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Suriyenin, Türkiyenin teveccü
hünden istifade edeceği şüphesizdir 

Nazır "HABER,,e verdlı'tl beyanatına devamla tıAve elti: ~ 1 • ~' 
Ve bu, çok yakın "· , ~·~ · ,/ · 
zamanda olacak 
Irak Filistinin ikiye taksim 

~dilmesine muhalif ••• 
Irak, Fransa ile 

muahede 
y·apmıyor 

ksck misafirimiz, dost ve kom§U 
_Jt,emleket irakın kıymetli ve sempat i~ 

..y..,,.riciye nazırı Naci Asil dün sabahkı 
' eksprese takılan hususi vagonla §Chri· 

.J mi~·· ·ımiştir. 
AYbi t renle istanbul vali ve belediye 

reisi Muhiddin :Ostündağ ve trakın An
kara elçisi Naci Şevket gelmişlerdir. 

istasyonda bir askert ihtiram kıtası 
mcno tnil~ika h zıt bulunııyorc\u. 1stan 
bul vatı muavını, asken Jnımanaanlar, 
parti ve belediye erkanı, Beyoğlu ve (Devamı 6 1nc.,.,da) I rak Hariciye l"cziri Hayd4rpaşoiUı muh-arririmizlc göriişiir~1l '_W_____________ ------

imha· 
edilen 
şehir 

8 U ne garip iş ı 
• 

Fabrika makinelerinin 
"vakfiye,,si ~lur mu ? . 

Evkaf idaresi fabrıkalardan yenı 
bir vergi istiyor 

212 tayyare ile 
bombalanmış 

Bllbaoya saldırmala· 
rının sebebi zengin 

madenlerdir 
Londra 30 (A.A.) _Salah" t-

t b" b d .. ... ıye 
ar ır m~ al a~ ogrenildiğine gö· 

re Fransa ıle ngıltere, Bilbaodaki 
sivil halkı aşağıdaki şartlarla tahl" 

.... k b 1 · 1 ıye etmegı a u etmış erdir: 
1 - Bask hükumeti, mülteciler 

hakkında siyasi tercih, sebepleri gös 

tcrmemeği vaadedecek ve Fransa ile 
İngiltereyc tahliye tarihi ile bu hu· 

(Deva mı 6 rncıd.a) 

• a]akaS' ac_'-l_ba __ ,ı_cd_ir_, -~:.s~~ ~~~ Vata n~ıler 
FtıbrUıa nıa.1.-inclcrintn eııl:a[W. ---

~ .ı_ ecınc· 

Bu nefis aylık ınoao ?.1 ı 
ı.lk sayısı bugun çıkt 

asının f . 
ve büfi.in bayanlar tara ın 
dan ıevinçle kaf!ılandı· . 
• Bugün bütün ır.üvezzıler· 

den (MODEL) nıecınuasm~ 
• . . En son ve enyenı 
ııteyınız. d b ı . 

odellerini ora a u a 
yaz ın 

caksmız. 

0 0 Sit l a r ı mı z a 
de lftBıraya 
başDadnDaır : 

Antakya ıran koo
soloshaneslnde 

içtimalar oluyormuş! 
Şamda çıkan Elkabcs gazetesinin 

Halep muhabiri şayanı hayret bir buda
lalıkla ve kemali ciddiyetle şunları yazı 
yor: 

"Antakya, İskenderun ve havalisi 
Türkleri vaktile tarla, ev eşyası ve hay
vanlarını satarak şapka tedarik etmiş

lerdi. Şimdi bunlar büyük telaşta olup 
şapkalarını Asi nehrine atıyorlar. 

Buna sebep kuraklık dolayısile Arap. 
(Deuamı 3 ilncild.e) 

Mi.safir nazır bu sabah sMt 11 <1c Tal ~i 1 d Oıi 1 . \ 1 1 c nt ıurıyct abidcsiıte ~ 
koyarken 

IFıra ınısuz ga~eiteDeırnne sıör• 

ltalya, Arnavuwtluk 
Kralı~ı evlendiriyor 
. ~ont Cıyanonun Tiranda bu 
ışı de görüştüğü haber verlll 

Roma 30 (A.A.) - Siyasi ltal· 
yan mahafilinde, Tirana konuşma
ları esnasmda hiçbir yeni anlaşma 
yapılmadığı kati olarak beyan olun
maktadır • 

Jzdivaç rivayeti 
• Fra~zca Le Temps gazetesinin 

Romadaki hususi muhabiri KOnt 
Çianonun Tirana seyahati hakkında 
şu malumatı vermektedir: 

Bu lleyahat esnasında, yeni hiç
bir siyasi mukavele imzalanmaya·· 
caktır. Bu seyahatten başlıca mak• 

(Devamı 6 ınctda) -

. ~· 
lzm1rdc t•r./at eden Abdıı1la1ı ( 
gel

·,.,.. . b . pa§!I ) mn ccnc:= i lı ·gflrı uapur7ar.:;. 
mı•~. l1/ 11' lLS • • nedilnı . ti & , .~crı mera.'i~ınlc J,aldırılamk BuyuJ;adaya na 9llf de/• 
'§ r. sm11nız bıı mc:a.mndc alınmıştır. Abdullah PtJ§(JnMI ı.,. 

tına daır y~ı 4 ü11cü 8a.y/a.nıız&ulır~ 



~iperit geliyor! 
Vaı~alfll: Şekip Gündüz 

A . RTIK Frankoculara aöyleriecek söz kalma:dı. En tat
lı iltifatın, en· ekşi istihz~ ve istih fafın en acı ve taham· 

mü1 edilemez hakaretin vasıtası olabilen söz, bu tiynetsiz avan
türye'nin hükmü altındaki bedbaht İspanyol topraklarında 

bütün ifadesini kaybetmit bulunuyor. Franko ile müttefik
lerinin nilbao önünde en yüce diplomasinı kazandıkları me. 
deni ve kanatlı vahşet,· 'l'ürk dilini belagatinden mahrum et
mek hünerine herkesten çok vakıf olan Anadolu ajansının bül 
tenini:ie bile; insanı · bütün bamtellerinden ve hassas damar· 
!arından kavrayan bir edebi mucize yarattı: 

Dün.' onun İspanyadan aldığı telgrafta mini mini Bask mil 
Jetinin tarihi merkezi Guemika'run bombalanışını okuyanlar 
şa1ılanarak isyan ettiler. Frarıko 

Bu 'kadar insan hangi aç gözlü, doymaz mabut için zebhediliyor? illallah 
bu katliamdan! 

Şim, Negüsün Milletler Meclisi kürsüsünde bedbaht Habeşistana titrek ve 
kindar bir sesle, bir kıbıt Kilisesinde matem çanı çalımyormuı gibi bir ıesle oku
duğu mersiyeyi hatırlryor~m. O g'ün, onun, Habeş harbine tarihçe yapan nut
kunu dinlerken 52 milletin, (medeni milletin) mümeBSilleri zaman zaman acı
yan, hazan iç iizüntüsfüfü ve•bazan can sıkıntısını açığa vuran müşterek bir çeh. 
re göstermişlerdi. 

· ' 1 - Acryorfardı: 
· Ne de olsa ' kendileri de, orada harbedenler gibi insandılar. Katı yüreklili

ğin bir haddi,· bir hududu, b1r nihayeti vardı. 

2 - Uzülüyorlardı: 

Zira elli ikisi de ele1e verip bakim bir eda ile "- Eh, yetiıir artık. Bundan 
ötesi yasak! · durunuz!,. diye bağıramryÔrlardı. • 

3 - Cahlaiı sıkılıyordu: 

Zira Habeş gürültüsünün uzayıp giditin·den bir Avrupa muharebesi çıkaca
~ını sanıyorlar ve korkuyorlardı. 

O zama? Negüsün Fransız müşaviri olan meıhur hukukudüvel profesörü 
"Jez,,in söz~e~ine hak vermişt.im. O: 

" - .Ak yüzlü medeni dünyanın karşısına tali, o medeniyetin mümessili' sıfa
tile konu?n kapkara Clerili bir Afrika Amharisini çıkardı. - diyordu. - Bu a
d~m bir Avrupalı kahraman gibi şa.t,ilfath değil, belki çok mütevazi konuşuyor, 
Fakat her k~limesi ahi!Ieri, vesikaları ve iddiaları ile birlikte, Avrupanın mede
niyet~ni boğa~ bir tükürük ummanına benziyor. Bu bir peygamber değildir. Fa
kat bir peygamber gibi konuşmak hakkına malil<tir. Zira bu adamla arka'daşları 
Hiperitle mağlCıp edilen, ve istiklal aşkı Hiperit gazile boğuln ilk devleti temsil 
ediyorlar~ Bu.· devlet Afrikadadır, Avusturalyada da olabilirdi. Coğrafi noktanın e
hemmiyeti yoktur. Dünyanın emniyetinden bahsedenler Afrikanın da bu dünya. 
nrn 'içinde bulunduğunu unutmamalıdırlar.,, · 

Hiperit. 

f şte, telgraflara hergün göz gezdirenlerin yarın karıılaşacakları modern 
ı.zrait ! 

Franko ve müttefikleri eğer bunu henüz isııanyada kullanmıyorlarsa bunun 
1'Ltn._urrt ıır t'tto c .. .. ~ S.'IJ.('" ·r .,,. 1 ı:ı 'l 6'l • 
seoeoını ıspanyanın :oı;ulube, koy ve ta~la memıeKetınden zıyade, l<asaoa, ıeliir ve 
tt\ldH\i~1~1~memleketi oı'ınasında aramalrihr.' . t.. ı:J>ı. ..... A •«> ~... ... . · , ... .,.._ , . . .. . .. 

Bomba, Habeş ovalarında pek' ~otak ve kötürüm bir imha vasıtasıydı. Mo-
dern medeniyet orada derhal Hiperiti kullandı. İspanyada bombanın azami şid
:letile kullanılması vicdan hürriyetini ve milli istiklalini koruyanlara karşı bu si
lahın son defa olarak istimal edildiğine delfilet eder. Basklann bu imtihanda ıe-
ref doktorası vermelerine sevinmemelidir, korkmalıdır 1 

Hiperit yakleşıyor 1 Şekip GÜNDÜZ 

.. 
Bir Halit Ziya günü 

nasıl hazırlanır ? 

D~' gazete 
run inti -

şa.rından yarım sa. 
at sonra telefona 
çağrıldim: 

- Buyurunuz. 
-Niza.nıeddin Na. 
zif ınikonuşuyor? 
-'- Evet bayım ... 
Tattı kendisi. Aca. 
ba Nii.ameddin Na 
zifi · hatırlamağa 
limtm gören kim
dir? · · 

- Ben, Agah Sırrı. Eminönü Hal. 
kevi Başkanı. Size bir hatanızı bildir
. meğe lüzum gördüm. 

Bütün dikkatimi kulaklarımda top
ladım. Güzide arkadaşımın sesi devam 
etti: · • 

- "1937 nisanının on altıncı günü 
üstad Halid Ziyanın kaleme sarılışının 
ellinci &ğil, tam elli be!}inci yıl dö. 
nümüdUr. Üstadın ilk yazısı 1882 
(1298 nımt) yılında, !zmirde, Hüse
yin Hilmi paşanın mektupçuluğu za. 
m.anında, Aydın vilayet ·gazetesinde 
neşredilmi~tir. 

- TeşckkUr eqerim. Do~su bilmi
ifOrdum. Peki... Bu yazı neden bahse. 
diyor? • 

·- "Uyku nedir?,, diye bir şey ... 
Mevzuu bir kitaptan hul!sa edilerek 
alınmı~. 

-.:. Bfr daha teı::ekkür cclerim. - de
dim .• Yaltıız müsaade ederseniz sizin 

Nizamettin Nazif 
Sustu. Devam ettim: 
- Eminönü Halkevinin salonları ni. 

h:\y~t yüz elli kişi, iki yüz kişi, haydi 
bilemedin iki yüz elli kişi alabilir. El
li beş yıl nesillere kalemiyle kendini 
'Sevdirmiş bir· sanatkarın memlekette 
epi topu 250 kalp kazandığına mı ka... 
nisiniz? 

- Ne münasebet? - diye bağırdı. -
Böyle bir iddiamız yok. 

- E peki behey bayım, böyle bir ld.. 
dianız yoktur da ne diye kalkar Emi. 
nönü Halkevinde Halid- Ziyanın ellin. 

- Elli ~şinci... 
- ... Evet elli beşinci kalem yılını 

tes'it etmek istersiniz? Yer mi yok? 
Kaldı ki Halid Ziya gibi bir san'at a
damının böyle parlak bir' günilnü tes. 
id etmek hakkı Eminönü Halkevinin 
inhisarı altına konamaz. Bu evvela 
bir şehir ... Yahut evvela bir memle
ket, şonra bir şehir itidir. 

Ciddi konuşuyordum. Ciddiyetle 
dinliyordu. Nihayet ciddiyetle dedi 
ki: 

- Yooo ileriye gidiyorsun. Biz hiç 
kimseyi üstada karşİ Ôlan muhabbeti
ni izhardan alıkoyınu§ değiliz. Edebi. 

yat tarihinin bu hadisesini biz evimi. 
zin kültürel vazifelerinden biri saydık. 
Bir progr~m hazırladık. Ben (Servet 
f'ümın edebiyatı), ($crvet fünun nesri 
ve Halid Ziya) ve (Sanatkar Halit Zi-

Nizamettin NAZiF 

'YUGOSLAVYA 
~ _.k.a~dJA?~~ 

Plevne muharebesi 
Muhafız Paşa Belgrat şehrini 

topa tuttu 
Tuna boylanna büyük bir tariht şerefle yerleşmiş 
olan bir milletin Tuna boylarından askeri şerefine 
halel getirerek ayrıtamıyacağmı bilen Gazi Osman Paşa .. 

Y azan : N. N. Tepedelenli 
- 18 

Çok düşünmedi, hemen bir milli 
meclis, bir kabine ve bir ordu teşkili
ne dair muvakkat kanunlar neşretti. 
Türkiye ve Avusturya bu hali beyhu. 
de yere protesto ettiler. Bir harekete 
geçmelerine imkan yoktu. Zira Paris 
muahedesiyle prenalik "Büyük devlet. 
ler,, in himayesi altındaydı. Kendileri ~ 
de birer büyük devlettilcr ama, for- ,..., 
maliteye uymağa mecbur oluyorlardı. 

1862 senesinde kendiliğinden olmuş 
gibi hiç yoktan bir hadise çıktı. Bel. 
gradda bir çeşme başında güğümleri
ne su doldurmak için sıra bekliyen 
Türklerle Sırplar bir kavgaya tutuştu. 

lar. 
Türkler azdı, Sırplar çoktu ve zaten 

hadise mürettep olduğu için patlak 
verir vermez etrafta pusu bckliyen 
Sırplar da yetişip Türklere ' saldırdı. 
lar. Belgrad paşası en ufak bir tered.. 

düd hissetmeden derhal to~ulara e
mir verdi, şehir günıbUr gümbür bom
bardıman edildi. 

Miloş bunu derhal istismar etti. 
Bel$'r:addaki Türkelrin büyük bir kat. 
liam hazırladıklarını Avrupada yaydı. 
Sırp milletini bu tehdidden korumak 
için Belgrad kalesinden ve istihkam
lardan Türklerin uzaklaştırılmasını 

istedi. Buna derhal muvaffak olama
dı. Faöat 1867 de arsıulusal ııiyasada 
Ba.bıalinin aleyhinde bir cereyan belir 
diği ~man te~üslerini tekrarladı 

·-~··eldii~ .~ıtere bUYJ.ık el9wnhw vardtıi; 
ir n&tayı Ba.bı.l.ll reGde4eme.di. Be • 

gı:ad kalesindeki Türk muhafız ve as. 
kerler alınıp vazifeleri Sırp prensi Mi. 
hailoya devredildi. 

Tabii, ou fevkalade bir siyasi mu. 
vaffakıyetti ve o andan itibaren Sırp 
prensliği, Balkanlardaki hıristiyan 

milletlerin Babıaliye karşı olan bütün 
hareketelrinde müşterek bir erkanı -
harbiyesi halini aldı. 

Bulgaristandan kaçan: ihtilalciler 
Bükreşte bulunuyorlardı, onlarla an -
laştt. Karadağ ile bir ittifak yaptı. 

Bunu Romanya ve Yunanistanla yap. 
tığı ittifaklar takip etti. Bir taraftan 
da Bo~nada, Hırvatistanda, Arnavut. 
luk ve Makedonyada el altından tahri. 
kat yapıyordu. Bosnadaki müslUman
lan bile ele almıştı. Velhasıl dehşet. 
li bir faaliyet gösteriyordu. Daha 
kimbilir neler yapabilecekti. Fakat 
ömrü vefa etmedi. 1868 de bir suikas
te kurban gitti. 

• Prens Milan 
Yerine oğlu Milan Obrenoviç prens

lik tahtına çıkarıldı. Lakin Millin he. 
nüz bir çocuktu. Niyabet meclisi, onun 
gösterdiği dış sıyasa iktidarım gös. 
teremedi. M.aamafih Mihailo devrinin 
istibdadına şeklen olsun nihayet vere
bildi; kudret parlamentonun eline 
geçti. 

6 yıl sonra Hersekte A vusturyanın 
tahriki ile '.Babıciliye karşı bir isyan 
patladı (1875). Ve umulmıyan bir ne
tice ile karşılaşıldı. 

B~bıali Hcrsekteki isyanı bastıra • 
madı. Bunu iyi bir fırsat sayan Sırp 
prensljği Karadağ ile birlikte Os
manlı imparatorluğuna harb ilan etti. 
Tabii bu harbin ilanında Petrograd 
sarayı büyük bir rol oynamıştı. Ezeli 
düşmanına dehşetli bir darbe indir • 
mek istiyor ve dört bir tarafta ateşli. 
yeceği isyan yangmlariyle onu zayıf
latarak hedefine daha .koalyl;ıkla ulaş. 
mak istiyordu. · · 

Baslruıgıçta harp ta:bii Sırpların \'e 
Karadağlıların aleyhinde bir seyir ta
kip etti. Karadağlılar o civardaki kiıv. 
vetlerin harbe hazır bulunmamaların. 

dan istifade ederek bidayette ufaktefek 
muvaffakıyetler kazanabildiler. L!kin 
Türk ordusu cenubi Sırbistanı kolay. 

Belgrada kadar şöyle bir tenezzüh ya
pıverecekti. Ama pusuda bekliyen 
Rusya derhal müdahale etti ve Rus se. 
firinin Babıaliye verdiği bir ültima • 
tom harbin durmasına ve Türklerle 
Sırplar arasında sulh yapılmasına se
bep oldu. Maamafih az,sonra çar ken. 

disi, pan Slavistlerin tazyikine daya., 
namıyarak Türkiyeye harb ilan etti 
(1877). Rus orılula.n bir taraftan 
"'Rıall'°"1ıir[" ,,., h; .. + ... ,ıı-,.n na Anor1n 

luya s!'ldfrdllar . 
Düşmanın harbe dehşetli · bir hazır

lıktan sonra girdiği muhakkaktı. Ro
men prensliği ile Bulgar komiteleri. 
nin de Rus erkanıharbiyesindcn bü
yük yardımlar gördükleri, iyice silah. 
!andıkları ve Rusya büyük erkanıhar
biycsinin taarruz ve istila planında 
muayyen vazüeler aldıkları da anla-

şıldı. Lakin bütün hesapları Gazi Os
mıµı paşa adlı bir Türk kumandanı 
az kalsın suya düşürüyordu. Tuna 

boylarına büyük tarihi bir şerefle yer
leşmiş olan bir milletin Tuna boyla -
rından askeri şeref ine halel getirerek 

ayrılamıyacağını pek iyi anladığı an
laşılan bu kumandan Plevnede bir mü
dafaa harikası yarattı. 

Türkün yalnız ferdi kahramanlığını 
değil, askeri zekhını bir daha ve o 
zamana göre pek parlak bir şekilde 
dünyaya göstermiş olan Gazi Osman 
paşanın mehip hatırasını bura.da say
gı ile anmak lazımdır. 

'runanıI} minimini bir kasabasını 

dünya askeri tarihinin bi\yük bir şöh. 
reti haline yükselten Osman paşa, 

sırf İstanbul sarayının misline az te· 
sadüf edilir ahmaklığı yüzündendir 

ki kendisinin ve emri altında barbe· 
denl~rin kahramanlığı ile nihai zaf t!. 
rin kazanılamadığını görmüştür. E · 
ğer Plevne önünde meyus ve ezgin, 
tokatlanmı~ bir halde bozulan dU~ma • 
nı takip edebilecek taze kuvvetlerle 
kendisine yardım edilebilmiş olsaydı 
Gazi Osman paşa Tuna boylarında 
Rus harp tat:ihinin Prot nehri kTYI· 
larındaki mafrl\ıbiyetini bir defa da • 
ha tattırmış olacaktı. 

( Demım1 vtir) 

Romanf8h 
ta I ebelerin "on seri 

Eminönü Halkevinden : 
Evimizin misafiri bulunan dôst 

Romanyalı heyet tarafından bu flk· 
şam (cuma) saat 21,30 da Cağaloğ
lu merkez salonumuzda bir k9nser 
verilecektir. Bu konser ir,in davetiye 
yoktur. Herkes gelebilir. 

Bu konser lstanbul radyosu ile de 

..... _. ................ .. 
F'erdsiz cemiyet 
B UGÜN dünyanın birçok yerıe

rinde ferdleri, kendi kendı1eri. 
ni unutup yalnız mensub oldukları 

cemiyetin, sınıfın menfaatlerini. istık· 
halini di.:şünmeğe dn\'et etlen cereyan.. 
lar var. Bu zıhniyet türlü şek.Her, 

isimler alıyor; hatta bunlar bazan 
biribirine düşman kesiliyor. Fakat 
isimlerin, §ekıllerın ayrılığma ra.ğ· 
men f erdlerc, serbestçe du§ünmek 
hakkını vermemekte birleşiyorlar. 

Hakikat galiba fcrdı bir kıymet. 

miş; çünkü ferde kıyın et , ·ermiyen o 
cereyanlar, hakikatle de istedikleri 
gibi oynuyorlar. Cemiyete, yahut sını· 
fa faydalı olması şartile yalanın her 
türlüsüne izin veriyorlar . .Sadece izın 
vermek mi? onu bir \'azife, medeni 
(civique) bir meziyet sayıyorlar. Din
darların nasları münakaşaya hakları 

olmadığı gibi fcrdlerin de, cemiyet Ye. 
ya sınıflarının menfaatlerıne körü 
körüne bağlanmalarını istiyorlar. 

Karıncalarda, arılarda • belki de on. 
ları iyice anlıyamadığımız için - fer. 
di ayrılıklar olmadığını, yani onlarda 
biitün ferdlerın biribirine cenzedi'de
rini sanıyoruz. Bir karıncayı gören, 
bütün karıncaları görmüştür. İnFanJa
rın da öyle olması isteniliyor. Andre 
Gide'in anlattığına göre bu gaye bir 
memlekette tahakkuk etmek ~re 
imiş ... 

Gerçi insan oğlundan ümid kesil. 
mez; o. en büyük sıkı alhnda da, nas. 
lar dışında düşünmek, naslara uymı. 
yan hakikatleri .keşfetmek c~saretin~ 
gösterir. Tecessüs onun .kanındadır. 
Promethcos'un "gökten dehayı narı" 
e~ bü~:u.k azablar pahasına çaldığı gi. 
bı Galılee de, papaslara rağmen, dü~-

yanm. rlötıdüğünü söyledi. H~r yerde 
ve her deYirde GalUee'ler çıkabilir. 
Fakat insanlara, ferdin kıymeti olma
dığını söylemek onlarda insan oğluna, 

insan fikrine borçlu oldukları hürme
ti öldürüyor. Bir fikir, bir gaye ug. 

runda nefs:ni feda etmek insan icin 
.daima şer9fli bir , ş~ydir. Fakat. er_ 
aııı, .n.:uu ı"" AıYH*'1- uıuıaaJil lfıı.n~ 
a tine pek saplanan adı;ı,m yalmz kendi. 

ni feda etmekle kalmıyor, binlerce 
insanı öldürmcği, şehirler yıkma.ğt d& 
mübah görüyor. Hem de yalnız kendi 

kanından. kendi cemiyetinden olmı

yan insanları değil, kardeşini de öldU
rcbiliyor. Her gün tspanya'dan gelen 
haberler bunu bir kere dıı.ha teyid edi
yor. 

