlo olan !hrnlçılann za. 
rarlarının tclAfls! tetklkatına eaaıı olmak 
llzere, allkadarlarm aoağldak! vesikaları 29 
nban 937 pcrocmbc ak&ıamına kadar Merbz 
bankası, merkez ve ıubclerlne tevdi etmeleri 
llzımdır: 

A - GUmrUk ihracat beyannamesi ııurtıU 
B - Satıı mukavelesi, ' 
C - Mal bcdeilnln tahıılllne tavaıısut et. 

mlı olan bankaların bu hıısuııtakl mektuo 
lan. Bu mektuplarda vesalkln hangi par~ 
llzerlnden tanzim edllmio bulundukları, Av. 
rupadakl tah!ll tarihleri ve paranm kar§ı 

memleketteki klertng heııabmtn yatırıld:~ 

tarih kaydedllmlo bulunacaktır. 
D - Şubelertmlzc klertng kıına!t:e ~l''tn 

havalelerin miktarı. 

SEZEN 
T .E RZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Seıen 

Bu tarihte heniiz boks nizamı 
kurulmamıştı. Halatla çe,·rilmiş ~ • 
lan bir "ring,. de y,umruk yumnıga 
dövfüıiivordu. Yalnız yumruk yum· 
ruğa • dövüşmek değil, serbest gÜ· 
re~te olduğu J:?ibi. rakibi~ ,h;-rhan· 
gi bir yerini kaprp kendısını yere 
sermek de usul drşında bir harekr.t 
sayılmıyordu. 1 'nsılr, her harekete 

Kvens ev boks nizamı ile bok~ eldi· piyonu Jon L. Sulivan ile James J. 
ta)'a <lttıgı - 1 J K b t d 1 ıstı ?6 y 1 . d hılhnrlırıa~a Jaş anmış ve or e <\Tasın « yapı m ~ . .. a -
~~n~ur:tl; y~ni bir devir açılmıştır. şmda olan Kt;ırbet, kendinden 6 yaş 1 

Sulubı w Neı,,fol MütJij,i: 

Hasan Rasim Us 
Ba$ı/dıi• qe1 (YAKIT) matbaası 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En caz·p m·ıcıellcr, mevsimlik metin 
ve ı:ık kunı:ışlar. 

mü~aade ediliyordu. .. .. 
Rakiplerden birinin yere du~u· 

rülmesi, bir ravundun sonu sayılı· 
R 

dlar 3 dakika, ravund arala- büyük olan rakibi Sullivan'ı 21 in· 
avun "'dd . . 1 d . dd "1" ett' rmdaki dinlenme mu etı ıse a· cı ravun a mag up ı. 

lstanb-ul Yeni Postahane kar~ı3ınd.a 



ilkbaharda nasıl 
giyinelim? 

SOLDA: Baştn tepesini örterek şakakta feston yapan bu kii.çitk; gayet şık 
cüınte şeklinde hasırdan örülen şapkayı bir demet kiiçük gi.il süslemiştir. Bu 
biçim şapkalar baharda ve yazın çok giyilmektedir. 

ORTADA: Çok yeni bir biçim olan bu siyah ~apka kadif cd.c-11 yapılmışttr. 
Şaploanın kenarı vııa.ldan b-ir eşarpla sarılnıı§, bu ::arif cşarpın kenarları ar
kadan serbest bırakılmı§tır. Sarı.,ınlara çok güzel giden ve gayet sade olan bil 
şapkaların h ususiycti şapkayı .crarmı cşarptculır. 

SAGDA: Bu gördii{jiiııiız ''Cabriolctn şapkanın üst k,.ımıt ,.cnkli tarla çiçek. 
leri"le 8iislcnmiştir. Bfr bııkct halinde olaıı bu çiçeklerin etrafı da hasırdan 
bir çerçeve ile çeıırclcnnıi-§tir. Baharda ç.ok tcsadii/ edilecek oUııı bıı biçim 
~pka7.ar yuvarlak '!Jiizlere çok iyi gitmekte ve yüze taravet tıe gençlik ver. 
mektedir. 

Bahçemde arsız bir badem ağacı 
vardır. Bu sene bahar olur olmaz tam 
zarif bir kadın gibi acele etti. Ve ilk. 
bahar tuvaletini evvela o sırtına ge. 
çirdi. Güzel çiçeklerle bezendi. 
· Şimdi yağmur yağdı mr, ben pence
remden onun perişan haline bakıyor 
ve ona hem acıyor, hem de gülüyo
rum. 

O güzel bahar günlerinin sıcaklığı. 
na kapılmış olan birçok zarif bayan
lar da hemen kürklerini, kürklü kış. 
lık mantolarını sırtlarından attılar ve 
büyük bir aceleyle onlan naftalinleyip 
sandıklarına yerleştirdiler. Bu günler. 
de evlerindeki sobaları söktürenler 
pe1t çok olmuştu. Kürk mantosunu 
naf fiilinleyenlerin sayısının bundan a
§ağı olduğunu pek zannetmiyorum. 

Güzel ve güneşli günelrde caddeleri 
dolduran kalabalık içersinde tesadüf 
ettiğimiz ilkbahar tuvaletleri içinde, 
pek ince yünlülerden tayörler. hatta 
hiç mantosuz elbiseler bile vardı, 

Serince bahar günlerine mahsus ka. 
lmca bir truakar veya bir tayör gi. 
yenlerin sayısı pek çok değildi. 

Halbuki !stanbulun ilkbaharı kadar 
kötü hiçbir mevsimi yoktur. İstanbul 
ekşeriya f ırtmalı bir marttan, yağ

murlu bir nisandan sonra hafif serin, 
tatlı ılık, bir bahar havası görmeden 
bir~enbire müthiş bir sıcağa düşer .. 

Bu sene olduğu gibi Mart ayının 
bu kadar güzel geçtiği seneler pek az. 
dır. 

Onun için nisanın ortalarında ol. 
duğumuza göre, bizim burada yapaca
ğımız şey, ince düz bir yünlüden bir 
elbise, üstüne kareli, çizgili veya kum
lu bir kumaştan kalınca bir manto, 
bir yanm manto veya bir truakar 
yapmak ... Yahut da tayörlerimizin içi. 
ne kaim yün örgüden bir süveter giy
mek ve havalar ısınır ısınmaz bu süve. 
teri çıkararak yerine ipekli bir şömi. 
zet giymektir. 

Muhtelif tuvaletler yapabielcek 

maddi imkanları olan bayanlarımızın 
belki böyle di.işünmeğe ihtiyaçları 
yoktur. Fakat dar bir bütçe ile zarif 
olmak istiyen kadınların en ziyade 
dikkat edecekleri şey ştiphcsiz ki bu 
noktadır. Bir elbiseyi mümkün olduğu 
kadar ucuza çıkardıktan sonra onu sı. 

cakta ve soğukta öğleden eve] veya öğ. 
leden sonra giyerken ifaerinde ufak 
bir tadilat yapınca yine zarif olabil
mektir. 

Bunun için ilkbaharlık komplclerin 
muhakkak surette baharı takip ede. 
cek olan sıcak yaz aylarında da kul
lanılabilecek bir şekilde intihap <'dilmesi 
ve böyle düşi,inülerck yapılması çok 
makul, mantıki ve faydalı olur. 

Güzel giyinmek demek, lüzumsuz ye
re isra'f yapmak değildir. Güzel giyin
mek demekk, az masrafla yapılmış 

basit bir kıyafeti de üstüne yakıştıra. 
bilmektir. 

Usuliyle giyinebilmek için, bir elbi
se yapılırken, bu elbisenin nerelerde, 
nasıl zamanlarda giyileceğini gözönü. 
ne getirerek ve iyi hesapladıktan son. 
ra o elbiseyi sipariş etmektir. 

Sonbahar komplelerinde bu sene ka
difenin çok kullanıldığını görüyoruz. 
Kadife bir bahar komplesi ancak ar
kası kış olan bir sonbahar komplesi 
olabilir. Yoksa bütiln bir senede iki 
üç elbiseden fazla yapamıyacak olan 
bayanların buna dikkat etmeleri çok 
lazımdır. 

Bu sene küçük tayörler çok moda. 
dır. Bu tayörlerin içine evde ve elde 
örülmüş yün süveterler çok giyili
yor. Onun için bu tayörlerin serin yaz 
günlerind.e de giyilebileceği hesapla. 
narak fazla kalın kumaşlardan yapıl. 
mamaları, ve havalar ısındıkça, bu
nun içine ince yünlü blüzlar ve daha 
sonraları ipekli jersedcn, pikeden, 
krep birman veya krep döşinden şö
mizetlerin giyilebileceği hesaplanma. 
lıdır. 

Sonbahar komplesi yapılırken de in-

HABER' - :Ak'ıam poswı 

Yüz oe yağmur 
Yağmuru! hava başladı mı, bilirim 

hemen sinirlenirsiniz. "Aman bir yere 
çıkamıyacağım,, diye. Neden? ... 

Çünkü, dünyadaki insanların yüzde 
do!,san dokuzu yağmuru adeta bir fe
laket telakki ederler. 

Ben size yağmurun altında saat on 
birle yarım ara~mda dolaşırsanız boy 
atarsınız dcmiyeceğim, yalnız şunu 

söyliyece~im ki. .. yaı';mur zannetiğiniz 
gibi bir felaket değildir. 

Ayaklarınıza su geçmez ayakkabı. 

!ar, üstünüze de bir empermeabl giy
diktı>n sonra yağmur altında doalş_ 

mnktan hiç cekinmeyiniz ... Fakat yağ. 
murlu günlerde yüzünüze b;,ya sürme
den onu (rahmete) kaldmnız. 

Çünkü iyi bir yağmur suyu deri i
çin (rahmettir). 

Deriyi temizler ... ve yüzü gençleşti. 
rir, cilde şifa gibi gelir. 

Eo kadını köşesi 
Miirekkep lekesi nasıl ~ıkar ? 

Bir yere mürekkep döküldü mü, hiç 
teı.tış edip üzi.llmeyiniz. 

Hemen birini sütçüye kadar yolla
yıp yüz gram veya legenin 'büyüklü. 
ğüne göre daha fazla süt aldırınız, 
mürekkep lekesinin üstüne dökünüz. 
Birkaç saat onu böyle bıraktıktan 

sonra eğer bir elbisenin Ustünde ise 
bu lekeyi sıcak ''e sabunlu bir suyun 
içine sokunuz. Eğer halının üstünde 
ise sabunlu bir bezle bol böl ve sıkı 
sıkı siliniz. 

Kiirklerin muhafazası 

\ 
Kışın giydiğiniz güzel kürk manto. 

ları artık kaldırmak zamanı geldi. 
O güzelim mantolarmız, oldukça sı -
~k giöcn bu liavalarda ağır geliyor. 
Kürklerinızi kaldıracaksınız, fakat 
onları başlıca dUşmanı olan güveler. 
den korumak lazımdır. Ama nasıl? 
Bunun birçok şekilleri var. Biz biri. 
sini tarif edelim. Bu en muvafık şek. 
lidir. 

Kürklerinizin düşmanı naıııl ~ve i· 
sc, güvenin de düşmanı hem de baş 
düşmanr sarmsakla biberdir. Bakın 

ben kürkümü nasıl muhafaz'.l ediyo -
rum. Siz de öyle yapın. T<ürkünüzii i
yice silin. Ondan sonra, katlanmadan 
evvel arasına bir iki avuç döğülmemiş 
kara biber ve sonra bir ba.5 sarmsağı 
dişlere ayırarak arasına koyunuz. Son 
ra kürkü katlayın ve gazete kağıtları. 
na sarınız. Artık kürkünüz bütiln yaz 
için tahtı temine alınmıştır. Güve o. 
nun l'amn;ı. bik yaklaşamaz. Sarmsa. 
ğın kokusundan iı:ıe hiç korkmayın. 

Kış başında kürkü bir iki saat hava· 
Iandmrsanız kokusu hiç kalmaz. 

tihap edilen kumaşların bütün kış gi. 
yilC'bil<'cek kalınlıkta olmasını tercih 
etmek iyi olur. 

Yani bayanlara kısaca şunu tavsiye 
ederim: 

- Bahar tuvaletlerinizi intihap e. 
derken önümüzdeki ayların yaz ayla· 
rı olduğunu unutmayınız. R. H. 

SOLDA: Parlak 1-."'ltma§faıı yap-ılatı bu "toguc., ço1" orijinal 7ıiçimilc 1JİT. Bu lıi{"im :ıap"ka lm sl'nr fm·ka[(idr rrr<i
bet görecektir. lııcc <laııtelcyi aııdıran "vualet,, ense ve gö:::lcriıı allma kad.IJ.r uzmıuuk solrla gcııi.ş 1Jir klo:;Jla lıifcr. 
;i:olctel ve çayd.(t d.a giyilecek olaıı bı• .~rıpkrı billlf1.<ı8a .'tiyah t'C iri !Jiiz!crc fcıık,ı!cide giizcl lYir maııa 1·crmckfcdir. 
ORTADA: llasmlrın Kanotiye ·1<Jp1'ayı sflçliyeıı şey~ 1ıir <!.cm.et çiçd.:lir. Çok fazla. rarj1Jet _qi)rmı 1m !Jfltı1aı U!Jııı 
zam.anda ço1: sadedir. Orta ya§h l>ayanlar ara.'Mmla çok roti1>ct tıli.~c"kfcdir. 

SAGDA: Arkadan beyaz ve 7-.•trmı:ı kamelya ile süslenen her rctıldcıı yrıpılan 1>ıt ·'Jrı.pka gayrt şık ve sa<lc<lir. Bil. 
tün süsü arkada çiçek ve plonumdcdir. Bıt biçim şapkalar öğleden sonra tayyorln. giyilmektedir • 

Selıüclaı q&iüıiiş/« 

Sabık tahta kurusu 
koleksiyoncusu 

Va zan : Osman Cemal Kaygılı 
Fatihte yanıma sokuldu; hem de yani pek o kadar da ehemmiyetli 

gayet teklifsiz bir halde, nerede ise bir şey değil 1 
hemen koluma girecek, benimle - Ne ise, söyle de anlıyalım, 
daha senli benli olacaktı. Kendisi, bakalım? 
beni çok eskiden tanıyormuş .. Ço - - Fakat, benim bu ricamı reel 
cuklukta adeta kardeş gibi imişiz.. edecek olursan hani... 
Rü_ştüye mektebinde yaramazlığı · Artık işin meyanesi gelmiştir 
mızdan dolayı hocalardan bir hayli deyip usulca cebimden bir yarım li· 
kardeş -e dayaklar yemi§iz .. T\1ektep. ralık çıkarıp elimde alesta tutmaya 
ten çıktıktan sonra beni bir iki ke- başladım. 
re yollarda görmÜ§, sonra kaybet· 
mi§ ... Şimdi yirmi be§, otuz yıl var· 
mış ki beni ilk olarak bugün görü • 
yormuş. iki üç yüz adım kadar salt 
o söyleyip ben dinliyerek yanyana 
dostça yürüyoruz .. Fakat, ben onu, 
onun çocukluğunu, mektepliliğini 
pek hatırhyamıyorum. 

Bir siirü ara~tırmalar, soruştur · 
malardan sonra ben de artık kendi· 
sini tanır gibi olmuştum. Fakat a· 
damcağızın beni tanımasmda bir 

yanlışlık, bir zaman ve yer farkı 
vardı. O, benim çocukluk, mektep 
arkadaşım değildi. Hatırımda kal· 
dığına göre galiba, onunla biz, bü
yük savaıın sonlarına doğru, lzmir 
taraflarında teşehhi.it miktarı kadar 

bir memuriyet arkada~lığr yapmış· 
tık. O da benim gibi bir mütekaitti. 

Buraları, kendisine hiç hatırlat
maya lüzum görmeden yürüyorduk. 
Ve o, hiç durmadan boyuna, rast 

gele söylüyordu. Bayazıda yaklaş· 
tığımız zaman, ezile büzüle, lafın 

gidişatını değiştirip yalvarır gibi fU 
nağmeyi tutturdu: 

- Azizim, affedersin ama, sen· 
den bir şey rica edeceğim .. Hani bu 

ricamı da çocukluğundaki kardeşli • 
ğimize güvenerek yaracağını.. O-

nun için, beni kırmıyacağına emi • 
nim! Tabii böyle ricalar samimi ar· 

kada~lar arasında olur. Elbet de si
zin gibi bir çocukluk ve mektep ar· 
kadaş1m dururken ben gidip bunu 
başkasından rica edemem ya 1 ama 

hakh değil miyim) Söyle allah aşkı· 
na kardeşim! Senin ~ibi bir çocukluk 
arkada~ım dururken ... 

- Peki, nedir bu ricanız baka· 

yım? 

- Sizden bir ~ey istiyeceğim .. 
Siz de herhalde benim bu isteğimi 
reddetmezsiniz 1 

içimden eyvah 1 dedim, gene 
en aşağı yarım lira kafes· 
leneceğiz galiba! Ve adamcağızı pek 

ucuza satmak için hemen kuluyu u· 
zattım: 

- Bir sigara buyurun 1 
Herif sigarayı alarak: 

- Sigara, kahve .. Onlar kolay 
canım ... Böyle şeyler için biribirimi· 
ze teklif mi var? (Cebinden tabaka· 
smı çıkararak) : Buyurun bir sigara 
da hen sana takdim edeyim!.. Mak· 
sadım, sigara, kahve değil, benim 

senden istiyeceğim §ey nedir bili • 
yorm':lsunuz) 

- Keramet sahibi miyim, ne hi· 
leyim hen? 

- Ben, senden ne istiyebilirim 
ki o benim aziz çocukluk arkada· 
şım? 

Para isteme de benden ne isti • 
ycceksen iste! diyecek oldum. Fa· 
kat o, dudaklarımın ucuna gelen 
bu sözü ağzıma tıkadı: 

- Dü§Ün bakalım, birader, ben 
senden İstesem istesem ne istiyebi· 
lirim? 

- Bol bol nasihat! 
Kahkaha ile giilcrek: 

- Onu veren ço~ azizim, onu 
veren çok! lakin nasihatle peynir 
gemisi yürümüyor ki! 

- Peki, şimdi sen benden ne İs· 
tiyorsun, onu söyle, bak tramvay 

geldi, ben i§İme gideceğim! 

-Benim senden istiyeceğim §ey, 

- Reddetmem, söyleJ 
- Ama edersen doğrusu çok 

gücenirim, ben de sana dünya ve 
ahret hakkımı helal etmem! 

- Yahu, reddetmem diyorum, 
söyle! 

- Ya edersen 1 
Fazla dayanamayıp avucumda giz 

li tuttuğum yarım lirayı eline tutuş· 
turmaya çalışarak: 

- Al sen şir dilik §Unu, ileride 
gene görüşürüz! 

Herif , parayı görür görmez 
ısyan eder gibi çıkıştı: 

- Onu sen affedersin azizim • 
kim demiş beni eana dilenci diye 1 

- Ne bileyim hen birader, sen 
de ne istediğini bir türlü söylemiyor. 
sun kil 

- Ben senden gözlüğünü istiyo. 
rum, gözlüğünü 1 

- Ne yapacaksın benim gözlü
ğümü? 

- Haberin yok mu yahu, ben 
şimdi lstanbulun en meşhur gözlük 
kolleksiyoncusuyum; Şimdiye kadar 
dostlardan, ahbablardan birçok göz. 
lükler topladım. Şimdi istiyorum ki 
bu çok kıymetli gözlük kolleksiyo • 
numun arasında senin gibi aziz bir 
mektep arkadaşımın gözlüğü de bu· 
lunsun! 