Ferdi inka.r etmek ~önüllerden mer. 
hameti, insanlığı kaldırıyor. Ferdsiz 
cemiyet, insansız cemiyet oluyor. 

Nurullah AT AÇ 

Japonyaya 
-. 
Ultimatom 1 
İngiliz gazetelerine göre 

Sovyet Rusya mOhJm 
bir karar v~rmlş 
İngiliz gazetelerinden bazıları §a· 

yanı dikkat bir haber vermektedir 
ler: 

Bu habere göre, Japonya ile AI. 
manya arasında komünizme karşı 
bir ittifak yapılmış olmasından mü· 
ievellit infial, Moskovada dairesini 
genişletmektedir. Bu cümleden ola· 
rak geçenlerde askeri ve siyasi ted· 
birler alınmak üzere Moskovada 
bir konferans toplanmıştır. içtimada 
hazır bulunan T~kyo elçisi Jurencf 
Japonyaya avdetinde, aradaki ihti
laflı meseleler derhal halledilmediği 
takdirde Sovyct Rusyanın 3 mayıs
tan itibaren Man'"urilc olan demir
yo1u muvasalasını keseceğini bildir 
mi,tir. 

Soy adı elmıyantara 
ceza 

15 mayısa kadar .soyadı almamı§ 
olanlara idare heyetleri tarafından 
valinin tasdikile birer soyadı verile· 
cektir. Bunlardan para cezası da alı 
nacak, cezayı vermezlerse cezaları 
hapse tahvil edilecektir. 

Şimdiden soyadı almak ıcın mü· 
racaat edenlere bu ct-.7-a verilmekte-

b 
1' 

f 



-- ---·-

r . 

• 30 NISAN - 19~ • 

~ ...... : ı· 
._ . -~-
Mündericabn~okluğundan dercedc· 

nt~ik, özür dileriz. 

Başvekil 
Mareşal Çakmakla 

gUrttştU 
Ankara, 29 - Ba§vekil !smet tnönü 

burun Mareşal Fevzi Çakmağı ziya· 
ret ederek iki saat kadar görüştü. 

Haber verildiğine göre milli müda· 
f~ Veki.leti yeni yıl büt1:esine sekiz 
ınıtyon lira da.ha iı.tve edilmesini iste. 
~i§tir. Bu para, ordunun motörleşti. 
rılınesine. deni:ı: kunetlerinin takvi • 
Ye81ne l!larf olunıfcaktır. 

$ ıı: • 

Baıvekilimiz ismet İnönü çarşamba 
nbahı Ankaradan ıehrimize gelecek, 
~~rimizde bir gün kaldıktan sonra İn· 
rılız kralının tac giyme merasiminde 
ha.zır bulunmak üzere Lontlraya mütc. 
v 'h CCCl en hareket edecektir. 

Taç &iyme merasimini müteakip baş· 
vekilimire Londrada iki iktisat mütc· 
lı~uısının mülaki olacağı söylenmekte· 
dir. 

Vataniler 
( 804 ttJraf ı l incide) 

larJa Türklerin beraberce çıktıkları yağ 
nıur duasıdır. Duadan sonra Arapların 
tarlıJuına yağmur yığdığı halde Türk 
lerin tarlalarına yağmur yağmamıştır. 
Türkler bunu ıapka giymenin semavi 
ceraa.ı sayarak §apkalarınt atmı§lar ve 
yeri~e sarık ve serpuş giymi§lerdir ... 

Propaganda diye ortaya atılan ~ 
munteıem belahet eseri kar~ısında gul· 
memek mümkün mü? 

Bir iftira daha 
Suriyedeki Arap gaıtelerinden Elinıa 

yuryor: • 
''Antıkyadaki fran konııolosbaneaı 

Tlirkiye davasının merkeri mi oldu? 
Çünkü Antakya Türkleri İran konso· 

loıhaneıinde mütevali toplantılar ~a~ı
yorlar ve :tran konıoloıile ınuhte1ıf 1§· 
ler üzerinde görüıüyorlar.,, 

eenevredeki müzakereler 
Cenevre 30 (A.A.) - Anadolu ;:ıjan 

Stnm~uıu~ımuu.toıı ı ı.>uuu•11.1' • 

Eksperler komitesi dünkü içt~~aıı;ı· 
d Suriye ile Sancak arasında muteka· 

a . 1 
bilen rabıtayı temin edecek a3an ar me-

selesini, Milletler cemiyetinin San_cakt~
ki kontrolü meselesini ve Sancagın sı· 
lihtan tecridi meselesini. Fransız ve 
Türk projeleri üzerinden, tetkik ve 

müzakere etmi§tir. 

Merkez Hau~asının 
hissedarlar meclf si 

toplandı 
Ankara 29 ( A.A.) - Türkiye Cum 
• t Merkez Bankası hissedarlar ate 

nurıye . .. saat 15 te 
llde umumi heyctı bugun . 

mumi Merkez: bınaıında ve 
Bankanın u · 
banka idare meclisi reisi Nusratın .reıs 

b k n 1936 ıdare r-· de toplanırak an anı 
J'1n k ba komisyonu raporlarını 

ve mura a . . 'b et 
tasdik ederek idare mecliıını ı ra 

mittir. 645 
Heyeti umumiye beher hi1&eye . 

. . · · de tasvıb 
kuru§ kir tevzı edılmesını 

etnıittir. 

Asılsız bir haber 
b .. bah 

Dünkü akpm ve u~~n sa . 
'k' · Sumer~nk 

gazeteleri~~e.~ .. 1 ısı Esad Sü-
umumi muduru Nurullah . edi· 
merin bafka bir vazifeye t~yı~ "s 
leceği ve yerine lktısat vekale·tı·ı"1c~· 

F 'k Kurtoğlunun getırı e 
teıan aı be amen 
ğini yazıyordu. Bu ha r tam 

asrlsızdır. 

Yol.urttan zehlrlentn• 
k w da otu· 

Zeyrekte hamam so. agınk Ze· 
Hayrıye, ııı 

ran Zehra , anası .. • . "'I N t n • zanna gore kenya, og u ur e . i Ier, 
d'kl . y...6urttan zehırlenm § ye ı erı ~e dır 

hastahaneye kaldmlmı§lar · 

Nf~an alan 
mftrettlpler 

) Pravda ga. 
. Moıkova: 30 (A.A· - • . yddönÜ· 
.:rttesinin kuruluıunun 25 .

17.C:. merkezi 
mü dolayıaile, Sovyetler b~r ıhgı ·etinden 
• L • • ete tahrır ey 
ıcra .ıı:omıteıı. ıaı 15 ürettibe 
M'ekliae Lenin ni•anını ve. . m 
dt muhtelif nisanlar vermııur. 

. 

Tramvay 
Şirketinden . 

Garip bir tamim 

120000 Jlra tazminat 
isteniyor 

e Şi•hane yokuşunda bir 
Geçen sen "' . . 

ka ..... 1 olmuş, b1rçok kıml!IC 
tramvay ,,_, d .. 1 U 

1 l e ve birçok zavallı a om §. 
yara anm ~ 

tü. K dr. 

Kadın muallimlerin 
iktidarlarından 

şüphe edilemez ! 
KU•tilr Bakanının bu halBh hare"etln 
önüııe sürat le j.(t'~eceğlnl tahmin 

t'lmemek için sebep yoktur 

Bu kazada yaral~nanlardan a ı. 
, Hasibe ile Abdullah, beşinci hu. 
~e, · k ı· 
kuK mahkemesinde Tramvay şır. e ı.. 

. . t ·1steg-iylc dava ctmışlcr-
nı tazmına 

dır. Topyckün tam 120.000 lira tazmi· 

nat istemektedirler. 

D
.. b"ıı1Jıyan duruşmada. Tramvay 
un ""~ d . t-

şirkctinin avukatı şöyle em1ş ır: 
"- Bunlar a.ğırcezada da. da \'acı 

. d 1 . hem orada tazminat iste-
ycrın e er, , d 
_. d 1 hem de burada. Bu a vanm 
gın cer. • .. 

dd
. 1:..,.,nıgclir. Şahsı davaları, ote re ı ~ be .... 1 .. 

d 
mc da\·asilc bcra r goru u. yan a am 

yor.,, 
D cı ,·ckıllcri ise. bu itiraza. "ora.. 

_avah i da,·amızdan çekildik. Taz. 
dakı şa ~ 

. t . tcgw·ımiı.i buraya anlatıyoruz. 
mına ıs • . 

t buradan karar ııstcmck ve 
Bu hususa 

k d hakkımızdır!,, diye cevap 
alma a 
,·ermişlerdir. .. 

Heyet, bu da\'~..:~r makbul gorcrek, 
tahkikat h3kimlıgınce muam~lc tc • 

kemmül ettirildikt.en sonra. da\'amn 
yürümesini kararlaştırmıştır ... 

"Hamfdlye,.nfn 
Yunanistan seyabatı 

Atinadan verilen bir habere göre. 
Türkiye mekteb gemisi Hamidiye Ha 
ziramn beşinde Faler 1imanına gelecek 

tir. Hamidiye buradan Korfu adasına 
ve Dalmaçya limanlarına gidecektir. 

ao urahk kUrk 
Arnavutköydc Büyük Bebek cad 

desinde oturan Ziibeyde karakola 
b;ış vurmu§. odasındaki 300 l iralık 
kiirkiiniin ça1ındığmı söylemİ§tİr. 

Şüphe iizerine hi7oıetçi Hatice 
yakalanmı§tır. Hatice kendisine mi· 
~afir gelen bir kadın tarafından ça· 
hndığtnr söylemektedir. 

JÇERIVt: : 
• Vali - Ilüsryln C&hit dııvıuıındıın dola 

yı ~keam gautes:I sahihi Sn·aa mrbu91ı 
:-,"ecmeddin Sad1km teşrii mıuıunlyetinın rrfi 
tıılrbinl havi tezkere Büyük Millet Mecll..t 
ne ,·erilmiftlr. 

• Maarif vekAleU her )11 aakerl }camp• 
çrJ<ac&k ünlverılte ve yilkaek mektepler ta 
)ebesinin iqeıdnl üıtüne almııtır. 

• ){aarlt vekAletl talebt-nin htr ne f"kll 
ve auretıe olur.sa olaıın ~cbebaJz mekttp de 
ğlftirmelerlni menetml§tır. 

• Belediye pl&ka re~lmlerinin t&kıdte bağ 
ıantııaıır lmkAnı mevcut olmadığmı gormu, 
tür. BJnaenaleyh hazirana kadar borcu veril 
ınemlf takııller ıdcrdep menedllecektlr. 

• Mart ayı içinde ~hrin muhtelif ıemtle 
rinde 33 ev, H arartıman, 10 dUkk!n yapıl 
nuf. 2ı;9 bina. da tamir el'lflmleUr. 

• Hazirandan !Ubarcn Bü)'Ukadada artiz:i 
·en ku)'lllU açma t,.crübelcrl yapılacaktır. 

)$ Akııarayda. yakalanan morfin im•lcllerl 
dlln 9 numaralı thtl!U mahkememne \'erli 

da tıwkif edl' ı-ek tevkifhaneye 
nılş ,.c ora Oh 

ö drrflm~J,..rdlr. Bu fabrikayı kuran an 
g n • 1 ·mıı z:cn~n Ermeni de dün yaka 
neıı :-;fşan sı 

ıanmı§tır. 
lf idarcPi bıı sene tatilde ilk mek 

" :Maar k ocuk bahre 
uklarrnı me§Klıl edece ı; " 

tep çoc karAcaktır. 1:? mektepte de 
1 rinl )irmlye çı 

Dün Afyonkarahinrdaki bir karii· 
miıden ~u mektubu aldık: 

"Bu sene Af yon fücsindcıı çıkacak o· . 
lan kızımt, kıı muallim mekteplerinden 
birine yerleştirmek istiyordum. Halbu. 

ki bu mekteplerden çıkanların ilkmek· 
teplerde yalnız: 1-2 inci sınıfları okuta· 
bile:ckleri hakkında umum mekteplere 
emir geldiğini haber aldım. Tanıdığım 

baımuallimltrden birine müracaat et. 
tim. Mesmuatımın doğru olduğunu ıöy~ 

ledi ve suretini bağlı olarak gönderdi

~im emri gösterdi. Bu en:ırin .Maa~~f 
vekaleti tarafından verilmış olabılecegı. 
ne ihtimal veremedim. Çünkü kız ve er 
kek muallim mekteplerinin programla-

rrnda bir ayrılık ve mektepten çıktıktan 
sonra da böyle bir tahdit ve kayıt ola
maz. Afyon Maarif müdürlüğünden 
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Kral Fuadln \·efatı dolayıaUc Mıııırda Uç 
ay matem tutuımum& kıırar ,·ertlmiştlr. 
Botazıann tahklmlndc Romanya ile ihtilAf 

kalmamıştır. 

• tta.ly& krıtlınıo kUçUk kızı Marla di 
Savola yarm sabah fChrimlzd n Atlnaya ha 
rekct edecektir. 

• çocuk battaaı dUn aona erm~tlr. 

• Belediye huııuııt otomobiller için humıııl 
durak yerleri tayin f!tınlıtir. 

• Eminönü halke\i 5 mayıa çarşamba g1.1 
nU ak~amı hlr (Halit Zlya) gcı:rsi tertip et 
mııı:tır. 

• Elektrik tarıfelerinl trtkik eden komis 
yon tarifede bir değl§lkllk yapınamııtır. 

• Türk - Sovyet demlryoh1 mukR"ele!!i 
bugiln BUrllk M!llet mce:taindc müzakere 
edılrcektır. 

DI Ş ARIDA : 
• f'apanm ıııbhl uıfyeU Atfrlsımr§tır. 

Bacakları ti,mektedir. 

•?.fıaır kapltillAııyonlarrnı ilga itin topla 
nan Montr8 konferanıımda Mıııır Ye Frraıııııız 

noktai nıızarlan araıımda bir aııla,m& bu 
1Ulc gelmiştir. fııUkal müddeU iki heyet ara 
ımda l2 ııcne olarllk kabul cdllmf§lir. 

• Cengiz han ahfadından prens Teh Mo 
gol mılletlnl 1 uıayral& bir konteranııa davet 

etmektedir. Mogollar Çthden aynlmağa kal'1 
olarak karar ''crmiı~rdlr. 

lir Fran.sız h&lk crphe1i 
yıııta büyük bir nUmayif 
verrn!§lerdfr. 

mensupları l ma 
yapmağa karar 

e k dolabı •••kil edilecektir. oyunca ...._. h • Amerlkada Ohio vılAyetlnde feye%8.ll leh 
• tııtanbul B&Jl&:>1cllcrinl temsilen Uer ksank ap lıkMinden 25000 ev tahliye edilmietlr. 

den birer rnuralıhaatan m re e 
yl 111~.stn r gUnU Ankara.ya gidect>ktlr. • Yugoııtavyada mUtemadl ya~urlıır 
bir bflyet pAU

19 
mayıs ıenllklerlnden evvel U\'a ve Marana nchlrlerini tqırma.kta de 

• JWiyoda . ı·ı vanı etmektedir. Yeniden bir kmm arul au 
ben bir ıerl konferana ~er 

ge.nç!i#~~::Onferanıı )'ann akp.m Selim sır tar altmda kalmııur. 
cektır. . rmeııl partice ten!lp olunm~ * Sofyada. bir anarıl11t §ebek~ yakalan 
rı Tarcanın 'e mıebr. 
tur. • ·abaneı dlll,.r mektı>bindc • 1ngllterede nazır mu~larınm 5.000 den 

• Onıverıııte ,:8 rnıta bllflllJl8Cllklır. 4.000 ıterllnge lndlrilmeııl hakkında işçi r•r 
fmtlbantara ı; 

1
:) Romanvalı aeyyah Usi tımıfmd&n yııpıl&n tadil teklifini. avam 

h 1 ·:ı.ae bu unan • • 
• Şt r mı lenk koymu~lsrdır. kamımuıı ıza reye kar'§! l iu reyle reddelmlf 

be dun Abidtye c;e 
t&le , ,.1 ticaret. odası heyeti diln lır. 

• Beyne.nıll tır $ Çekoıılo\'akyada Uç men11ucat !abrıkaem 
ııchrimlıden ayrrtmıf 

beni temin ve tatmin edecek bir c~vap 
alamadım. Lütfen Maarlf vekaleti ma
kamının nazarı dikkatini celp ve benim 
gibi evlatlarını okutmak iıtiyen kız ba. 
balarının şüphelerini izale buyurmanızı 
candan saygılarımla rica ederim ... 

Bu pek haklı şikayette bulunan kari· 
imiz::n imzasını ve mektubunu sakladık. 
Kültür Bakanhğı tarafından istenirse 
derhal gön:icririr:. Fikrimize gelince kı· 
saca söyliyelim: 

Kültür bakanı tarafından, böyle bir 
tamim i~in şahsan bir emır verilmediği· 
ne, Kültür Bakanlığı amirleri ı.izerinde 
böyle bir telakkinin hüküm sürmemek. 
te olduğuna ve efcr Kültür bakanlığın
da bu nevi kanaatlere bağlı amirleT var· 
ııa derhal bu haııtahktan tedavi edilecek 
!erine inanmaktayız. Bütün kadın ilk 
mektep muallimlerinin ılkmekteplcrin 

üçüncü, dördün ve be§İnci sınıflarında 
ders vermekten aciz bulunduklannı kim 
iddia edebilir? Böyle bir iddia çok garip 
olur. Afyon kültür direktörlüğü tarafın 
dan 1935 sayı ile ve K.C. Ba~er imıasile 
her mektebin ba§muallimine yapılmış o. 
lan bu ttbliğde bir yanlıthk olsa gerek .. 
Kültür bakanlığının bütün kadın ilk· 
mektep muallimlerini haksız bir itimat. 
11zlığa muhatap etmekte olduğu zannı· 
nr uyandıran bu vesika, sanıyoruz ki 
Kültür bakanrmu:r seri bir müdahaleye 
sevkcdc:ek ve Afyon kültür direktörü· 
ne büyük bir hatada bulunduiu bildirile 
cektir. 

Kibrit hırsızı 
Cerrahpll'ada oturan Şiikrü dün 

gece Büyiikderedc kibrit fabrikasına 
girmiş 200 kutu kibrit çalmış kaçar
ken bekçiler tarafından yakalanmı~· 
tır. 

da c;alı_şan 1.200 amele, ırev llA.n edertk fab 
rikaları l9gal etmlotır • 

lir DUn Moako\"&dıt, So,·yetler birliği c;ocuk 
mul!lkl mekttplerlnln l'D istidatlı genç muııı 
kl~lnaaları 'raııında mll8&bakalar yapılmı~ 

ur. Bu mekt,.plere •o bin çocuk devam tl 
mekl!!dlr. 

lir Bulgar kralı pukalya bll)Tamı dolayı 
ıl!e ılvll ve ıuıkl'ı1 nahkemeler tarafınd•rı 
mabkQm t'dllmlf olan 463 ııiyuet ve hukuku 
ı\mme me,•kutunu affetmlttlr. 

lir Londra otobUıı müatahdemlnin l'N'iııe 
mani olmak tçln yaptlma'ktA olan mllzakere 
eğerler akim kalmr~tır. Şarki tng11tereııln IS 
nRkllye otrketl tııı:ııeri bir uıumatom vererek 
eğf'r, bir mayııa katlu lıt11kleri 111&! olunma 
tlı#J takdirde mezkOr tariht,. grev yapacal; 
larıııı bildlrmiflerdlr. 

ııı Alman propaganda nazırı doktor Go 
00111. mllll aoayall11t partlııt tara.fındlln tt!rtlp 
edilen kUıtllr kong-re•i münuebctiyle ı\ mı 

yıııta Danz;lge gtderekUr. 
ı;r Ha\'& aUrat rekonınu kırmaya teşcb1'{Jıı 

eden Franmz tayyarttbl Delmette tayyare 
ili h!l\'8da ateı alarak yere düşmu, rarçalan 
mı~tır. Tayyareci zamanında p&raşUtle aUı 
yAblldlğindcn yalaız ptk h&:lf ıurctte yara 
la.am~ur. 

ı;r lngl'tert.de yu.zdc lki buçuk fıllz1 i 11"1111 
müdafaa iııtikrazmm yüz milyon İngiliz lira 
ilk tertibi dün ihraç olunmu~tur. 

.v Joipoa imparatorunun doğumunun 36 
neı yılüönümU mUnaHbetile dUn Tokyod:ı 

bir geçit reıml yapılmıı ve imparalonın 

öaUc;len cınhl!t bin ıuıkt'r geçmiıtır. 

"' Franınz gazete buanlar remi •ıotl. ı 

mav1.sta raute çıl<arılmımıı~ıt karar v~r 
mloUr. 

.;: Stoyadlno\iç Yıu:9ııtavyadaki Mııcıır 

ekllltl\'ttltırl mllineıııııtlf'r:inı kabul ed•rtk bıın 
lıırm hsrııt m,.tal{batı hakkmda kendill!'rıle 

m~ım uz:adıya Jrllrll~tilktl'n ııonrA lst•klrrlnin 
lllhllkkuk dtlrllecl't'İ \'Udındc blıluıımıı,tnr. 

• Franını: hUkfımt.tl devlet mcmurlarmıı 

ııendlka teıkll f!tme hıı.kkmı veren kanun 
1~)1h&.'!ını parlAmantoya te,·di etmiıtır. 

TAN'da : 

HlnUlnln aava,ı ve 
bizim aava,ımız 

.Ad.,rz l'a.:ıcmın 6iitıuıımd11 bcrmu· 
ta.i savrulıııı gÜndelik 'kcranıcftt"ıt bir 
ô.yct: 

Gandi mistik bir alim, Nehru bir 
Oksford mezunu, İpi fakir bir üm. 
mi olabilir ... Bu ihtilal belki orga· 
nlze değildir, halk kütlelerini arka. 
sından götürmiyecek. belki bir rok 
ihtilaller gibi sönUp gidecektir. Fa· 
kat Hindistan "münal\a§a., ,.e "nıü. 
ukere,, ile değil, ancak kütleye da
ya.nan organize bir ihtilal ile kurtu
lacaktır. Milli istiklal mücadelesi 
olma.saydr, Türkiye de bugün bir 
müstemleke olacaktı. . 

Si:: ne Mııtyor.'1ınu= A Uahıııı::.ı so. 
ı•cr.wııiz. .. Ri:: ki.nıi::, Tltntıi. kim' Bi. 
~i.m i.!fikltil ~t'lll§nuı girmemi:: içiıı kJı. 
lımwzu .!IVa.m..-rnıız kdfi. gelmi.•tir. 
Hintlinin bi::.inı o d.cvirdcki hn1i:n_;:c 

ıılıı~mruı için bir kere mi;.,takil o7mıı· 
"': ycııidcn cihangir devirler geçirme· 
sı sonra bıt İ..'ltiküili kavbotrnesi tıe 
bu11un isycmım duynın~·, üi~ımd~r. 
Son kclimc1.er.in bcn.u;rliğiııc alilan· 
nur,- u<m mii.<ttcmlck"C i7r, miisff!mlckc 
arasmdnki /ar1.· pek çoktur ~ckr.rim. 
l'c biiyiik iim1tlr. dii§nuı ~' HindıJ.cnı 
S~l.apurµrı m.iU.cttir o. v· c, Briftıll!/tı 
ırnrfl.<ıiindcn a'ırılmmıı a;imımmı 01t 
·"efil d.(Jt•ri11.d.c hi.ç rlr. lchi1f~ oTmtt::. 
Japoıtya J..·11pı .ot ınil11 bekli.t1or. Bir 
(Man.ı;uk11-0 ''!1.. "Hindi.,taıı") bir 

. (d.omiııııoıı Tliııdi.,ta.11) d1J.1ı daluı ne· 
lanı.elidir. O nıiilmrek fa.J.·fri kimin 
fnhril.~ fti§iııi bir tahkıik et de ya/] 
fahtayrı basma.' 

KURUN' da: 

Biz kollektlf bir •ulha 
taraftarız 

fi ollck fi f c m.11 i !ICi t n ro f ı n rı 111 ıs1111 z f 
Yok.yı. mcı1 .:::·i. aıılcı.,mnl.<ır yapnııytı 
mı çıtılı§ıy?r.<tıow:.1 

l§fo b:ı il.·i ,<r1111ldcıı bjrino. m.iı~p.!'J 
cwrııı •·crrliııi::; mi d~ 3iya.aada 21~ flL 
ya.it ııt bu ,,iya.si blo'IM girmc!lc h.a:ır
lanmı..J 3<f.!JITl!/Or3lllll/Z . 

Bütıiıı Avrupa m-0rkc::.lcriııilc bir 
g~lip golm<J oar. rataklı 1vıgo11 kum .. 
pn.ıty~''' hıı!füııclrdr, sefir, diplomat, 
h.aridyc 11<'1cili, oosM, mali.yeri toşı
nıaktaıı dclı.,~tli p<ıra 1-..'lrıyor. Stıd.ri 

F; ·tnnı bııgii.Jı gi1:.al bir ya.::ty1a Kıt. 

1·111ıda düııya sıya~ını i.Jle lm ba.. 
kımdaıı ctiit ediyor. A!flli :xtn•:ında 
m.rslbıuıt umıım mii.d.iirWğii mcm!ck"t 
mii-J<rtıiri old11tiıııt11 rl.rs halırTatmağa 

lii;unı gördüfjilm.ii:; bu arktıda,pmtz 

diyor ki: 

Fa.şist de\'lctlerin dış politikalann. 
da hamle y~pmak, harekete g~
mek, · genişlemek arı.usu gibi fazla 
dinamik bir faaliyet göre çarpmak
tadır. 

Hareket noktuı bu olunca bunun 
kendisine göre bir de taktiği olmak 
gerektir. Bu taktik, Milletler Cemi. 

yeti yerine ittifaklar vUcuda getir· 
mek \'e bunun için de derhal faali· 
yete ge<;mekle kendini hi~c;ettiril'. 
Meseli. Bejgra.d • Roma anlaşması 
bu mevzii paktlara bir mi!ıal olarak 
ileri 5Ürülmektedir. Ve şüphe!!it ki 
bu har('kt'tl"':in git gide bazı yt'ni 
tecrüb"'t'ri de yapılmak istenecek. 
tir. 1\'it~1tim T..ch hariciye nazırı 
Bek'in RiikreR Pe_yahati hakkında 
hu şekilde tefsirler yapılmaktadır. 
Bi~ gelince. biz inki~afımrz için 
diinnmn P\ılhüne muhtacız. Dünya. 
nın karı 1klrktan muztarib olması 
nihayet bizi de muztarib eder. Bu 
rshrııbı ciddi surct•C' hissedr.n,er bi
z:mıe beraberdirler. ı::ulh:ı babaları. 
nın k~rdcşlerinin. C'oru,rlahnın <'e· 
~tlcri u~tilne bacıanı 1( 1 ~\'\l~nlar 
\'r. sulhü bir hava gibi teneffüR va. 
sıtası sa.yanlar için sulh ancak kol. 
lektif bir şckild~ korunabilir. 

ACIK SOZ'de : - -
Açık Söze 

açık bir mektup 
"YfJfil:e Hnlib,, im.:n.otıııı bııgiiJt E. 

tonı izzet :,öy1~ bir ya::rnm <rlfmn bo1 
1.·e."rrl.en 1m11ımcrm i ! : 

Meslek adamla ını. kendi meslekle. 
(Sayfayı C:"'tıirini:) 

Kara Davud 



_ ___.. --

--- T D R K Sinemasında 2 film birden ---• 
1 - HA YAT MÜCADELESi 2 - AŞK ŞARKiSi 

F ranınzca Milino operası tenoru, zamanr-
Bütün dünyayı meıgul eden me- mızın Karuzosu 
raklı mevzulu ve Milletler Cemi· AI.I ESSANDRO Z1UANI 
yetince takdir edilen, her taraf ta Vereli • Puççini ve Giordano 

alkışlanan büyük film operaları 
KAREN MORLEY - KAROLA HöHN • 

BARBARA PEPPE PAUL HORBIGER 
Bugün matinelerden itibaren 

Bugün matinelerden itibaren -

SAK ARV A Sinemasında 
2 büyük filmden mürekkep fevkalade bir program: 

JAK LONDON'un meıhur ro- iliveten umumi talep üzerine: 
manından iktibas edilen ve JEAN FRED AST AIRE -
MURAD ANDRE BERLEY ve G1NGER ROGERS'in 
WINNIE VINFRIED tarafından büyük muvaffakiyetleri 
fevkalade bir surette yaratılan Fifoyu Taklb Edelim 

Denizde Dsyaın (Follow The Flcet) 
Eımalaiz film Şarkılı musikili film. 

Saat 4, 1,2 ve 8 de seanılarmc:la Saat 2 1 ,2 ve 6 acanslarmda 

Suvare 8 de her iki fibn birden 

lstanbul Tramvay 
Şirketinder: 
İLAN 

tatanbul Tramvay Şirketi üzerinde, "Tekmil §ebekede muteberdir., kaydı bu 
lunan ve tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını \•eren kartların mcr'iyeti 
yeni tedris senesi b~langıcına kadar uz.atıldığını, bu kartları hamil bulunan 
yüksek mekteb talebesine bildirilir. 

DIREKTORLlJK 

rine ait işlerden gayri yerlerde kul- arı u ft e r es a 1 &e ~i 
.._'I Pil-

1 
H 'k ı~d1111111bm1111mhı:11::::ı~.n:ar.::.-:!: 

ıanmamak bir kanunla mukayyet İNGILTERE TACININ iNCiLERi!! 
olmak gerektir. Bir tıb fakültesi Akıllara hayret verecek bir zen· ji 
mezunu mesela iç işler bakanlığı- ~I ginlik, fevkalade heyecanlı bir g 
nın, kendi mesleğine ait olmıyan her 1 mevzu i! 
hangi bir branşında vazife bulma- : S. M. VI mcı Jorj'un taç giyme H 
malıdır. Ve bu böylece bütün devlet : töreni haftasında lstanbul ve dün Si 
mücsseselerindc .. um~i hedef olma- 1(1 yanın bütün büyük şehirlerinde H 
lıdır. Doktor, muhendıs, eczacı veya y aynı zamanda gösterilecektir. g 
herhangi bir meslek adamı için, u:-xa.nr:ın:::m:::m:::m::mn11nm::::::::: 

kendi mesleğinden b~ka işte Umit 
menolunmahdır. 

Hatice 11.atib nam diğer Suad Der. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Hııydarpaıa Numune hutaneshıde geı;ir 

dljim hutalılt eanasında gösterilen dikkat 
ve ihtimamdan dolayı gerek eUbbayı kirama 
ve gerek memurin \'C mtistahdcmlno \ 'C 

bilhassa bqheklm Klzım Lokay ile lç hasta 
Jıklan kıımı şefi mUtchassıı doktor general 
Te\'!ik Sağlam ve bayan Mllfidc I\:Uım ve 
muavinleri baylar Burhan, Sami 1·e Sabriye 
alenen tc§ekltUrU bir borç bihr ve bunun 
1&ym razetenlzle ne§rinl dilerim. 

ı, Banksı .. mf'murlarından 

Nureddin Atakul 

vi§'in §il aııda Mos1xnxula bulıt1uluğ11. 
mı ve oradan dl& Tahrana hemşiresi 
nczdiııe qiaccefjini ue iki ay müddetle 
lstanbıılda bulunmıyacaymı bildir. 
meye Wzum görürüm. Hatice Hatib 
t;n rı;;; yedi aydır Açık Sözle olıı-n mü
nasebetini kcsmi§ lnıZunmaktadır. O. 
nun tarafnulan ya::ılmad.ığı muha.k
ka.k oU:ın bu "nıühim nokUıi ~r), ı 
okuduktan 80nrG 1ae in.nnm "1.6 f oU:ı 
bana gel.e,, diyeceği tutuyor. Eski kitap satın alınır 

.. YENi ADAM'da: 

Hlmld için ne yapardım ? 
Htim4d için herkes bir feY aöy'ledL 

Ffikat IU bizim ''BoltacıoğUı." nun or. 

Her lisan~ evde kalmıf buma ve 
yazma kitapları utmak iıtcycnler bir 
kartla İltanbul 218 poıta kutuıu adrni 
ne müracaat etmelidir. Böyle kitapları 
olanlann evlerine de adam ıönderilir 

toya attığı fikir rok doğru1 lıte, sa. iyi fiatla satın alınır. 
bık lJnivcrsite Rektörü ve ldhik ga.zc. 
teci arkaliagımızm fikri budur: bakanıdır. Okuyunuz: 

Elimde kudret olsaydı. Himid için 
ne yapardım? Dil§ündüm. Birden 
aklıma geldi: bir heykelini diker- . 
dim !,, dedim. Sonra yine dü§ündtim: 
''olmaz!,, Şuna karar verdim. HL 

Bir Korto'nun, bir Tibo'nun, bir 
Mari Bel'in zaman zaman birer 
kuyruklu yıldız gibi memleketimize 
uğrayıp geçmeleri, memleketimizde 
günlerce ve günlerce sanat hasbı-
halleri yaptıran ve ufuklarımızı ay. 
dınlatan bir nur ve ziya huzmeei 
dalgalandırır dururdu. Bu san'at. 
karlardan halk zcvkahyorsa san·a. 
ta bağlı vatand&ilarımız ayni za
manda ders almış oluyorlardı. 
Derken zamanla ufuklarımızda mü. 
tckamil memleketlerin olgun üstad
larmdan ibaret san'at yıldızlarını 

göremez olduk. Ne olmuştu, felek 
da.imi devrinden mi kalmıştı, yoksa 
bu ıeyyareler mahreklerini deği§ti
rerek f ezalarda mı seyrana gitmi§. 
!erdi? Ne o, ne bu. Sadece vergi 
meYzuatımız içine karışan Uç be~ 
kelime bu gibi sanatkarların sahne 
ve konserlerini yüzde yetmi§ beşe 
vara.n bir tekilf mecmuasının taham 
mill olunmaz sıkleti önünde bırak. 
mış olduğundan zaten hususi teşeb. 
ooslerin temin ettiği bu imkan ken
diliğinden ortadan kalkmı§ bulunu. 
yordu. Bunun bir yanlışlık eseri ol
duğunda. bizim ~Uphemiz yoktur. 
lJuna ildvc odcocl; bir çi/t sözümii::: 

mid'in eserlerindeki kelimelerin sa
yı.eı kadar ağaç dikmek ve bir or. 
man yapmak. Hem de bu ormanı a. 
kasya.. çam gibi ağaçlardan değil, 
me§e(len, gUrgenden yapacağım. Bu 
ağaçlar asırlarca yqar. Bir kere 
orman bünyesi aldılar mı, fertleri 
ölse bile maşeri sağ kalır, ölen tek 
mete yerine yüzlerce yenisi çıkar. 
Orman fikri ebediyet fikridir. Bu 
ebedi ormanın adına "Abdülhak 
Hamit ormanı" dercüm. En doğru 
fikirler çok kere en garip olanlar. 
dır ... 

CUMHURJYET'te: 
KUHUr Bakanına 
açık mektup 

Dün "Al~m,, da /:::et Melih, Vi. 
ya.Mda tanulığı bazı kadııı artistler. 
dcıı bahseden bir güzel yazı nqrctti. 
Bıt yazıda birl:aç tane de re.sim ıx.ırdı. 
llcr1""1.tü Nadi. o yazı!ıı okunıuf ve 
böy~ lnr todGi ile kt:ıelmc .!artlm.&f o. 
lacak ki bazı güzel sanatlan pek o
te~li t'e 9enf bir iislılpıtz. ağ:ıım.ı::ın 
mıyunu akıtacak bir fekilde anU:ıtıyor. 
Bt1. a1'1at14G muhatap olan da kültiir 

1'ar: 
1 - Ertuğrul Mulıain kuU:ıklamı 

çrn?Mın! 

! - ArcUtiye giin doğdu! 

·- -- - - .. 
--- - --- ·-·-_____.... ... 

M NiSAN - nn 

Şark ordusu neden mağlup oldu ? 
Kabahat Aptullah Paşada mıdır ? 

Padişah .Reşad'a ordunun 
vaziyetini anlattım. Fakat 

KAmil Paşa ile ŞeyhülislAm ••• 
"Gazi Ahmet Muhtar Pata SadrAzamdı. Ser yaver beni 

VUlielAnın toplandığı odaya glltllrdUğU zaman Mahmut Şevket, 
Hurşlt ve Hadi Paşaların da davet edlldtklerlnl anladım.,, 

lBugiln, 1zmtrdcn, bir vapurla cenaze 
si gelen General (birinci terıkJ Abdullah 
(pafa) Balkan harbinin ilk de\·reslnde 
o. manlı lmparatorlu~unun birinci e:ı.rk 
ordusu kumandanlığını yapmıştı. 

Bu ordu Abdullah (paşaJyıı uzun yıl 
Jnr azap çektiren bir matlflbtycte uğra 
mı§lır. 

Bu'garların Çatalcaya kadar gelebil 
melerine ııebep olan bu mağlOblytt, aca 
ba h:ı.ktkaten birinci ferik Abduliabın 
a:ıkcr1 hatalarının, harp sanatıne Yukuf 
s·ızıu~unun bir elim netıcesl midir? Yok 
63 birinci §ark ordmıu harbin lllnı Anın 
da mahlmm bulunduğlı, mukadder bir 
Akibetc mi uğramııtır 'l 

Bugün o acı stınıcrln Uzerlnden tam 
~irml Ilı; yıl ı;eçmır1 bulunuyor 1·e Bal 
kan harbinin ilk devreılnde imparator 
ıugun bu talisiz birinci ıark ordusuna 
kumanda etmlı olan gtneralln cenaze 
m('raıdnıl yapılmaktadrı. Balkan felfike 
Unin acı bir tecelleslnl askerl hayatı bir 
çok kıymetli ı;ıı.h~malar, cesurane ifa 
edf!ml§ vazifeler arasında ve ı;ok temiz 
~eçmiş olan merhumun hatırasına yük 
!emek hata olur. O gt'rek bir 111 askeri 
divandan \'C gerekse cCkArı umumiye 
den beraat karan almı§tır. Biz bu ve,ı 
leden istifade ederek Balkan harbinde 
aiyul parU kavıaıan denilen epla fell 
ketin tesiri ne ordunun. lııhijll devri tm 
paratorluğunda dU,tllfll acı vulyetl biz 
ut bılytik rütbeli bir kumandanın ağzın 
dan nakledeceğiz. 

Bu kumandan bir.zat Abdullah pap 
nm kcndlsldlr. Bu yazı ıeriıılnl merhu 
mun Balkan harbine alt yaptığı 11qrl 
:\at ne hayatm'1a bizzat aöylemtş oldu 
ğu hatıralan dikkatle mezcederek yazı 
yoru.ı.) 

"Sultan Reşat,, la bir mUIAkat 
Jrablue garpte halya ile harp de· 

VC\!ll ediyordu. Lozanda yapılma~ 
olan sulh muahedesini memelekettc 
hic kimse kabul etmek niyetinde 
de~ildi. Bir avuç fedakar ve merd 
Türkün çok büyük mahrumiyetlere 
katlanarak kızgın çöller arasında 
misilsiz kahramanlıklar gösterdik
leri giinlerde Babıalisi, sarayı ve 
çe§it çeşit siyasi partilerile birlikte 

lstanbul imparatorluğunun içeriden ve 
dışarıdan göze vurduğu feci ve f e· 
liketli manzaranın farkında değildi. 

1908 inkılibmm üzerinden geçen 
dört yıl icinde Osmanlı devleti dün 
yada yalnız dü~man kazanmak için 
gayret göıtcrmiıti. Gazetelerin bir 
kıımı Pan T uranizmden bahsediyor 
bir kısmı ise bir müslüman birliği 
kurulmasını istiyordu. 

Meşrutiyetin ilanından doğan . 
merak ve hassasiyetle üzerimize di- 1 
kilen gözler Jatanbulda hep böyle ı 
istila planlan ile uğraııldığmı gör
dükce biran evvel kolumuzun kana 
drm;zın kırılması için çareler dü§Ün 
meğe fırıldaklar çevirmeğe batla· 
mışlçırdı. 

Bu meyanda Balkanlarda aleyhi
mize bir ittifak yapılmı!tr. 

Hakikatte hilaf etin manevi kuv· 
veti bir hayal ve imparatorluğun 
maddi satveti bir vehimden ibaretti. 
Bu hemen her yabancı devletin ma· 
lumu bulunuyordu. Biz kendi kendi 
mizi aldatmakla meşgulduk. 

l§te T rablus garp harbı meydanda 
idi. iste Yemen ve Havran hadiseleri 
meydanda idi. Rumelideki muhtelif 
ekalliyetlerin iftirakçı hareketlere 
kar§ı olan meyitleri de hiç ıüpheıiz 
Sultan Reşada yaptırılan ( Selanik 
Manastır - Kosva) seyahati ile orta· 
dan kalkmış değildi. Buna rağmen 
günün birinde Babıali Balkan dev· 
!etlerini "silahla tedip etmek,, arzu· 
sundan kendini alamadı. Yani 912 
yılı eylulünün on sekizinde tam öğ
le vakti seferberlik emri verildi. 

Bundan birkaç gün sonra, padi· 
şahın doğduğu gün yapılan bayram 
günü, mutat tebrjk merasiminde bu· 
lunmak üzere Dolmabahçe sarayına 
gitmiştim. Defteri imza ederken 
..padişahın beni huzuruna davet et· 
tiiini,. bildirdiler. Buna evvela bir 

Vazaını: Sadık Duman LEmekZiBrkanıharpBinba.§ıJ 

Ana.doludan geum ikmal cfra.dınm hali pek fccidi. (Resimde Balkan 
harbi cs1UU11.ıd<ı Aııa<Lolud.arı gclcıı bir a!aym Ilaydarp~ :istasyommd.an 
~·ıktıfjı göı-iUiiyor.) 

llarbfo il<i1mıda>ı bir buçuk yıl önco 
lstanlmlıı z'yarct etmiş ulaıı Sırp 

Knılı PiyerZe Veliaht Yusuf l=zeddAn 
bir 4rada 

mana veremedim. Zira böyle gün 
lerde ··sultan Reıad,, m nazırlarla 
aadrıazamdan ve teYhülislimclan 
başkasını kabul etmediğini bilirdim. 

Yanma girince gülümsiyerek se· 
lamımı iade etti ve hicbir mukadde· 
meye lüzum görmeden sordu: 

- Ordunun vaziyeti hakkındaki 
mütaleamzr ıöyler miliniz} 

Ordunun vaziyeti} Benim bu va
ziyete dair söylecek birçok acı söz· 
lerim vardı. Fakat bunları ··sultan 
Re§ad., a anlatmakla ordunun eler 
hal ıslih edilebileceiine hiç kani de
ğildim. Bununla beraber kendiaine 
ordunun ne berbat ve hazırlıksız bir 
halde bulunduğıınu açıkça anlattım 

ve ilave ettim: 
- Harp memleket için büyük bir 

felaket olacaktır. maazallah.. Peri· 
şan olabiliriz. Saltanat makamınm 
bütün nüfuzunu kullanarak nazırlar 
üzerinde müessir olmağa çal11ınız; 
neticesi pek acıklı çıkacak bir harbe 
mani olunuz. 

O, herhalde benden böyJc birce· 
vap alacağını tahmin eını,iyordu ki, 
sözlerimi bitirince biran <lalgm dal
gın yüzüme baktı. Sonra: 

- Garip şey .. • dedi - Hele siz 
yarım saat kadar dı§arıda bekleyiniz. 
Vükelayı kabul edcceiim. Sizde on
larla birlikte gelininiz ve bana aöy· 
lediklerinizi onların yanmdfı tekrar 
eder~iniz. Zira bana öyle geliyor ki 
ıiz pek mühim şeyler biliyor ve pek 
miihim feyler ıöyliyorsuı\uz. 

••frade,. sini yaptım. Filhakif.t, 
yarım ıaat sonra o vakitler ŞP,rayı 
devlet reisliğinde bulunan Kimil 

pata ayan reiıi Ferid pqa ve §eyhiil 
İslam Cemaleddin efendi ile birlikte 
tekrar padişahın yanma girdiğimiz 
zaman bütün bildiklerimi tekrarla
dım. Lakin ne ıöyledimae hQf8 git· 
ti. Şeyhülislam ayan reisi ve Kamil 
paşa benim fikrime ittirak etmiyor
lardı. Belki de sadrıazam müıir Ah
met Muhtar paıadan çekindikleri 
için böyle hareket ediyorlardı. 

Günahı boyunlarına!.. Yalnız pa· 
.:u ............ v ............ ----- r.. .. 
havereyi hı:men saraydan çıkar çık-
maz kendisine ulaıtırmıf olmalılar 
ki ertesi gün Babıaliye davet edil
dim. Sedaret bat yaveri beni derhal 
Gazi Ahmet Muhtar pafa kabinesi· 
nin içtima halinde bulunduğu ıalo· 
na soktu. 

O zaman umumi erkamharbiye 
reisi Hadi paıa ile ( l ) Mahmud 
Şevket ve Hurıid paşaların da bu 
lunduklannı gördüm. Sadnizam 
Ahmed Muhtar paıa oturduğu yer 
den bize dedi ki: 

- J tal ya ile yapılacak sulh T rab
lus garbı elimizden almaktadır. Lo· 
zanda hazırlanan bu sulh muahede· 
sini kabul etmemek lazım ama bir 
taraf tan da Balkan devletleri ile harp 
ihtimali pek ziyaqe artmıı bulunu· 
Yor. Balkanlarda bir harbe girersek 
1 tal ya ile harbe devam etmemize 
im kin kalır mı~ Mütalealarımzı bil
dirmenizi rica ediyoruz. 

Hurtid, Hadi ve Mahmud Şevket 
pa§alara baktım. Henüz bir fey söy
lemeğe karar vermit olmaclıklannı 
tahmin edince dedim ki: 

- Değil Balkan hükumetlerinin 
dör?üyle birden, hatta yalnız Bul· 
gar~atanla yapılacak bir harbı beta
rabılecek bi rorduya malik bulun· 
mamaktayız. Harp kuvvetlerimizin 
pek pcripn, daiınrk ve iyi •ilihlar
dan mahrum bir halde bulundukla
rı kanaatindeyim. Eğer böyle bir 
harpte Osmanlı ordusu düımanı Ça· 
talca hattında tevkif edebilirae bunu 
büyük bir muvaffakiyet addedece· 
ğim. 

Aaabi bir aıker olan Ahmed Muh 
tar papyı bu cevap herhalde ıinir
lcndirmitti. 

- Balk.an hükumetlerile yapıla· 
cak harbe dair aynca ıizin mütalea· 
nızı soracağız. Şimdi ıize yalnız Lo. 
zan muahedesi meaelcaini soruyo· 
rum. 

Ben de asabi bir cevap vermekten 
kendimi alamadım: 

. - Sile daha kestirmesini ıöyle
dim. • dedim - • 

-Bitmedi
Sadık Dwnan -----

( ı) Se\'l' mu&hedNini imzal&mlf olaD1&r 
dan biridir. 
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Ahrette 
randevu 

Beyazlı mavili bir ev. f 
Sema gibi mavi, köpükler gibi be· 

}'az ... 