- Gözliik bir şey değil ama ba
na lazım! ben, onsuz yapamam; 
gözlüksüz §U karşı dıvardaki koca 
yazıları bile okuyamam 1 

- Canım, azizim, bir gözlük kaç 
paralık şey ki, sen ver gözündeki es· 
ki gözlüğii bana, gir şuradaki diik· 
kanların birinden kendine bir yenisi. 
ni al! 

- Hayır dedim veremem 1 
Ve hızlı hızlı yürümeğe başla

dım. Fakat bırakmadı, peşimden 
koştu: 

- Ben, senden gözlüğünü isti. 
yorum, gözlüğünü! 

- Ne yapacaksın gözlüğümü? 
- Haberin yok mu yahu} Ben 

şimdi lstanbulun en meşhur gözlük 
ko11eksiyoncusuyum .... 

işi anladım. Kendisini bin dere· 
den su getirerek ve savsaklıyarak 
Cağaloğluna kadar ı:getirdim. Ora
da ona Mazhar Osmanın yurdunu 
göstererek: 

- Burası dedim, sendl!"n iyi ol· 
masm, gl!"ne bizim aziz mektep ar • 
kadaşlarımızdan Mazhar isminde bi
rinin yazıhanesidir. Sen gir içeriye. 
otur orada bir kahve iç, ben de gidip 
kendime Sirkeciden yeni bir gözHik 
alır, biraz sonra da gelip gana ora· 
da kendi gözlüğümü veririm. 

Bizim babalık, doktorun mua· 
yenehanesini iyice stizdükten sonra 
bana ne dese beğenirsiniz. Demesin 
mi ki: 

- Ben buraya girmeğe tÖ\ beli-
yim I 

Sordum: 
- Ni in? 

- Niçin olarak) benim bu kıy • 
metli gözlük kollcksiyonumdnn Ön· 
ce gayet zengin bir tahta kurusu kol. 
lek~iyonum vardı. onu burada elim· 
den alıp heni milyonlarcn liradan 
mahrum ettiler! 

Biraz sonra ben, S'hhiye direk
törlüğüne doğru açık adrmlarlEı iler· 
lerken baktım ki o da Sultanahmet -
den doğru gelmekte olan muhar 
rirlerden gözlüklii Salfıhaddine doğ. 
ru yan yan sokuluyordu. 

Osman Cemal KA YGIU 
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Cemal Kaygılı 
kadar da ehemmiyetli 
1 
e, söyle de anlıyalım, 

t, benim bu ricamı red 
an hani .. . 

in meyanesi gelmiştir 
cebimden bir yarım li
elimde alesta tutmaya 

ıietrnem, söyle 1 • 
edersen doğrusu çok 

ben de sana dünya ve 
ı helal etmem! 

, reddetmem diyorum , 

:dersen! 

namayıp avucumda giz 
yarım lirayı eline tutu§· 
şarak: 
n şirdilik şunu, ileride 

rüzl 

parayı görür görmez 
ibi çıkıştı: 

sen affedersin azizim , 
ni sana dilenci diye 1 

ileyim ben birader, sen 
ini bir türlü söylemiyor-

enden gözlüğünü istiyo. 
ünü! 
apacaksın benim gözlü· 

rin yok mu yahu, ben 
ulun en mC§hur $tÖzlük 
usuyum; Şimdiye kadar 

hbablardan birçok göz
ım. Şimdi istiyorum ki 
etli gözlük kolleksiyo • 
nda senin gibi az' bir 
daşımın gözlüğü de bu· 

"k bir §ey değil ama ba· 
n, Ol)suz yapamam; 

:u karşı dıvardaki koca 
okuyamam! 

• azizim, bir gözlük kaç 
i, sen ver gözündeki es· 
ana, gir şuradaki diik· 
nden kendine bir yenisi-

r dedim veremem 1 
hızlı yürümeğe başla· 
bırakmadı, p~imden 

senden gözlüğünü iıİi· 
üğünül 
acaksın gözlüğümü} 

rin yok mu yahu~ Ben 
ulun en meşhur gözlük 
usuyum ..... 

ını. Kendisini bin derc
erek ve savsaklıyarak 
kadar ı:getirdim . Ora· 

har Osmanın yurdunu 

ı dedim, senden ivi ol· 
bizim aziz mektep ar • 
dan Mazhar isminde bi· 
esidir. Sen gir içeriye, 

'r kahve iç, ben de gidip 
eciden yeni bir gözlük 

onra da gelip sana ora· 
liiğümü veririm. 

balık, doktorun mua· 
i iyice siizdül~ten sonra 
e beğenirsiniz. Demesin 

;>uraya girme~e tö;; beli· 

? 

olacak? b~nim bu kry • 
kolleksiyonumdan Ön· 

~in bir tahta kurusu kol. 
vardı. onu burada elim· 

1i milyonlarca liradan 
İer! 
'ıra ben, s•hhiye direk
>ğru açık adrmlarlA iler· 
n ki o da Sultanahmet • 
ge1mekte olan muhar
:liiklü Salahaddine doğ
::>kuluyordu. 
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1 Meryemin hatasız olduğu an_laşılan gün ••• l 
Kammame'nin hazineleri 

arasında altı gün alfl gece ... 
Bir ton ağırlığında altın avize. Saçlar.ı kara inciden, asası 
300 bin lira değerinde bir Meryem ana; altın karyolalar, 

elmaslar yakutlar ve hançerli, palalı papaslar 
' Yazan: Nizamettin Nazif 

I 

Filistin hurmalıklarm<lan bir manzara ... 
Ku2:.is:e mescidiaksa. 

Kanımın•e l:il:sesind'! rum ortoc!oks 
m:.1:.::ri (y~ıkandan bir ton ağırlığında 

.Jtl altın avue sarkıyor.) 
... h 

D ün ben ve muharrir arkadaşım Ah
met Ekrem bir yakın ~ark haritasını 

tetkik cri 'yorduk. Onun bir aralık, par
mağını Beyrutla Şam arasında gezdire
rek kumanda vermeğe alışmış eski as
ker gırtlağiyle haykırdığını duydum: 

- Burada yaşryanlar bize düşmanlık 
eden bir idareye nasıl tahammül edebi
liyorlar? Biz ki burada yaşayanlara sa. 
yısız iyilikler etmişizdir. Garip tecelli 1 
Biz km dökerek menfaatlerini müdafaa 
ettik, kasalarını altınlarla tıka basa dol
durduk ... Müstemlekeci Franı.ızlar ise 
on sekiz yılda neleri var neleri yoksa 
sızdırıp aldılar, hepsini soyup ıovana 
çevirdiler. Altın diyarı Suriyede altın· 

dan eser kalmadı. 
- Bir fırsat kolluyorlar herhalde ... 

• dedim. - Ben Franasmn bu taraflar· 
da artık tutunabileceğine kani değilim. 

Ahmet Ekrem gözlüklerini burnu Ü· 

zerinde ayar ederek gözlerini bana dik· 
ti: 

- Frrsat dedin de hatmma gel. 
di. Bana kalırsa biz Filistinden 
Mekke·den ve bu Suriyeden ayrılırken 
üç büyük fırsat kaybettik. Faraza 
Mckkedeki hazineleri, Kudüsteki hazi. 
neleri, Suriyenin bütün altınlarını ker· 
van kervan, katar katar tstanbl'la taşı· 
yamaz mıydık? Kim buna mani olurdu? 
On üç buçuk asırdanberi Mekkede ve 
garbi Romanın son günlerile Bizansın 
ilk günündenberi Kudüste birikmiş ol~n 
hazineleri kaldırıp getirseydik keşk•··· 

. b' .. .. bu kadar İslam devletlerın ın uç yuz 
b · merka

yılda Muhammed Peygam erın 
1 uzunlu· dine ve gene asırlar ve asır ar 

. . 'lyonlarca 
ğunca gelip geçmış nıce mı 

• . . be hatırasına 
hırıstıyanın İsa Peygam r 

.kl . k ymettar hediye ve nezrcdegeldı en ı 

_ Kudüste bir Kammame kilisesi 
.. ' vardır. Bilir mısın. .. . 

_Nasıl bilmem? O yuzden bır Kırım 

b. kmıc deg"il midir? Yahut üçüncü 
har ı çı Y • k 

1 Fransası ıle Çarlı Rusyası 
Napo yon •. k K 
arasındaki siyasi prestıJ avgacı a.r:ı· 

k·ı··esi ile maskelenerek dort mame ı 1° 
.. f'k bit düşman devlet Karade. mutte ı ve 1 . 1 kıyılarında gr!t.ı.~laşmış 

nızın şıma 

değil midir? . 
_ Ta.marn. Sicilleteyın krall.ığı ile 

. Türkiye ve Fransa ımpara-
İngıltere, 1 • .1 Rus imparator ugu ı e Kı-
torluklarını • . ., 

dasında boguştura.n .sıyası 
nm yarıma l" 1 b k' 
mücadelede ön planda ro u o an u ı. 

m bir hazine sakl-rlır. Bu-
lisede muaıza . 

. . d h rcey altındandır \'e bırçok nun ıcın e e :ı • • 

1 
, d murassadır. Gelıp geçmış her 

şey er c h' . . h" . 'lzade her ırıstıyan u-
h:ristıyan ası ' • . 

engin mutlaka bu hazıneye 
kümdar ve z 

. 1 katnu•tır. Fara.ı:a Kırım har. 
bir 9ey er :s hük" 1 . da Fransada umran o an 
bı esnasın b " "k 
.. "ncü Napolyon Bonapartın • uyu 
uç~ nı oiydiği zaman taşıc1ıgı som 
ünıforması • 

d Püsküllü kocaman apoletler 
altın an 
bil buradadır. 

e Bu kiliseyi gezdin mi ıen? 
- Gezmek ne demek? Türk crdusu-
- sup bir kıtanın amiri sıfatilc za-

na men . . 
man muhafaza bıle ettım. Kam. 

man :ı:a • 
·n hazinelerı arasında her yıl altı 

manenı A 

.. ltı gece kalırdım. Ben U mumı 
gun 

3 nasında daha doğrusu 1330 dan 
harp es . 

1ı ortalarına kadar Kudüs mer-
1333 yı 1 - • d b l d 

k 
mandan ıgı emrın e u un um. 

kez u . . d d vi1 
•imdı ... nısan ayın ayız egı 

Faraza Y 

nıi? 
Evet ... 

: Bugünlerde hiristiyanların meş: 
, Septünnur .• yortuları vardır. Yanı 

bur ' ti Meryemin "İlhamı ilahi,. ile ge· 
Hazre ·ı·h· 1 b" . ·1 kaldığı gene ı a ı o an ır mucıze ı e 
beb't olduğu anın yıldönümünde Kam. 
sa 

1 
bir alemdir; dolup dolup taşar. 

-~ 1 . yetler mi olmaz, sarkıntılar mı o • 
Cına 

, Neler neler C1lmaz .. rnaz. 
_Ne münasebet? 

izah edeyim. Bu cihet bir hayli 
-t resandır. Kammame kilise!.i hiristi-

en e 1 .. 'ne 
aJl}rğın mukaddes makam an uzerı 

~jna edilmiştir. Ara~ serdar~.~~ Mu-
nıedin halifesi omer Kudusu zap. 

ham . h" · · }arın ·• · zaman bakmış kı ırıstıran 
tettıgı .. bir 

Subu yüzünden bu kilise hergun 
taas · .. ı 

g~nişlemek istidadındadır. O)' e 
parça . r e 
k' günün birinde Kammame genış 1Y. 

1 
• ı· e Kudüs koskoca bir kilise halı· 

genış ıy d" t 
ıebilir Hemen bu binanın or ne ge . T 

köşesine dört tane cami yaptırmış. a-

Biz~ns İmparatoriçesi lriniJnin saye·, 
sinde Kammamede crtodoksların 
itral edebildikleri kmmiardan biri. 

bii camiler yıkılamıyacağı için kilisenin 
genişlemesine de imkan kalmaımş. Bu. 
nun üzerine muhtelif hir:istiyan mezhep 
ve tarikatleri kiliseyi büyütmek iste· 
yince şu iki çareye baıvurmağa mecbur 
kalmı§lardır: 

1 - Yerin altına inmek. • 4' r 
2 - Binaya kat ilave etmek. · 
Ve yer bulamayınca veya buldukları 

yeri kafi görmeyince biribirlerile kanlı 
kavgalara girişmişlerdir. Düşününüz 
bir kere. .. Ermeniler derler ki: 
"- Biz diğer hlrlıtiyan ınilletıer gtbl pör 

çük pörçUk değil, mlllet halinde, kUI halinde 
hirlstiy&nlığı kabul etml§IZdlr. Burada otur
mak bizim hakkımızdır . ., 

Katolikler derler ki : 
"- Bizlm papamız ba Peygamberin hali• 

!en Sen Piyerln \'ekilidir. Onun mlbecll bl· 
zim olmalıdır.,, 

Ortodokslar derler ki: 
"- HlrlsUyan dini garbi Romada ıntı~ar 

etti.. Hem onun varisi sıfRllle hem de 
,arkl Romaıla yUkıelerek hlriatlyanlı~ın en 
bUyilk kısmını kucaklamıl} Ollln Ortodoks 
kilisesi namına bir hlrlııtlyan emanetlerini 
hıfzile mUkrllefl7. Kamm8.e bizimdir.,, 

Kıbıt kilisesi der ki: 
"- Bu kilise ve bu yerler hlrlstlyanlık u

ğ"urunda bir kltlc halinde ilk defa olarak 
harbeden, milli kanını dökt'n ve lsanm doğup 
bllyUdUğU yere en yakın olan milletin hakkı· 
dır. Kilise bize verilmelidir.,, 
:Bunların herblrl Kammamenln bfr kenarı. 

na lliflvermlştır. Eğer tilin mez.hebe men. 
sup olan biri falan mezhebe alt olan mmta• 
kaya ayak bnsanıa kıyamet koptuğu gUndUr. 
Muht"'ıır hiriatlyan zümrelerin arasında bu 
yüzden çıkmış olan rekabet o derece bU· 
vilkttır ki Kammame kilisesinin kapısını pay 
İa~amadıklart için bu en mukaddeıı hlrlstlyan 
mAbcdlnln anahtarını hlr .Mtlı!ılilman hocaya, 
bir imama emanet etme:e mecbur olmu§la!"" 
dır. 

Kammame kilisesinin kapısını açmak 
bu imamın ailesine bir tevliyet olarak 
verilmiştir. Molla her sabah gelir, ab
destini alır. cübbesini giyer ve: 

... - .. 

1914 den 1917 ye kadar her yıl altı gün altı gece K h · ı · · 
uh , ammame azıne enm 

m afaza ec.en Türk zabiti 
Muharrir Ahmet Ekrem 

zrmdır. Bu nuru kapmak hiç tle kolay 
değildir. Hacılar kiliseye yortudan üç 
beş gün evvel yemekleri ile girip kendi. 
lerini hapsederler. Bu sırada kilise, Ha
basetin envaına sahne olur. Her papazın 
cübbesi altında bıçaklar, saldırmalar 
vardır. Mukaddes makamların bulundu
yerlcr, "nurun görülebilmesi için,. ışık. 
sızdır, zifiri karanlık içindedir. Kudüs
te biribirine düşmanlık edecek olan ser
seriler bugünü beklerler. Düşmanlarnu 
karanlıkta yakaladılar mı bir frısatınr 
bulup şi~lcyivcrirler. Bu sıralarda ba. 
zan ... Bazan değil çok kere Sahyun da
ğındaki bağlardan çıkarılan enfes Ri
§On şaraplarile kafalarını tütsülemiş 

bayanların Meryemi ayinler yaptıkları 
da görülür. Bunun için paktirhanenin 
tesis ~dildiği gündenberi, gerek 25 ilk. 
kanunda, gerek nisan yortularında hal
kın kiliseye girmesinden evvel bir aske
ri müfrezenin dahilde inzibatı temin et. 
mek üzere, zabiti ile birlikte kilisenin 
geçit yerlerini tutması mutattı. Ekseri
ya kumandan bu vazifeye beni memur 
ederdi. 

• • • 
Kumandanının bu tayininde göster· 

diği isabeti iyi anlıyordum. Beş :ıltı dili 
biribirinden mükemmel bilen arkadaşım 
otoriter olduğu kadar kibardı da. Aca. 
ba bu kibar Türk zabitinin Kammame 
hazineleri arasında hayretini mucip o· 

nız bu asaya otuz bin İngiliz altı
nı kıymet biçiliyordu. üçüncü Napol· 
yon devrinde Fransadan gönderilmiş 
6?,m altından bir karyola kilisenin üçün. 
cu katında durmaktadır. Bizans impa· 
ratoriçelerinden mukaddes 1rena tara· 
fından bulunduğu söylenen hakiki ha. 
çın, yani isanın gerildiği çarmıhın bir 
parçası da bu kilisededir. Haddin varsa 
tahtasını gör. Her tarafı elmaslar, ya· 
kutlar ve zebercetlerle kaplanmrştır. 
Bunun muhafazası Kudüs patrikliğine 
mevdudur. Daha neler neler ... 

- Kafi.. • dedim .• Ben artık he 
saplayamaz bir hale geldim. 

- Hesaplanamaz zahir .• - diye mı. 
nldanarak başını salldı .• Hesaplana• 
maz zahir... Ne Kammamedtkiler, ne 
Mekkedekiler, ne de asırlarca muhafaza 
etmek için harbedip kan döktüğümüz 

yerlerdeki diğer servetler .. Bunları he· 
saplamak mümkün değildir. Hesaplana. 
mıyacak servetlere el dokundurmamak 
asaletini gösterecek babayiğit ise ancak 
bizim mi!Jette bulunur. 

Ahmet Ekrem gözlüfünü düzeltmek 
için parmağını Beyrutun, Kudüsüı'l ve 
Şamın üstünden çekti. Ben Atlası kapa. 
dım. Dışardan asker ve mert bir mille· 
tin masum ayak sesleri geliyordu. 

Nizamettin NAZiF 

lan kıymetli eserler neler olabilirdi? ZA Yt - Beyoğlu altıncı ilk mektep• 
Merakla sordum: ' ten 935 senesi almış olduğum şehadet. 

- Peki Ahmet Ekrem, hirbıtiyanla· namemi zayi ettim, yenisini çıkaraca· 
rın bu büyük kilisesinde göze vuran ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
en kıymetli, değerli şeyler nele:-dir? İstanbul sahil sıhhiye M. transit me.. 

- Faraza ..• - dedi - Rumların muru Hakkı Atlıhan. 
şark minberindenki som altından avize. --N--d---:k::--f:------
Bir ton sikletinde altın bir avire. Son. KURll o oru 
ra ... Onction taşının üstünde, Rum mah NecaeHln Atasagu:1 
fclinin cenubuna rastgelen deh'izdc ta- Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
bii cesamette balmumundan bir Mer- Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
yem ana vardır. Bu bir camel<an için. 2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
dedir. Topuklarına kadar uzanan saçı- Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdar 
nın her kılı kara incidendir. Bu inciler muayene parasızdır. 
arasında bir çoğu kabuklu fındık büyük 
lüğün:3edir. Papa üçüncü innocent za- ZAYİ - 7 inci mektepten almış 
manından başlayarak son Çar ikinci NL olduğum 199 numaralı şehadetnnme~i 
kolaya kadar birçok hükümdarlar tara- kaybettim. Yenisini alacağımdan eı:kı· 
fından gönderilmiş saysnz murassa yü- sinin hükmil olmadığını ilan ederim. 
zükler parmaklarını doldurmaktadır. lstaııbul Balıl.7>aztır111da Peynir. 
Elindeki murassa asa Rus Çarı ikinci ci so'J..·ağmda 18 numarcılı dükkan .. 
Aleksandrın hediyesidir. O devirde yal. da: J!chmct Alcscl 

ISTANBUL 
eoG'AZ iÇi 

ihtifalci Ziya merhumull son eseri 

Hayatını, tarihi eserlerimizi, i.bidelerimizi ve bunlann 1 
yapılarını tetkike hasreden ihtifalci ZlY A merhumun en son 
eseri blSılmaktadır. 

İstanbulu tarihiyle, kurulduğu günden bugüne kadar mimari 
eserleri ve abideleriyle ba,mdan geçen sergüze§tleriyle tanımak is· 
tiyenler ... 

ihtifalci ZlY A merhumun çeyrek asır süren tetkik ve tetebbu. 
Jarmm mahsulü olan bu eseri mutlaka ve mutlal<a takip etmelidirler 

Her hafta cumartesi günleri büyük kıtada ve son derece nefi! 
renkli resimlerle ıüslü olarak bir forma çıkacJ.ktır, muaizam bir cilt 
te,kil edecektir. FORMASI 10 kuru§tur. 

ADRF.5: •. ''kl" "" d yakutlar, taşlar, yumruk buyu ugun e k 
.. "ti elmaclar, a zebercetler o zumru er, · 

- Bismillah 1 Yeni postane arkasında Basiret hanınds 31 No. da. 

' b pırlanta· 
ve kara inciler, beyaz ve pen e G" 
"ıar ... Altınlar, altınlar, altınla~... ldu. 
· · ld • gibı ka r. müş yığınları hepsı 0 ugu iki 

. . b'I dokunmadık. be 
Bır zerresıne ı e A 

1 dk Hatta 
artırdık, fakat on para a ~a 1 

• k b le 
ilerliyen İngiliz kuvvetlen mu a ~. l 

K d .. bombardınıan edılır 
ederler de u us ., • .. 
•iye telaşa düştük. Allenbı nır. h~cı'.mk 

k b'le çekındı · kollarına ateş açma tan 1 
• ı 

Uluı:;a ermı-13izim milletin aklı soygunc .. • J 
N f il biz medeni olamayacagız ı. 

yor. a e, . 
Gülüıtük. o devam ettı: 

ha peygamberin dirilip uçtuğu 
.c;ylenm mukaddea yer. 

Deyip anahtarı deliğe sokar. Ancak Abona bedeli 250 kuruş!ur. 
ondan sonradır ki hiristiyan~r kiliseye 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
girip kendi mezheplerine ait olan kısım 
larda dualarını yapmağa başlarlar. Kili. 
se hergün dolup taşar ... Fakat bahset
tiğim Septünnur günü iğne atsan yere 
düşmez, deh!5etli bir ana baba günü o
lur. Zira hir hiristiyanın ilacı olabil
mesi için Septünnur bayramında kilise. 
deki Golgota mezarından intişar edecek 
ilahi nurdan bir parça kapabilmesi la-

Deniz L·evazım . Satin·a·rm·a 
· Komisyonu · ilan'ıarı · 

Tahmin edilen bedeli 25200 lira 'olan 600 ton mazot, 26 Nisan 937 tarihine 
rastlıyan pnzartl'si günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 1\luvakkat teminatı 
1890 lira olup şartnamesi 126 kuruş mukabilinde Komisyondan her gün v<>.rilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı \'eslkalarla birlikte \'e belli gün ve 
saatte Kasımpaşada 'bulunan komisyonumuza. müracaatları. "2229" 
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Rac biraz daha düJününce, matmazel 
Fitzgeraldin kaybolan beyaz tuvaletini 
hatırladı. Bu tuvalet acaba ne olmuştu? 
Herhalde Rundel Kroft'ta yapılacak bir 
çok işler vardı. Fakat bu, papa~ın evin
de bir Jey yok demek değildi. Orada da 
iş vardı. Eğer papazın çocukları ıilihı 
bulamamışlarsa o civarıda ciddi araıtır. 
malar lazımdı. Ya papazın ıapkuıf Pa· 
paz ppkasını nerede unuttu~u ne de 
~a.buk hatırlamıştı? Herhalde bu işin 
ıçınde İJ vardı. 

Otomobili sürdü. Biraz sonra Rundel 
Krofta gelmişti. Otomobili evin önünde 
bırakarak kayıkhaneye ilerledi. Orada 
nöbetçi polisleri buldu. 

- Ey, ne var ne yok? Mühim bir §ey 
var mı? Silahı bukiunuz mu? 

- Hayır, fakat .•. 
- Fakat ne? Ayak izleri mi buldu-

nuz? 
- Hayır .. Şey ... 

- Peki, sonra ıöylerainiz. 
Fakat müfettiı, polislere karıı ıert 

muamele ettiğini farketmişti. Hem de 
sebebsiz. Kendisi düıünceli diye bu a
damların ne kabahatleri vardı. Gülerek: 

- Affedersiniz, dedi, çok iıimiz var 
lda, biraz sinirliyim. Demek henüz kati. 
1i yakalayamadınız. 

Appleton rahat bir nefes aldı ve: 
- Evet, dedi, henüz yakalayamadık. 
- O halde siz benimle eve gelirsiniz. 

Hampstid sen burada kal, evde i§imizi 
bitirir bitirmez geliriz. 

Müfettiş, yanında Appleton olduğu 
halde eve ilerledi, ve balkonun olduğu 

yere geldi. Balkonun kapısında anahtar 
yoktu. Herhalde içerden kilitli idi. Dö
nüp !capıyı çaldılar. Bir üç dakika kadar 
sonra Emeri, her zamanki yibi ayaklan 
nı sürüyerek gelip kapıyı açtı. Müfettiı 
içeri girince: 

- Emeri, dedi. Size ıöyliycceklcrim 
var. 

- tıte, buyurunuz. 
- Ne buyurayım? 
- Aradığınız gazete. 
Ve Emeri, bir masanın Uzc:-fn:de du

ran ''ivning Gazet,,i göstererek: 
- Her akşam gazetecinin getirtiği 

gazete. 
- Her akşam saat 9 da getirilen ga. 

zete mi? 
- Evet. 
- Nerede idi? 
- Orada. 1 

- Fakat bilmiyorum demişliniz? 
• - Emin değildim. Gidip bakayım de

dim. Gittim, orada olduğunu gördüm, 
döndüm siz gitmiştiniz. 

Rac homurdandı. Upğın hakkı var
dı. Sordu. Gazetenin dün akşamdanbe. 
ri orada olduğunu, kimsenin alıp oku
ma:iığrnı öğrendi. Gazeteyi alarak ami
ralin yazıhanesine gitti. Appleton ile 
uşak da arkasından yürüdüler. Orada 
müfettiş: 

- Emeri, dedi, balkon kapısının kaç 
anahtarı var? 

- İki. Birisi bende, birisi amiralde. 
dir. 

- Matmazel Fitzgeraldın yok mu? 
- Hayır. 

- Nereden biliyorsun? 

- Bazan lazım olduğu zaman mat-· 
maz::l, amiralinkini ister de onıdan. 

- Ya .. demek ara ııra matmazel dı· 
§arı çıkar? 

Uşak hafif bir tebessümle ta.Sdik et. 

ti: 
- Evet. Mister Hollandla beraber. 
- Peki, amiralin anahtarı ncı ede? 
- Ne bileyim ben? 
- Amiral anahtarı yanınd;ıın: taşır-

dı. 
- Hayır. Ekseriya yazı nıascııının 

üzerine, Kalemliğinin içine kordu. Üze
rinde bir de etiket vardı. 

l\Eifet~iş kalemliğe baktı: 

- Şimdi orada yok. 
De~i. Aklına birçok ihtİml\ller gcli. 

yordu. Papazın evinden döndükleri za
man. herhalde anahtarı yeğenir.e vermi§ 
ti. Çünkü matmazel Fitzgerald eve baı· 
ka türlli giremezdi. Emeri yatmı;;ğa git· 
meden evvel evin bütün kapılarnıı kapa. 
:r::9t:. Matmazel eve, dadısının anahta· 
rı ile balkon kapısından gir.dikten sonra 
onu içerden kilitlememiş mirdi? Zira 
biraz evvel müfettiş. bu kapının içerden 
kilrtll olduğunu görmüştü. Bu tAkdirde 

matmazel amirali dııarda bırakır.ıı olu· 
yordu. Ve şayet böyle ise amiral parde. 
ıüsünü nasıl almııtı? Demek oluyor ki, 
amiral eve girmiı, tekrar çıkmıı ve a· 
nahtan her zamanki yerinde olmadığı· 
na göre, yanına alnuıtı. Lakin ilzerinde 
anahtara dair bir ıey bulunmamıştı. 

Düıüncelerinin burasına gelince, App. 
Jeton öksürdü: 

- Mister Rac, dedi, sakın bu anahtar 
olmasın? 

Kadının eli, şarklların sonunda, beni mükafat
landırmak istercesine ağzıma doğru iniyor, 

kendini öptürtüyordu. Fakat titremesi 
benim puselerimden değildi ! 

Geçen laamıların hüliaaıı - Peki ben? ... Ben orada ne arıya. ki, fasıllardan fasıllara, meha.retle, iil.. 
Sarayın her hald.e pek ~mthr ue caktım ? ... Zavallı ben .. Ben hadım. tathkla ge~iyordu. Yerleri düştükçe 

Ve müfettişe ucunda etiket olan bir 
anahtar uzattı. Bu, hakikaten balkon 
kapısının anahtarıydı. Müfettiş muavi
ne ters ters bakınca, Appleton: 

itibarlı bir kadmı ol~ı icap eden Sünbül, titremiyen, sakin, kuvvetli, ben de şarkılara devam ediyordum .. 
n-ikap'tı bir kadın'L<:ı saJı,te ho.duna,.. sevimli ve ruha akıcı bir sesle: Dadı kalfaların önünde bir çekmece 
ğa.•u S.iinbül B6Vi.şiyor1.ar. Beni de - Yaklaş Anber Mustafa .. Şuraya vardı. Arada sırada bunları açıyor, o. 

hanende oıarak halvetZerinde bulun. otur ... Dizlerimizin dibine! • dedi. danın içine, daha o zamana kadar ieit. - Kayıkhaneye geldiğiniz zaman 
söyliyecektik, fakat frısat bırakmadınız. Koskocaman bir ayı postunu gös. mediğim latif kokular serpirodlardı. 

terdi. Bu kokulu ba§ımı döndürüyor, genzL 
duruyorlar. 

Müfettiş Emeriye döndü: 

- Şimdilik, dedi, bu kadar. Sonra si· 
ze ihtiyacım olacak. Burada başka bir 
telefon v9r mı? Birazdan Cenni Mer. 
tonu görmek isterim, bana gönderiniz. 

- Cenni gitti. 
- Nereye gitti? Ben size kimseyi 

içeri almayın ve kimseyi dıtan bırak

mayın demedim mi? 

- Ne yapabilirdim. Annesi fenalaş
mı§. 

Müfettiş homurdandı. Bu sarsak u. 
ıak hakikaten bir işe yaramazdı. Sa
bahleyin Hollandın içeri girmes:ne mani 
olamamıştt. Şimdi de Cenninin gitme
sine müsaade etmişti. 

(.Deuamı var) 

. ,,. . 
Tereddüt ettim. 

Ayağa kalkıp bir iki adım atmakla 
beraber durakladım. 

Sünbill, bir daha: 

- Gel! • diye işaret etti. 

"-Ben mi?,, manasına bir hareket. 
te bulunduin. 

- Evet ... Gel... Yakla.ş .. 
Arkama baktım. 

Odada, söylediklerimden ba§ka kim 
se yoktu. Benim istikametimde ise sa
de ben vardım ... 

Sedirin üzerindekiler, çok daha i.şı. 
kane hareketlerle biribirlerine yakla.ş
IIU§lardı. 

Yazan: Edpr Rice Burrouıha 
Çeviren: A. E. 
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- Otur ... Başını bizim sedire daya. 
Öylece, bize §8.rkılar söyle... Bak, e. 

fendimiz senden ha.zetti. 
Yarabbi: ... 
Kısa zaman içinde, ne halvetlere 

girmiş, kimlerin mahremi olmuştum ..• 

Düşünüyordum: ben, sakin, saf, biça

re bir müezzin... Ayasof yanın kendi 
halindeki meyzini. .. Eviyle, barkıyle 

maddeten meşgul, temiz, pak, bakire 
nişanlısı ile dimağen uğraşan bir İs. 
lanbullu çocuk .... Hayatımda ne inkı. 

laplar olmuştu... Vücudumdaki, ru
humdaki inkılaplar da caba ... 
Dışardan hafif hafif akseden musL 

Gözleri yuvalarından . fırlıyarak 
yerde çabalıyan ikinci 

kaptana bakıyordu 
ikinci kaptan çapkını yatmış ol· 1 Şnayder'in alçaklık ve suç ortağı 

duğu yerden, yerlinin hala kıpırdan- · olan bu herif o sırada ormanın ağaç· 
madığmı görünce sanki acı ile çırpın. lan arkasına saklanmış, konak ye· 
mağa ve yeni baştan haykırmağa rinde olup biteni gözetliyordu. Yerli 
başladı: başbuğun ikinci kaptan tmafından 

- Ne duruyorsun Mugambi ? söylenilen yalana hemen kanmayıp 
sozlerimi anlamıyor musun? Zaval- yerinde kaldığını görünce öfkesin
lı arkadaşınızın canavarların elinde den dişlerini sıkıştırmıştı. Fakat şim-
parçalanmasını mı istiyoruz. di Ceyn'nin de işe karıştığım ve yer· 

Bana bakın 1 Con ve Sullivan ]iye ormana koşmasını söylediğini 
haydi siz de Mugambi ile koşun! işidince sevinmiş ve kendi kendine 

Sonra kendisi yeniden ayağa fır_ çirkin çirkin sırıtmağa başlamıştı. 
lamak istiyormuş gibi davrandı, be- Mugamhinin yüreği hala, ikinci 
lini doğrulttu, fakat bitkin bir halde kaptanın söylediği tarafa koşup git-
gene arkası üstü yere düştü: meyi istemiyordu. Fakat işe Ceyn 

- Aman allahım ne olurdu, iki de karışınca, onun emrine karşı 
adım atmağa giicüm yetseydi de ben gelemedi, gemicilerden Con ile Sul. 
gitseydim 1 Anlıyorum ki sizin kim· livanı yanma aldı, cenup tarafına 
seye yardımınız olmıyacak. Arkada. doğru koşup ormanın yaprakları a· 
şmuzı maymunların dişleri arasında rasmda yok oldu. 
bı~kmaktan çekinmiyorsunuz!.. di· Başbuğ ile iki gemici uzaklaşır 
ye inledi. uzaklaşmaz, gemici Şmid saklı ol-

Kara derili Afr1ka çocuğu hu söz duğu yerden çıkmış, şimale doğru 
ler üzerine bile ormana doğru yü- koşmuştu, iki üç dakika sonra he· 
rümemişti. rif, yanında Çinli Kay Şenk ile ye· 

Gözleri yuvalarında f ırlıyarak ni Zelandalı Momulla olduğu halde 
yerde çabalanan, elleriyle, kollarİy· tekrar konak yerinin kenarına gel • 
le İşaretler eden ikinci kaptana bakı- mişti. 
yor, ileri bir adım atıyor, sonra ge- Konak yerinde kalan Şnayder 
ne duruyordu. de buları bekliyordu .. Çinliye eliyle 

Fakat ikinci kaptanın sözlerini işaret ederek artık oralarda korkula-
Ceyn de işitmiş koşup Şnayder ile cak kimse kalmadığım anlattı. 
Mugam~inin yanına gelmişti. Rengi Bu sırada Ccyn ile Afrikalı kız, 
solmuş, elleri , ayakları titremeğe Çadırın kapısında oturdular. Arka· 
başlamıştı: Arkadaşlardan birinin • lan ormandan gelen haydutlara dö
o korkunç maymunların keskin tır · nüktü. Onları göremiyorlardı. Fa. 
nakları arasında yaralanmakta oldu· kat etraflarına kötü suratlı bir düzi· 
ğunu düşündükçe hemen bayılacağı ne kadar herifin toplanıvermesi üze-
geliyo)'du. Ellerini Mugamhiyc u • rine, iki kadın konak yerine ya . 
zattı, yalvararak o da haykırdı: hancıların dolmuş olduğuu anlaya-

- Mugambi, Mugambil neden bildiler. 
öyle şaşırmış duruyorsun? koş, koş 1 Kay Şcnk uğursuz yüzünü çata· 
duracak vakit miL Bizi düşünüyor· rak Ceyne: 
san burada korkulacak bir şey yok.. - Gel bakalım! ... 
Mister Snayder bizimle kalıyor. Ne- Dedi ve kalkıp yürümesi ıçın 
den korkacağız? Arkadaşımzı ne o· eliyle işaret etti. 
lursa olsun kurtarmalıyız.. Ceyn yılanı andıran yiizü, dört 

ikinci kaptanın 'maymunlar pa· yanındaki haydutları görünce aya. 
ralıyor ! ,, diye çırpındığı gemici Şmid ğa kalktı. Fena bir vaziyete düt-
in başına böyle bir §ey gelmemifti. tüklerini anlıyarak gözleriyle Şnay· 

deri aradı. Genç kadın bu heriflere 
karşı ikinci kaptanın kendisini ve 
Afrikalı kızı sonuna kndar koruya· 
cağını sanıyordu. Halbuki, birden
bire Şnayderin konak yerini basan· 
ların yanında ve hiç bir şey olmamış 
gibi durduğunu gördü. Herifin yi.i· 
zünde acı ve çirkin bir güliiş de 
vardı. l~in şaşılacak tarafı, yalan
cı herifin maymunlar parçalıyor di· 
ye ortalığı gürültüye verdiği gemi· 
ci Şmid'in de orada bulunması idi!. 

Çok genç olmakla beraber bir
çok felaketlere uğramış bulunan 
Ceyn bir anda yeni bir tuzağa daha 
düşürülmüş olduğunu anladı. Sert 
bir yüzle kaptan Şnaydere dönerek 
aordu: 

-Bütün bu islerin ne demek ol. 
duğunu hana anl;tınız !. .. 

Alçak herif kendini hiç bozma . 
yarak cevap verd~: 

- Olan iş şu: Allah i§imizi rast 
getirdi; Yani bizi bu ıssız adadan 
kurtaracak bir gemi bulduk! •. 

Ceyn sertliğini serin kanlılığını 
kaybetmemişti: 

- Orası öyle olabilir! Fakat 
Mugambi ile iki gemiciyi bo§ yere 
ormana niçin gönderdiğini de aöy
liyebilir misin? ... 

İkinci kaptan büsbütün küstah
la~tı: 

- Merak ediyorsan bunu da he. 
men söyleyivereyim: Mugambi ile 
o iki gemiciyi bulduğumuz gemiye 
almıyacağız da ondan! Gemiye yal-

nız sen, ben bir de bu Afrikalı 
genç kız gideceğiz t... 