Dıvarlar beyaz, pencerelerin pan. 

curlan ve kapı mavi ... 
Bunu sakın zengin bir aileye aiddir 

sanmayınız. Zaten o kasabadaki in -
•anlar o kadar seret sahibi değildir 
ler. Onların bütün zenginliği, güne. 
şin bol ıııkları, tabiatın güzelliğidir. 
Buraaı, bir katlı, küçücük bir evdir. Ö
n~nden geçtiğim zaman kapısını açık 
gordüm. 

Kasabada zaten ekseriya. gündüzle• 

ri, kapılar açıktır. . ... 
Temiz badana edilmiş taşlıkta gozu. 

me bir çuval mısır, bir sepet sofan 
çarptı. Ortada temiz parlıyan bir ma

aa, etrafında birkaç iskemle. . 
Yanımdaki yerli arkadaşım Sabrı 

ye sordum: 
- Burada kim oturuyor:' 
- Bir dul kadın .. Kocası ressam-

dı .. Binalarda nakkaşlık ederdi... Ahba· 
brmdır istersen bir kahve içelim .. 

f çe~iye girdik. Siyah elbiseler ~'.}'• 
tniJ genç bir kadın bizi karşıladı. Çok
tnü~ avudları, tenini soldurmu;tu. O 
yüzde güzel kalan, yalnız parlak göz

leri ve muntazam d!Jleriydi. 
Sabri beni takdim etti: 
_ Bayan Vecihe! Beyefendi İs • 

tanbuldan geliyor. Sizin evi pek beğen. 
di. Ben de içeriye girmesini teklif et· 

tim. 
Genç kadın m"hcubh·etle: 
_ Aman efendim. bizim evin ne· 

resi go:izel? • dedi. - küçücük bir fuka· 

ra evi.. .. 
Takdirle cevap verdim: 
_ O kadar güzel, o kadar güzel 

ki... Hem de ne temiz bakılmış. ne 
muntazam l hele manzarasına diyecek 

· Bütün=od,euiı....ava!ınmn alıuıd~ 
_ Evet, manzarası ıüzel... Buna 

diyecek yok ... Kocam, zaten bu husu· 
siyeti için bu evi satın almıştı .. Fakat 
rica ederim buyurun biraz, küçük sa-

londa oturalım. 
Bu. sağ tarafta, mini mini bir oda 

.d. Temiz basmayla kaplı bir sediri 
ı ı . 

vardı. Dıvarda birkaç manzara lev. 

hası asılıydı: 

_ Merhumun eserleri .. 
Küçük bir etajerin üst<J.nde, gümü~ 

bir çerçevenin içinde bir erkek res?1ı 
görülüyordu. Fakat evin bütün temı.z
liğirl,. uyı.,.yan Lir hali vardı: Resım 
toz içinde. çerçeve ise, uğulmamaktan 
artık kapkara olmuıtu. . 

Kadın sanki bir sağ adamı takdım 
eder gibi, eliyle itaret ederek: 

_ Kocam! - dedi. 
Oturduk. Kasabayı beğenip beğen

mediğimi sordu, sonra il.ive etti: 

- Seyahate bayılırım. Ben esasen 

İstanbulda doğdum. Derken meml~
keti terkedip buraya geldik. Başka hıç 
bir seyahatim yoktur. . 

Bir rafın üzerinde dizilmİJ kitaplar 

vardı. Onlara baktım. 
Kadın: 

Bunları kocam almıştı! - dedi. • 

0 .. ;delidenberi,. ben artık okumaı 01• 

dum. .. 
"Ölmek,, yerine "gitmek" sözünU 

kullanması garipti. Herhalde bu ma • 
temden evvel bu kadın, çok okumuJ 
bir inıandı. İtten harap olmuı elle. 

. .. .. 1•• d Fakat 
rinde bir incelık goru uyor u. 

k ak meleke-yalnız yaııya yaııya onutm 
aini kaybetmiş olacak ki, muhavereye 

k .. .. rım b·· 
baılıyor, ıonra dalara sozu ya .. 
rakryordu. Fikrini ifade etmek ıçın 
tnlinaaip kelimeleri güçlükle bu~uY;r• 
o zaman gözleri parlıyor, zay \ı e. 
tnikli yüzünde, çukurlar. buruJU ar 

hasıl oluyo!'du. S b iye. 
Dııarı rıktığımız zaman, a r • 

:ı d d' • Kocası 
- Zavallı kadın l - e ım. 

çoktan mı öldü? Ç k ağladı, 
- Dört sene oluyor. .o ldu 

· •an o · 
çok inledi. Haftala~ca. p;rıs Çocuktan 
Çok seviıen b!r çıfttıle · w 

• w var) yaşamaga 
dolayı (çünkü bır oglu d nberi işte 
k ren sene c 
atlandı. Fakat, ge:s lıktan kcn. 

b .. d .. w •• kadın kıskanç u gor ugun 
dini yiyor. 

1 ')'ı ' • 1 ' ~,, ı ,. ı"'' 
~ . 'y,,. 

Allah allah .. Kimi kıskamyor? 
- G n yaz buraya gelen bayanı. _ eçe 
_ Ya ... Geçen yaz gelen Bayan, 

d tunu mu elinden almış? 
onun os 

- Ne ni.inasebet? yok canım ... 
. d" yanın en namuslu kadını· 

Vecıhe, un . 
dır. 0 kadın onun kocasını clınden 

Y . ölüsünü... Anlamıyorsunuz 
aldı. anı k .. D • . ., b u keı:fetme guç. urun 
degıl mı, un s 

size izah edeyim. 
Kahvelere dotru yürüdük. Sabri, 

anlatmağa başladı: . 
t t böyle, kocasını kaybetmıt 

- ş e k d' · 1 
olmak fikrine yavaş yavaş en ını a 'f· 

tırıyordu. 
Günler geçtikçe. artık kendinde ağ. 

k d t i kalmamıştı. Son derece 
!amak u re .. .. 

b:izülmü~tu. Fakat bugun 
zayıflamış. . . . 

..... .. halden gene ıyıydı. Onu 
gördugunuz .. . h"d' 

S
arsan çokturen a ıse, 

bu derece ' . 
'ın vakasıdır. Gene evıne, 

geçen senen 
nda olduğu gibi bakıyor, 

kocası zamanı 
. l:k yapı"·ordu ... Hele o cerçeve, o 

temız · J ı· · k k . .. de kaç kere sı mır, aç ere 
resım. gudn önünde, küçük bir sak-
parlatılır ı.. k ., 

. . . k hirbir zaman e SIK ol • 
sı ıçınde.çıçe :ı ,, .•• k' 

1\11 humun aevd:gı ıtaplar, 
mazdı. '1 er 

k 1 muntazam surette srra
' t' a ile ba ı ır, 
ı ın ... d' Vecihe, 0 zamanlar şöyle 
ya dızılır ı. 

derdi: · 
.. Kederim geçmez ve geçmıye -
. - B nun sebebi de onu görme. 

cektır. u l'k · Ç" . temaa edememez ı tır. un 
mezlık, ona . 

k · ·ım ki ölüm herşeyın ıonu 
k.:.i ben anı ' 

• 'ld' Manen ayrılık bile değildir. 
degı ır. . . 

h dakika yanımda hıssedıyc· 
Kocamı er 
rum. O her an buradadır. 

"Dindar bir kadındır. Bet vakit ab
dest alır, namaz kılar, dua eder. Kom. 
şular, onu yalnız bırakmama~ _iç~n aık 
sık ziyaretine giderlerdi. Bılakıı o, 
yalnızlıktan hoşlanır, daima müteveffa 
lcncallllın h;ı.uali:vlf'! vasıım;ısr. nnurı 
resmine saatlerce bakmağı tercih eder• 

di. 
"f gte söylediğim gibi, bu kadın, 

pek mükedder. pek muztanp ruhluy
u. Fakat başkaları saadeti ~aarl kabul 
e<lerlerse o da felaketi öylece benimse. 
miş. acısiyle ruhunu parçalamağa alı~· 
mıştı. O, gözlerini dünyaya kapadığı 

zaman kocasına mutlaka kavu~acağ:ı.na 
emin olduğu için, ölümü tevekkelle 

bekliyordu. 
''Mutckiddi. Ah, bu şekilde inana • 

bilmek ne iyi şey .... 
"Ona bu dünyada yaıamak adeta 

bir seyahat gibi geliyordu: Ukbadaki 
uzun bir mevcudiyet içinde kısa bir 

seyahati 
''0, randevu saatine muntazır sa

bırlı bir aşık gibi, kocasına kavupca~ı 

bekliyor. böylece günleri geçip 
a~ . 

idiyordu. Yabancı kadın gelmeseydı, 

b
g hala böyle devam edecekti. u. 

"Yabancı diyorum. Çünkü o, bir 

nebivdi. Keyfi için seyahat eden bir ec . 
Amerikalı. Nedense bilmem, bu tarafa 
u ·ramış. Kasabanın manzarasını beğc
n!rek, bir iki goJ.n kalmağa karar ver-

mİt· 
"Garip halliydi. Onun garabeti, 

'kısa eteklerinde, keaik saçlarında, bo-

l Y
üzünde değil, gözlerinin bakışın• 

ya ı .. 
d 

dı. İnsan onlara baktığı zaman, a-
ay .. .. ) bakı ba bu gözler ne gormuı. neye • 

ca .. d" 
yor?" diye dütünur u. 

(Arkası Yann) 

Nakleden: (llntirc ~iireyyn) 
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17764 kiş inin ölürTIUne 
mal olan har başladı 

1 
Büyük makam ve hanlık kazanmak hülyaaiyle ~rpıf&J1 
Giraylannı 1 O aene aonra kimse tanımıyordu. Biri kaçb 
ölünciye kadar Edimede yaşl\cb. ' 

Kam 
öbürti 

1578 yılı 30 nisan günü 359 se· 
ne evvel bugün iki ordu kartı kartı· 
ya geldiler .. Kanlı çarpışma üç gün 
sürdü. Her iki taraf kati galibiyeti 
k<lzanmadan harp saha3tnt bırakma · 
dılar. 

Bu harbi tarihçi Peçevi §Öyle an· 
latır: 

- Muharebe üç ~iin de\'am eder. 
Salı giinü, bizimkilerin şiddetle 
muntazır oldukları tatarlar kırk elli 
bin mıktarında yetişirler. 7764 İra· 
ni maktül, l 0.000 den ziyadesi suda 
garkoldu. Esir edilen A•rş han dahi 
Osman pac;a huzurunda idam edilir. 
Ganayim, bihesap. 

lran ve Kafkasyada büyük mu· 
vaffakıyetler kazanan ordu dönü. 
yordu. Sadrıazam Mustafa paşa ca 
<ıuslarından hirine: 

_Sen lrana git . Bütün hazırlık 
ları öğren .. Tehlikeli bir maksat O· 

)ursa haber ver .. dedi. . . ... 
Casus §U haberi getirdi. 
- Iran ordu$u kaybettiği yerleri 

almağa hazırlandı. Yürümeğe hazır· 
dır. 

lran ordusunun başına §ahm ZC"\' 

cesiyle Osmanlr ordusundan kaçmış 
olan Nahçivan valisi Şeref han geç· 
mişlerdi. iki kola ayrılan ordu Şir
van üzerine yürüyordu. 

Bu çarpıJmada Kırım hanlığına 
bir sene önce çıkmış bulunan Meh· 
met Girayın biraderi Kalgay Adil 
Girayın kardeşleri Gazi Giray ile Sa
adet Giray, oğlu Mübarek Giray da 
buradaydılar. Muvaffak olmak için 
canla, başla calışıyorlardr. Çünki.i 
her biri ileride bir mevki kazamırak· 
larını umuyorlardı. Gösterdikleri ce 
saret yarın han olmaları için gÖ?' Ô· 
niind~ miyar olacaktı. 

rakat hiç de öyle ol:naclı. 
l~te senelerce sonra vuku b·.ıbn 

hadiseler ... 
* • • 

1588 yılı 30 ni:mn günü 349 
sene evvel bugiin Kırım hanı lsliım 
Giray ölmü§, Kalkan Alp Giray yeni 
hakanlığa hazırlanıyordu. 

Fakat hiç de öyle olmadı. Yeni 
hanlığa Gazi Giray getirildi. 

Gazi Giray lran seferinde 
Mehmet Girayın maiyetinde iken e· 
sir diişmiiş, yedi sene lranda kaldık· 
tan sonra Erzurumda Osmanlı ordu· 
suna knvuşarak lstanbuln gelmİ§tİ. 

Gazi Giray icraata ba~ladıktan 
bir miiddet sonra halkın al('yhtarlığı 
gittikçf' artmağa ba§ladı: 

- f lak Alp Girayındı .. 
- Senelerce yurt dr~mda gezen 

Gazi Giray bize baş olamaz. 
Diyorlardı. 

Bir gün şehir hemen bir ihtilalle 
kaynaştı. 

Her ağızdan: 
-Alp Giray .. 
-Alp Giray .. 
Sesleri yükseliyordu. 

Sütun Kırımlılar da bu IClin ar
kasından koşuyorlardı. 

Etraf sükune karıştığı vakit: 
- Yatasın Alp Girayın.. diye 

bağırıyor ve alkıtlanxyordu. 
Alp Giray, han olmuştu ... 

• • * 
Bu hAber lstanbula geldiği vakit 

padişahın hiddeti kat kat arttı: 
- Çabuk iki hanı, Mübarek Ci· 

ray ile Alp Girayı buraya getirin .. 
Diye bağırdı. 
Kırımda Alp Giray tahta geçmek 

le beraber Gazi Giray makamım 
kaybetmemişti. Kuvvetleriyle çar. 
pışmakta devam ediyordu. 

Mi.ibarek Girayla Gazi Giray lı
tanbula dönme emrini aldıklan va· 
kit ne ynpacaklarım §aşırdılar. 

Mübarek Giray: 
- Ren bu emri dinlemem .. Ken. 

di kuvvetleriınle sarpışmm .. diyerek 
ayrıldı. 

Alp Giray: 
- Ne kadar karşı dursam neti· 

cede mağlup olacağım. Fermanı din
liyerek lstanbula giderse.."ll hanlığı el 
de ederim .. diye dütıündü. 

... . . 
Miibarek Giray çerkeslere iltica· 

ya mecbur oluncaya kadar çarpl§tı. 
Alp Giray, yüz altını~ kiti maiye 

ti ile İstanbul yolunu tuttu. 
Her ikisi de meramlarına nail o

lamadılar. 
Alp Giray ölünciye kadar Edime 

civarında sükun içinde yaşadı. 
Habeş imparatorunun tahmini 

General Grazyani geçen sene 
bugün Sasabene hattını işgal ederek 
biiyük bir muvaffaıyet kazanmı§tı. 
Ayni gi.in Adisababaya gelen impa· 
rator Havas azansı muhabirine §Öy)e 
diyordu: 

- ltalyan ileri hareketi derinlik 
itibariyle mühim olmakla beraber 
gcniılik itibariyle ayni ehemmiyeti 
hAiz değildir. Kati olarak muzaffe· 
riyet ka7..anacağımrzdnn sureti katiye 
d~ eminiz. 
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Meryem ana kandilinden 
Arnavutköyünde 

yedi ev yandı 

böyl.e bir yığın 

Diln gece saat yirmi birde ArnavuL 
köyünde büyük bir yangın olmuş, ye 
di ev tamamen yanmıştır. 

turmuş, evin ikinci katını alevler ta. 
mamen sarınca yangından komşular 
habedar olmuşlardır. İtfaiyeye tele • 
fon edilmiş, Beyoğlu grupu yetişin
ceye kadar yangın bitişik evleri ada
makıllı sarİnıştır. 

Yangın iki saat kadar sürmüş, Di
mitri, Yorgi, Lina, AnastM, Tanaş, 

Ka.rakoya ait evler tamamen yanmış. 
tır. Yanan evler sigortas11,dır. 

Yangın Elçi sokağında 20 numara
lı ahşap evden çıkmıştır. Bu evde 75 
y~ında gözlerinden malul Sultana o
turmaktadır. İhtiyar kadın f'!ekiz bu
çukta Meryem ana kandilini yakmış, 
kiliseye gitmıştir. Kadın kilisedeyken 
kandil parlanııı:ı, kaplamaları tutuş • 

-------------~------

212 tayyarenin 
bombaladığı şehir 

(B~ tarafı 1 incide) 
!US için lazım olan vapurlann mik
tarını bildirecektir. 

2 - Salamanka hükumeti, tahli
ye aleyhinde müdahale etmiyecek
tir. 

Hendayedeki f ngiliz miimessilli
ne, asi general F ranko ile temM ede 
rek generalin mültecilerin tahliyesi· 
ni güçle§tİrebilecek her türlü deniz 
ve kava hareketlerinden içtinap et· 
mesi hakkında İngiltere hükumeti 
tarafından talimat verilmiştir. 

Bas mahfellerinde söylendiğine 
~öre, Bilbao hükumeti lngiliz ve 
Fransız harp gemilerinin himayesin 
de olarak Bask vapurlarile mülteci
lerden Saint - Jean - de • Luzu tah 
liye etmek tasavvurunda bulunmak 
tadır. 

Saint • Jean • de • Luz'da mülte 
cileri kar§ılayacak olan hususi komi 
teler bunlardan bir kısmını Fransa· 
ya bir kısmını da lngiltereye sevk 
edeceklerdir. 

ispanya Hariciye Nazırı 
Pariste 

Paris 30 (A.A.) - lftpanya Ha· 
riciye nazırı Delvayo ile refikası Ya-
1enciyadan buraya gelmi§lerdir. 

214 tayyare birden 
Berlin 29 (A.A.) - Röyter ajan 

smm Bilbao muhabiri Guvemika 
ya kartı yapılan hava taarruzu esna· 
smda Almanlara ait elli iki bombar· 
danan ve 162 de diğer hafif bom bar 
diman ve takip tayyaresini gözlerile 
ıördüğünü bUdinnittir. 

Yaktıktan sonra 
Biskaye cephesi 30 (A.A.) -

Havas ajansının muhabiri bildiri
yor: 

Dün öğleden sonra Gucrnicayı İ§" 
gal eden asi kuvvetleri hicbir muka
vemete maruz kalmamıcılardır. Şe
hir, tamamile harap olmu tur. 

Vahşet niimuneleri 
Bilbao 30 (A.A.) - 22 bombar

dıman tayyaresilc 6 avcı tayyaresin 
den mürekkep bir filo Bilbaonun 
1 O mil §arkında kain Galdacano is· 
mindeki kasabaya bir uçu~ yapml§• 
]ardır, 

T ayyarcler yarım ~aat kadar ka
!abanın üzerinde dola,r.u~lar ve bir 
kaç ağır bomba ile birçok yangın 
çıkaran bombalar atmışlardır. 

1 2 ev tahrip edilmi~ ve civar or
mnnlar tutu~muştur. 

Ava tayyarelerinin kaçmakta 
olan ahaliye mitralyözle ate~ etmi~ 
o1duklan söylenmektedir. 

Astlere göre 
Guernica cephesi 30 (A.A.)_ 

Havas ajansının muhabiri bildiri· 
yor: 
Guernicayı müdafaa etmc':te olan 

13 milis taburu Bilbaoya doğtu kaç
mışlardır. Asilerin mevzileri ,imdi 
Bilbaoya 20 kilometrelik bir me!a· 
fede bulunmaktadır. · 

Yabancı devletin maksadı 
Paris 29 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Matbuat, Guernica, l:>ombardıma 

nından tekrar bahsedert:k Bvsk hü
kumetinin Pariıteki heyeti tarafın· 
dan verilen bir tebliği nC§retmekte· 
dir. 

Oeuvre, Populaire ve Humanite 
gazeteleri, BMk l-ıükumetinin bu teb 
lb·atı hakk•nda tafsilat veriyorlar. 

Bu ~azetelere göre, heyet Ih~k 

nıilletııı :n vazivetini izah etr:ıi~ ve 
l:u rr.=!!e.:n yabc-ncı hir meınl::!,ete 
karşı açık ve sarih surette mücade
lede olduğunu söylemİ§tİr. ÜÜ}man 
erkanıharbiye i ··abancı askeri reis· 
lerinden müte~ .kildir. Birkaç ay 
evvel, yabancı bir memleketten gön 
derilen bir murahhas Pariste Bask 
hükfııneti azası ile mülaki olmuş 
Ye mezklır hükumeti mukavemet
ten derhal vazgeçmeye davet ederek 
aksi takdirde merhamctsizbir imha 
harbına tevessi.il edilebileceğini söy
lemek suretile tehditte bulunmuş· 
tur. 

Heyet, bu yabancı memleketin 
tank ve mitralyöz imali için Bilbao 
madenlerini ele geçirmek istediğini 
ilave etmİ§tir. 

Tiran ziyareti 
(Ba1tarafı 1 inetde.) 

sadın ltalyayla Yugoslavya arasında 
akdedilen anla§manın Arnavutluğu 
alakadar eden ciheti hakkında mah1 
mat Yermek olduğu anlacıılmakta
dır. Malum olduğu vechile İtalya ile 
Yugoslavya arasındaki anla~ma es· 
nasında, Arnavutluğun arazi tama· 
miyeti de -iyasi teminat altına alın· 
mı~tır. 

F llkAt Slayet tabii olarak, Adriya· 
tiği aşan Şiği sarayı memurları gayri 
faal kalmaynraklardır. Bundan bir 
kaç ay evvel Roma ile Tiran arasın· 
da akdedilmiş olan ve ziraat için se
nevi 1 O milyon liretlik bir borcu ih· 
tiva eden mali anlaşma yeniden ~öz 
den gecirilecektir. Bir ltalyan şirke· 
tinin inhisarı altında bulunan ve Ti
ran İJ mahafilinde ademi mcmnuni· 
yeti mucip olan, Amavutluk tica
reti de münakaşa edilmiyccektir. 

Ve nihayet, kral Zogonun pek 
yakında, yüksek sosyeteye mensup 

Osman Cemal 
Sahne bayatını 

anlatıyor 
Kavuklu Hamdi ile beraber -

Çorumlu asker rolünde -
Darülbedayicilerle birlikte 

Osm 11 Cemal 
Kaygılı 

fa mı çıkıyorsun, 
çıkmış mıydın? 

Yarın akşam Şehre 

mini Halkevinde 
oynanacak olan 
Musahipzatle n i n 
Aynaroz Kadısı pı. 
yC'sinin bugün pro. 
\'ası yapılacaktır. 

Piyesin esaslı rol. 
lcrindcn birini yapa 
cak olan sanatkar, 
muharrirlerim i z
den Osman Ce. 
mal Kaygılıdır. 
Diın, O~man Ce. 
maile görüşürken 

kendisine sorduk: 
- Sahneye ilk de. 
yoksa eskiden de 

Bize şu cevabı verdi: 
- Benim şimdi de sahneye filan çı

kacağım yoktu ya, fakat Halkevinln 
teklif ve ısrarına dayanamadım; ora. 
ya naçiz bir hiunet olsun diye niha. 
yet çıkmıya karar verdim. Sahneye 
eskiden de bir hayli çıkmı~ım. Hür
riyetin ilanından sonra ilk defa sah. 

neye çıkanlar arasında ben de vardım. 
O zaman sahnede ilk yaptığım rol 

IKizım Nami üstadımızın (Na~ıl ol
du?) isimli piyesindeki Çorumlu bir 
nefer rolü idi. Bunda çok muvaffak 
olurdum, beni hiç kimse sahnede Ço. 
rumlu bir askerden tefrik edeme1,di. 

O zaman henüz on sekiz. on dokuz ya. 
şındaydım. Daha aonraları birçok de
f al ar. birçok sahnelerde, birçok rol .. 
ler yapmıştım. 

- Senin için meı:ıhur Kavuklu Ham
di ile de orta oyunu oynamış derler, 
doğru mu? 

- Hamdiyle orta oyunu oynama
dım ama, hürriyet senelerinde rahmeL 
li Hamdi gelip bizimle birlikte !!ahne
de bazı komediler oynamıştı. Ne ya. 
man, ne sanatkar adamdı o! 

- Ba.~ka kimlerle, nerelerde sah. 
neye çıı<mıştın? 

- Hürriyetin ilk yılından sonra en 
çok bazı cemiyetlerin müsamerelerin
de, hususi yerlerde filan çıkarılım. 

- Ne gibi roller yapardın? 
- Ne rasgelirse ... 
- Sen galiba bir zamanlar tiyatro 

filan da yannıştın, hatta. hem yazını~. 
hem oynamıştın! 

- Evet, öyle bir şeyler de olmuştu. 
Bundan on, on iki yıl önce büyük bir 
rövü yazmış ve şimdiki şehir tiyatro. 
l!IU artistleriyle birlikte ayni rövüde 
altı yedi rol yapmıştım. 

- Şu halde niçin vaktiyle sahneye 
intisap edip bir aktör olmadın! 

- Ey, ne yapalım, kısmet böyley. 
miş ... :şen vaktiyle iyice sahneye in
tisap edip işi tam ona dökmüş olsay. 
dım, gazetelerdeki yazılarımı kim ya. 
zacaktı? 

- "Aynaroz kadısı,, ndaki roli.inde 
muvaffak olabilecek misin? 

- Ne bileyim ben. gelin, görün! 
Pek muvaffak olamasam bile bu be • 
nim için bir kusur sayılmaz, çünkü 
benim adım ne Behzad, ne Galib, ne 
Vasfi, ne Hazım, ne de Naşid ... 

'HABER 
stanbulun en çok sat.lan 
hakiki akoam. gazetesid i 

iUtnlarını , HABER'e 
verenler kar ederler. 

Landi della Rovere ailesinden bir 
kadınla evlenmesi de mevzuubahis
tir. 

1 te mevcut meselelerden bazı
ları ... 

Berat petrol madenlerini teftiş 
Tiran, 30 (AA.) - Kont Ciano dün 

İtalya ile Arnavutluk arasındaki siyasi 
ve iktisadi münasebetler hakkında kral 

Zogo ıle uzun bir mülakat yapmıştır. 
İtalya hariciye naz:m,. bu mülakattan 

sonra tayyare ile Berata hareket etmiş
tir. Burada imtiyazları İtalyaya veril· 
mi§ olan petrol madenleri vardır. 

Irak Hariciye Nazırı 
şehrimizde 

(BG-1 tarafı 1 incide) 
Kadıköy kaymakamları frak konsoloslu 
ğu erkanı ve birçok diğer z:atlar yük. 
ıek misafiri ağırlamafa gelmişlerdi. 

Ayni trenden inen vali ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ yüksek miaafi 
rimiz:i, kendisini karşılamağa gelenlere 

1 
tcıkdim ettikten ı1onra irak ve Türkiye 
milli marşları çalındı. Misafir, refaka
tinde vali ve Irak elçisi olduğu halele 
askeri teftiş etti. Müteakiben Ankara 
motörüne binilerek Tophane rıhtımına 
geçilmiJ ve oradan kendilerini bckliyen 
hususi otomobillerle Perapalas oteline 
gidilmiştir. 

Misafirimizin beyanatı 
Dost devlet nazırı b°J sabah Perapa· 

!as otelindeki hususi dairesinde Haber 
muharririni kabul ederek u mühim be
yanatta bulunmu~tur: 

- Henüz Ankaranın ınuaz.zam tesi
ri altında bulunduğum cihetle çok söz 
söyliyemiyeccğirn. Herhalde şunu söy
liyebilirim ki, Ankara ve lsta~bula 
malik olan mıllct hakikaten bahtıyar
dır. Bunların hepsinden ev,·el Büyük 
Atatürk gibi bir b~a malik olmak 
bihtiyarhğına nail olan Türk kar. 
deşlerimizc cidden gıpta ediyoru~ 

Türklerle Iraklılar arasındakı sa. 
mimi münasebattan bahsetıneyi fazla 
görüyorum. Ben ve arkadrişlarım bu. 
rada, Yeni Türkiyenin hayatının he: 
safha.c:ında katdtiği büyük hatvelerı 
yakından tetkik edip, memleketimiz 
için nafi bir der~ ahyoru7~ 

!stikbalin ufukları. Türkiye ile lra· 
kın müşterek mesaisi içiıı, ümit ede
rim ki çok büyük fırsatalr saklamak
tadır. 

Tiirkf ye - Suriye 
- Akdi mukarrer olan Şark misakı 

diğer kom§u devletlere de. açık oldu. 
ğuna gtre, günUn birinde bu misaka 
Suriycnin girebiclceğini umuyor mu. 
sunuz? 

- Suriyenin Şark misakına girme. 
sini bUtün kalbimle ümit ederim. Müs
tllkıı bır ~uı ıyı:nuı uu 1111.!)01.... JUhl-

mam etmesini biz İraklılar herhalde 

temenni ederiz. Ancak bu sahada yal
nızca hüküm veremeyiz. Çünkü Şark 
mieakına. dahil diğer devletlerin mu. 
vafakati de ~arttır. 

Buraya gelirken Şamda iki gün kal. 
dım. Vatanperver Suriyelilerin Türk 
mılletine olan samimi hürmetlerinden 
hiç şüphem yoktur. Bugün Cenevredc 
mevzubahs olan meseleler halledildik. 
ten t1onra Türkiye ile Suriye arasında
ki münasebalın çok samimi olacağını 
ka\•iyycn ümid ederim. Esasen Suri
yelilerin menfaatleri bunu iktıza eder. 
Şunu da ilave etmek isterim ki. An
karada Suriyelilere karşı gerek Baş. 
vekil Har.retleri, gerek Hariciye Veki. 
li, ~erek diğer zevatı muhtereme ha. 
yırhanane bir te\'eccühten başka bir 
şey hissetmiyorlar. Suriyelilerin, bir 
gtin, Türk hükumetinin bu teveccü-

hünden istifade edeceklerine hiç şüp
hem yoktur. Ve bu, çok yakın zaman
da olacaktır. 

]rakın iç ve dış siyasası 
- Yeni lrakın dahili ve harici son 

tekemmülatı hakkında bizi tenvir e. 
der misiniz? 

- Irak hakikaten, inkiı:afına ve ta. 
kaddümüne lbımgelcn bütün anasıra 
maliktir. Kendi nü! us ve mevkii ne gö. 
re kuvvetli bir bütçesi, muntazam 
bir orduıııu ve modern bir memleket 
için lizımgelen diğer unsurları haiz
dir. Bittabi Türkiyenin atmış oldu. 
ğu geniş ve yüksek hatveler kadar de
ğilse de, eskisine nispeten. trak dahi, 
büyük adımlar atmıı;tır. Fugün, lrak 
hükumeti. dahili ahvalini ıslah ve tan. 
zim etmekle meo:guldür. Harici dev) t. 
terle ola mUnasebatımıt gayet ıdostn. 
nedir. Onun için ümit ederim ki, kıf'a 
bir müddet zarfında lrak. ıı:,lahat uğ
runda ciddi teşebbiisntta bulunacaktır. 

Irakın Ingilterc ve lran ile 
olan rniinasebclleri 

İngiltere ile münaEebab.uz gayet 
samimi ve dostanedir. Kendisile şa

yanı memnunıyet alakalarımız mevcut 
tur. Ümit ederiz ki lrakm samimi dos
tu olan trnnhlnrln da. birkaç eeneden. 
beri muallakta kalmış hudut ihtilafla. 
rı pek yakın bir uunanda halloluna... 

rak iki memleket arasında ittif a.kn&' 
me akteCılir. 
- İrakm garp memleketlerile yeni bit 

ittifak ııkJetmesi mutosavv~r midir? 
Ben bundan Fransayı, daha doğ· 

rusu Kont dö Martclin son Bağdat 
ıeyahati etrafında cereyan eden 
gürültüleri kacdtetmiştim . Dost de\' 
Jet veziri sarih bir ifadeyle şu ce,,.a
bı verdi: 

- Hayır! 

- Filist:Odcki isyanlardan sor.rı 

oraya giden İngiliz tahk.k komieyonu· 
nun, Filistinin Yahudilerle Araplar 
arasında, taksimi gibi bir proje tar•W 
lcı:iığı haber veriliyor. Böyle bir f·kir 
hakkında düşiınceniz: nedir? 

- Filistinin Yahudilerle Araplar era· 
sında, ikiye parçalanacağını zann"tirC· 
diğim gibi ümit de etmem. - H. M. 

* • * 
Misafirimiz bu sabah saat 11 de Cum 

huriyet abi-iesine selcnk koymuştur. 

n •smi teb1ig 
İrak hariciye nazın ile Tilrk devlet 

adamları arasında yapılan görüşmeler

den sonra aşağıdaki tebliğ neşrolunmuş 
tur: 

''İrak Hariciye nazırı ekselans Naci 
Asil, Ankarada ikameti esnasında, ekse. 
lana Türkiye Reisicumhuru tarafından 
kabul edilmiş ve Başvekil İsmet İnönü 
ve hariciye vekili doktor Tevfik Rüştü 
Arasta müteaddit görüşmelerde bulı.:n
mu§tur. 

İki doıt ve komşu memleketin devlet 
adamları, umumiyetle memleketlerini 
alakadar eden meseleler üzerinde mu
fassal fikir teatieinde bulunmuşlar ve 
komşularile idame ettirdikleri sulh ve 
iyi anlaşma siyasetinin mÜ§terek kleal
lcrine en iyi olarak tevafuk eden siyaset 
olduğunu memnuniyetle müşahede eyle 
mişlerdir. 

Bilahare daha hu usi surette iki meırt 
leket arasında doğrudan doğruya me.v. 
cut münasebetleri aHi.kadar eden me;eİ 
!CICalu "~•\.ıll•UU .. &;t:l.ırllUU!i C 08 VC 1 

ismet 1nönU, doktor Aras ve eksclan& 
Naci Asil, iki dost devlet arasında 
mesut bir surette mevcut münasebetle-
Tin tam bir samimiyet ve karşılıklı iti
mat havası içinde inkişafını görmekle 
bahtiyarlık hissetmişlerdir. 

Eksellins doktor Arasla ekselans Na. 
ci Asil, görüşmeleri esnasında, 5 hazi
ran 1926 tarihli muahedenin hudut ko· 
misyonuna ait ikinci ksımın temdidi hak 
kında notalar teatisinde bulunmuş-

lardır. 

Dünya harbinden sonra eski Osmanlx 
İmparatorlu undan ayrılmış diğer A. 
rap memleketlerile olan münasebetleri-

ne gelince, bu memleketler milletlerinin 
tam hükümranlık içinde inkişafını gör
mekle bahtiyarlık hisseden Türk~ye ve 
irak devlet adamları. gerek milletlerin, 
gerek müstakbel nesillerinin refahı için, 
bu memleketlerle dostane teşriki mesai 
siyasetlerini devam ~ttirmeği kararlaş-

:ı · 
tırmışlardır.,, 

Maılrll kem ne ır 
mek~e~n 

G:.izel ve mUtennsip endemlı kadınlar 
için mankenlik Avrupada ve Amerikada 
çok kazanç tcır.in eden bir meslektir. 

Son hııfta zarfında Viyanada manken 
yetiştirmeğc mahsus bir mektep açılmış 
tır. 

Burada muvazeneli ve ca•ip yürüme· 
ğe alıştırmak için kadınlan ba~1arındl 

ağır birer topla yürütmektedirler, 



---
30 NİSAN - 1937 

ltalya - Almanya 
askeri ittifakı ? 
Alman Harbiye Nazırımn 
Roma ziyareti esnasında 

imzalanacakmı~. . . . . 
M 

anda Musolinının Berlını zıyaretı-
usolini - Göring mulakatından m ·· M ı· · J ' d ni de görüşmüştur. uso mı ' se· 

sonra Almanya ile 1 talya arasın 8 nedenberi ilk defa olarak halyadan 
askeri bir ittifak ihtimalinden bahs etmiştik. Bu haber teüyyed etmekte· harice çıkacaktı•. 
ve mülakatta yakında iki mem· Fon Nöyratın ziyar eti 
leket arasında akdedilecek as· Roma 30 (A.A.) - İyi malumat 
keri bir ittifakın bütün teferruatının alan mahafilde beyan olunduğuna 
tesbit edilmiş olduğu haber verilmek ··re Alman Hariciye nazırı von 
tedir. go • . . Nöyratin Romayı zıyaretı progra-

Bu ittifak Almanya Harbiye na· mmda hiçbir değişiklik yoktur. Fon 
Rfl'J nıareşal Blombergin 9 .mayısta Nöyrad 3 mayısta Romayı ziyaret 
onıayı ziyareti esnasında ımazala· 

nac_a~k:m~ış~.~G~e:n~e:r:a~I~G=o="r~i~n:g~a=y~n_ı_z_a_·~_e_d_ec_e_k_t~ir_. ---;;--~~~------------ su ne garip is 1 

Fabrika makinelerinin 
"vakfiye,,si olur mu ? . 

Evkaf idaresi fabrikalardan yenı 
bir vergi istiyor 

· ·ı bundan sızlanıp durur-
Evkafın bir kararından dolayı İs. Sanayıcı er ka.f .. 

tanl].ııl sanayicileriyle evkaf idaresinin ken, diğer tar~ft~n ev 
80

.n ~unler-
ö 

w d. w. • .. d · vergı ıhda.8 etmıştır. Bu 
arası açılmıştır. gren ıgımıze gore, e yenı . f . . . . iye ••makıne vak ıyesı,. ısmı verıl-
bu ihtilıifın sebebi şudur: Evkaf, için. verg . M k' enin vakfiyesinin n 
de fabrika bulunan binalardan da di· mektedır. a ın Url" k' . k e 
ğer büyük bir kısım binalardan aldı· olabileceğini bir t u ımsenın a h 

kesmemektedir. 
ğı gibi bir evkaf resmi almaktadır. Fafrikatörler evkafın tazyikı karşı. 
Bu vergi binanın umumuna şamil ol· sında Milli sanayi Birliğine müracaat 
duğuna göre bir musakkaf at ~a.rası ederek bu işin aslını öğrenmek iste. 
addetmek gerektir. Bunun harıcınde 

fjABER - J\ltpm poıtaaı 

Eski şampiyonlarımızdan 

Mazhar Nazım 
lstanbul atletizm 
ajanlığına getlrlldl 

Eski atlet Besimin federasyona tek
nik mÜ§avir olmırsı üzerine boşalan İs· 
tanbul atletizm ajanlığı işi bir iki 
ay:ianberi Suat Hayri tarafından veka
leten idare edilmekte idi. 

Türkiye atletizm federasyonunun is. 
tanbul atletizm ajanlığına, eski Türkiye 
uzun atlama §ampiyonu ve pentablon 
birincisi Mazhar Nazımı tayin etmiş ol
duğunu bugün memnuniyetle öğrendik. 

Eski sporculanmızın en kıymetlile
rinden olan Mazhara yeni vazifesinde 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

'l'cııi atletizm ajanı Ma::har Nô:..ım 

Binicilerimiz 

7 

ıstanbullu pehlivan 
Miço Sarandos 

Ali babayı mağlup 
Amerikada birçok müsabakalar 

yapıp hemen hepsinde galip gelen 
lstanbullu pehlivan Miço Sarandos 
bir iki senedir garip yüzü. uzun bı
yıkları ve acaip hareketlerile şöhret 
kazanan Erment güreşçisi Ali baba 
ile geçen haf ta Bostanda Gard en 
stadında 25 bin kişi önünde karşılaş 
mış ve bu kuvvetli pankreasçıyı da 
ycn?1eğe muvaffak olmuştur. 

Yunanlı güreşçilerden Zaharia ile 
güreşen ve 28 dakikada Zaharyayı 
mağlı'.'ıp eden Ali baba, aynı gi.inde 
seyirciler arasında buhınm~kta olan 
Miçonun defisini kabul etmiş ve 
derhal konturat imza edilmiştir. 
~ 21 nisanda yapılan Miço· Ali ba· 
ha miisabakası baştan sona kadar '• 
büy~ik. bir heyecan içinde cereyan 
etmıştır. 

ilk hücum Miço tarafından ya
pılmış, bundan sonra bir saatten 
fazla bir müddet her iki güreşçi de 

etti 

karşılıklı ataklar yapmışlar, tama· M - -

1 

iço Snrandos 
men m\isavi bir oyun çıkarmışlardır. --=------------

0 kadar ki bu gÜrC§i görenler ne- Sahada ba,fl/agıp 
ticenin berabere biteceğini sanmış· 1 ~ lardır. mahkemede nihayet-

Uzun süren bu vaziyet Miçonun /enen maç 
rakibini yere savurmasile değişmiş· Konya (Hususi) _Çocuk E.sir-
tir. Ali baba yüzü koyun yere düıt- K ·· M' · · ~ geme urumu menfaatine iki maç 
mu} ve~ ıço i.ısti.ıne oturarak başım 
yere vurmağa başlamıştır. yapmak üezer tehrimize davet edi· 

len Eskişehir İdman yurdu takımı-
Kafasının. tahtalara çarpılması ne· nm buradaki karşılaşmaları muhite 

ticcsinde başı serscmliyen Ali baba h' d · · 
b 

ıç e ıyı tesirler bırakmadı. 
undan sonra güreşemez olmucı ve B 

b k l f 
~ irinci oyunu Eskişehir ve Konya 

u mü emme ırsatr kaçırmayan td 
Sarandos da dev cüsseli rakibini ha· man yurdu takımları yaptılar. Bi· 

vaya kaldırarak bu defa • sırt üstü ;;~:,~ ~k~~;rd~~·~e~:li~- ~itgi:~~P ~~:: mişlerdir. Milli Sanayi Birliği bu ga. 
olarak evkaf tahsildarları fabrikalar. 

it 
rip işin esasını evkaf tan soracak ve 

dan bir de "makine sakfı .. namı a ın. 
da bir para almaktadırlar k. i bu öte. hangi vakıf hUkümlerine göre "maki-

yere sermiştir. 
Romadan gelen haberler, binicile- M yetindelerkcn hakemin verdiği pe-

rimizin 25, 26 ve 27 nisan tarihinde · i~onun bu beklenilmiyen galibi naltı cezasını kabul etmediler. Bu· 

Romadaki 
müsabakalarda iyi 
dereceler aldılar 

_:_-=~--- yaptlan muhtelif müsabakalarda iyi Y•lı bır saat 
27 

dakikada olmuıtur. nun üzerine hakem ııı t~ri; oyıın· 

18 mı
•ı yon 11•raltk dereceler aldığını göstermektedir. Kra lla aytalerıtş e d e n culardan birini oyundan (jıkarma1t Yüzbaşı Cevad Kola 28 nisanda istedi. Birsok miinakaşalardan sonra 

d 
ne vakfiyesi,. istendiğini öğrenecektir. 

d~n'beri itirıı.;-.ı cclbdmektc ır. 

Kudret müsabakasında sekizinci ol- oyuna başka bir hakemle devam 
e d muş ve Eyüp Öncü de iyi bir de- . Yunan mukavemetçilerinden J. etmek mecburiyeti hasıl oldu. 

mı
• ras peşın e rece almıştır. Kıyakidis federasyon tarafından ce· Eskişehir idman yurdu bu maç· 

••• ~landrrılacaktır. Buna da sebep; tan iki gi.in sonra Konya Gençler-

E 
1 1 1 Voleybol hır antrenman esnasında aynı cadde birliğile karşılaştı. Çok sıkı ve heye· 

Htndlstanda ölen zengin rme n D D m rası d~n geçmekte olan kralm arabasile canlı bir şekilde devam eden maç 

ı• in şehrimizden iki kişi g idiyor Şampiyonası .. maçları kımseden mi.isaade almadan yarış 3-3 berabere vaziyetinde iken Kon· Ç T s K t t b 1 b etmiş olmasıdır. yalılar frikikten bir sayı daha yap· 

. · iddiasına kalktıkları gibi onunla ala- · · · s an u olgesi voleybol Hind is tanın Madra.s şehrınde bır ajanlığmdan: Kiryakidis, bir iki gün içinde top- mağa muvaffak oldular. 
vatanda,şımız vefat etti. Bu vatanda. kası bulunmıyan yabancılar da, bu Hilil - lstanbulspor !~~~cak olan federasyon heyeti Bunun üzerine oyun çok hırçın 

1111 

ismi Ağya Emirhanyan. Bu adam bin bir gece masallarındaki T.enginlik hakem !!hami Pota uat 
115 

de onunde.muhakem• edilecektir. bir hava içfode cereyan etti. Eskişe-
Hindistanm bin bir zengini arasında kaynağından paylanmak sevdasına Eyüp - Anadolu saat 15,30 da ha --L-.-.-k------------- hirli oyunculardan ikisi halka kar§ı 
bile nazarı dikkati ce!beder derecede dilıJtüler. Fakat bu arada en akıllıca kem !!hami Pota U sen be rg münasebetsiz işaretlerde bulunduk· 
zengindi. Serveti yalnız Hindistan• harekette bulunan Mari adlı bir genç Voloybol musabaka!an Alemdar cad ları iddiasile cürmü meşhut mahke· 

ileğil, civar Ulkelere bile iln salmıştı. Ermeni kızı oldu. lstanbul Amerikan dosindo (Y M C A) salonunda yaplla milli takımı :::.~~1~• sevkedilince oyun yarıda 
Emirhanyan vefat edince vasiyetna- kız kolejinde okuyan Mari Ağya E- caktır. I I mesi a.ı:ıldı ve fUJllann yazılı olduğu ınirbanY11nın vasiyetnamesine daya • ta ya B. t im i n e Cereyan eden mahkemede suçlu· 

.,.;(rüldü: narak hakiki varislerin peşine düşmüş, Mehmet A rı·f 1-7 yen ı' I d ,. lardan birinin cürmü sabit görülme-&" diğinden beraat etti. Diğerinin ba ka 

".Aslen Türkiyenin Ka.yser)i ~la:e- bunları meydana çıkarmak ve Kayse- Parlst e kl mllsaba- Romada 25 nisanda yapılan Lüksen suçu olup olmadığının bildirilmesi 
tindenim. Tevellüdüm (1218 , n en ri )cöylerinden olan ve sayıları 18 i berg - İtalya B milli takımlan maçını yıldırım tclgrafile Eskişehire soruldu 
bafka Jıeıı erkek kardeşim daha var. bulan varislerin umumi veklletinl ü. katarda bükmen lta!yanlu ı-ı gfüi büyük bfr r.,kıa ka· ve olmad•ğı cevabı üzerine bu sefer 

Lıinılerf Zakarya. Hayrabet, Harıı. zerine alm•~tır. Faka~ bu umumi ve. m 8ğ1 U p O 1 d U zanm•§lnd" · lik ı_nahkUmiycti cihetine gidilme· 
tÜJll, Hacı Agob ve Manuk. )calet, işlerin ilerlemesine imkin ver. p 1 d tık devre 

4
-0 nihayetlenmittir. mesıne karar verildi. 