Şimdi anladın mı Ceyn 1.. 
Ceyn işlerin buraya varacağını 

anlamı§tı; Fakat kaılarını çatarak 

ikinci kaptana hakar~tle dolu kartı· 
lık vermeye hazırlandığı sırada yılan 
yüzlü Kay Şenk kolundan kabaca 

yakaladı. kendine doğru çekerek: 
- Uzatmn gel!. .. 
Diye homurdandı. 

f Devamı var) 

mi boş hoş gıcıklıyordu. 

Az sonra, içlerinden biri, namaz.da 
gibi, huzuru rabbUllleminde gibi, göz
leri yere inik olarak bb:e doğru yak. 
laştı. Elinde küçük bir tepsi vardı. 

Onu, rahlelerden biri ürerine koydu. 
Tepside bir buhurdan tütüyordu. Di. 
ğer bir tepside zaten orada bin bir 

türlü mezeyle, içkiyle hazırdı. Onu da 
yaklaştırdı. Hala önüne bakmakta de. 
vam ederek: 

- Eğlenin ... Hayattan glm alm u
lanlarım ... GUn bugün, saat bu saat! .• 
- dedi. 
Arkamı divana dörunUştUm. Efen

dilere ben de bakmıyordum ..• Yalnız 

emrettikleri gibi şarkılarımı söylüyor, 
onları eğlendiriyordum. Arada urada, 
mırıltılarını işitiyordum. Arada lltrL 

da da, ince, narin bir el, sedirden ap. 
ğı uzanarak, saçlarımı okeuyordu ... 

Saçlarım çok güzeldiler... KIVJrCık 

kıvırcıktılar... Ah bu kadın, o kadar 
kalabalık içinde nasıl da farketmişti 
bunu ... İki güz011iğim vardı: sesim ve 
saçlarım ... Bunları bulmuştu ... 

Bu el, şarkıların sonunda bettf. m\ı. 
kafatlandırmak istercesine saçlarım

dan da iniyor, ağzıma doğru uzam -

yordu. Kendini öptürmek istiyordu. 
Ve ben öpüyordum ... Zavallı hadıma -
ğası ben ... Nasibim buydu. Buna da 
şükür .. Fakat o elin \'Ücudu neredey. 

di? KiminlP idi... Ne yapıyordu? .•. Bu 
elin, bazı bazı, can çekişir gibi, lirper. 
tiler geçirdi<Yini duyuyordum. Bu. be. 

nim busemin neticesi miydi? Hayır, 
hayır ... Bunu biliyordum ... O ürperti

nin menbaı başkaydı. Kara menba .. 
Ama. ne de olsa, onların rascsi be

nim vücuduma da geçiyordu ..• 

Dadının temennisini bir aksiseda 
gibi tekrarladılar: 

- Hayattan gam almalı ... Gün bu 
gün, saat bu saat. .. 

Ve .sonra, sahte hadımağası emir 
verdi: 

- Eğlenceli bir şey çalın ... 
Nikaph sultan: 
- E\'et... Coşkun ... Şakrak bir qey .. 
- Ne emir buyrulur?. diye Sünbtil 

sordu. 

- O kızla çalıp oynadığınız neydi? 
- Pervane ... 
Şen bir kahkaha: 

- Pervane... Yine per;aneyi çal. 
sınlar ... Ben de per\'ane ve sen ateşsin 

Sünbül... Hepimizi, hepimizi yakan bir 
ateş ... Anlıyor musun?... / 

Derin bir sükut. 

- Anlıyor musun ... Siyah ateg ... 
Her h<>ccyi, bilyük bir ihtirasla te. 

Jaffuz ediyordu. 

Derken, hava, basladı. Ve ben de, 
en meharetli sesimle taganni ettim. 

- Seninle bunu eskiden de oyna

mıştım , Sünbül. •. Fakat o zaman va.
nımda başka kızlar da vardı ... B~ ~se. 
fer, yapayalnız, yalnız seninle. senin. 

le başba~a oynamak istiyorum ... Bu. 
rada, halvetgahımızda •.. 

Raksın ikinci faslr, zaten evvelce de 

tasvir ettiğim gibi, odanın ortasında, 
büyük bir meydanda oynanmağı icap 

ettirmiyordu. Bir sedirin üzeri, bunun 
için kafiydi ... 

Bu raksın sonunda bütiin benliğimi 
allak bullak eden bir hadise olduğu 

için tesirini asla unutamıyacağım ..• 
~Devamı oor) 

Jstanb 
tına im 

3. Ko 
me aleti 
TophanE 

pazarlık 

960 liraı 
Şartnarr 

Isteklile 
mcleri. • 

Yedek 
ko leğen 
saat 14. 
Komisyc 

Tahmin 
21 lirad: 
misyona 

Bir N 
lan 661~ 
pıntı ve 
miş oaln 

bisc knı 
muklu 

günü sa 
ma kom 
arttırma 

nin tah 
ruştur.1 
tur .. lşb 
veril ecel 
kırpıntıl 
lsteklil 
her tek 
den bir 
leri. ( 4 

Sille 
binası 

diri yet 
siltme · 
tesı gü 
Mu hamı 
kuruşt 

evvel k4 
lerin 72 
ya mek 
vcl in§ 
kaları i 
muayyo 

satmal~ 

l"'I""'.... '" 

TaYJ 
mutfak 
Açık el( 

Pa.zart 
caktır._J 
radır. ~ 

veı kotl 
tinin ı 
veya m 
besinde 
her ih 
Fındıkl 
misyo 

86 ıd 
mış old 
kabil 
951098 

üzere 
eskim 
ve bul 
Daire 
ilan ol 

Gü 
ne pili 
siltme 
1937 Q 
pılacalc 
cin 40 
namesi 
yon da 

mua 
satınaJ 



nükafat-
• • 
ınıyor, . 
esı 

ıllara, meharetle, ü&. 
u. Yerleri dii.§tükçe 
devam ediyordum .• 

önünde bir çekmece 
da bunları açıyor, o. 

o zamana kadar işit. 
kular serpirodlardı. 

ı döndUrilyor, genzi. 
ıyordu. 

inden biri, namuda 
Ullı.leminde gibi, göz
rak bize doğru yak. 
·· k bir tepsi va.rdr. 

biri üzerine koydu. 
rdan tütüyordu. Di. 

ten orada bin bir 

iyle hazırdı. Onu da 
önüne bakmakta de. 

ayattan gam alın u
ugUn, saat bu saat! .• 

dönmüştüm. Efen· 
kmıyorduın ... Yalnız 

şarkılarımı söylilyor, 
rdum. Arada eırada., 

yordum. Arada eıra
bir el, sedirden a§a. 

larımı okşuyordu ... 
üzeldiler... Kıvırcık 

bu kadın, o kadar 
nasıl da farketmişti 

li~im vardı: sesim ve 
rı bulmuştu ... 

m sonunda benf: m\l. 
İ$tercesine sac:larım

ğzıma doğru uzam • 

öptürmek istiyordu. 
um ... Zavallı hadıma· 

im buydu. Buna da 
elin vticudu neredey. 

. Ne yapıyordu? .•. Bu 
an çekişir gibi. iirper. 
duyuyordum. Bu, be. 
ticesi miydi? Hayır. 
iyordum ... O ürpertl

aydı. Kara menba .. 
sa, onların raşcsi be
a geçiyordu ... 

nisini bir akeiseda 

am almalı ... Gün bu 
t ... 

te hadımağası emir 

ir §ey Galın ... 

un ... Şakrak bir ~y .. 
yrulur? _ diye Sünbül 

ıp oynadığınız neydi? 

ha: 

Yine pervaneyi çal. · 
rvane ve sen ateşsin 

zi, hepimizi yakan bir 
usun?... / 
t. 

ısun .. . Siyah ateş ... 
üyük bir ihtirasla te. 

, baı:;Jadı. Ve ben de, 
simle taganni ettim. 

bllU eskiden de oyna

•· Fakat o zaman. ya
~lar da vardı ... Bu se.. 
yalnız seninle, senin. 

~mak istiyorum ... Bu. 
ımızda ... 

faslı, zaten evvelce de 

ıibi, odanın ortasında, 

landa oynanmağı icap 

ir sedirin üzeri, bunun 

lUnda bütün benliğimi 
m bir hadise olduğu 

ı unutaınıyacağım ..• 
~ .Devı:ımı var) 

HABER - :A.lişam postası il 
22 NfSAN- 1937 

Jstanbul JJevazım Amirliği Sa- ı 
tınalma komisyonu ilanla,!!._ 

-====~==::-========~====~=-
ısta n bu I Belediyesi ilanları 

3. Kor için 30 adet yangın söndür
me aleti 27.4-937 Salı günU saat 14 de 
Tophanede Satınalma komisyonunda 

pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
960 liradır. !Ik teminat 72 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel 

nıeleri. ''428'' "2201" 

Yedek subay okulu için 50 adet çin. 
ko leğen 26 Nisan 937 Pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Satmalma 
Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 140 liradır. Teminatı 
21 liradır. İsteklilerin belli saatte ko-

. l l . "42°" "2902" mısyona ge ıne crı . " -

Bir No: lu Dikimevindc birikmiş O

lan 66425 kilo muhtelif pamuklu kır. 
pıntı \'e iki No: lu dikimevinde birik
miş oaln 14446 kilo yazlık pamuklu el-

bise kırpıntısı ve 2485 kilo beyaz pa. 
muklu kırpıntı 7 Mayıs 1937 Cwna 

günü saat 15,30 da Tophanede satınal. 
ma komisyonunda kapalı zarfla ve 
arttırma suretiyle satılacaktır. Hepsi. 
nin tahmin bedeli (8096) ilra 38 ku. 

ruştur. tık teminatı fı07 lira 23 kuruş
tur .. İşbu üç kalem için ayrı a)Tı fiat 
verilecektir. Şartnamesi komisyonda 
kırpıntılar dikimevlerinde görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evvel Komisyona verme. 

!eri. ( 434) ( 2278) 

ıstanbul Komutanlığı · -
Satınalma Komisyonu ilanlan 

Süleymaniycdcki Askeri Matbaa 
bin.ası müştemilatına ilaveten bir mü. 
diriyet odası yaptırılacaktır. Açık ek. 
siltme ile ihalesi 10 :Mayıs 937.pazar. 
tesi günü saat 16.30 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 956 lira 32 
kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. tstckli
lerin 72 liralık ilk teminat makbuz ve 
ya mektupları ile ihale gününden ev
vel inşaat şubesinden alacakları vesi. 
kalan ile beraber ihale günU vakti 
muayycninde Fındıklıda Komutanlık 
Siitmalmı,ı komisyonuna gelmeleri. 

,.,..., .. r... "2260" 

Tayyareye atan Topçu taburunun 
mutfak ocakları tamir ettirilecektir. 
Açık eksiltme ile ihalesi 10 Mayı~ 937 
Pazartesi günü saat 15,30 da yapıla. 
caktrr. Muhammen keşif bedeli 250 li. 
radır. Şartnamesi her gün öğleden ev. 
vel komisyonda görülebilir. İsteklile
rinin 19 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplariylc 9 uncu inşaat şu
besinden alacakları vesikalarile bera. 
ber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda I\omutanhk satınalma Ko. 
misyonuna gelmeleri. "2261" 

86 ıncı alayın mütcahidinden alın. 
nıış olduğu 351 kilo koyun etine mu. 
kabil verilmiş olan 951045, 951057, 
951098 üç kıt'a ayniyat tesellüm mak
buzu zıyaa uğradığı müteahhidinin 
33. cil tümene müracaatından anlaşıl· 
nııştrr. Müteahhidin matlubu ödenmek 
üzere zayiindcn yenisi verileceğinden 
eski mazbataların hükmü kalmadığı 
ve bulanların İstanbul KoMutaniığı 
Daire Müdiriyetine teslim etmeleri 

Han olunur. (2199) 

Gümüşsuyu hastanesi için 1000 ta
ne piliç ile 3000 tane tavuk açık ek
siltme ile alınacaktır. İhalesi 5 Mayıs 
193i Çarşamba günü saat 15 de ya
pılacaktır. Muhammen tutarları pili· 
cin 400 ve tavuğun 1800 liradır. Şart. 
namesi her gün öğleden evvel komi~
Yonda görülebilir. İsteklilerin 165 lı
rahk ilk teminat makbuz veya mck· 
tupl:ın ile beraber ihale giinü vakti 
rnua.yyeninde Fındıklıda komutanlı!\ 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2131) 

Eminönü Kazası İdare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp Ka
zasının Belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Belediye şubesi ih -
dası ve diğer Belediye şubeleri hudutlarının Belediye hududu dahiline isabet e -
elen kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye Meclisi
ne aza intihap hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bu

lunan hemşehrilerin reylerine müracaat edilecektir. 
Kaza hududu dahilinde mukim olan kimselerin mayısın 9 uncu pazar günü 

saat dokuzdan on sekize kadar a~ağıda gösterilen yerlerde bulundurulacak san· 

clıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

Rey atılacak ıandddann yerleri: 

Kaymakamlık binasında 

Beyazıt Nahiyesi müdürlüğünde 
Şehzade Camiinde 
Süleymaniye camiinde 
Mercan camiinde 
Gedikpaşada Semt Ocağı bina~ında 

Kumkapı eski karakol binasında 

Langa mekteb:nde 

Vç Mihraplı camiinde 
• 

Rey atacak mahalle isimleri: 

Şehmehmet Geylani. Hocapaşa, Hobyar 
Çelebi Alaettin, Ahıçelebi, Tahtakale 

Rüstem paşa 
Camcıali, Beayzıt 

Kemalpaşa. Kalenderhanc, Balabanağa, 
Süleymaniye. Molla Hüsrev 
Çarşr. Dayahatun, Mercan. Süruri. 
Tavşantaşı, saraç ishak, Mimar Hay -

rettin Çadırcı. 
Şehsüvar, Bayram çavu§. Muhsine ha
tun Kaagani S2di. Nişanca. 
Tülbentçi Hüsamettin, Katip Kasım, 
Mimar Kemal, :M~sihpaşa. 
Hacıkadın, Hoca Giyasettin, Yavuz Si· 

nan. 

Kantarcılar camiinde Demirtaş, Sarıdcmir, Zindankapı. 
Küçük Ayasofya camiinde ishakpaşa, Küçük Ayasofya. 
Akbıyık camiinde Sultana:bmet, Cankurtaran. 
Atikalipaşa camiinde Alemdar, Mollafenari. Mehmetpaşa. 
Feruzağa camiinde Binbirdirek, Emin Sinan: 

Be j;ctaş Kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde .Eyüp ka: 

B l 
şd·ye hududile mahdut olmak üzere yeniden hir Eyüp Beledıye şubesı 

zası e e 1 ·1 · · b 
d

. • Belediye şubeleri hudutlarının Belediye hududu dahı ıne ısa et 
ihdası ve ıger . M .. 

k 
da kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Beledıye eclısı· 

eden ısının . 1 B . · · ·· kk" b . t.h bı hakkını haız o an ve eledıye hududu dahılınde muteme ın u • 
ne aza ın ı a . .. 

h 
hrilerin reylerıne muracaat edecektir. 

lunan emşe k. 1 •• .. 

K 
ız dahilinde mu ım o an rey sahiplerinin mayısın 9 cu pazar gunu 

azam y d .. . 1 k d kl saat 
9 

dan 18 ze kadar aşagı a gosterılen yerlerde bulunduru aca san ı ara 

. • 1 rı ilan olunur. 
reylerını atma a 

Sandrk yerleri: 
Rey verecek mahallelerin isimleri: 

1 - Sinanpaşa camii 
Sinanpa§a, Cihannüma, Abbasağa Türk. 

ali, Vişnezade, Yıldız. 

z _ Teıvikiye camü Teşvikiye Muradiye mahalleleri. 

O t k
··y Parti binasında: Ortaköy, Mecidiye mahalleleri. 

3- rao . 

4 
_ Arnavutköy Nahiye bınası: Kuruçeşme, Arnavutköy. 

5 _ Bebek camii önü: Bebek. 

6 
_ Dikilitaı ilk mektep: Dikilitaş mahallesi. 

Bakırköy kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi hududu dahilinde 
E .. kaza~ında Belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Be 
yd~p ıoubeai ihdası ve diğer Belediye şubeleri hudutlarının Belcdfye hududu 

le ıye :ı d k h d 1 a·1· 1 .. dahiline isabet eden kısmın a aza u ut arına nazaran ta ı at yapı mas_ı .ısın 
B tedi e Meclisine aza intihap hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahılınde 

:.t :Ckkin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat cdile:ektir. 
mu e Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 uncu 

·· ü saat 9 dan 18 ze kadar aşağıda gösterilen mahaller için ayrılan san -
pazar gun 
dıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

Sandrk yeri: 

1 
_ Bakırköy kaymakam ve B. ş. binası: Bakırköy ~eytinlik, Cevizlik, 

v Yenimahalle, Kartaltepe ve Osmaniye mahallderı. 
Sakızagacı, N h. y ·k·· tmran'ıye x·· · · 

2 
_ Yeşilköy a ıye Müdürlüğü b:nası: eşı oy, • oyıçı ve 

k 
. e mahallelerile Florya. 

Sev etıy · · d hT d ' "'tu Kazası idare heyetinden: htanbul Beledıycsı a ı ın e Eyüp kaza-
Beyog · b. E .. B 1 d. · 

1 d
. e hududu ile mahdut olmak üzere yenıden ır yup e e ıye şubesı 

s• Be e ıy . d. h d d d hT · . · diğer Beledıye şube hudutlarının Bele ıye u u u a 1 ıne ısabet eden 
ıhdast ve 1 • • B 1 d. M ı· · 

d 
kaza hudutlarına nazaıan tadilat yapı ması ıçın e e ıye ec ısıne aza 

kısmın a d h·1· d ··t kk' . . ı hakkınr haiz olan ve Belediye hududu a ı ın e mu eme ın bulunan 
ıntıhab ·ı rin reyine müracaat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim rey 
hemşehrı e k d k N · . · 9 mayıs 937 pazar günü saat 9 dan 18 ze a ar mer ez ahıyesinde 
sahiplerının · · ·k t kt b 1 kaymakamlığa ve nahiyemiz dahılınde ı amet e me e u unanların 
turantarın d ki l · · 0 • merkezlerine müracaatla bulundurulacak san ı ara rey erını atmaları 

da Nahıye 
ilan olunur. . . . . 