Pariste a e Ö Spor salonunda 

Madras merkez bankasında. 3 nıil- ınemiştir. Çünkil iş adamlarından mü- yapılmakta olan .. serbest güre§ mü· 
yan lngiliz lirası nakit param. var. rekkep bir grup da Marinin faaliyeti sabakalarında T urk pehlivanı Meh· 
Gene ayni şehirde "Armenien street,, ile muvazi bir surette bu miras işiyle med Arif, Fransız Lounun galibi 
namile söylenen kapalı çarşının her uğraşıyordu. Bu grupun elinde, üskü- Yunanlı Mas Zarnas ile karşıl~mıı 
iki ta.raf dükkan ve haneleri kamilen dar mahkemesinden alınmış bir vera.- ve maçın otuzuncu dakikaaında çok 

Ayvalıkta geni bir klüp açıldı 

... _nım· dir. Madrastan iki saat ötede k 1 b' hl' 'ile set hücceti de vardı. Meselenin sarpa uvvet i ır pe ıvan olmasına rağ 
Çıngelpunt arazisinde işletilmiş altın sardığını gören Mari, Hava Kurumu. men serbest güreşlerde müptedi 
madeni ve Efga.nistanın büyük çarşı. na müracaat ederek hukuki vaziyetini olan Mehmed Arif. gÜrC§in sanat
smda namımla söylenen 2 ta.ne taŞ anlatmış, bunun üzerine bu miras işi. karı olan rakibi kar§ısında müsaba· 

h 
:.1. d 1 kayı bırakmı§ ve bu suretle hükmen 

an. le }{ava Kurumu da aliU\a ar o muş 
Bunların hepsini hükumet tarafın· ve iki taraf arasında bir mukavele ya. mağlup addedilmi§tir. 

dan intihap olunacak herhangi bir ~e- pılmıştır. 
yete havale ederim. Bu heyet }>enım Emirhanya.nın miras işiyle Hava 
vefatımdan 55 sene sonra mevzuu ba- Kurumunun alakadar olması üzerine 
his mülkleri ve nakit parayı asılları. iş grupu aradan çekilmi§ ve elinde 
na hiçbir halel getirmemek şartiylc bulunan ,•craset hüccet~ ~e iptal ol~n-. 
istedikleri şekilde idare edebilirler. t r 'fatmazel :Marı ılc Hava Ku· ınuş u . J• • 

Bu müddetin hitamında ınuhtereın rumu arasındaki anlasma netıcesi 
heyetten yukarda zikredilmiş kardeş. kendisine bir vekil tayin edilmiş ve 
lerimin çocuklarını ve bütün menkul 1'{ari, kat'i veraset hüccetle~in_i himi· 
ve gayrimenkul servetimin t~~cn 1 Hindista.na hareket etmıştir. 
onlara terkolunmasmı rica ile dılerı~· en • • • 

1876 aeDMi aekizind ayının yedifl. Hava }{urumu tstanbul ?ubesi. mü· 
cf gününde Kalkfıta mahkemesinde tsmail Hakkı bu hususta dıyor kı :d. 
tanzim olunmuştur.,. _ Bu iki Uç senel~k bir ~e~ele ı:· 

Afya Emirhanyanın ölümil, onun A ruk tımız da gitmış degıldır; bır 
hakild w muhayyel variwrini h~· ~~:t eoıır& gidecektir. 
kete getirdi. Di1§kiln akrabalan nııras 

Ollmplyakos gene 
galip 

Yunanistanın en kuvvetli futbol takı 
mı Olempiyakos, geçen haftaki gal:p 
geldiği Panatinaikos maçından sonra 
da bu hafta da Pavk timini sıfıra karşı 
iki golle kazanmıştır. 

Ayvalıkta durgunla§an sporu can 

landırıp yeni bir hız vermek maksa· 

dile ve birkaç spor muhibbinin te· 

şebüsile teşekki.il eden Akmspor 

k~ü~ü 4-4:937 gününde açılmn töre· 
nını kendı alanında yapmıstır. 

.. Bu münasebetle, bu ye~i teşek· 
kul, Balıkesir İdman birliğini davet 

ederek dört bin ki§ilik bir aeY.irci 

kütlesi önünde çok samimi maçlar 
yapmıştır. 

~u yeni klübiin futbol, güreş, at· 
lctızm ve denizdlik şubeleri vardır. 

Sırf sporu seven gençlerin gayret 
ve yardımlarile teşekkül eden Akın 
spor kli.ıbüne çalışmalarında sonsuz 
başarılar dileriz. 

Y.~ka~i~i f~toğraf klübünün açı
lı§ torenını gostermektedir. 
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Çeviren: fa. Tefrika numara.: - 28 _ 

Rac derhal H 5 dosyasrnı buldu. İçi~ 
de Hon Kongda bir kavga csnasrnda 
vurulup ölen Hendi isimli bir bahriyeli 
ye ait maktualar buldu. Bu ne demekti? 
Rac X 57 dosyasını aradı. Bunu arar
ken, F dosyaruna rastladı. Ve üzerinde 
F.W.F. işaretini' görerek ldurdu. Bu harf 
ler Elmanın erkek kardeşinin ilk harf
leri idi. Dosyayı açtı. tçinde bir tek ka
ğıt vardı. Kağıdın üzerinde de "X dos· 
yasına müracaat,, yazılı idi. 

Rac gittikçe artan bir hararetle bu 
dosyayı aramağa başlatır. Fakat yoktu. 
Acaba nerede idi? Yoksa, yazıhanenin 
gizli bir gözümU vardı. Rac, yaııhanede 
ne kadar evrak varsa hepsini dışarı çı. 
kardı, dosyaya rastlayamadı. Şimdi 

karıısındaki yazıhane bomboştu. Dik
katle muayene etti ve yazıhanenin •dibi
nin müteharrik olduğunu gördü. Bir 
hayli uğraştıktan sonra buradaki gizli 
gözü açtı ve .içinıde, üzerinde X yazılı 

dosyayı. buldu. Rac büyük bir memnu
niyetle dosyayı aldı. Fakat eline alır 
almaz, bunun boş olduğunu anlamıştı. 
Filhakika, dosya uzun müddet aç kal
mış bir t~hta kurusu gibi yamyassı iıdi 
ve içinde bir §ey yoktu. 

"Rac masanın önüne oturdu ve mahzun 
m"ahzun dosyayı seyre daldı. Bu esnada 
~apr açı1dı ve iseriye, Cenni, elinde 

:Say olduğu hadle girdi. Müfetti§: 
.· - Teşekkür ederim Cenni, ıdedi, be

ni düşündünüzde ~ay getirdiniz. Anne
·niz nasıl? 

- T~şckkür ederim, biraz daha .iyi. 
· Doktor hayret ediyor. Bugün iki 
tlefa geld!. Şimdi biraz daha. Fakat ne 
de olsa .. 

Rac genç kıza teselİi edici birkaç ıöz 
s;>yldi. Telefonu çaldr. Açtı. Mister 
Edvin Dakers henüz madam Holandı 

gö:mcdiğir.i. fakat, 8,50 treni ile gele
ceğini bildirdi. İkinci defa telefonu 
ça\:1" Bu sefer papastı. 

Papas: 

- Çe ring otelden telefon ediyorum. 
G!ceyi Londrada geçireceğim. Size 
yarın sabah tekrar telefon ederim. 

- Herhalde, dedi, cinayetten dolayı 

müekkilemden ve kocasından şüphe 

edilmiyor ümit ederim. 

Müfettiş ihtiyatlı bir surette cevap 
verdi: 

- Şu dakikaya kadar, kimseden şüp

he edildiği yok. Esaaen, cinayet bir ka

dın tarafından İ§lenecek mahiyette de

ğil. Mister Hollanda gelince, kendisi 

hakkında pek az malumata sahibiz. Bel

ki bize siz, biraz malümat verebilirsi
niz. 

- Zannetmiyorum. Ben de fazla 

malumattar değilim. Sadece, müekkilem 

tarafından ondan bahsedildiğini, onunla 

nişanla\ımak istediğini duydum. 

- Amiral Peniston bu ni1anlanmaya 

müsaadesini verm!ş miydi? 

Mister Daken müfettişe dikkatla bak 
tı: 

- Ne demek istediğinizi anlıyor gibi

yim Mister Rac. Hadiseleri tahrif et

mek niyetinde değilim. Binaenaleyh si

ze hakikatı söyliyeceğim. Benim bildi

ğime göre• amiral, izdivaca taraftar ol

mamakla beraber, tamamile de aleyhtar 

değildi. Size bundan fazla bir şey aöy. 

leyemem. 

- Pek güzel. Şimdi Con Marter Fitz 
geraldın vasiyetnamesi meseles!ne gele

lim. Bu zat öldü, değil mi? Aksi takdir
de siz ve amiral kızının vasisi olamaz. 

dmız. Buradaki vasiyetnameyi de Mis

ter Fitzgerald ölmeden evvel mi yap

mı§tı? 

(Devamı var) 

Tarihi macera ve a~k romanı 

Damat Mustafa paşaya haber verdiler: "Kapınızın 
önüne bostancı başı geldi. Padişah göndermiş. 

Arkasında cellat ta var ! ,, 
Geçen kısımların hülasuı mış gibi mahzun ve müteessir olan 

Dörcliincü .Muradın sarayı buhran. sultan, arkasına baka baka: 
içindedir. Pa.di§ah, yalnız halka de· - Eh, öyleyse .. Ne yapalım .. Gide-
ğil, ailesine knrşı da son derece lim .. - dedi; sonra, yalvarırcaınna: 
miıstcbit datmımyor. Kösem sul- - Geç kalmazsın, değil mi, Sünbül 
tcın'la padişahın hem§iresi, bana, ağa.. 

1 
meclislerin.de şarkı söyletiyorl.ar. -

• • • Ağ~: bir şeyler mırıldandı. önü-
Beni bedmest eden buhurdanın du. 

manı azalmıştı. Zahir, içindeki tütsü 
bitmiş. O esnada, yüzüme serin bir rüz 
gar çarptı. Başımı çevirdiğim vakit, 
biraz ötemde bir pencerenin açılmış 
olduğunu gördüm. Latif bir hava beni 
okşuyordu. Onu ciğerlerime çektım. 

Başımın ağrısı dağrldı. Artık manza
ralar ve sözler, VU:r\r1: kesbediyordu. 
Hemşire sutlan; Sünbül ağaya hazin 

hazin bakarak: 
- Demek ki gelmiyorsunuz? _ dedi. 
O da, önüne bakarak: 
- Gelirim .. Sonradan .. Herhalde .. 
Genç kadın. annesine çevrildi: 
- Hemşireyi ciddi bir tehlike mi 

tehdit ediyor acaba? .. Biz de ağanın 
işi bitinceye kadar bekleseydik .. 

Kösem sultan, kıskançlığını belli 
ederek: 

- Hayır .. Olmaz .. Söyledim ya .. O
nu tehdit eden tehlike hem büyüktür, 
hem de pek yaklaşmıştır .. Ağa, sonra 
dan gelir .. 

Kıymetli bir oyuncağı elinden alın-

Yazan: Edgar Rice Burroughı 
Çeviren: A. E. 
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ne bakmakta devam etti. 
Sazendeler ve maiyet etek öpüp çe

kiliyorlardı. Giden sultanlara \'eda 
ediliyordu. Onların arasına ben de ka
tıldım. Fakat Valde sultan , omuzurn
dnn tutarak beni kaldırdı: 

- Oğlum .. Haydi, sen de gelecek
sin .. Orada da saz alemleri olacak .. 

- Ba§ üstüne efendim .• 
Saray bumuna birkaç saltanat ka

yığı birden yanaşmıştı. Bunlardan 
birine de ben bindim .. önae fenerler, 
ilerledik. Damad Mustafa paşanın sa
rayına gittik. Meğer, bi?.den önce de 
haberciler yollanmış. Konak, Ramazan 
camileri sibi, kandiller içinde nura bo
ğulmu.c::tu. Sultanları ta alt merdi\'en
lcrden kaI'§ıladılar. 

Ev sahibesi küçük sultan, evvela 
11.nnes!nin elini öptü. Sonra, ablasına 
sarıldı: 

-: Ah, biraderim. Bana niçin böyle 
etti? Zulmünü işitince yüreğim sızla
dı! - dedi. _Fakat herhalde, sizinkinin 
de bir suçu olacak. 

- Hiç suçu yoktu. 
- Olmaz mı? vardır elbette .. Bakl. 

nız. işte, benimki ile padişahımıZl.ll 

arası pek iyidir. Efendimiz, durup du
rurken ona bir ~ey yapıyor mu? Hat. 

ta daha bugün, iltifatı şahaney; maz
har oldu. 

Misafir sultanlar, dalgın dalgın 
b~Jarmı salladılar: Onlar, dördüncü 
Murada it:mat edemiyorlardı, belli! 

Avizeleri yakılmış olan salona gir. 

ıniştik .. İkramlar biribirfüi takip etti. 
Sonra, saz başladı. Ben, yine §arkı 
söyliyor, umumun rağbet ve memnu
niyetini celbcdiyordum. Fakat bir ara 

lık, üzerimdeki alakanın eksildiğini 

hissettim. Zira, konağın halkı, arala.* 
rında fiskos bir §eyler konuşuyorlar- · 

dı: Telaşı: telaşlı gidip geliyorlardı. ~ 
Bir §ey söylemek istiyorlar, fakat: · 

cesaret gösteremiyorlardı. ~ • 
Valde sultan, nihayet. punu keşf.: 

etti: 

- Ne var, kızlar .. 
- ... 
- Ne var diyorum size: - ... 
İçlerinden biri hıçkırdı: 

- Biz söylemiyelim ! Ağzımız ,-ıir
mıyor. Ağalara sorun. Onlar eöyle
sin .. 

Saz, ilk önce yavaşladı, sonra din-
di. 

Benim de şarkım, yarıda kaldı. 

Kösem sultan, heyecanla: 

- Ne var? .. Siz söyleyin .. 
- Kapının önüne adamlar gelmi:. 
- Hangi kapının? 
- Sarayımızın kapısının • 
- Emrediyorum .. Çabuk söyleyin .. Rac telefonu kapattı. Birkaç dakika 

dur.duktan sonra, beray tedbir Çering 
K: ::s_ otelini buldu. Papas Muntun ora_ 
cLı olup ol:nadrğını sordu. Otel müdü
rü: 

- Birkaç dakika, dedi, kendine haber 
vereyim. 

''Kovri,, 
ve 

genıisi Okyanosa açıldı 
bir harp genıisine 

rastlayabildi 

Kimmiş o adamlar? 
- Sarayı hümayundan imişler. 

- Alın içeri .. Bunu bize sorma.ğa 
ne lüzum var? 

- ... 
Yine tereddüt ediyorlardı. 

Biraz sonra papas telefona geldi. 
Rac: 

-- Affedersiniz, dedi, sizi rahatsız et
tim. Fakat size b ir ;:_:,y_ sçraciktım. 

Rac papasa, sandalın ipinin uzunlu. 
ğunu sordu. Papaıs, oğlu tarafından ve; 
ril~n maliımatl teyit etti. Müfettiı te
ıelckilr ederek tekrar kapadı. 

Akşam üzeri, Mister Dakers. Bir oto. 
mobille geldi. Müfetti_ş kendini karşr

iadı. Noter: 

- Maa1esef, dedi, ne Mister HoJlandı 
ne de madam Hollandı göremdim. Ken 
dilerine bir mektup yazıp bıraktim. Si-

z e, bu hadiseden ne kadar müteessir ol. 
duğumu tekrar etmeme müsaadenizi 
rica cderirb. 

- Teessürünüzü anlryorum Mister 
Dakers. Şunu da ilave etmeme izin ve

riniz ki, ben ıde kendilerinin gaybu_ 
betinden mütküi vaziyetteyim. Hem bu
radaki vaziyttim de biraz garip. Ev sa· 
hipleri yok. Adeta ev~ vaz'iyet etmiş 

bulunuyorum. Bu itibarla, size yemek 
yiyip yemediğinizi· sorar'Sam zatın eder. 
sem münasebetsiz bir hareket yapmıf 

olmam. 
- Teıekkür ederim Mister Rac, fa

kat bir şe}'.'e ihtiyacım yok. Yalnız siz
den, hadi&e hakkında malumat rica 
edeceğim. 

Müfcttit amholın ~esedinin nasıl bu. 
lunduğunu, matmazel Fitzgeraldm ha
reketini teferruatile anlattı. Mister Da
kers : 

- Den;ıek, dedi. amiralm bir cinaye
te kurban gittiği muhakkak. 

- Evet. 
- intihar etmek ihtiın;ıli üzerinde 

durmadınız mı? 

Müfettiş bu .n,oktayı düşünmemişti. 

Fakat cesçqin bulunduğu vC'lziyetc gö· 
re böyle bir ihtimal varit değildi. Mi&
ter Dakers' 

Tarzan orman yoldaşlarını san
dal ile adaya bırakarak, gene gemi 
ye dönerken, bütün hayvanlar ko
şup ormana doğru gitmişlerdi. Hal
buki Akut o~'"':1ana gitmeyip deniz 
kıyısında kalmış, · T arzanın sandalı 
gemiye doğru uzakla§ırken gözle rini 
ona dikip uzun uzun bakmıştı. 

T arzanla Ceyn de Kovri gemi~inin 
güvertesinde dürbinlerle ıssız adayı 
seyrederken, kocaman ve sadık may
munun hala orada kımıldamadan 
durmakta olduğu..;ıu gördüler. 

Kovri gemisi ıssız adadan ayrıl
dıktan üç. gün sonra lngiltere dev • 
(etinin Triton adındaki harp gemisiy. 
le buluştu. 

Gene Lord Greystok adına ka· 
VU§muş olan, maymunların çocu· 
ğu T arzan bu harp gemisine girer 

· gırmez, aklına yalnız bir şey gel· 
m~şti. 

Oğlundan haber almak 1 
Kovri gemisi ile T rit~m zırhlısı 

hala dünyanın lngiltereye en uzak 
bir y,erinde, sonsuz Okyanusun bir 
bucağına idiler. Fakat harp gemi -
sinde telsiz telgra f vardı 1 

Pek az sonra T a.rzan Londra ile 
.konuşmağa başladı ve oradan aldı
ğı iyi haber kendisinin de, karısı 
Ceyn Kleytonun da yüreğini , ·dün. 
yanın en büyük sevinci, en kıymetli 

. müjdesiyle doldurdu. 
T a.rzanm mini mini yavrusu bu· 

lunmuştu; Çocuk !limdi Londrada· 
ki konakta sağ ve rahat ya§ryordu. 

Çocuğun ba~mdan ~eçenler şu 
idi: 

Rokof T arzanm çocuğunu, hi -
kayemizin başında gördüğümüz gibi 
Londradaki kon\\ktan çaldırdıktan 
sonra gübegündüz Kinkayt vapuru-

na götürmeği göze aldırmamı§tı; 
Çünkü T arzanm, yavrusu çalınmış 

bir kaplan gibi hemen arkalarından 
koşacağmdan korkuyor, kendi izi ile 
çocuğun izini iyice ortad.m kaldır· 
mak ic:tiyordu Rokof, T arzanın 
ne kedar akıllı ne kadar korkusuz 
oldu~unu ve çocuğunu !,urtarmak 
için °kimsenin kalkışamıyacağı işlere 
nasıl atılaacğmı bundan f'vvelki de· 
nemeleriyle pek iyi bilm·kte idi. 0-
m•n için çocuk çalındıktan sonra; 
.:>nu doğrurfan doğruya .ıapura ge -
tiııne} ip yoksul kadınların çocukla· 
rmı bıraktıkları bir yere eötürerek 
bırakmıştı. Ortalığı gece karanlığı 

baıunca çocuk buradan alınıp vapura 
getirilf'cekti 

Evet, Rokof böyle yapmayı pek 
uygun görmüştü. Ancak herifin en 
güvendiği arkadaşı, yaptığı bütün 
kötü işlerde yardımcısı olan Pavlo· 
viç de biisbütün başka düşi.inüyor · 
du. Pavloviç yıllardanberi Rokofun 
yoldaşı, ortağı idi. Fakat onlar 
gibi, alçak, kirli yürekli insanlar 
da gerçek ve güvenilecek bir arka . 
da~lık ve doğruluk duygusu olabilir 
miydi? 

Pavloviç Rokofa yoldaşlık cdi -
yordu ama, yoldaşlığın sebibi Ro · 
kofla giriştiği kötü ve karanlık işler
den birçok paralar kazanmasıydı. 
Eğer Pavloviç daha çok para kaza· 
nabileceğini bilse, Rokofu yüziistü 
bırakacak, onun gebermesine bile 
acımıyacaktı . 

Böyle bir fır~at da işte gelip çat· 
mıştıl 

Çocuğun babası olan Lord Greys- 1 
tok, yani T arzan ,.e anası olan Ceyn 1 
çok zengindiler. Pavloviç eğer ço· 

cugu Rokofa vermeyip de kendi 
elinde saklarsa, birgün olup T arzan 
ile pazarlığa giri§ecek ve çocuğa 
karşılık onlardan küme küme altın 
koparacaktı! 

Bildiğimiz gibi, Londra Tarza
nın konağından çocuğunu kaçıran 

Pavloviçti. Herifin Rokofun söziy
le, gece oluncaya kadar, çocuğu ana. 
sız babasız yavrucakların bakıldığı 
bir yere bıraktıktan sonra Rokofu 
nasıl aldatçıcağım diye derin derin 
düşünmeğe başlamıştı . 

Evet, T arzamn çocuğu Roko· 
fun eline geçmemeli, kendisinin elin 
de kalmaydı. Şimdi çocuğu alıp hi· 
linmiyen bir yere kaçabilirdi; fakat 
yıllardanberi ustası olan Rakofla 
böyl~ açıktan açığa kavgaya gırır 

meği gözüne alamadığından, kur· 
nazca davranmak istiyordu. 

T ar7.«nm çocuğu kendi elinde 
kalmalı. Rokofun bu kurnazlıktan 
haberi olmamalıydı. 

Pavloviç bunu da yapabilirdi. 
Hemen, çocuğu bırakmış ol-

duğu kimsesiz . çocuklar bakım ku
rumuna koştu; orada çocuklara ha. 
kan kadınla uzun uzadıya görüşerek 
çocuğun babası kim olduğunu ve ço
clık yüzünden ne kadar çok para ka 
zanılabileceğini kaama anlattı. Ka· 
dm bu para rüya~ı v~ altın şakırtısı 
önünde dayanamıyarak Pavloviçin 
dediğini yapacağına söz vermişti. 

Yapılacak iş pek kolaydı l 
Kinkayt vapurunda bekliyen Ro· 

kofa, T arzanın çocuğu götiirülmi
yecek, onun yerine kimsesiz ço· 
cuklar ·urdundaki, anasız ve baba· 
sız yetimlerden biri götürülecekti. 

(Devamı oor) , 

- Canım, alsanız a .. Bizim maiye 
olacak .. 

- Efendimiz... 

Önlerine bakıyorlardı. Gitmiyorlar. 
dı. 

Mustafa paşanın rengi attı: 

- Herhalde bu işin içinde bir f ev
kal3.dellk var! • dedi . 

Maiyetinden biri, onun ayaklarına 

atıldı. Artık, heyecanını muhafaza 
edemiyordu. Dizlerini, eteklerini öpe

rek, hüngür hüngür ağlamağa yolun. 
mağa başladı: 

- Emret, pa§am .. Emret .. Çarpı§a
lım .. Senin uğrunda ölelim .. 

- Ne var? .. Ne oluyor? .. Bu feda. 
karlığn~ızı icap ettiren sebep nedir! .. 
Beni ne gibi bir tehlike tehdit edebi
lir? 

Büyük henısir(? sultanla Kösem yfi.z 
yüze bakıştılar. Onlar. yakla§an fe. 
laketi sezer gibi olmu!'jlardı. 

Valdenin. gizlice ve manalı manalı: 
- Acaba ? .. - dıye fısıldadığını duy. 

dum. 
Hemşire sultan: 
- Yapar mı? 

- İhtimal senin başına gelen fel!-
ketin aynı kardeşine de gelecektir., 

Fakat daha müthişinden de korkulur. 
- Zannetmem .. Biz buradayız.. 

Damad ;Mustafa paşa, ı~rar etti: 
- Çatlatacak mısınız beni. behey 

adamlar! Söyleyin .. Ne var? •. Ne olu. 
yor ? .. Kimmiş gelenl~r .. 

Bir ak ağa: 

- Bostancı başı! • diye inledi. 
.Mustafa paşa, kaşlarını çattı: 
- Olabilir .. Belki efendimizden bir 

haber getiriyor. 
- Arkasında cellat da. va.r. 

( Deoomı -var l 
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garip ve soğuk bir ifade aldığını, zarif 
ve ince yüzün takallüs ettigini görür· 
dü ve boğuk bir sesle: ••Kızım r,. diye 
mırıldandığı zaman, genç kızın dehşet 
içinde ürpermiş olduğunun farkına va· 

rrrdr. 