Sarıyer Kazası idare heyetinden: İstanbul Beledıye.sı ~a~ıl;de ~yüp ka -

1 
diye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bır yup eledıye Şube· 

zası Be e dig- er Belediye şubeleri hudutlarının Belediye hududu dahiline isabet 
· ihdası ve · · B l · sı da kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması ıçın e edıyt" Mecli · 
den kısmın • . d h·ı· d .. ' . e . t'habı hakkını haiz olan ve Beledıye hududu a ı ın e mutemeKkın bu-
. e aza ın ı . .. . . 

sın hemşehrilerin reyıne muracaat edılecektır. 
Junan mız hududu dahilinde mukim olan kimselerin mayıs 937 ayının 9 un-

Kaza ünü saat 9 dan 18 c kadar Sarıyer, Maden Yenimahalle, Biiyükde • 
cu pazar 1~ kavak Kireç burnu, Tarabya, Yeniköy, istinye. Emirgan ve: Rumeli 

Rume 1 ' • lk J • • k ·· re. b 
1 

durulacak sandığa mezkur mahallat ha ının rey erını atma u-
hisarında u un 

üracaatları ilan olunur. 
zere rn . · K sı idare heyetinden: Eyüp kazasının İstanbul Belediye hududu 

Fatıh aza · · · · ·hd d'- B . d k smı içinde yemden bır beledıye şubesı ı ası ve ıgcr c • 

d hTne ısabet e en ı d k a 1 1 • h d tlarının Belediye hu dudu dahiline isabet etlen kısmın a aza 

1 d
:ye <:ubelcrı u u . 1 d. ı· . . . e ' ~ t d·tat yapılmasr maksodıyle Be e ıyc mec ısıne aza ıntı . 
d 

tlarına nazaran a ı . _ .. . hu u . 
1 

ve Belediye hududu dahılınde mutemckkın bulunan hem· 
h bı hakkım haız o an . . 

a ·1 . reylerine müracaat edılecektır. • 
§erı erı~ h F t•h Belediye şubesi hududu dahilinde mukim rey sahipleri· 

Bınaenaley • a 1 k" azar günü saat .dokuzdan on se ıze 9-18 e kedar mahal . 
. mayısın 9 uncu P nın . . •

1 
d ·ı apğıda yazılı, mevkilerde bulundurulacak sandıklara rey 

Gümüşsuyu has t :rnesi için 1500 ~İ- lelerının bag an ı~ 'üzere mezkur mevkilere müracaat eylemeleri ilan olunur. 
lo tuzsuz tereyağı aqık eksiltme ıle varakalarını atma . . . • .. • 

a] k 1 1 
• ~ u 1937 çar- .. t . kil edilecek Beledıye şu besı ıçın muracaat olunan umumı azanın 

ınaca tır. ha.csı 0> Nayıs Eyupte eş . _ • • .. 

Ş b 
·· ·· t 15 ?0 da vapılacak- ı v evkiin ve bu mevkılere ba '.;lı mahallatın lı~tesı. 

anı a gunu saa ,..., • toplanacagı m . . tır. Muharr.men tutarı 1500 liradır. 
1 

(Kaymakamlık Belediye Ş. bina- Kırkçeşme, Hüsambey, Sinanağa, Kır · 
Şartnamesi her giin öğleden evvel lw· - mastı, Şeyhresmi, Hoca Uvcys. Guraba 

· · 11·' .. ,nd:ı) H.. . - B b 1-I "l . M t misyonda görülebilir. f steklılerın , •1 ~ useyın aı::a. a a asana cmı. ur~ . 
liralık ilk teminat m:ı.1,htt- w·y-ı mcK: pa~a lskcnderpaşa. Sofular, Hasanhalıfc 
tupları ile beraber ihale giinü '·aktı mahalleleri. 
mu-:.v·,;.., •ı ! ;-1 ..ı.., Fındıklıda komutanlık Z _ (ZO inci mektep binasında) Ko:adede, Dervişali, Beyceğiz, Kariyei-

satı~~lma komisyonuna gelmeleri. atik alipa~a mahalleleri. 
(2132) 

3 - (Karagümrük 27 inci ilk mektep 
binasında) 

4 - (Eyüp camii avlusunda) 

5 - (Rami karakolunda) 

6 - (Otakçılar karakol binasında) 

7 - (B.ılat Hamam arkası Ferruh 
camiinde) 

8 - (Cibali polis karakolu binasında) 

9 - (Ereğli camiinde) 

1 O - (Evliya camiinde) 

11 - (Kazlıçeıme polis karakolun -
da) 

12 - (İmrahor camiinde) 

Muhtesipiskender, Mimarsinan, Kara • 
baş, Neslişahsultan Haticesultan mahal
leleri. 

İslambey, Eyüp, Dö!:::Jeci!er, Vçşehit • 
ler, Gümüşsuyu mahalleleri. 
Rami yeni mahalle, Topçular. Rami Cu
ma mahalleleri. 
Fethiçelebi, Nişanca, Cczrikasımpaşa, 

Abdülvedut mahallelelcri. 
Balat Karabaş. Avc•bcy, lfomçavuş, 
Iht:n MueoJıha•:in, Tahtam!mıre. Atik 
Mustafcı p:-;a. Caınarr.i Muhittin. Katip 
1lusbl:at in, Molla a: ltı , Tcvk"icafer, Ka
sım~Ünani mahallclerilc Süreyyapaşa 
fabrıkası . 

Haydar, l:laraççıkaramchmet. Küçük 
Mustafapaşa, Abdi subaşı Müftiali, Ka
sıpdemirhun mahalleleri. 
Ereğli, Denizaptal, ibrahimçavuş, Ar _ 
paemini, Fatmasultan Beyazıtağa, Mol
laşcref. Ördekkasap. Nevbahar, Sarımu· 
ıa mahalleleri. 
Seyitali, Merkezefendi, Melekhatun, U
zunyusuf, Veledikarabaş mahalleleri. 
Kazlıçeşme mahallesiyle fabrikalar. 

İmrahor, Hacıevhat, Hacıhamza, Abdi
çelebi, Alifakih mahalleleri. 

13 - (Aksaray Çakırağa camiinde) Yalr, tnebey, Keçihatun, Hobyar. Kürk

14 - (Hacıhüseyinağa camiinde) 
çübaşı mahalleleri. 

Hacı Hüseyinağa, Kasapilyas, Sancak
tar Hayrettin, Davutpaşa Arabacı Be -
yazıt, Kocamustafapaşa mahalleleri. 

Kadı~y Kazası i~are heyetinden: ı~~anbul Belediyesi dahilinde Eyüp ka
z~~ı Beledıye .~ududu ı~e mahdut .. olmak uzerc yeniden bir Eyüp Belediye şube~ 
sı ıhdası ve dıger beledıye §Ubelerı hudutlarının belediye hududu dahiline isabet 
eden kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye me:lisi
ne aza intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mukim bulun:ın 
hemşerilcrin reyine müracaat edilecektir. Kazamız hududu dı:hilinde mukim olan 
k~mselerin 9/Mayıs/937 pazar günü saat 9dan 18 e kadar aşağıda gösterilen mev 
kılerde bulundurulacak sandıklara reyler:ni atmaları ilan olunur. 

Sandık yeı-İ: 

Kaymakamlık binasında 

Kızıltoprak nahiye binasında 

Erenköy nahiye binasında 

Rey verecek mahalleler: 

Rasim paşa mahallesi 
İbrahim ağa ,, 
Osman ağa ,, 
Hasan paşa ,, 
ikbali ye ,. 
Cafer ağa .. 
Osmaniye Mecidiye ,, 
Zühtü paşa ,, 
Tuğlacı Mustafa ,, 
Göztepe ,, 
Merdiven köy ,, 
İçerenköy ,, 
Sahrayıcedit ,, 
Bostancı ,, 
Suadiye ,, 
K.ozyatağı ,, 

Beykoz kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi hududu dahilinde 
Eyüp kazasında belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Be • 
lediye şubesi ihdası ve diğer belediye şubesi hudutlarının belediye hududu da
hiline isabet eden kısmında kaza hudutta rına nazaran tad:lat yapılması için b~ • 
lediye meclisine aza intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mü
temekkin bulunan hemşerilerin reylerine müracaat edilecektir. Kazamız hududu 
içinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 uncu pazar günü Eaat 9 dan 18 e 
kadar mahalleleri için ayrılın aşağıda yazılı mevkilerdeki sandıklara reylerini at-' 
malan ilan olunur. · 

1 - Beykoz kaymakamlık binasında Beykoz, Yalı köy mahallesi 
2 - Paşabahçe polis karakolu ,. Paşabahçe in·ir köy 
3 - Kanlıca ., Çubuklu Kanlıca 
4 - A.Hisar nahiye müdürlüğü .. A. Hisar Göksu " 
5 - A. Kavağı polis karakolunda A. Kavağı, Mirşah .. 

Üsküdar kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp ka
zası 9Belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Belediye şubesi 
ihdası ve diğer Belediye §Ube hudutlarının Belediye hudut dahiline isabet eden 
kısmında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye Meclisine aza 
intihabı hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan 
hemşehrilerin reylerine müra:aat edilecek tir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin 9 Mayıs 937 pa -
zar günü saat 9 dan 18 ze kadar aşa~ıda yazılı yerlerde bulundurulacak sandık • 

tara reylerini atmaları ilan olunur. 

Sar..ı:lık yerleri: 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Arakıyeci Hacı Mehmet cami -
inde. 

3 - Valdei atik cemiinde 

4 - Çinili karakolunda 

6 - Fıstık ağacı eski bando t-:rliği 
binasında. 

7 - Kısıklı Belediye mevkiinde. 

8 - BeY,lerbeyi B. mevkiinJe. 

9 - Çcngelköy camiinde. 

Rey verecek mahaller: 

Sinanpaşa, Çakırcı Hasanpaşa, Salac2k, 
İhsaniye Ayazma. Rumi Mehmetpaşa, 
İmrahor. Ahmet Çelebi Hamza Fakih, 
Kcfçe dede. Hayrettin Çavuç. Durbali, 
Toyg<:r Hamza, Tenbel Hacı Mehmet, 
Gülfemhatun, İnkılap mahalleleri. 
Sclimiye, Gazi asker Ahmet Ef, Arakı
yeci Hacı Cafer, Aş(jıbaşı, Tavaşi Ha 4 

san ağa mahalleleri. 
Valdei atik, Tabaklar, Aralayeeı Hacı 

Mehmet Pazarbaşı mahalleleri. 
Selami Ali Ef., mahalleei Murat reis 
Selman ağa Hacı Hesna hatun,· Solak 

Sinan mahalleleri. 
İcadiye mahallesi. 

Kısıklı, Bulgurlu, Altuniznde rrıı.lıalle .. 
leri. 
Beylerbeyi. Burhaniye. Gühlice. Abdul· 
\ah mahalleleri. 
Kuleli Qc ngelköy mahalleleri. 

(Sayfayı çeviriniz) 
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lnkıbazı, 

Ekşilik 
Hazımsız~ığı, Mide 
ve Yanmalarını 

MAZ0N 
MEYV~ TUZU 

giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddeıi yoktur. Şeker ha:atahğı 
olanlar bile. alU.ilirler. MiDE ve BARSAK'l:.ARr ALIŞTIR· 
MAZ. l~ilmeti latif. Tesiri kolay ve mülayimdir. 

Yerini hiçbir mümasil müıtabza11 tutamaz. 
MAZON isim HOROS markaama dik.kat. Depom: Mazon 

ve Boton Ecza deposu lıtanbul Yeni poabı.hane. kaquıncla No 47 

RADYO 
lSTA.?lı'BUL: 

18,30 plfı.kla danı muaikl!l 19,00 Çocuk 
Esirgeme Kurumu namına ltonlerana: Dr. 
lhsan Hilmi tar&!mdan 19,30 konferana: 
Dr. İbrahim ZaU (Mektep hıfzısaıhhıw) 

20,00 Sadi ve arkadaşları tar&!mdan TUrk 
musikisi ve halk ;,arkıları 20,80 Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev 20,45 Safiye ve ar 
kada.şln.rı tarıı.f'mdan TUrk rnuslklııl ve halk 
§&rkıları: Saat ayarr 21,15 orkestra 22,111 
ajans ve borsa baberlerl ve ertesi glliıUn 
programı 22,30 pllkla sololar, optta ve ope 
ret ,Pıırçalatı 23,00 son. 
VİYANA: 

1$1,25 Şan konseri 18,-tO piyano kOD.!Crl 
19,05 halk yayını, sanat haberleri, tiyatro 
haberleri ve saire 20,15 çocuklarm zamanı 
20,"35 lı:oro 'konsen 21,ll5 kan§İk yayın 23,~5 
bUyUlc konser 24,35 biberler. 
BERJ.tN: 

18,05 musiki 18,35 kitaplara dalr 19,05 
gramofon 20,05genç1erln zamanı 20,20 plya 
110 muıılklsl 20,4d'° g{lnUn akisleri, haberler 
21.15 ~anlı havıılıırt 23,0S hava, spor 23,35 
e~lcncell ko~r. 

PEŞTE: 

18,35 çingene orkeJıtruı 19,05 konferans 
19,Sll org konseri 20,25 piyesler 21,35 haber 
Jer 21,45 oda 'muslk'li!I 23,10 orkestra konseri 
24;i5 konferans 24,30 çingene orkestram 
l,10 habeı'ler. 
Btl'KREŞ: 

18,05 eğlenceli kon.ser 20,05 k6nferanıı 

20,10 konser 20,40 oan konseri 21,20 aenfo 
nJk konser 23,50 fra.nBIZca ve almanca ha 
berler 24 son haberler. 
PARlS (P. T. T.) 

18,05 musiki konu§ma111 19,05 org konseri 
19,35 haberler 20,05 gramofon 2t;lf:S aUrprlz 
Jer 21,35 piyes 23,35 haberler 23,!50 gramofon 
hnva. 

SlNEMALAR 

BEYOCLU 

lPl!K 
~AKA.K'i'A 

YIL1'1Z 

S~R 
~LKAZAR 

TAN 

ı,nt 

ŞARK 

ASRI 

ı Bakir delikanlı 
ı Aşk oarkısı 

Saray ~tıikalah 
Tarzan kaçıyor 

ı Viyana sevdaları 
ı Taşra kızr. Seven kadın 
ı rat ve rataşon sirkte 

Programını blldlrmeml§~lr 

Sovbot. Saadetim sensin 
ı Gizli izdivaç, ı.uı sUtçU. 
ı Slngapur postaaı. Altın 

toplayan kızlar. 1936 Atl• 
na Balkan ollmplyatlan 

ı Moskova geceleri. YUrn 
yen ÖlU 

SANCAK Şarlo asri zamanlar. Mas 
(ESkl A "torya) keler aşağı 
cUMURlYET ı Biz de insanız. Vahşi 

koıu 

ISTANBUL 

FER AB 

ALEMDAR 

ı Kör ebe. Hod Glleonun 
intikamı 

1 Dans için yaratılmış. NI· 

çevo 

ı Bağdat bUlbUJU. Kim öl· 
dUrdU 

ı Beyaz melek. Eıi bUyUk 

te1i1fkc 
ı Sevgilimin sesi. l{adm as 

la unutmaz 

KEMAi.BEY ı Pompelnln son gUnıer!. 
Cesur adam 

KADI KOY 

HOMA: BALI: ı Marinell& 

18,20 oda muslkl.st 18,55 haberler ve ka 
nşık yayın 21,35 edebi yayın 22,05 opera 

OSKODAR 
yayını: Baş rollerde B. Glgll. HALii ı Yıkılan belde San Fransla 

ko LONDRA: 
18,05 çocukların zamanı 19,05 orkestra 

konseri 20,05 haberler, ha\"& 2°'35 ekeç 20,<l:t 
münakaşa 21,35 orkestra konseri 22,10 dans 
orkeııtre.sı 23,05 hava, haberler, spor, konu~ 
ma ve aalre 23,30 dans orkestrası 24,35 hava 
haberler gramofon. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu akşam !JChrln muhtelit semtlerinde n6 

betçi olan eczaneler §Unlardtr: 
tıtanbul cihetindekfler: 
EmtıiönUnde (Salih Necati), Beyazıtta 

(Ceaılt), KOçUkpıızarda (Yorgl), EyUple 
(Hikmet Atlamaz), Şcliremlnfnde '(Ntı.zım 

SaaikJ, KaragUmrftl<te (Kemal), Saırftı.tyada 
(Rıdvan, Şehzadeba~ında (laman Hakkı), 

Akaarayda (Sarım), Fenerde (Vltall), Alem 

BAKIRKÖY 
MtL11YADJ ı Ehlisalip muharebeleri 

darda (Eşref NC§ct), BakırköyUnde (Mer 
kez. 
Beyoğlu cihetlndekller: 
tsUklll caddeııinde {Kanzuk), Bostanl:ıaşm 

da (İtimat), Galatada Mahmudiye caddesin 
de (İsmet), Taksimde (N'lzamcttln), Şişli 

Kurtuluş caadeslndo (Nccclet), Irasımpn.şada 
(Asa!), Hask<Syde (Barbut), ~kt&§ta (SU 
leyman Recep), Sanycrde (Osman). 

ÜskUdar, Kadı1cöy ve ,,\:dalardakller: 
ÜskUdarda Çar§tboyunda (Ömer Kenan), 

I\:adıköy Yeldcğirmenlnde (Üçler), BUyUk 

adada (Halk) Heybelide (Tana~). 

Devlet Demiryollar.ı Umum 
müdiir,lüğünden: 

/1. - 30 ya~ından yukarı olmamak ve itletme merkezlerinden öğrenilecek 
prtlanmızı haiz olmak şartiyle yüksek tahsil görmüşlerden stajyer hareket mü· 

fe1tiıi alınacaktır. ,. 

2. - İstekliler kendilerine lazım olan ir:ahat ve tafsilatı almak için Ankara 
Haydarpaıa veya İzmir İşletme müdürlüklerimizden birine müracaat etmelidir -

Jer. 

3. - ilk alınacaklara 130 lira maaı verilecek ve iki sene staj Müddetinin 
hitamıdda müfettiıliğe liyakatı tasdik edilenlerin maaşlan 151 liraya çıkarıla • 

cakttr. 

4. - imtihanda ve staj müddetinde temayüz eôip lisan liilenlerden lüzumu 
liadarı bir sene müddetle Avrupaya gönderilecektir. 

5. - Son müracaat günU 10 Mayıı 1937 ldir. (2110) 

-l~llllliffffft1111llllHll11Mw-'"'-"llillııtııııtılll .... 1111s ••ı 111 -~1111f11$11111IRI 
10 - Kandilli camiinde. Vaniköy, Kandilli mahalleleri. 
11 - Kuzguncuk Hail< Parti&i bina· Kuzguncuk mahallesi. 

aında. 

Adalar kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp ka • 
zası belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp belediye şubesi 
ihdası ve diğer belediye şubeleri hudutlarının belediye hududu dahiline isabet 
eden kı!Htlında kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için belediye meclisi· 
ne aza intihabı hakkıhı haiz olah ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bu

lunan hemşerilc!rin reylerine müracaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayıs 9 cu pa • 
zar günü saat 9 dan 18 e kadar a§ağıda gösterilen yerlerde bulundurulacak 
aandıklara reylerini atmaları ilan olun ur. 

Sandrk yerleri: Rey verecek mahallelerin isimleri: 

~y,makamlık belediye Ş. bişaıın.pa. Büyükada mahallesi 
Heyeeli nahiye M. ,. Heybeliaae ., 
Burgaz nahiye ., ,. ,Burgaz ada ,, 

~nal~ada karakol önünde Kınalı mahallesi. (B.) (2272) 

Türk Milrettlbler 
Cemiyetioio fevka

lade toplantısı 
"Türk Mürcttiblcr Cemiyeti,, baş. 

kanlığ ından: 

Yeni heyeti idarenin karar11e tari. 
hi kongrenin fevkalade olarak içtimaı 
25.4.937 pazar günü Cağaloğlunda E. 
minönü Halkevinde saat ı 131 do ya. 
pılacağmdan bütün azanın gelmeleri 
rica olunur. 

Müzakere olunacak meseleler: 
1 Heyeti idarenin tebliği, 
2 Cemiyet nizamnamesinin tadil ve 

ıslahı veyahud yeni bir nizamnamenin 
yapılması için heyeti idareye müşavir. 
ler tayini, 

3 - Lüzüm görülürse yeni heyeti 
idare intihabı. 

Kitpa ve mecmualar: -
Varlık 

Bu kıymeUl edebi mecmııamn 1~ nisan 
937 tarihli Ol inci sayısı zengin mUnderlcatıa 
çıkmıştır. 

M. T. A. 
"Maden Tetkik ve Arama., cnsUtUsU neş 

rlyatından olan bu aylık mecmuanm ikinci 
sayısı intişar etmiştir. Çok faydalı nıe.lflmat 
ve vesikaları ihUva eden bu mecmuayı al~ 
kadarlara tavsiye ederiz. 

1 Mayıs Bahar bayramı gü. 
nü göğüslerinizi Türk Maa. 
rif Cemiyeti rozetleriyle süs· 
leyiniz .. -

1LAN 
Kadıköy Kurbağahdere Nabi zade 

sokağında merhum doktor bay Bedri 
oğlu Necdet ve ailesi üç senedir nerede 
oldukları meçhul olduğundan kendileri. 
ni bilenler varsa Paristeki k<irdeşine 

bildirmek üzere (istanbulda Galata 
Trabr:on otelinde Ali Bekirc) ir.saniyet 
namına bildirmeleri rica olunur. 

Satılıli kagir ev ve 
baliçe 

Kasrmpaşa Zincirlikuyu caddesinde 
Pişmanlık sokağı 37 numarada geniş 
bir bahçe içinde sağlam bir bina satı
lıktır. 4 odası ve bahçesinde kuyusu 
vardır. İstiycnlcrin içindeki sahibi 
Süleyman Bilimana müracaatları. 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevllye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l'~l: 41235 

Nafıa Vekaleti 
Devlet r>erniryolları Avrupa hattı 

işletme nıiidiirliiğüncJen: 
23 Nisan 1937 tarihinden itibaren Sirkeci - Küçük Çekmece Banliyösün

de tenzilli D. D./l 31 N. 1t yolcu tarif e:ünin tatbikine başlanacaktır. Bu tarife -
ye göre Banliyö hattı (İstanbul - Yedikule), (Yedikule - Bakırköy), (Bakır

köy - KGçiık Çekmece) olmak üzere 3 mıntakaya ayrılmıştır. Bu 3 mıntakaya 
göre şu ücretler alınacaktır: (2214) 

Gidiş 

I ll IJJ 
Gidiş - Dönüt 
I n Ill 

-Yalnız bir mıntaka içindeki idasyon· 
lar arasında . . . . . . . . 12 9 7 1:7 13 lG 

- İki bitişik mıntaka istasyonları ara-
sında • • . . . • . . . 16 12 g 23 17 Il 
- Birinci ve üçüncü mmtaka istasyon-
ları arasında . . . . . . • . • 22 16 12 34 23 17 
(Kumkapı - Zeytinburnu) ve (Yeni -

mahalle - Küçük Çekmece) kısımları bir mıntaka addedilecektir. 

Bu ilcr~t:er.de köprüler resm1 ve nakliye 
vergisi dahfldlr 

ÇOCUKLAR - 5 yaşına ( b~ dahil) kadar olan çocuklar ebcvcyinlcrinin 
yanında parasız taşınır. 5 yaşını geçmiş olanlardan yukar~daki ücretler tam alı· 
nır. 

15 günlük kartlar için 15 gidiş -dönüş ücretinde % 20 tenzil.it 

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

Halen satın alınmış bulunan abonıman kartları müddetlerinin nihayetine 
kadar muteberdir. 

BiLETSiZ YOLCULAR - Banliyö katarlannda biletsiz yolculardan az -
nıf ve mesafe gözetilmeksizin köprüler resmi ve nakliye vergisi ile berat>e.r mak
tuan 26 kuruş alınacaktır. 

SINIF FARKLARI - Biletinin gösterdiği sınıftan yüksek bir sınıft.ol se
yahat edenler ayrıca 16 kuruııı. mukabilinde yeni bir bilet alacaklaı:dır 

~ . . 
Anabat yolcu tavlfeslnde fenzilAt 
İstanbul - Edirne, Alpı.>llu - Kırklar.eli hatlarında 23 Nisan. 1937 ta • 

rihinden itibaren D.D./ 130 N. lı tenzilli yolcu tarifesinin· tatbikine bılJlanacak
tır. 

Mezkur tarife 106/ 107, 3221323 N. 1ı Muhtelit kataHarJa seyahat edecek 
yolculara umumi tarife üzerine gidişte '7o 50, gidiş • dönüşte % 60 tendatııaır. 
Yalnız 8/ 9 N. 1ı D. O. katarları ve 308/ 309 N. 1ı Otoray için gir:li§ • dönüş bi _ 
leti almak şartile % 60 tonzilattan istifade etmek istiycnlcr birer fotoğrafilerini 
biletler üzerine yapıştırmak üzeı e gi~ele re vereceklerdir. 

.. 

Gidiş - dönüJ biletlerinin dönüş kısımlan 15 gün muteberdir. 
Yalnız gidiş bileti alan yolcular tam tarife ücmi vereceklerdir; 

Mektep talebesine mabsos aylık 
abooımao kartı 

Jmumi tahsil dereceleri dahilinde tedrisatta öulunan resmi ve musaddak 

hususi, ilk, orta, life mekteplerine, tl'niv ersitelerc devam eden ve 25 ya~ını geç· 
miyen ve kazanç getirir bir i§le meşgul olmıyan talebelere 1 Mayıs 1937 tari -

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

ır. 111. 
1 - 8 Kilometroya kadar olan mesafeler içir, 150 

200 

250 
450 

100 

125 

175 
300 

500 

9-14 .. ., •• 

15-25 
26-45 

46-70 

.. .. 

.. 
,, " .. .. 
.. " 

Mufassal tarife istasyonlara asılmıştır. 

•• .. 
•• .. 750 

T. C. D. D. AVRUPA HATTI, 
9. IŞLE:IME MODORLUCU 

tfüırkJye Cumhuriyet Merkez Bankası 
17/4/ 1937 

AKTiF lira 

Altin san kllogra.m Zl.012.093 IL.29.597.387.17 
Binlinot; • • • ı,. 12.944.666.-
Ufaklık. • .. • ,. .!-117.192.70 43;4;9.245.87 

DaJıJldekl Mtıbablrler ı 

Tilrk Ura.sı: • 
llarlı;tekl mnhablrler: 

Altın san kllogra! 5.o;H.•1'7.ı 

L. .414.821.36 

7.109.522.04 

' 9.C2t.13 

.414.821.36 

Altına tahvili kabil serl>nt ! 
döVl2Ier. 
Diğer dövizler ve borc;lu• 
kliring bakiyeleri . • • 47 .4E0.528. 79 5t.599.071.96 

lial:lJle tabTWerl: 

Deruhte edilen nralu naktıye ! 
karşılığı. n .. 158.748.563-

delerine tevtfkan Hazine tara.-

vazi)tetı 

l
j, PASrP 

sermaye • • • • t • 

tbttjat aqat • 

l'eda•Woeki Banknotlar: 
Derubte .a.. nrakı naktfye 
KaaunUA 6 nı 8 lııcl m.ıd• 

terine leYClka.n tıaz.1De taratın. 
~ dan vaki tediyat. 

il Deruhte e<!ilen en&kı naJ&Uyr 

l 158.74@.563-

L. 12.853.940-

baklye11, L 145.894.623-
Karvıı rği tamamen aıtm ola.ra.k 
tedaTUle Ut.Yeten vazedlleıı 1 L. 19.000.000-

Ura 

11.000.000-
1.551.182.53 

Reeekont mulı:abttf lll~n t.ed.,,. 12.<'C0.000- 176.894 623. -
YUed.: 

14.566.694.26 
Kanunun 6 ve A inci matı. i 
tından vak! tedlyat. ,. 12.853.940- 14~ .894.623- ~ı 

Sftnt>dat clh:danı: 

eazthe bonoıan • • • ıL 2.ooo.ooo.-

Terli Llruı Hevmatı 

°''is f .... lhlat;r: 
Altm tahvili kablı dlS'lfsltr 

cakl 
1.1 Z6.67 

Diğer dö\·lzler ve ala ı 

tıllrtnı: Niklyelerl • • · • · ı l.24. UH .099. 77 24. 192.236.4:l Ticar1 ~netler ~ ,. 2J,3Sl.649.6S 25.J6l.6~9ô5 
f:&bam ve TaJ:ıvlUlt clbdanı: 

\Deruhte edilen evrakı nak. 1 

\ tabvl!At IUbarf kıymeti'! f 
ol }tlyenln karşılığı esham "ell.37.605.3.1().47 

B Serbt'11t esham "e tahvllllt L. 3.937.561.24 41.:42.891.7) 
ı\v:ıns!nr: 

Altın ve dlv1z Ozer1D"' RTllU 

Tah\'1lllt llzı>rlne uans. 

Riııııcdarlar 

!Uubtelif 

L. 6.5.961.72 
L. P.?14.225.55 8.280.187. 27 

4.500.C00-
11.036. 359.45 

&luh&ellt , , , • , IC2.884.ll4.04 ------ ----

'fekQa 

2 Mart 1933 tnrlhtiıc.'leı:ı IU'batm: 

Tfllcto 

lakonto naa<11 ytlZde 6 ı..2 - ~ 11Zeı1M namı ytlzde t l"I 



ktur. Şüer hastalığ\ 
Kl.'..ARf ALIŞTIR· 
imdir. 
az. 
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Gidiş - Dönül 
ı n n1 
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450 300 

750 500 

D. A:VRUPA HATii. 
Y.ME MODORLUCO 

48.563--

.000-

Lir.• 

11.000.000-
1.551.182.~3 

co.ooo- 176.E94 623. -

t 4.566.694.26 

1.1~6.67 

191.099.77 24. 192.236.4-1 
1(;2.884.J 14.04 

1 

e PARDAYANIN OCLU 
'.:.-----------_.;;...----- bir şekilde baktı, büyük bir heyecanla 

ve sesi titriycrek: - -Peklila ! .. Mademki istiyorsun b~· 
tireceğim.. Sen bana, §imdi yaptığın gı. 
bi, bu şeytani tebessümle bakaı ken, sen 

bana, beni kudurtan bu müstehzi tavır:a 
ıar söylerke9, gene ayni tavırla bana og
Jum diye hitap ederken, hisset.liyoruı:n 
ve anlıyorum ki, sen, benim en müthiş 
bir düşmanımsın ve benim için yapuk· 
larını karanlık bir mak5atla yaptın ... 
Belki de deheştli bir maksatla .. O za. 
man, müthiş bir nefret ve seni öldür· 
mek arzusu bissetmeğe başlıyorurn! .. 

Saetta sinsi bir soğuk kanlılıkla: 
- Seni bundan kim menediyor? ide· 

• üs. 
di. Kılıcın var, bende de var •. Senı.n 
tadın idim, fakat beni çoktanberi bu İ§· 
te geçtin .. Beni kolaylıkla öldürebiltce· 

ğin tabiidir. 
Yiğit Jan hiddetle bağırdı: 

B 
. 1c1·· _.. k ıneneden de 

- cnı ogu!me ten ı..~ 
• d r' Ben~· ı;aten senın zayıf olu§un u •··· 

·ı . d "'l' 1 Beni yalnız ka-tJ veya canı egı ım .. 
til yapmağa muvaffak olamadın!... . 

Saettanm tebessümü daha fazla sıbn.sı· 
. birden ıre 

leşti ve istıhza aldı. Sonra . 
tavnnı cl~ğiştirdi ve her§eye r.ağ~cn l· 

. • ·1·k bUlunan bır sa.
sinde hafif bır sın11 ı 
mimi}retle: d 

d gulusun, e· 
_ Sen çok hassas ..;e uy .. 1 . 

ld ~·ı :Böy esın .• 
di, bu senin kabahatin ~&ı ·•· tıabbet 
Ben ise, sert, kaba. hattn ve ınu .. k. • .... n?all ıın ... 
telkin etmiyen bır çeureye .. 
Bu da benim kabahatim değil· Boy;~· 
Y

im Kendim parayla tutulan bir. do
... .., • ·n senı e 

ğüşçU bir katil oldugum ıçı • . 
N 1 tabının 

öyle bir adam yaptım... ası ..•. 
edebilirdim ki. bir gün sen, asil duşun~.~ 
1i mert ve loş işlere girmeğe tenezzu 

' . n 
dmiyen bir adam olacaksın? .• S,nı. a -
lama:lığıın, bilmediğim telkinlerde nasıl 
bulunabilirdim?.. . 

Saetta birdenbire onun yı.iıiln~ garıP. 

- Fakat ben sana bağlandım ... de. 
di. Sen .•. Evet, sen beni hayata bağla
yan yegane bağsın .. Senden başka kim· 
sem yok .. Ve seni kaybetmemek için 
hareketlerimi düzeltmeğe, senin hoşuna 
gidecek bir adam olmağa çalışacağım ..• 
Bundan başka ne yapabilirim? .• 

Gösterdiği gayret besbelliydi, buna 
rağmen, yiğit Jan sıkıntı ve ıstırap 

duydu. Bu işıldayan ve bütün düşünce. 
]eri açık, kitap gibi okunan genç ve ya· 
taşıklı çehrede endi~e ve sıkmtr ifadesi 

belirdi. Mütehassis olduğu, ve söyli. 
yecek iyi ve tatlı bir söz aradığı besbel. 
liyli ... Bu sözü bulamıyordu. Niçin? 

Saetta anlamış gibi, muammalt bir te
bessümle gülümsedi ve birdenbire mev· 
z;uu değiştirerek sordu: 

- Ne aradığını ve ne ümit etmiş ol. 
duğunu sordum, söylemedin? 

Jan alnına vurdu: 
- Kimi arıyordum? .. diye rr.ırıJdan· 

dı. Bir kiistahı .. Fakat sana evvela §U• 

nu sorayım: Kuvvet!mi ~itiyorsun: de. 
ğil mi? Sen .öyle zanncdıyo~dun kı, -
zaten ben de öyle zannedıyordum -
}timse benim kuvvetime mukavemet e
demez! .. Halbuki. burada, bu sokakta 
biric:ine çarptım .. Bu adam beni omu· 
zumdan bir tek eliyle yakaladı ve ben 
bu ldemir gibi pençeden kurtulamadım. 

Saetta hakiki bir heyecanla: 
_ Ne diyorsun? .. dedi. Bu dünyada 
1 • t k' bir tek ınsan anırım ı.. 1 

- Nasıl? .. Benden daha kuvvetli bir 

adam mı tanıyorsun? 
-Evet. 
- fsmi? .. 
- Sövalye dö Pardayan. 
-A ! .. Olur şey değil! .• Bahsettiğim 

kilstah işte o! 

' 
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- Şu işi sen yap, Grcngoy, d1:di.. Pa
ı-islisin, iyi konu1ursun .. 

Kendisine hitap edilen adam <ecvap 

verdi: 
- Dilin cebinde değil ya Esknrgas 

aen de konupbilirsin ... Maamafih bana 
öyle geliyor ki bu ip en iyi Karkan ba. 
prır-. Hareketleri o kadar nazik ve 
güzel ki! .. 

Nuik ve terbiyeli adam da JISyle de-
di: 

- Beni şefin hiddctilc karşı karşıya 
bırakmak istedif iniz için, alçaksınız ... 
Bilmiyor musunuz ki müsaadesi olma· 
dan evine gelmemizi menetti? Sizin 
gibi köpekleri kurtarmak için kendimi 
pencereden apğrya attıracağımı mı 

:u.nnediyorıunua l 
- Fakat herne olursa olsun, !!enyör 

Ktrıçlnlnin, kendisini bugUn görmek is. 
todiğini haber vermeliyiz. 

- Tann o berilin belasını versin ı 
Eliyle bl~ itle tavzlf cdet k ~§lta adam 
bulamadı da 1 .• 

- Ne yapalım? .. Beraber gideriz. 
- Hiç olma%sa UçUmilıü birden haş· 

lar. 

- Daha hafif olur. 
Bu kararı verdikten !Onra kolkola gir
diler ve ellerini kapının topuzuna uzat
tılar. 

Kapı birdenbire a'"ıldr, kasırga gibi 
bir ~ey Bnlerine atılt1ı. onhırı §lddetle 
ayırdı, sağa sola savurdu. Ko artık so· 
kağa çıkan bu kasırga. genç a11ktı. 

Eskaq~as ayağa kalktı ve suratına 
inmiş olan yumruğun, çenesini bir hııylt 
zedelediğini hissetti: 

- Şeftir! dedi, bize mcrhab:ı deyişin 
deki şekilden anladım. 

Grengay da ıdoğrıılarak inledi~ 
- Felaket! Galiba kaburga k~rniğlmi 1 

kırdı~ I 

..... 

Bu işten en ucuz kurtulan Katkın &a· 

dete: 
- Acaba nereye koşuyor, böyle? de. 

di. 
işin asıl garip ciheti §Uydu ki, hi~ 

hayret etmemişlerdi. Herhalde alıtıktı· 
lar. 

Fazla gecikmemek icap ettiğini anla. 

yarak bir ağt:zôan: 
- Onu takip edelim t •• 
Dediler ve "!ef,, dedikleri ve 1Uphe

stz lrorktuklıtrı gtncin .ar"kasındın ko§· 
ı:nağa baıtadılar. 

Gen~ işık. muhtelif elbiseli bir çok 
yolcular erastııda, yanılarak Krua • dü 
• Trauar istikametinde koşuyorou. Hid· 
dctle koşuyor ve etraftan yükselen iti. 
ru ve lanetlere aldırmayarak önüne 
çıkan herkesi itiyordu. 

Böylece bir müddet ko tuktan sonra, 
birdenbire önünde yürilyen bir adama 
şiddetle !f8rptı. A{ dileme.den ve bir tek 
kelime söylemeden yoluna devam et

mek istedi. 
Fakat bu defa, kendisine kolay kolay 

fena muamele ettirmiycn birisiı.e rast· 
lamı§tt. Nitekim meçhul adam bağırdı: 

- Hey! ... Aceleci mösyö! 
Genç başını çevirmedi Belki dt lduy. 

mamııtı. 

Birdenbire bir el omuzuna indi. Kuv
vetinden emin olduğundan dönmcğe bi
le lüzum görmeden silkinerek kurtul. 
mak istedi. Fakat mcı;hlıl adarr.ın sert 
pençcııi onu bırakmadı. Bil~kis ıdaha 

milthiş lıir kuvvetle sıktı. Bunun üze• 
rine genç a§ık durmağa mecbur oldu 
ve dişlerini :gıcırdatarak hiddetle dön• 
dil. 

Karşıııındakt uzun boylu bir adam .. 
dı. Altmış ya§ınidı olabilirdi. Fakat an· 
cak kırk beş ya§ında gözükebilirdi. Her 
ne olur.sa olsun, bu adam harikulade 
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bir kuvvete malikti ki, bir tek eliyle ve 1 
kolaylıkla, genci olduğu yere mıhlanuı
tı. 

Yüzyüze gelince iki adam, biri-
biribirlerinin gözleri içine baktılar. 

Genç erkeğin manalı yüzünd~ sıray. 
la, hayret, mahcubiyet, takdir, hayran
lık, hiddet ve ümitsizlik belirdi. 