Jukla fakat ayni zamanda nezaketle ce· 

vap verdi: 
· - Evet, bundan on altı serıe evvel, 
beni dünyaya getirirken, ıstırııp ve bi· 
captan ölerı Blanş ıdö Soji'niıı kıııyırn· 
Annemin meşru bir zevci olmadığı için, 
fena adamların dt-diği gibi piçim. .. An· 
nemin küçük ikametgahı Şart vilayetin· 
dedir .. Ben sizin tahmin ettiğiniz kızını 
ve benim babam da ... Sizin bildiğiniz a· 

damdır .. 
Bu sözler öyle hazin öyle canhıraş 

bir ifadeyle söylenntlşti ki, kral, utan· 

mış gibi başını önüne eğdi. . ~ . 
du:r bir 

Gayri ihtiyari ve zaptedemc .,ı 
heyecanla mırıldandı: 

- Kırım? ... . k .. ,kan bu 
Bu heyecanın sebebı, ızı r .. 1 

d .. .. nmu§ o· 
yavruya kar§I olan aşkını utu 
masıydr. Hicabı ve sıkıntısı da, bit:.:~s~ 
bu eve ne maksatlarla girmek iste. ~~ını 
}ıatırlamı§ olmasından ileri getmış ı. 

. . evvel. anne· 
Bundan bır baylı zaman . d'~ · . ve 

ainin evine de tıpkı böyle gır ıgı~ r't 

b 
.. • ·· mukavemetine rağmen. ona a ~ u~un lekele· 

t
iddet ve cebir kullanarak ırzını . d ynı rnua· 

mit olduğunu, ve kızına a a .. 
• • w. • düsündukçe, 

meleyi yapmak ıııtedığınl ~lk' etti. 
bbU .. ona tc ın 

bu alçakça teıc sun • unutulmuş 
ği dehşet, onda, çoktanb:rı ·edan azabı 
yilz kızartıcı bir harekettn vı 
nı uyandı:rıyordu. • d ki .. 1 nıek lazım ır • 

Çünkü, ıunu soy e daki aıkı biran 
kızını bulmut. olması on V onu le· 
içinıde cidden söküp atmıştı. e w 

keleınek dütüncesine kapılmış oldugfunt· 
. • olarak ne re 

dan. kendisinden samımı 
ediyordu. . . n 

Kraldaki bu heyecanın rrıahiyetını. a • 
b 

hayret edıyor 
layz.mıyan genç kız, una 
ve endişeye düşüyordu. . f z 

Eı:.er kral bu anda dii~Uncelerıne a . 
ı. d' · bakan 

la dalmamı~ o1ııaydr. ken ısıne 

Fakat kral hiçbir şeyin farkında de. 
ğildi. Mütemadiyen düşünüyordu. 

Kendi kendine bir sürü lanet oku· 
duktan sonra nihayet, aşk zannettiği 
hissin bir hissikablelvukuun doğurduğu 
baba sevgisinden başka bir şey olma· 
dığını kendi kendine telkin etti ve mr· 

rıJdandı: 
- Kalbim, bu sevimli yavrunun kt. 

z1m olduğunu zaten tahmin etmiıti. 
Ve bu. onun lıeyecamıu ve zihninde· 

ki karı,ıkhğı bertaraf etmeğe kafi gel· 

di. 
Şimdi, yalnız eskiden işlemi§ oldugu 

cinayetin halli kalıyordu . Bu o kadar 

uzaktı ki! ..• Asıl affedilemiyecek şey, 
çocuğu tcrketmiş olmasryd.r. Fakat bu 
kabahat, tamir edittbilirdi. Zaten. bu 

müthiJ hakikati öğrenmeden evvel bile 
Blanş dö Soji'nin kızım bulup onunla 
meşgul olrnağa karar vermi§ti. Şimdi, 
bu müthiş güzelliğin kar§ısında , onun 

babası olmaktan mütevellit bir guru
run. içine yerleştiğini hisııetmeğe baş. 
]ıyor ve onun saadeti için hiçbir ıey 
esirgemiyeeeğine kendi kendine söz ve· 

riyordu. 
Genç kızı gizlice seyrediyor ve ona 

karşı yaptığı kabahatleri unutturmağa 
çah~acağını tekrar tekrar sör,liyerek mr· 

rıladnıyordu : 
- Yarabbim! Bu güTel genç kız sara 

yımın süsü ve ziyneti olacaktır. Onu 
dostlarımın birisilc evlendirecek,servctt 

garkedecek, yanımdan ayı"?ryaeağım. 
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Növi, adamlarından altsmun harp hari
ci olduklarını hayretle görmüştü. Diğer 
üç dört kiJi de hafif surette yaralanmt§· 

lardı. • 
İki silah§ör iıe bir tek darb~ bil ye· 

medeıı, kılıçlarınm uclanm tekrar in· 
dirmi§ler birer heykel gibi hareketsiz 
duruyorlardı ve çehrelerinde gene bir 
meydan okuma ifadesi vardı • 

Her ikisi de cidden m:ikemmeldiler. 
İhtiyar, şayanı hayret derecede sakin 
ve lakayt gözlerinde kurnaz bir bakış 
dudaklannda ise müstehzi bir tebessüm· 

var. Genç ise coşkun gözlerinde kıvıl· 
cımlar parlıyor.Kalkan üst dudağının a. 

rasından genç kurqun beyaz di~lcri gö· 
rünüyor. İhtiyar soğuk kaıılıhkla, hil-

e.um bekliyor. Genç. hUcum etmek için 
can atryor. Coşkunluk iÇinde ihtizi\z t'· 

den bir sesle 11-0rdu: 
- Şu ceJladm uşaklarına hücum et· 

oek? 

Fakat herhalde Pardayanın bir dü· 
şün C:.O:.iğü vardı . Belki de vaziyetin ve-
hamctini genç arka.daşrndan dalla iyi 

anlıyordu. Belki de, &&dece müdafaa 
vaz::yetindc kalmağa karar vermitti. 

Gencin bu şayanı hayret cesaretini tak· 
dir etmekle beraber, lakayt bit omuı 
silkmeyle cevap ver<li. 

Mücadelede itaat etmenin ne olduğu· 
nu asla bilmiyen yiğit Jan ömründe ilk 

defa olarak, batkaaınrn iradesine itaat 
etti. 

Çünkü, delikanh. kendisi için en mü
kemmel bir nümune olabilecek bu ada-

mın kıymetini takdir ediyor ve bilhas
sa emsalsiz soğuk kanlıhğına hayran 0 _ 

luyordu. 

Birdenbire, bir müddettenberi ortalı

ğa çöken derin susizlik içindeıt müthiı 

ve acı bir feryat y:ikseldi. Bu fcryad 
Fuke koparmı~tı. 

Ne olmu~tu! 

Fuke mücadelenin neticesinden kat. 
iyye~ . §İiphe etmemitti. İki Silah~örün 
tcvk; fı onun nazarında mukadderdi. 
Pardayam fazla dütünmüyordu. Onu 
öldürsünler, tevkif etsinler veyahut 

kurtulsun, bu onu alakadar etmiyordu. 
O bilhassa yiğit Janta alakadar oluyor· 
du. Onun muhakkak yakalanmaa1nı ve 
celladA teslim edilmcıini istiyordu. 

Bunun için, jandarmalar taarruza ge
çince, Janı i9aret ederek, onlara §Öyle 
bağırmıştı: . 
. - ~n~ sağ olarak ele geçirin ı .. 0 eel 

lada aıttır ! 

Fakat Fuke onların şayanı hayret 
rnukave~etlerini görünce, tevkifin ö le 
zan·ıcttıg~ i 'b " k Y ." . gı 1 olay olamıyacağınt, 

v~ ı~tıka:nını belki de alamıyacağını, 
büy uk b;r hiddet ve asabiyet içinde 
anladı. 

Derhal, bu becerikıiz jandarmaların 
baş.ıramadıklan iti kendisi yapmağa ka 
rar ver<li. 

Gizlice, iki rakibinin bulunduk] 
. b" an 

yerın ır tarafına doğru sokuldu. Mak-
sadJ, parmakhklann ve sütunun a k 

k 
r a. 

sına sa ]anarak Jarun arkasına k 1 k so u. 
ma ve onun ayaklarını yaralayarak .. 

c.adele edemiyecek bir hale getirme~~ 
. Y.aralamak istedi ği gencin arkasına 

gızhce sokulmağa muvaffak l 
Projesini mevkiifile koymak • . o mu~tu. 
b ~m ~~ 
ulunduğu yere tırmanmağa hiç de lü· 

m m yoktu. Vücudunu bira:ı: <!oğrult. 
ması ve y·· il .. uz nu çıkararak kılıcını uzat· 
ması kafiydi. 

.. ~:ra~'. muvaffak olacağım ıevinçle 
duşundu ve darbeyi indirmek için dog· 
rularak kolunu uzattı. Jan tehlikeyi 
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scı: .. 1:;t gibi görünüyordu. Fakat Fukc, 
çr1 n bir sevinç nidası çıkararak ıdar. 

:, · i.ıdirirken, onu gözucuyla kollayan 
j • ' t Jan bir §lmıek ıüratile, kılıcının 

ter ile onun ıuratını kamçıladı. 

s .. vinç nidası acı bir feryada inkı14p 
etti ve yüzü gözü kanla dolan Fuke sırt 
üstü devrilerek orada hareketsiz kaldı. 

Du aralık Növi de, aldıkları dersten 
son çlerece hiddelenen ve yeniden hü· 

cum etmek istiyen askerlerini bir İ§a
retle durdurmU§tU. Jandarma kuman. 
elanı düıündü. Hiç de yabana atılmıya
cak iki rakip kar§ııında bulunuyordu. 

Her ikisinin de müthiş bir silihşör ol
duklnrı besbelliydi. Fakat he~ıeye rağ. 
men, nihai zarefin jandarmalardı kalma 

Bı icap ediyordu. Böyle olması elzemdi. 
Mcıamafih bu tevkifin çok pahalıya mal 
olmaması da lizımdı. 

Bu iki kişinin bizzat jandarmala-
n hezimete uğratmış olmalan 
ve bu kafi değilmiş gibi, altı kişiyi de 

harp harici ve ü~ dört kitiyi de hafif 
ıurette yaralamaları zaten müthiş bir 

§eydi. Kralın mösyö dö Növiyi bundan 
ı~o'ayı tebrik etmiyeceği besbelliydi. 
Bu iki müthit adamın baıka kurbanlar 
verme:neleri li:ı:ı:ndı ~linkli jandar

ma kumandanının mevkH mev::uı.:bahs 
oluyordu. 

İşte Növinin düşünerek tertip ettiği 

plan! 

Adamlarını iki sıra üzerine, yarım bir 
sembcr §eklinde dizdi. Bu adj\mlar doğ 
ruca iki rakibin üzerine yürüyecekler, 

ayni ıam~ndı yan taraflardan da onları 
saracaklardı. Bundan baıka, artık onla
rı sadece tevkif etmek mevıuubahı de. 

fildi. iki adam diri veya ölü olarak ele 

geçirileçekti. 
§.cflerinin i1'lreti üzerine, J~ndarma· 

lar yürüyerek asikri çcl:ktcn hir sem· 
ber isine sardılar. 

Pardayanla yi~it Jan bu manevranın 
farkına varmışlardı. Biribirlcrini tanımı 
yan bu iki adamda şayanı hayret ben. 
z:ertikler vardı. Her ikisi de ayni fevka· 
llde görüşe maliktiler. Her ikiı;i de müt 
hiş bir süratl intikal sahlbiyıliler ve 
ani kararlarını bir yıldırım ıüratile mev
kiifile koyuyorlardı ve nihayet Parda. 
yandan daha genç, daha ateıin, daha 
coıkun, daha sert olan yiiit Jın, har~
lcete ıeçince, Paııdayanın cmsal~iz ı;o
ğuk kanhliğma yakın bir soğuk lçanlr. 
hk elde ediyordu. 

Bütün bu mÜJterek vaşıfların neticesi 
olarak biribirlcrinin yüzüne bakar bak
maz, en mükemmel bir usulü buldular 
ve kabul ettiler. 

Bulundukları yerin tam ortasına gele 
rek, her taraftan yapılacak olar, taarru· 

za, ayni zamanda mukabele etmek i~in 
sırtsırta vaziyet aldılar ve ayni hare
ketle eski manevralarını tekrarladılar: 
Çelikten kasırga yeniden faaliyete ~eç. 
ti. 

Ne Pardayan ne de Jan ham bir ha. 
ya le kapılmıyorlardı: Nihayet elli ki i· 
ile baıa çıkamıyacaklannı biliyorlardı. 
Ancak mukavemetlerini az çok uzatı

yorladı. O kadar. 

Yeniden, parılday3n iki kılıç sağa so. 
la kuırg&lanmafa, kalabalığın içine bir 

yıldı:ım ıüratile cirip çıkmaga batla· 
dı. Yeniden iniltllcr, feryatlar. küfürler 

duyuldu ... 

Fakat bu defa, muhz:imler mü~tcrck 
bir mctod dahilinde hareket ediyorlar· 
dı. Daiılmadılar. Mukavemet tttilcr. 

Pencere ve kapılardan, bazı tcyirc:ilc
rin heyecanlı $Caleri duyuldu: 

- Yakılinıyorlır t Mailiip oluyor. 
larf 

.... 
cı:: 
l':::1 
..ı 
uı 

cı:: 

ı:.: 
c 
< 
o 
z 
< 
:a 
,:; 
< 

... 

< 
C) 

z 
< 
::g 

.... o 
f? 

-

---~---~ · . 

PARDAYANIN OCLU J9 
-----~------ ----... 2o __,~-----------~ 

Bu doğruydu. Pardayanla yiğit Ja
nın üstleri başlan kan içinde kalmıı. 

ayaklanndan bellerine kadar her taraf
ları yırtılmı§. parça parça olmuştu. 

Yalnız ceketleri, yani gögüsleı i heniiz j 
Eapasağlıım:h. Bütün bunlar ehemmi
yetsiz. hafif yara ve çizgilerden ibaret 
ti. Elbiselerile çizmeleri vücutlarından 
tdaha fazla ıarara uğramıştı. 

Fakat biran ııonra, jandarmalar. onla 
rı;ı bulundukları yeri İ§gal edecek ve 
o zaman göğüslerine yetişebileceklerdi. 

Çc:mbcr daralmı&tı. Mütcamzl"r. a. 
f:ır a~ır ve tedrice;1 ileriiyor basamı~
Jarı çıkıyor, yan taraflardan parmakhk

fara tırmanıyorlardı. 

Mücadele bitmek üıereydi. iki asinin 
mukavemeti tiikenmiıti. 

Tam bu anda amirane ve gert bir ses 
şu emri verdi: 

- indirin ııilihları ! ... Herkes! .• 
Jaıı:larmalar. oldukları yerde kaldı

lar. Növi, şe&in geldiği tarafa hiddetle 
clö:ıdü ve mcşa!elcrin ışı2ı altın ela şür. 
atlc ilerlivcn bir adam gördü. 

- Kral! 

Diye bağırarak ppkasını )•kardı. 
Jındarmalır da silAhla şelamladılıır. 

Pudayanla yiğit jan. ayni geni~ ve 
zarif hareketle kıh~larını uzatarak sc
la:-:ıladılat. Bu selamın krala mı yoksa 
mağliıplara mı olduiunu kestirmek bir 

hayli gü1tü. (Kendilerini ~alip sayabi
lirlcrdi. Çünkü sapa sağlam olmala::ına 
mukabil rakiplerinden bir çokları hila 
yerde, kan içinde ve hareketsiz uzanmış 

lardı ) Sonra, fcvkalbc~er addedilecek 
bir soğu'!< kanlılıkla kılıçlarmı ayni z<ı· 

manda ktnlamıa ycrlc§~İrdilcr ve askeri 
bir merasimdelermiş gibi birer heykel 
cibi hareketsiz durdular. 

Fakat &özlerinin ucuyla biribirlcrine 
bakıyor ve hafifçe gülümsüyorlardı. 

Her iklsınin de yekdiğerinden memnun 
olduğu görülüyordu. Ve onlar da öyle 
mağ:ur ve heybetli bir hal vardı ki, 
kral bile, biran i~in herJeyi unutarak 
onları hayranlık ve takdir dolu bir nı· 
zarla seyretti. 

~u sırada Pardayan hafif~e: 
- Galiba tam zamınıyıdı ! 

Di Y c: mırıldandı ve ayni z;ı. 
manda, hiç belli etmeden, verileccJt çe· 
vahı şabırsızhlcli bekliycn hir adam 
tavrik, Jarıa dikkatle haktı. 

Delikanlı, tamimi ve yıvaılı kuv .. 
vetli arasında bir sesle cevap verdi: 

- Hakiakten öyle 1 

vu 

.Bcrtiy, bir tctri!at rumiy•tile, ]ıı;rılJ 
ı~yet ucle bir odıy~ ıötürmüıtü. 

Bir nevi miıııfir odaaı olan bu kü~Uk 
oda, evin arka tarafın~ isabet ediyordu. 

Odayı aydınlatan yezine pencere 
Kurboton çıkmaıını nazırdı. iıte ıırf 
lıu ıebcpten dolayıdir ki, kral müdahı. 
leıinde bu kadar ıecikmitti. Halbuki e· 
vin ön tarafındı bütün aakinler görül· 
tüden uyanarak, çoktanberi, bu ııyanı 
hayret mücadeleyi ıeyrcdiyorlırdı. 

Hanri kendisini bir koltufun içine 
attı ve kar~ısında duran ıenç kııa, bir 
müddet, dü§ünceli dütünceli bıktı. 

Sonra içini çekti ve tefkatli bir ıcıle: 
- Oturunuz, yavrum, dedi 

Genç kı:ıı:, hiçbir ıey ıöylemtden, us
luca kralın gösterdiği koltuiı oturdu. 

I-fonri bir defa daha ona dikk11tle bak. 
tı, gene içini çekti ve cene ıefıktli bir 
sesle so~du : 

- Dc:nek ki ıiz. Blanı dö Soji'nin 
kızııımız? 

Berti , 

• 



!ADYQ 
laTANBUL: 

11.ao pllkla da.JUi mu.tki.11· 19,SO apor 
ınul&habeıeri: Eoret Şefik tarafından, 20 
TUrk ınus!k! hE'yeU, 20,30 ömer Rızıı. taratm 
~ arapça söylev, 20,,:s Vedlıı. Rıza ve arka 
dafıt.ı taratmdan Tilrk muılklsl ve halk tar 
lrııaı,, aaat ayan 21,1:s orkestra 22,l:S ajaııa 
\'e bonıa haberleri ve ertesi günUn progrıı.mı 
22.ao kUçUk sanatkAr :Meri tarafından plya• 
110 11010, 23 son. 
8tJu.tN: 
17,~ ııpor, 18.0:I vlyolontel konseri, 18,:S:S 

ıuusaı yayın, 19,0:S muslkJ, 20,0:S gelecek 
hatta.nm programı, 20,2:1 Finlandiya ~arkı!& 
rı, 20,45 günUn akisleri, haberler, 21,15 ıan 
"' ınuatkJ, 23,0:S haberler, çor, bava. 23•

33 

reee mul!iklsl, 24,3:S musıkJ. 
l>tŞTE: 

18,35 çingene orkestrası, 19,l:S spor 19,:55 

konterans 20 35 operıı. binumdan nıı.kil, 22• 
' ' in ene 08 BiyUS haberler, ves&ire, 23,•5 ç ı 

Crkeıtruı 1,10 ııon haberler. 
Bt""'"-rcı. 
·~-- 1w 19,35 dini yayın, 21,20 dl.nl ıarktlar, 2 ' 

koro konseri, 22,a:s haberler. bava. spor ve 
aaire. 
LoSDRA: 

ıs,oıs çocukların zamanı, 19,0:S orke~~: 
kcnıeri, 20,o:s haberler, ba,•a ve saire, 2 • t 
karl§lk musiki 21,l:S opera yayını. Turando 
21,.50 prkılar 've danı havalıı.rı. 23,0:S hava, 
haberler, konuoma ,-esaire, 23,3:5 dana orkes 
tra.ııı, 24,45 gramofon. 
ltOMA: 
18,20 hafif musiki, 18.:S.'5 haberler, ve aalre. 
22 05 Pragdan naklen: l!en!on!k musiki, 23• 
or: konuıma. karııık yıı.ym. haberler, bava 
24,20 danı muslklBI. 

Nöbetçi eczahaneler 
Bu akıam ıehrin muhtelif ııemUerinde nö 

betçi olan eczaneler ıunlardır: 
lstanbul clheUndekller: 
EminlinUnde (Beşir Kemal), Beyazrtt& (Ce 

tnll), KUçUkpazarda. (Yorg!) • ŞehreminiDd« 
(N&zım Sadık), E)'ilpte (Hikmet Atıam:z~ 
K&r&&11mrUkte (Kemal). Samatyada(Rıd da 
Şehzadebqmda ıllma!l Hakkl) • Aksaray 
(Sarim), FeonE:rde (HUBıımeddlD) • Alemdarda 
(Abdülkadir), Bakırköyde (Hllll), 
Beyotıu clhetindekller: tad :vm• 
G&latuarayda MatkO\iÇ), Gala ~utta 

dlklı tramvay tavftkku! mahıı.lllDd• ( inde 
Nail) Taksimde cumhuriyet cadd•: u 
t KUrkç!yan ı, K&lyoncukullukt& < Z&!d ro(p .. 

) şııli e ~ 
loe), Kuımpll§l\da (Erturru1 ' . •de (Bllr 
smı) Kutmpaıada (Vuı!), Hnııkö~ 

' p) Sarıyer 
but'. &~iktqta (l!IUleyman Rece • 
de (Aııat> • 

'(j !<Udar Kadıklly ve Ad&lardakller: 
s l<Udarda ( Ahmedlye ı' Kadıköy Moda• 

ü.e Bllytlkadada (Halk), Heybelide 
da (Sıhhat), 

(Tana§)• 

ıstanbul Komutanl~gı 
Satınaıma Komısyonu ılanları 

. 500 kılo tar-
... • 1• kor içın beherı . 
ı. ınc . .. d teslım 

k"ff' gu' nun e tar 3 adet bas \ u . . ve he. 
etmediğinden mUteahhıdı nam 

k eksiltme ile alınacaktır. 
sa.bına açı günü saat 
İhalesi 7 Mayıs 937 cuma 
15 te yapılacaktır. Muhammen. tut~ı 

. ad şartnamesi her gün oğ-
1290 lır ır. . , örillebilir. 
leden evYel komıs~ onda g . 

. . . 97 liralık ilk temınat 
lsteklılerının . 

mektuplarile beraber ı. 
akbuz veva F d k 

nı .. .. ~·a.kti mua.yyeninde ın ı • 
hale gunu l k Satınalma Komisyo. 
Iıda Komutan ~ "2"00'' 
nuna gelmelerı. ~ 

~yLIK HESAPLARINDA 
KOLAYLIK 

ubasebeciye, müdUre faydalı 
Her m :Kitapçılarda satıımak-

ve ıuzumludur. 

adır. ---------------"' ..--
----- il An 

.. terlii7inden: 
•-tanbul 3 üncu r.'0 ~ Nuri ve u ·-r . terzıhanesı • 

Askeri, m~ ın , hususi bir muk~ 
Eyüb firma.s1lc 'c . .. ü Uınır 

"den Emınon 
veleye müstenı ·ı·k vapıyorduk· 

O Nr da ter:z.ı 1 " 
sokak. 1 o. • ız mukavelena· 
Bu firma ile çaJıştıgım • EJni. 

binaen bu kere 
menin hitamına 

36
_1 numa.rad~ 

nönü Bekta.Ş Han rt :NURİ) firması. 
CöNEN DİKİM E\ :EvVel· 
le mUstakillen çalışmaktayı~;va.ın et. 

. Eyüb firmasının . ce Nurı ve . edilmiş bıl. 
tiği müddet içinde tanzım n olba.ptaki 
cümle borç sencdatı esa.se .1·ka.n k. m ına. tevı ı 
mukavelename ah a • . önen na· 

ŞÜ':'ckAdan serm_a.y~dar ~u~akla tedi. 
mma tanzim edılmış bu un 1 ası 19.· 
'"'atınm da Nuri önene yapı m ı 
.J 1 hara vapı • 
zımgeleceğinden evve ce a ~ d'· 

.. l vapılacak te ı 
mış ve bundan böY e • kendi 
yattan husule g'Clecek ~r~rın • 

lerine aid olaca.ğını bildırırım. Haıı 
· ....... Bckta§ 

Adres: Enııııoı.ıt . 'm Et?i 
36/1 No. dJJ. ôııen Diki 

Nuri On.en 

---- -- .. -

SiNEMALAR 

1m•• 
IPD 

sEYOCLt> 
ı oans deV&m ediyor 

1 Hayat mücadeleai. AP 
ıarkı.ı 

1 aırçm kadın 

1 yeni R!n,Ttn,Tln. Dana 
için :raratılmtt 

1 
Filoyu takip edellm. De 

BAJtAB'I' A nlzde ıayan. 
1 

BU!bWler öterken. Karyo 

kıı. 

1 
pat .,. Pat&1on airkte 
ve lkl yavrucuk 

I J'r'Ol"UDDU blldlrmemlftlr 
~ 1 PePO· KU~k lord 
T.4" Gizli izdivaç. LOI .Otçn. 
,ıa SiJtPpur postaaı. Altın 
ŞAK• toplay&D kızlar. 1936 Ati• 

• 
na Balkan ollmplyatlan 

1 
Beyaz gömlekl!ler. Dllf 

mantar peılnde 

1 
G&rP su,·arileri. Madam 

SA.~CU b&rri 
(Zaid .btcnT8) ~ aenerilerf. Pranga 
oVl(t1SJYST ı mahkOmlan 

RALll 

ISTANBUL 
1 

pat ve Patqon 

1 
l{ral eğleniyor. SalAhad 
dini En'ilbt "' Ehıtaaıtp 
muharebeleri 

1 saıcfat bWbWtl. Kim m
dürdU 

1 
aazreU taanm hayatı. 

Kadınlar Jöltl 
Nef8 ne. GUn&hım qlmn 

dn'· 

1 
Lebll'blcl Horbor ata 
(ttlrkCf! ııl\zlU). 13 nurı&ra 

JI c:uu• 

KADIKOY 
1 

,._,utan geceleri 

osıcODAR 

1 
BUtUn J1lzellerl aevertm 

eAKIRKOY 
1 programmı bfldirmemlştlr 

Şiklyetler, temenniler 

Yol vergisi ve 
kadınlar 

Okuyuculanmızdan Münir ~ 
enç biae yollacıJ.iı bir mektupta fÖY.:_ 
le bir temenni de bulunUfOI': 

Cumhuriyet kanunları kadın er· 

kek ayırmaksızın herkesi müsavi 

tuttuğuna göre birçok müessese· 

lerde çalışan kadınlarımız yol vergi· 

sinden muaf bulunuyor. Dört beş 
nüfus bealiyen nice aile reisleri 25 • 

30 lira gibi az bir para ile bir aylık 
ihtiyaçlarını zorlukla temin ettikleri 

halde her sene bunlardan yol vergisi 

kesiliyor da ayda 70, 80, 100 lira 
kadar ve daha yüksek bir maaş \'eya 

i.icret alan kadınlarımızdan yol ver

gisi kesilmemesinin sebebini anlaya

mıyorum. 

Yol vergisi kanunu yalnız erkek

lere ait bulunuyorsa bunun bir zeyl 

ile bu gibi kadınlara da teşmili vila

yetlere hayli varidat temin eder fik
rindeyim. Acaba olamaz mı~ 

İstanbul QçOncU fcra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çe\•rilmeslno karar verilen 
buz dolabı, gramofon ve radyo ,-~saire otel 
eıyası '-5 937 tarihine mOaadl! salı gUnU 
saat Hi ten itibaren Boğazlçlnde Yen!k!5yde 

Yenll<öypalu oteli ISnUnde aatılacaktır. 
Satrı bedel! mahcuz e§yanm kıymeti muham 
minesinin yUzde 'T:S ıtnl bulduğu takdirde 
alıcıları tıııtUnde brra)cılacaktır. Aksi takdir 
de H-~-937 t&rUılDe teaadU! eden cuma gU 
nu saat 1:1 te yapılacak olan ikinci açık 
arttırmumda m~ıkQr emval en çok arttır& 
nm UstUnde bıralulac&ktır. T&llplerin mez 
ltQr gt!n ve aaatte hazır butunıı.cak memuru 
na mUracaatıarı 111.n olunur. 

ZAYİ - 1335 senesi Eyüp ruştıyc. 
sinden a!mıı o!dufum ıehadctnamcmi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağtmdan es· 
kisinin hükmü yoktur. 

n 

Bir Halit Ziya günü 
nasıl hazırlanır ? 

(Ba.ş tarafı ! incide) 
ya) etrafında bir konferans verece· 
ğim. Ati Klmi konU§l.cak. taıet Me
lih konu§acak velhasıl; beş mayı!ta 
bir Halit Ziya günU yapacağız. 

Güzide arkadaşımı daha fazla taciz 
etmedim. Telefonu kapadım. 
Hatırıma gelen birkaç fikri şuraya 

kaydediyorum: 

1 - lst.anbul rehri Halid Ziyanın 
ı.erefine 2000 kişilik bir ziyafet verebL 
lir. 

(Şehir meclisi ''e belediye reisi 
korkmasın. Böyel bir ziyafete gelecek 
olanlar biı.de de, bMka memleketler. 
de olduğu gibi yiyecekleri yemeklerin 
parasını verirler. Zaten böyle edebi r.i
yafctlerde, tes'it olunan Ustndm dost. 
Tarı ve hayranları tarafından masrafa 
iştirak edilmesi adctt'r. Tabii ucuz ol· 

ması ve mühim bir kısmının da bele
diye tarafından tediyesi §art.) 

2 - Şehir tiyatrosu tatil mevsimi. 
ne girmiştir. Halit Ziya ve e'"erleri 
hakkında verilecek konferane'ar ''t' 
yapılacak merasimin bir kısmı için 
bu binadan pek ali istifade edilebilir. 

R - Halit Ziyanın vereceği cevabi 
nutuk radyo He neşredilmell. 

4 - Ostaddan şehrin muhtelif umu. 
mi Ye milli kütüphanelerine eserlerin. 
den imzalı birer takım hediye etmesi
ni aramalı. 

5 - üstadın muhtelif devirlerine a. 
it resimlerle ııüsJü bir broşilr neşret. 
meli. Eğer (manuscrits - el yazıları) 

''arsa bunları da bilahare müzeye koy
mak üzere ıimdilik Halkevinde teşhir 

ettirmeli. 

6 - Hiç olmazsa (Mai ,.e siyah) ı 
kendisine bir daha gözden gc~irtip, 
üslubunu bugUnkU dıle göre uydur. 
mumı CVe faraza ressam Münif Fe. 
hime rer;imlerini yaptırıp) Devlet 
matbaası trırafmd ın c1Ji c"sivri ·-J. 
donUmil \'CEılesile b"stırmalı. Z:lten 

Birçok kC'reler J.as,lmıı=- olan bu kı. 
tabın piyn!!ada rr.evcudu cİa kalmamış· 
tır. 

7 - M•ras m günü ii~tadı İstanbul 
~elıri nnmıne. c'•inde seıamle.ma11. 

8 - Kend"s ne s:bir namına blr 
hokka tnkımı ,•eya bir kalem hc".!iye 
etmeli. 

Akln bircok Fey daha geliyor ya ... 
Bur da ver ko.lmadı l'O'tsa. 

Ve, inaom1Jıdır ki batün bunlara 
Halid Ziya coktan hak ka.r,.ınmı~tır. 

Nizamettin NAZtF 

ZA Yt - İçinde maaş -cüz:fanım lle 
mührüm ve nüfus kağıdı ile beş füanu 
bugün zayi ettim. Yenisini çıkaracağım. 
dan eııkisinin hükmü yoktur. 

Kocamustafapaşada Ali Faki ma· 
haJJesi feyizli sokak ı 2 Zekiye 

Muallim tekaüdü 

SEZEN 
T: RZiHANESi 
Sahibi: ih"ıın Yavıız Seze:ı 

Şık giyinenlerin 
terzıs;dir 

En caz p J'll:ıoeller, mevsımlik metin 

\•e ıık kumaşlar. 

lstanbıll Yeni Postahane kafpıtıda 

Türkiye Ziraat Bankası lstanhul şuhP§lnden: 
İstanbul Vilayeti dahilindeki yalnız çiftçi ve bağcılara ihtiyaçları nispe

tinde satılmak üzere kükürt getirilmiş tir. Torbası dört liradır. .Müracaat e. 
denlerin çiftçi veya bağcı olduklarını ispat etmeleri lftzımdır. (2398) 

llft,TtTADI Cemil oifu Kemal 

=:::;-;=;:-;:-~~=~€:f=;iiif=rs;:ı --------- lstnn bu 1 GU mrU k 1 eri baş M Ud Ur 1 UjiU nden : 
azım m rliği Sa- üsküdar birtncı auıh hukuk mahkeme 

l 
Jıtan U ev alnden: Gümrük satışından: M. F. markalı 3624 lira değerindeki 1208 kilo jambo· 

tlnalma Komisyonu .. lllnlan 3 1: 937 .. .. k" G 1 · - d k" t Nazmiye ve Mevhibe ve Sllreyya ve saire- nun •• ,,. • gunü eaat on dortte es ı a ata gümrügU binasın a ı sa ış am. 
Bir No: lu Dikimevinde birikmiş o. nln şııyıan ve müttenken mutuamf olduk barında aı;ık arttırma ile dahile satılacağı ilin olunur. (2423) 

l
an 

664
25 kilo muhtelif. pam_ uklu _k_ır. ları üakUdarda Sellmlye mahallea!nde Ha 

·k d b k -m lık•lesl ııokıı.,...nda "'9 numaralı bir bap 
Pıntı Ve iki No: lu dı ımevın e ırı • •ç ' ~· " hanenin !u.lel ıUyu l!uretile aatılarak paraya 
miş oaln 14446 kilo yazlık pamuklu el- çevrilmesine mahkemece karar verllml§Ur. 

b·ıse k"""ıntnn ve 2485 kilo beyaz pa. ı - İJbu 59 numnratı ı;ayrl menkul on oı: 
•• r oda, Uç hail, Uı: sofa Vf! dlSrt. ta§lık ,.e lld 

muklU ıarpmtı 7 Mayıs 1937 Curaa J<ömUrlük, bir mutfak ve bir kller ve bir 

gUD
•• il eaat 15,30 da Tophanede satına!. gusuthaneden ve meyveli ve meyveııız on bet 

kadar ağacı ve bir de selvl ağacını muhte 
ma. komiJlyonunda kapalı zarfla ve vt ve takriben iki yoz n1etre murabaamda 
arttırma suretiyle aatılacaktır. Hepsi. kadar bir bahçeyi ve bahçede çıkırıklı bir 

. tahrnin bedeli (8000) ilra 38 ku. ku)"llyu ''e bahçeden l!Okal;a çıkmak için bir 
nıntur İlk teminRtı 607 lira 23 kuruş- kapı ve blnımın biri karlık bıı.yırma ve d!ğtri 
ruş . Harem 1.aketcılne nazır iki kap181 ve elektrik 
tur .. İşbu Uç kalem için ayrı ayrı flat ,.e havagıW tel!lsatı mevcut olup hane heyeti 

Ver
ilecektir. Şartnamesi komisyonda umumlyesl iUbarlle muhtacı tamirdir. üç 

yeminli ehil vukuf tara!ınrtan mUeaın heyeti 
kırpıntılar dikimevlerınde görülebilir. umumlyf'.aine bin iki yüz eııı (l:?M) lira kıy 
isteklilerin kanuni \'esikalariyle bera- met takdir edllmlftlr . 

kt l . 2 - Satıı bedeli pe;,lnt11r. MUzayedeye 11 
ber teklif me up arını ihale saatin. tlrak etml!k lıtıyenler kıymeti muhammlne 
den bir saat evvel Komisyona verme. nın yUzde yedi buçuk nlsbeUnde l>PY akçesi 

)e
ri. (434) (22i8l vermeleri ıwmdır. Rüsumu tellAltye ve ytr 

mi .eeneltk f'Vka! taviz bedeli mUşterlye ve 

:Maltepede Piyade atış okulunun 
Teşrinisani 937 sonuna kadar ekmek. 

lerinin pişirilmesi için 3 Mayıs 1937 

pazartesi günü saat 15 de Tophanede 

satmalma komisyonunda açık eksilL 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2880 

liradır. İlk teminatı 167 liradır. Şart· 
namesi' komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanunt vesikulriyle bera
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(426) (2127) 

diğer rUsum ve ıalre mal Bablbine aittir. 
3 - Satış 31-5 937 tarihine mUsadlf 

pa7.a rte!l &;ünU ..aa t 14 ten ı fi ya kadar 
ü.ektıdıı.r sulh hukuk mahkemesi kaleminde 
icra kılınacaktır. Kıymeti muhammlnenln 
)1lzde 7:S ıtn! bulmadığt takdirde rn c;ok art 
tıranın tııahbUdU baki kalmak şartııe muza 
yede on be~ gtln temdit oluna~ak Ui~ 937 
l!alı gilnU ııaat 14 ten 16 ya kadar devam 
edecek ve en c;ok arttırana !halrl kııtlyen 
icra kılınacaktır. İhale ibedelln!n azami bel 
gUn zarfında mahkrme vezn~lne yantııma 
aı t•rttır. Aka! takdirde ihale feshedilerek 
bunc!rın hMtl olacak zarRr ,.e ziyan ve :fark 
,.e :faiz andan tahsil olunacaktır. 

. ...-....... ··-· .. ···-·· .. ·-········· ... ············· 
4 - lşbu gııyrl mt'nlml ll:r.t'rlndc tapuca 

mUseccel gayri mUsccc<'I hak ı;ahlb! olduk 
ıarmı iddia edenler ,.l\raa tarihi l!Andan IUba. 
ren nlhayr.t yirmi gUn zarfında !\Takı mUs 
bH•le:11e mahltemeyc mllrıı.t'Mllnn IAzımdır. 
.Aksi halde ırayri mOaeccel hak uhlp1erln!n 
aatı, par:L3lllm raytıışmuından barlı: tutula 

l . . 
i . 

AÇLIK 
Ya.zan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

veni çıktı 
Dağıtın• yeri V AKIT Kütüpanesi 

Fiatı 50 kurut ~ 
i 
1 : .__. ............. . !..-------·-............ -..... --

caklardır. 
15 - naha fazla malnmat almak isti ·rnler 

93; /8 numaralı satı, dMyaınna ,.e mahkeme 
ba-.k'ltıbln" \'C mezkôr hane)i ~örilp cezebil 
mek !;in, lc;lndc oturan hissedara mllracaRt 
e1cbl11rler. Talip otıı.nların eatı~ ı:tınll snatı 

1 
muayyenlnd,. OskUdar sulh hulrnlt mahkrme 
!!inde hazır bulunmalım lllzumıı llA.n olunur. 
Hlıııedarlardan f>Url'\~'a \"e Sıtkmın ikamet• 
g6.hları mecMl oldu~ndan llft.nen tl'bllğ o 
lunur. 

ZA Yi - Mudanya tsmetpaıa kız 

mektebinden 932 senesinde aldığım ilk 

mektep şahad:tna ... c.,;ni kaybctti'TI Ye· 

nİ"ini alacağımdan cs.kis:nin hı; ı . .,,ii yok 

tur. Sabahat 

1000 kelime ile kendi kendıne 

Almanca 
Fiesim: 12 

Das Postamt 
(Postane) 

1 - Das Postamt: poıılane. 2 - Der Briefkasten: posta 1 t•tuau. 3 -
Der Schalter: fişe. 4 - Der Post.be"imte: posta memuru. 5 - Das 
Packet: paket. 6 - Die Zeitungen: gazetc!er. 



HABER-~~ 30 NtSAN - 19S'T 

Midenize 
Dikkat ve M HAM4 ediniz. Çabuk. çii" 
nemeden yemek yiyenler. fazla baharatlı ve 
biberli yiyenler. bilhaua içki içenler mideleri-

MAZON 
HAZIMSIZUCI MiDE EKŞb.JK ve Y ANMALAiU 
pierir. JNKIBAZI DEFEDER. Bqgünden bir .... 
MAZON almız. Hic bir mümaeil 11nistaharla kJYll 
kabul etmez. MAZON isim horoz markanna dikkat. 
Oepoıu: MAZON ve Boton ecza deposu, lıtanbul ni tahriı ederler ve EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, MEVVA TUZU ağırlık bq dönmeleri hissederler. 

YAZ GELDi ••• 

KOSTÜM veya 

PARDESÜNÜZÜ 
Şehrin en mütenern ve en mükemmel Çetİt)erine malik bulunan 

Yalnız Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Büyük elbiae ticaretı.n.inden tedarik eclinis BAY ANLARA 
mahsus mantolann envaı ve külliyetli milctanla ÇOCUK KOSTOM-

1..ERI vardır. 
Rekabetsiz fiyatlar yalnız Galatada EKS~YOR' ela bulec.elamız. 

H E R AKŞAM 

Bayan SAFiVE 
L ON D R A Birahanesinde 
••••• Telefon : 40227 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme tJmum ldaresı ilanları 

Muhammen bcdellerile miktar ve vaaıflan ataiıda yazılı 5 ırup malzeme ve 
.. ya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 13.5.1937 perıenbe cünü ıut 10 da 
Haydarpaıada gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan açık eksiltme ile aatm 
almacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin hizalann da yazılı muvakbt teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte ekailtme ıünü uatine kadar komiıyona mUracaatla
n lbtmdır. 

Bu ite ait prtnameler komisyondan paraııı: olarak dapulmaktadır. 
1 - 20000 adet ateı tuflaıı muhammen bedeli 2300 lfra ve muvakkat teml

natı 172 1/ 2 liradır. 

2 - 650 adet vaıon aiıara Jriillüfü muhammen bedeli 975 lira ve muvakkat 
teminatı 73 lira 13 kuruıtur. 

3 - 7 5 adet 3,40.4,00XO, 30-0, 45XO, 09-0, 12 eb'ac:bnda (16,200 m3) Karaa. 
iaç kalaa ile 255 adet 3,40.4,00XO, 30.0, 40XO, 09-0, 12 eb'adında (48,960 

m3) dııbudak kalaa muhammen bedeli 2932 lira 20 kuruı ve muvakkat 
teminatı 219 lira 92 kuruıtur. 

4- 1030 kilo muhtelif eb'atta demir rondela muhammen bedeli 360 1/ 2 lira ve 
muvakkat teminatı 2704 kuruıtur. 

5 - 500 kilo tutkal 300 kilo aan bal mumu 100 kilo be)'U emaye boya ve 610 
~ analin boya muhammen bedeli 100 lira 7 5 kurut ve mu vak. 
kat teminatı 60 lira 6 lnıruttur• (2936) -

Y enipoıtahane arkasında 

NEOKALMiNA 
Grip , Nezle, Nevralji, Siyatik , Baş ve Diş 

ağrlları, Artritizm 

SAÇ --
B AK l MI 

GIOzelllflln en 
birinci ••rtıdırl 

,.,.~~ 

Petrol Nizam 

----or.----
NIŞANYAN 

Hastalannı hergllıı akpma kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda 
Mektep IOkak 33 numaralı mua-

yeaeb&ne9inde tedavi eder. 
Tel:~ 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
umum tahlillt. Emin~nO Emllk ft 
Eytam Bankau brpımda lnet 
Bey Hanı. 

Birinci ıınıl Operatör 

Dr.CAFER TAYYAR 
Umumi cerraht w ıinlr, dimaf 

cerrahlııi miltehauısı 

Paria Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadm ameliyatları, dimağ 
estetik - "YU.ı. meme, karın bu
ruıuklukları., Nilaiye ve dofum 

mllt.ehauısı 

Muayene: Sabahlan MI p C il l I 
8 den 10 a kadar il 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
nmm No. 1 Telefon: 44086 

Operatör üroıog 
Dok tor 

S üre yya Atamaı 
Beyoflu tstiklll caddesi Parmıkkapı 

Tramvay durap No. 121 birinci 
.kattaki 

Muayene hanesinde haatalannı her· 
gün ıaat 16-20 ara11nda kı buJ 

l"der. 

DOKTO::R __ _ 

Kemal Öz•an 
Oroloğ - 0pE!ratör 

Bevllye mUtelNleeıeı 
Karaköy - Eksel.liyor mağuuı 
yanında. Bs gün öileden mnra 
2 den 8 e kadar: 1.el: 41235 

Pe.issis 
Avrupa seyahatinden &\•det etmlttir. Muhterem mll§terilerini. 

SON MODA BAY AN ŞAPKA 

MALZEMESi MEŞHER/NJ 
Görmek üzere qağıdaki mağualarınadavetle kesbi §eref eyler .. 
Fiyatlar çok mutedildir. 
Merkezi: Beyoğlu T~el meydanı (tramvay durak yeri). 
Şubesi: latikl~l caddesi Ste-Marie kii. eesi ka!'§ısı. 

SULTANHAMAM 
ICEBAPÇI KARŞISINDA 

I• 

Şirketi 
Hfiyriyeden: 

Dikkat 
Pazar sabahlanna rnahıuı olan gidip gelme 9'050 tenzilitlı tari· 

femizin Bahar Bayramına müadif yarınki cumartesi aünü 6, 14 
ve 32 numaralı poıtalarda da sayın halkımıza bir kolaylık olmak 
üzere tatbik edileceii ilin olunur. 

Boiaziçi vapurlarma mahsus ilkhahar tarifesi 1 Mayıa cumarleli 
aabahmdan itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler ıifelerimizcle 1&tıl
maktaclır. 

Oevlet 1 )em i ryolları lJ 111 um 

m ii el ii r 1 ii ğ ii n den : 

. 

ı. - 30 yaıpndan yukarı olmamak ve iıletme merkulerinden ötrenilecek 
prtlammn hı~ olmak ıırtiylt yükse"k tahlil ıörınUıJerden ıtajyer hare.ket mü· 
fettiti alınacaktır. 

ı. - lıtekWer kendilerine ı&.-. elan izahat ve tabilltı almak için Ankara 
aydırpaşa veva bmir tfletme mlldUrlükJerimiıden birine milracut etmerdir • 

3. - Uk alınacaklara 130 Jira maaş verilecek ve iki ıene ıt2j Müldetinin 
h:tamııtda ~üfettifliie liyıka~ tasdik rdilenlerin maaıları 1 s ı liraya ~ıkanla • 
ca1ctTf'. 

4. - tmtihanda ve staj müddetinde temayüz edip lisan bilenlerden luzumu 
kadarı bir ıene müddetle Avrupaya ı&nderilece~ir. 

5. - Son müracaat ıünil 10 Ma)•ıı 1937 dir. (2110) 

17 Mayıı 937 pazartesi gtııın f 15 de Ankarada Nafia Veklleti mabe-
me ekıiltme komisyonu odaamda (3000) lira muhammen bedelli (20) ton lama 

HURllN dolıloru demiri açık eblltme ne aatm alınacaktır. 
Necaettln Ateugu"l Şartname ve buna mUtefetTi d·ttr evrak parum oalrak Ankarada maı.e. 
Her ıün 16,30 dan 20 ye lrıdaı me lftdllrlUftınden ve Haydartıpada Vekalet Teeeliüm Memurluğundan veri-

Uletide Tayyare ıpartnnanlanndı daire l lecektir. 
2 numara 3 de hatalarını kabul eder. , Muvakkat teminat (225> liradır. 

Cumarteai pnle;i 14 den 20 ve kadarı Ekıitlmeye gireceklerin 17 Mayıs 937 pazartesi günü aıa.t 15 de malzemt. 
muayene J*UUdır tbilbnl ionüayoiıunda buJunmıftft lpdu'. (738) (1753) 