ötekisi, sakin ve soğuk kanlı bir ta
vırla ona bakıyordu. Bu adam herhalde 
yaman bir adamdı. Baktığı bu genç çeh. 
re sanki bir kitapmış gibi, gencin kafa· 

sındaki şeyleri okudu, gözlerinde tatlı 
bir merhamet ifadesi belirdi ve elini çe

kerek şefkatle fakat biraz da amirane 
bir tavırla: 

- Görüyorum ki mösyö, dedi. Sizi 
yolunuza devamdan mencldersem bu ha. 
reketim belki de tamiri imkansız bir 
felakete sebebiyet verebilir. Binaena

leyh hareketlerinizdeki huşuneti ve sert 
liği nazarı itibara almıyorum. Gidiniz 
delikanlr, şövalye dö Pardayan sizin ka. 

b<ilığınızt unutacak. 
Genç aşık hiddetle doğruldu, gözleri 

alevlendi ve eli kılıcının kapzasma uzan 
dı. Fakat hareketini tamamlamadı, başı· 
nı salladı ve içinden: 

- Hayır! .. Kaybedecek vakti'll yok! .. 
Dedi ve şövalye dö Pardayar.la göğüs 

göğüse gelerek gözleri içine baktı ve 
tehditkar bir sesle bağırdı: 

- Beni affetmek istiyorsunı.:z ! .. Fa
kat şövalye olmıyan ben, sadece Jan 
olan ve herkesin yiğit Jan diye tes. 
miye ettiği ben, sizin benim izzeti nef-

simi kırmış olmanızı hiçbir zaman af
fetmiyeceğiın !.. Girlin ve hayatınızın 
son saatlerinden istifade edin. Yarın sa. 
bah, saat dokuzda sizi Şartrö duvarı 
arkasında bekliyeceğim . Eğer bu rande
vuyu unutmak işinize gelirse, hiç ol
mazsa şunu hatırlayınız ki, cesur Jan 

sizi nerede olsa bulmasını pek ~Uzel 
bilir, cehennemin en derin yerinde ıak. 
lansanız bile 1 

Ne zincirinden kurtulan yırtıcı bir 
hayvan gibi uzaklaıtx. Şövalye ldö Par· 
dayan, onu yeniden yakalamak istiyor
muı gibi, ileriye doğru bir adım attr. 
Sonra durdu, lakayt bir tavırla omuzla. 
rınr silkti ve dokuzuncu Şarl zamanın· 
dan kalma bir şarkıyı ıslıkla hafifçe öt
türerek yoluna devam etti. 

-II-

Yiğit Jan - Mademki aile ismi 
yok, ona bu maruf lakabile hitap ede .. 

lim - onu Krua • dü - Trauar cihetinde 
ararken, Fuke Sentonore sokağına doğ. 
ru inmişti. 

Gizli bir işaret yapını§ olduğu hip 
Gularm yanından durmadan geç i ve 
Luvr sarayına doğru yollandı. 

Yanlarından henüz geçmemiŞti ki, 
rahip yoldaşının ensesinden hafifçe it
ti ve kulağına: 

- Şu, önümüzde yürüyen Eenyörü 
görüyor musunuz :iedi. Fukedir. Varen 
Markisi, arabulucu, Majeste kralın zevk 
işlerindeki baş nazm ! 

Rahip kahkahalarla gülerken, Ravi
yakın gözünde bir kıvılcım padadı ve 

söndü. 
Birdenbire rahip, avucuyla başına 

vurdu ve: 
- Onu biraz evvel de gördük, dedi, 

birisiyle beraberdi .. Durun b;ıkayım .• 
kimdi o?.. Ha! Kollin Kolle beraber .. · 

Hani önünde sizi bulduğum küçük evin 
sahibesi ... Şimdi meseleyi anlıyorum ı. 
Kollin Kol'ün veindeki yegane kiracı 
genç bir kızdır ... Giizelliğin, namusun 
ve iyi kalbliliğin timsali melek gibi bir 
kız ... Bahse girerim ki Marki hatun ki. 
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şiyle onun için pazarlığa girmişti ... Kra 
hmız belki bu akşam oradan geçer ... 
ve belki yarın yeni bir gözdeye malik 
olacağız! ... 

Fııke ile Kollin Kol'ün mükalcmeleri
ni ninlemiş olan gölge, Fuke uzaklaşın· 
ca, giı:ler:diği yerden çıktı. Bu orta yaş. 
lr, güçlü kuvvetli bir adamdı. 

Adam bir müddet düşünceli kaldı ve 
gözlerini yiğit Jamn penceresinden 
ayırmadı ve genç aşık bir rii?:gar gibi 
inerek soakta koşm?.ğa başlaymca, meç

hul adam uzun müddet onu, garip ve 
dehşetli gözlerle takip etti ve c1udakla
rında muammalı bir tebessüm belirdi. 

Sonra sıkı adımlarla Sentonore istika. 
metine doğru yürüdü ve oldukça güzel 
bir eve daldı. 

Bu ev Konçini'nin ikametgahıydı. 
Adam yarım saat kadar orada kaldı. 

Sonra tekrar Arbr • Sek sokağına doğ
ru yürüdü. Ralgın dalgın ve gideceği 
yeri bilmiyormuş gibi yürüyo:-du. Bir. 

denbire gözleri, ayni garip ifadeyle, bi
risini arıyormuş gibi herkesin yuzune 
bakan yiğit Jana takıldı. Adam ya
va§ça onun yanına yaklaştı ve elini o. 

nun omuzuna koydu. Genç erkek yıldı
rım süratile döndü ve karşısındakini 
görünce inkisanh: yale uğramış gibi bir 
hal aldı. Buna rağmen yüziinJe hafif 
bir tebessüm belirdi ve: 

- A ! .. Sen misin, Saetta ! .. Halbuki 
ben ümit etmiştim ki... 

Saetta sordu: 
- Ne arıyorsun ve ne ümit etmiştin 

oğlum? 

Garip bir tavırla söylenen bu sözler 
üzerine yiğit Janın yüzündeki ince 
hatlar gerildi ve sert bir sesle: 

- Ne diye bana oğlum diyorsun ? ... 
Biliycrsun ki b~mu İ'<temiyorum ı. .. üs
telik babam da değilsin! .. 

Saetta zalim bir dikkatle onun yüzü. 
ne bakarak ağır ağır: 

- Evet, doğru, ben senin baban de
ğilim. dedi... Buna rağmen, bunclan tam 
on sekiz sene evvel, sen henüz iki yaşın· 
dayken, terkedildiğin, açlık ve sususz. 
luktan ölmek üzere bulunduğu•:. sokak-

tan ;eni kaldırarak evime getir~n ben· 
dim ... Eğer seni sokakta bıraksaydım. 
hastalığını tedavi etmeseydim, gtce gün 
düz başucunda durmasaydım, ölecektin. 

Ve o zamandan. kendi yağınla kavrula. 
bileceğin güne kadar, sana kim baktı, 
seni kim besledi, terbiye etti ve bugün
kü güçlü, kuvvetli müthiş bir hale ge· 

tirdi? Ben, Saetta !.. Senin eline bu kıh. 
cı kim verdi, kim sana eskrimi öğretti 
ve seni dünyanın en müthiı ve namağ-
llıp döğüşçüsü haline getiroi? .. Ben! • . 

Bugün sen emsalsiz bir bahadırsın. Her 
kül kadar kuvvetli, cesur, müteşebbis· 

sin, zekisin; ne Tanndan, ne de §eytan. 
dan korkan, fakat senin önünı:Je titri
yen adamlara kumanda ediyorsun: sen 

sokakların kralı, seni Argo kralı ilan 
etmek için bir tek işaretini bckl!yen ser 
seri ve sefillerin prestişisin... P.unların 
hepsini kim yaptı? •. Ben!.. Fakat ben 
senin baban değilim .. Bana bir şey borç 

lu değilsin. 
Bütün bu sözler, acı, inleyici bir ta· 

vırla söylenmişti. Jan sözünü kesme
den onu dinledi ve, konuştuğu müddet
çe ;gözlerini ondan ayırmadı. Sonra, 
onun sözünü bitirdiğini görünce. aklın· 
dan geçen fena düşüncelerden kurtul. 
mak istiyormuş gibi silkindi ve bağırdı: 

- Doğru!.. Bütün söyledikleı in doğ
ru!.. Fakat herhalde ben bir canavarım. 
Veyahut da beni çok iyi terbiye ettin 

çünkü .... 
Saetta müthiş bir tobessümk: 
- Bitir, idedi, sözünü tamamla. 
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E Medenl Amerikanın yüzkarası 'ln.era/dı, tetlüldu 

Ha 1 a k ö 1 e ınsanıar niçin 

sayılan zenciler 0:~t::,:~!~Y~~~e~~ 1 

Mu•• cadeleye başlayacaklar mı ? Hayır! Çünkü soğuk iklimlerde bile 
çırçıplak gezen insanlar hal~ var! 

İnsanlar niçin üst ba§ giyinirler? 
"Ama tuhaf suali üşümemek i· 

kellerin teşhirine iyi nazarla bakıl
mamaktadır. Afrika yerlileri çır
çıplak gezdikleri halde bunun edeb 
ve haya ile alakası olabileceğini hiç 
de akıllarına getirmezler. 

Dilnyanın en mazHim ve en fazla 
ga:ire uğramış olan ırkı, hiç şüphe yok. 

tur ki, siyah ırktır. 
Adetleri 145 milyon tahmin edilen 

zavalh Zenciler dünyanın her tarafın· 
da esir yaşamaktadırlar. Ana vatanları 
olan Afrika ve onlarla meskün bulunan 
diğer bütün mıntakalar, emperyalist 
devletlerin idaresi altına girmiş ve Zen· 
cilerin istismarlarına saha teşkil etmiş. 

tir. 
tıte, sırf bu istismar saikiledir ki, 

Zenciler, diğer ırklara mensup insan· 
lardan daha az terakki etmişler ve, bil
hassa Afrikada yarı vah~i bir h31de kal. 

mrşlardır. 
Zencilerin en fazla medenileştikleri 

yer, hiç şüphesiz Amerikadır. Buna 
rağmen en fazla zulüm gördükleri yer 
de ıenc orasıdır. Amerikada bir zenci-
yi lincctmek, diri diri yakmak ahvali 
4diyedendir, Amerika kanunları bile 
buna geçen haftaya kadar mani değildi 
ve bu husustaki kanun parlamentodan 
çıkarken 119 mebus aleyhinde rey ver

miştir. 
Amerikada her meslekte Zendler var 

dır. Dansör, müzisyen, şair ve bilhassa 

sporcu ... 
Zencilrr, Amerikada kendilerine azı. 

cık olsun ehemmiyet verilmesini meş
hur atletlerine medyf.tndurlar. Mesela 
ton olimpiyatlarda da, Amerikanın spor 
culuk ~erefini müdafaa eden ve Ameri· 
t:ıı.n takımına alctığı puvanıarın üçte 
ikisini kazandıran Zencilerdi. 

Spor Ye Zenciler 
Zenciler, niçin spora bu kadaı kabi. 

liyetHcHrler? Bunu Amerikanın en ta
nınmış Zencilerinden, şair, edip, tarih
.. ;_ \" Amerikadaki Zenci üniversitesi 
profesdrü olan, Ceyms Conson'ın ağ. 
nnd;r · dinliyelim: 

"- urıerika Zencileri. dünyanın en 
tııüthış ôjenik (beşer tenasülüne e~ 
muvafık şeraiti tayin ilmi) tecrübesı· 
nin neticelerini ter.,.ssüm ettiriyorlar. 
O "1 •• rme · nlar, kelimenin \c1m manası e se:ı 
insanlar .. dır. Siyah esir ticaretile meş· 
gul olan çetelerin, dört asır müddetle, 
Afrikadan en gü~lü kuvvetli ve en m~
kavim, kadın ve erkekleri zorla Amerı· 
kaya götilrdükleri maliımdur. Bu dört 
asır zarfında esir tüccarları. müthiş 
yol yorgunl~klarına tahammül edebi
lecek kadar kuvvetli, 600.000 erkek ve 
kadın kaçırmışlardı. Fakat, g.:rek Af. 
rikadaki, gerekse BahriıpuMttck! na~· 
liyat §eraiti o kadar feciydi ki, csırlerın 
ancak altıda biri sağ olarak Amerikaya 
varabildi. Binaenaleyh, iklim değişikli
fine, müthiş yol yorgunlu~una ve ke~
dilerini kaçıranlarla müstakbel efendı· 
!erinin zulümlerine tahammül göste. 
ren bu 100.000 kadnı ve erkek rrkın en 

güzidelerini temsil ederler. 
Bu ıon derece kuvvetli insanları to· 

runları, dedelerinin bedeni ve ahlaki 
meziyetlerini tevarüste devam ediyorlar. 
Onlar, kuvvetleri, adalelerinin zarafet 

ve yumu§akhğile, sadelikleri ve iyi kalb 
liliklerile kendilerini gösteriyorlar. t~te 
bunun içindir ki, bir zamanlar esir olan 

Zencilerin çocukları, akıl ve hayale. gel
miyen bir çok rekorlar krran ve bütün 
dünyayı h~yrette bırakan sporcular 
halinde nazarı dikkati celbediyotlar. 

Irk kardeşlerimin ıporla fazla alaka
dar olmalarrna başka bir sebep daha 
vardır: Onlar için, Amerikada az çok 
bir mevki temin etmek ve beyaz vatan· 

daılarının azıcık olsun takdirlerini ka· 
zanmak ancak iyi bir sporcu olma~la 
kabildir. İn!ani faaliyet sahalarının hıç
biriıi onlara açık olmadığı için, kurtuluş 
çaresini ancak sporda buluyorlar ... 
Faydasız ka1nn fedakarlıklar 

Amerika Zencilerine, şimdiye kadar 
ancak iki defa Amerikayı temsil etmek 
fırsatı verilmiştir. Evvela olimpiyatlar· 
da atlet olarak, sonra da asker olarak 
harbiumumtde ... maalesef ne onlarrn 
secaat ve kahramanlıkları ne de. feda-

• • k ld ~ takdire mazhar kıırlıklilrr hıyı o ugu 
olmamııtır. I 

Amerikada seferberliğin başlangıcın. 
de Zencilerin askeri fabrikalarda çalış· 

çin ... Bundan daha tabii ne var?,. 
diyeceksiniz ama mesele öyle değil.. 

Herhangi bir adama "niçin elbi· 
se giyiyorsun? .. dediniz mi, size "vü 
cudumu sıcak tutmak için,, kar§ıh· 
ğını verir. Fakat fen adamları, ta • 
rih bilginleri ve müdekkikler bu· 

nun hiç de doğru olmadığını söyle· 
mektedirler. Bunlar elbisenin niçin 
giyilmekte olduğuna dair birçok 
nazariyeleri ileriye .sürmektdir. Bu : 

1 nazariyelerden yedi danesi uzun u· 
zadıya tetkik edilmiştir. 

• * ... 
Birinci nazariye: Eski Çin efsa· 

nesine göre, insan oğulları bundan 
binlerce sene evvel Pan Kur zaman· 
larında üst baş giymeğc başlamış • 
!ardır. Bu zat dünyaya nizam ve • 
ren, gökle yer yüzü biribirinden 
ayrıldığı zaman işe başlıyarak ve ilk 
"insan imparator., olan adamdır. 
Çin hesaplarına göre bu zaman her 
birisi 1 0.800 sene süren iki çağa ay. 

rılmaktadır. 

., __ _......_...,___ 

"1·: ın corciya uili"ryctinde zencileri bilek -ve ayaTaamulmı böyle tcmınıJ; . 
A~1.a~~vara günde selci:: saat mii<lde.tle bugün bil.e gayet 1.'6 me§ru bir

1 

işte bu çağların sekizincisinde 
insanlar evvela yapraklar, sonra da 
der ive kürklerle viicutlarını örtme· 

lıyaıu.n. oo.::ıa usulüdür. 

1 
Amerika topraklarını muhaft 

ma arı ve . . F k b 
1 

. takarrür etmıştı. .ı at u 
za etme erı . 
k b

. onra degv iqmiş ve Zencıler 
arar ıraz s s , . . 

F h lerı·ne de sevkedılmışler· 
ransa cep e . . . 

dir. Fakat, bu sevkiyat da bır~uk ıhtı. 
]afları mucip olmuştur. EvvelS. Lahri ve 
askeri makamlar, Zencileri harp gemile· 
·ne almak istememişlerdir. Çünkü o 

rı • 
zamana kadar hiçbir Zenci bir Amerı-
kan harp gemisine ayak bas:namıştı. 
Nihayet uzun müzakerelerden sonra, 
amirallik onlara birkaç eski harp gemisi 
tahsis etmeğe razı olmuştur. 

zenci askerlerine karşı yapılan haka. 
ret Fransaya gelişlerinde de <levam et· 
mi tir. Amerikalı general Pershing si-

ş . lb" 1 . ·1 . ahlara ınerasım e ıse erı verı mesıne 
y " '. T f' şiddetle mümanaat g~stermıtır. e tı~ 

nda bile Pershıng valnız beyaz 
esnası · • 
askerlerle alfiknda.r oluyor, siyahları tef 
. . t"rak cttirmıyordu. 

tışe ış ı 
Nihayet, harpten birçok seneler son. 

)atları şeref meydanında ölmüş o· 
ra, ev d b" k" ~ 

neler arasın a ır teş ılat kuru-
lan an . 

buraya ancak beyaz renklı Ame. 
]unca k b 1 d"l · · "l< kadınları a u e ı mış, sıyah an-
rı lan . e qiddetle reddedilmişlcrdir. 
ne er ıs :r 

bitince, Amerikada beyazlarla 
Harp d k" · l"k 1" . tar arasın a ı gergın ı ~ehşet ı 

sıyah H '"dd . .. . hal atmıştır. arp mu ctınce gos-
bırd"kl ri büyük fedakarlığa mükafa. 
ter ı e 

nkli adamlar. beyaz vatanJa~ları· 
ten, re . d h . . .. 
ın kendilcrıne a a ıyı muamele gos-

n !derini ümit etmişlerdi. Kendileri. 
terece <l •. .1 hakiki bir vatan aş musavatı ven e-
ne~ .. düqünüyorlardı. Fakat, 1'u ümit-
cegını :r 

. t hakkuk etmemiş ve bir defa daha 
Jcrı a 

1 hamlarının kurbanı olmuşlardır. haya 
Linç hadiseleri günden güne artma. 
• tadı Cenup mıntakalarında Zen-

ğaoaş · . . 
. karqı hakiki hır katlıam yapıldı. 

cılere s . 

1 Onları eski muharıp cldukları 
:Söy ece • . . . 

. dan vazgerirmek ıstenıldı. Ame-
id:3ıasın :ı • 
. h ishaneleri Zencılerı.: doldu. 

rık:l ap . . 
k Zencileri beyazlar gıbı kışla. 

Aınerı a , ' 
d v il fakat hapishane dnvarları 

larda eg . -'"ld'l 
d askerlikten terhıtı eoı ı er. 

arkasın an 
Harlcmin fethi 

Amerik:ıdaki beyazların zulmünden 
. .. lil kendilerini kurtaraır.ıyan za-

bır tur . .ı .. 
.,•allı Zenciler, büyük .ş~h.ırle~ .f' mum· 

ld 
v kadar bırıbırlerıne yakın 

k"'n o ugu 
u 

11 1 
de ikamet etmektedirler. Hat 

maha e er 
. k büyük mahalleler yalnız Zen 

ta bır ço . skundur. Bunların en meşhu-
cılerle me . ı.. 

''Sivah Amerikanın payıt<ırotr,, na-
ru.' .:hret bulan Nevyorktaki Har 
mıle şo 

1 m mahallesidir. . 
e hall•nin şöhreti, hılhü~sa Ro-

Buma ' ~ 
u Pol Roqson ve Moryon An. 

Jan nays. . "k" •• 
Y

esinde Zencı mmı :sının ve 
derson sa ' 1 b'" ""k f 

1 nlll 
kazandık an uyu muva -

dans arı· 
fakiyetlerden sonr~ artmıştır. Ge~e on· 
lar sayesindedir kı, herkes, Zencı balo. 

lan, Zenci tiyatroları ve Zenci revüleri 
ile alakadar olmağa başlamışttt. Halbu
ki o zamana kadar hiçbir beyaz bunla
ra aldrrmıyordıı bile ... 

İşte böylece, Harle~ şöhretini büs. 
bütün arttırmış ve Amerikalıların bir 
eğlence :nahilllesi haline gelmiştir. 

Hakikatte Harlem hicr de Zencilerin 
iskanı için yaplımamıştı. Bu büyük ma
halle, sırf ameleler için yapılmış ve ora
da geniş caddeler açılmıştır. Halbuki 
in~aat bittikten sonra, bu yeni ve paha. 
h apartımanlar hiçbir müşteri bulama· 
dı. Bunun Uzerine, müşteri bulamıyan 
ve üstelik borca girmiş olan hdtta iflas 
eden apartıman sahipleri, binaları renk· 
li müşterilere kiralamağa razı oldular. 
Fakat bunun acısını çıkarmak i~in çok 
yüksek kiralar istediler. 

Zenciler buna da r3zr oldular. Orada. 
ki beyazları kaçırtmak için, bir taraftan 
bir ev, ötede bir apartıman, beride bir 

ıdükkan kiraladılar. Plan dahilinde tat· 
bik ettikleri bu iskan işi derhal istedik· 
)eri neticeyi verdi ve bütün heyazlar 
kaçınca, mahallenin birçok yerleri bom. 

boş kaldr. Ev sahipleri saçlarını başla· 
larını yoldular. Neticede binaları Zen· 
cilere satmağı tercih ettiler. Zencilerin 

istedikleri olmuştu. Birçok zenginler 
ve Zenci kapitalistlerine mensur· şirket. 
ler, ucuz fiyatlara aldılar. 

Ar;:ıdan bir müddet geçince, beyazlar 
bu evleri tekrar geri almak, ve bu su

retle Nevyorkun göbeğinde hakiki bir 
Zenci şehri doğmasına mani olmak is
tediler. Fakat iş işten geçmişti. Zenci. 

ler kat'iyyen buna razı olmadılar. Müca 
dele neticesinde onlar galip çıkmışlardı. 

Zaptettikleri bu yerlerin bir karışını 
bile geri vermemeğe azmetmişlerdi. Be

yazlar tarafından yapılan, mltingler, 
tethis. cebir ve tazyik onlan bu karar· 
tarından vazgeçiremedi. Harlem Zen. 

cilere aitti ve onlarda kalacaktı Nitek:m 

öyle oldu. 
Zenciler vakia, mahallelerirıin eski, 

resmi ve idari ismi olan Harlemi değiş
tirmediler. Fakat 11.ralarında. ona da!ma 
şu ok§ayıcı ismi verirler: ''Niger Hea
ven,, yani Zencilerin seması ... 

Zencilerin arzuları 
Münevver Zenciler. uzun Eenelerden. 

beri, durmadan, ırkdaşlannın Amerika 
vatandaşlığı hukukunu müdafaa etmek 
için çabalayıp duruyorlar. 

En basit insani kaidelerin çerçevesi 
dahilinde olan bu metalibat neden iba
rettir? Bunu Zencilerin entelektüel ha· 
rekatı şeflerinden biri olan doktor Dü. 
buanın yazdığı mühim bir eserden ala· 

lım: 

"Mükemmel birer Amerika vatandaşı 

ğe başlamışlardır. "Yılan, çıyan ve 
hayvanlar çok kalabalık olduklanrı· 
dan, sularda henüz sükun bulma· 

dıklarmdan adam oğulları çok se· 
falet ve ıztırap çektiler. I,te bu se· 
falet zamanlarında ri.izgar ve so· 
ğuklara kar ı korunmak için hayvan 
pö:.tekileriyle örti.indüler.,, 

Bazı fen adamları Çinlilerin bu 
diişünce ine inanmakla beraber, 
diğerleri buna fazla ehemmiyet ver· 
miyar. Çünkü soğuk bir iklimde 
yaşamakta olan Patagonyahlar çır· 
çıplak yaşamaktadırlar. Nitt>kim 
orta Avustura1ya yerlileri de bugün 
bile hiç bir şey giymezler. 

Bu iddianın ikinci bir misali tle 
Afrikada Safari hamallnrıdır; bun· 
lar gündiizi.in cehennemi sıcağında 
ağır yük taşırlarken malik oldukları 
bütün elbiselerini sırtlarına geçirir
ler; Ak~am evlerine döndükleri za· 

man biitün üst başlarını çıkarar~k 
c:ırçıplak soyunurlar. Şu halde elbise 

giymek soğuğa karşı deC.ildir; Bu 
sadece bir itiyad meselesidir. 

· ikinci nazariye: !\fosa dininden· 
beri ortaya atılan ar ve nam~ıs tio· 
layısiyle görünmemesi lazım gelen 

yerlerin örtiilmesi elbiseyi doğur
muş ve bu na7ariye Romn Jmpa· 
ratorluğu zamanındr.nberi en mak • 

bul sayılanıdır. Fakat Japonya ka· 
dm ve erkekleri bir arada çırçıplak 
olarak hamamda bulunmalarını hic 
ayıp ve ahlc'ika muğayir saymamıtk· 
tadır. Buna mukabil gene Japon· 
yada San'at eseri olan çıplak hey· 

olmakla beraber, bize intihap hakkı, 

meccani ilk tahsil ha.kkı, otellere, lokan 
talan, tiyatrolara veya beyazlann diğer 

toplantı mahallerine girmek hakkı veril 
miyor. Bize tıpkı hayvanlar gibi, hususi 
vagonlarda seyahat yaptırıyorlar. En 
aşağı aylık ve gündelikleri biz alıyor, 

buna mukabil en pahalı ve en pis evler
de oturuyoruz. Ancak adf mahalelerde 
ikamet etmek hakkına malikiz. 

Gazete ve tiyatrolar halkı bizim aley 
himize kışkırtıyorlar. Medeni haklara 
malik olmadığımız için, herkesten daha 
fazla vergi veriyoruz. Kanun bile bizi 
müdafoa etmiyor. Buna mukabil her. 
hangi bir beyaz serseri, ceza ızörmiyece
ğinden emin bulunduğu için bi7i öldüre 
b"liyor veya linç edebiliyor. 

Bu vaziyet dahilinde. Zencilere, ken
di yağlarında kavrulmak, ketıdilerine 

mahrns bir cemiyet ve kültür, kurmak 
ve kendilerini büyük beşer aile::;i ve me. 
dcniycti meyanına ithal edecek o!an ııon 
ve kat'i mücadeleye hazırlanmaktan bao 
ka çare kalmamıştır.,, 

Üçüncü nazariye: insanlar ma
liki yet hissini tatmin etmek için el· 
biseleri yaratmışlardır. Hk insan 
kendi karısının sahibi olduğunu ve 
başkalarının gözlerinin onu iÖrme
mesi lazım geldiğini dü§Ünmüştü: 
Nitekim en cok iist ba§ giyenler de 
kadınlardır. Eski erkekler kadın
larını başka erkeklerle konuımak • 
tan, hatta onlara görünmekten men 
etti. 

Dördüncü nazariye: Elbise giy· 
meği cinsi cazibe doğurmu§tur! Ka· 
dın örtiinmek suretiyle erkeğin me· 
rak ve tecessüsünü arttırmağa uğ· 
raşmı~. sonraları giydiklerini bir ta· 
kım ziynetlerle siisliyerek sırma i§· 
lemeler, mücevherat ve saire hep 
bundan doğmu~tur. 

Be,inci Totemistik nazariye: Ba· 
zı iptidai insanların vücutlarına as· 
tıklan şeyler muhakkak süs ıçın 
değildir; Bunlar cesaret ve düşma
na galebeyi göstermek için harp 
ganimetleri olabilir .. 

Altıncı nazariye: Elbisenin men
şei "hayat veren cisimleri,, malik ol· 
dukları sihirkar kudret dolayısiyle 
elbise gibi vücudda ta§ımak itikadı 
elbise giyme~e sebep qlmuştur. Ta· 
nınmış İngiliz miidekkiklerinden 

G. Elliot ~.""llith elbise giymenin in
sanlara tabii bir hal olmadığını iddia 
etmektedir. Bunların ilk taşıdıkları 
süsler büyi.i ve muska mahiyetinde 
şeylerdi. Nitekim hala Sudan da ka· 
dınlar çocuk doğurabilmek kuvYeti 
için üstlerinde katır boncuklan ta· 

,şırlar. 
Yedinci nazariye: Estetik naza • 

riyesidir. Bu düıünce taraftarı o

lanlar diyorlar ki: 
"-Kadınlık erkeklik meselesi bir 

·tarafa bırakılsın hatta bazı hayvan· 
larda bile bediiyat duygusu bir sev
ki tabiidir. Bunu ku~lar ~ibi aşağı 
sınıflara mensup hayvanlarda bile 
goruyoruz. Bir karga, bir saksa -

gan, Avusturnlyanın Kameriye ku· 
şu parlıık ve cazip şeyleri toplarlar; 
maymunlar da ayni işi yaparhn. 
Hatta, bazı renklere karşı fazla in· 
cizap duyarlar. İnsanların parlak 

giizel renkli kuş tüylerini, deniz 
hayvanlnrı kabuklarını toplamak 
gibi ayni temayiil1ere kapılmış ol· 
maları pek muhtemeldir. Mesela 
daha kolay taşıyabilmek için kuş 
tüylerini, başlarındaki saçlar arası· 
na 8okmuş olmaları ve kabukları 
da boyunlarına asmıı buh,nmaları 
pek muhtemeldir. 

Bundan başka vücudu bo)'Bmak 
da cinsi cazibe vasıtası yahut da bö
ceklere karşı korunmak çaresi ola -
rak ba~lamış bulunabilir. 

Elbisenin hodbinliP,i tatmin et • 
mek i--in bir vasıta olması ihtimal· 
leri de pek kuvvetlidir. Bunu giyen 

adam sırtındaki üst başın şıklığı, 
yeniliği ve pahalılığı ile diğer insan· 
lından daha mümtaz, daha kıskanı· 

lacak vaziyette olduğunu, cemiyette 
infirad ettiğini göstermek ister. llk 
giyilen elbiseler hayvan pöstekile

riydi: Nitekim hayvan mahsulleri -
nin tesiri bugünkü elbiselere kadar 
de,·am edegelmiştir. 

Dokuma ve mensucatın men· 
şei pek eskidir. Neolitik çağından 
kalmış ve iyi muhafaza edilmiş en 

eski nümunelerle Palcplitik devrin
den bize kadar intikal eden sivri uc· 
lu iğneler de bu sözlerimizi teyid e
der. 

Ağaç kabukları ve diğ~.r nebati 
maddelerin kullanılması da havvan 
pöstekileri istimali kadar eskidi;. 

A. E\ 
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ıı RADY LiN Ü 
~ . , 
fi diş macuniyle iki defa dişlerini j~ 
- H ii fırr~lryor ve onlara ebedi ~ , ~ ~ b hayat, güzellik veriyor. ii 
~ ~ 
;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::: 

T)aima Radgolir 

.. 
~us usı ŞARTLAQIMIZ ~Al(~IND.Aı. 
GiŞ~U:RiM i ZDEN MALUMAT A~IN 1 Z 

--- --------- -- --------------
1 Erkekler dahi . • . 

Güıcl Vt' sa~lan'I 8işle re malık oımalıdırlar. 
Çünki, midelerinın selameti, dışlcrinın mükem-• 
meliyetine tabidir. Mükemmel ve <iaf(lam dış· 
!ere malik olmak için mut laka Dcntol diş !>Uyu 
ve macunu kullanınız . Pa!leur'un lcdkıkı fenni-
yesi dairesinde istihur edilen Dentol diş <;uyu 
ve macunu gayet anti<;eplık ve nefıs kokulu 
olmakla tütun içenlere şayanı tavsiyedir. rur 

DENTOL diş ~uyu ve macunu, di~ etlerini 
kuvvellcndırir Nefesi hsfıye ve dıslcri hıis· 
nu muharau cttı~i gibi dışlere parlak bır 
beyazlık verir. Dentol buton purlumorİ · 
lerle ec.tanclerde satılır. 

on 
Her yerde DANIOL isteyiniz. . 
Eczanelerle parfümörilerde satılır. 

o 

!stanbul Gümrük Muhafaza Deniz 
mınt~ka Komutanlığından: 
1 - Trabzonda Gümrük Muhafaza Tabur Komutanlığı emrinde bulunan 

A.5 sayılı motör için (55) lira. ücreti maktua ile Mazot Makinesinden anlar 
uJ..r ma Kinis t aimaca Ktır. 

2 - Taliplerin motörcü mektebi mezunu ve Ticareti ba!ıriye Müdüriyetin
ce ma'dnist şelı ade~n1mesini haiz oln- aları şarttır. 

3 - Bu evsafı haiz olanların Komutanlığımıza. müracaatları. (2262). 

"1 ., 

AKŞAM • 
Bayan SAFiVE 1 
LONDR Birahanesinde 

•••••• Telefon : 40227 

Istanbul 7 inci icra memur!uğundau: 
ölü Dimitrinin uhtesinde olup veresesine intikal edecek olan ve Emniyet 

Sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve tamamına 2500 lira kıymet tak.. 
dir edilen FenerdP Abdisubaşı mahallesinin eski Tahtaminare, yeni Sancaktar 
Yokuşunda eski 2 defa 21 mükerrer yeni 3, 5 No. h bir tarafı Milines hanesi ve 
bir tarafı Yorgi hanesi ve bir tarafı Andon hanesi arsası , .e tarafı rabii San. 
caktar sokağile mahdut ve eYsafı a;ağıda. yazılı dükkanı olan bir evin satmal· 
masma karar verilmiştir .. 

Sözü gec:en yerin evsafı: altta cephesi ister kepenkli bir dükkan olup al· 
tında bir bodrum vardır. 2 No. lı haı1e kapısından girildikte zemini renkli çini 

n ocaklı bir <;amaşırlık vardır. 
~ f Birinci kat: B ir ' si ~ahnişli iki oda bir so a ve zemini renkli çini bir mutfak 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Beyoğlu Hüseyin ağa mah.ıllesinde 

Fer:diye sokağmda eski 114 yeni 130 
numaralı hane sahibi ve Elpinikiye 
borçlu l\1arika Alikonun tahtı tasarru. 
funda bulunan hanesinin satışına dair 
olan Cumhuriyet gazetesinin 4.4.937 
tarih ve 4633 sayrlI gazetesindeki ilan 
suretinin bor~lunun halen ikametgahı 

meçhul olduğundan şahsrna tebligat 
yapilamamıştır. İtirazI olduğu 1akdirde 
mezkur ilanda yazılı "olan müddet zar. 
fmda itiraz etmek hakkı olduğu tebliğ 
makamma kaim olmak üzere il5.n olu. 
nur. 

İstanbul 3 üncü icra memurluğundan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer motör emvali 29-4.93 7 tarihine mü. 
sadif perşembe günü saat 10 dan 11 c 
kadar Galatada Şehsuvar sokağında 27 
numaralı fabrikada birinci açık arttxr
masI icra ve arttırma bedeli mahcuza 
takdir olnan kıymetin yüzde yetmi~ be. 
şini bulmadığI surette 4.5-93 7 tarihine 
gelen sair günü saat 10 dan 11 e kadar 
aynı mahalde ikinci açık arttuması ya
pılacağı cihetle talip olanlann mtzkOr 
saatlerde mahallinde bulunacak me~u. 
runa müracaattan ilan olunur. . 

mm;; Birinci sın ıf Operat ör :m:;: 

HOr. CAFEH TAYVA Rg 
~ Umumi cerrahi ve sinir, dimağ § 
:ı cerrahisi mütehassısı 5 
ji Paris Tıp f akülteıi S. Asistanı S 
:! Erkek kadın ameliyatları, dimag F: 
!i estetik - "Yüz, meme, karın bu· :5 
~ ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum U 
== .. .. :i mutehassısı ft 
~ Muayene: Sabahları M n c c ~n n n ii 
s: 8 den 10 a kadar ~ U ~ ie 
si öğleden sonra ücretlidir ii 
i~ Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han lf 
il:=m No. 1 Telefon: 44086 ::::---::i 

1 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları hastahkları 

mütehassısı 

Beyoğlu Yıldız sinerıası kar 
şısı Leklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere para.sız 

Tel: 43942 

Kimyager :f 
Hüsameddin ı 

Tam idrar tahlilı ıoo kuruştur. Bil- ı 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Hanı. 

;u *'$* D r. illi••••• 
N I ŞANYAN 

Hastalarını hergi.io akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 1 
- Tel: 40843 _..& ı 

Diş Doktoru 

lb1J l'Q>~v'Q: tançe ır 
Cumartesinden maada hergi.in ı 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramva} 

Durağ, No. 95 

. 

ikinci kat: birisi sahniı;li ve birinde yük dolap olan iki oda bir sofa ve zemini 
renkli cini bir mutfak. Üçüncü kat: bir sofa üzerine bir oda üzeri çinko demir 
parmaklıklı bir taras vardrr. Elektrik ve terkos vardır. Beden duvarları kir. 
gir, döşemeler ah§ap olup sokak kapısıdemir ve çift kanatlıdır. Zemin kat 
renccreleri d0nıir pıı.rmaklıklıdır. Umum mesa1Jası 53 metre murabbaıdır. Mez. 
kur yerin tamamı tapudaki kaydında oJduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiş. 

tir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri] erin kıymeti muham· 

menenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olmaları icabeder. M·:.iterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakif borç· 
ları borçluya aittir. Arttrrma şartnamesi 18 - 5 - 1937 trrihine müsadif 
sah günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
7 - 6 - 1937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek, birinci arttırmada be<lel, kıymeti muhammenenin %7 5 ini 
bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takd:rde son arttirmamn teahhüdıa baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 22 - 6 - 1937 tari .. 
hine müsadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci art• 
tırma neticesinde en çok arttiranın üsti.inde bırakdacaktır. 2004 numaralı İcra 

ve İflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipot~kli alacaklarla diğer alakacaranm ve irtifak hakkı sahihlerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve muarife dair olan iddialarım ilan tarihinden itiba-4 
ren 20 gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır4 

Aksi takdirde haklan tapu sicilleril" sab:t olmıyanlar satış bedelinin payla!Jma• 
smdan hariç kalırlar. Mi.iterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve dellaliye rea. 
mindcn ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf karesi bedeli müzayededen tenzil 
olunur. 20 senel'k vakıf icar"si taviz bedeli mÜ!t eriye aittir. Daha fazla malti· 
mat almak istiyenlerin 35/ 4027 numaralı dosyada mevcut evr ak ve mahallen 
haciz ve takdii-i kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilin olunur. (2277) 

Kendi kendine 1000 kellmeite 

lngilizce dersi 
R e sim: 12 
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