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oo.rzO ve Kürt isyanlarından sonra 

Suriyede bir isyan daha 
Vatanilerin tazyikından bunalan 

Lazkiyeliler 
Fransız ô.li komiserine 

•• 
Ultimatom verdiler 
"Taleplerimiz kabul edilmezse 

silahla mücadeleye girişecegiz!,, 
Bu vazıyet Qzeırnıne 

Kont döMartel rORI(,. 'E 

• • taJcir 1ın T are · ı e Şimali Hi.ndistandaki isyanın .§Cfi esrarettgıZ ay y 1 

Rindistandaki Şama döndü 
SuırDyede komünizm • s yan hareketDeırl de başDado l Şam, 6 (Hususi) - Cebeli Düruzda elin devam eden 

iıyan hareketintden kuvvet alan ve Vatant idaresinin taz-

Harlhulade ve fevkalbeşer kudrette yıkından bunalan Uzkiyeliler de baılannda İbrahim Genç 
olmak Uzere harekete geçmi~lerdir. Buradaki ayaklanma-

-..-,,,ı...._-"--tel..... ·~dam .. -·n mn daha kuvvetli olacağı anlatılmaktadır. ·' ~ ;a:: ~~ılr?-'lll.. Ali.. loiio •••• -ı.41ift<ııi...lret>f lift Nı1ebn•m• 
vcrmiıler ve bir çok imtiyazlar lıtemitlerdlr. Talebname 

e ' §U cilmle ile bitmektedir: "Akıi halde allihlı harekete baı-

es eri imJŞ e vuracağ~~rlye Hariciye Nazın ne diyor 
Suriye bagveküile birlikte Adanadan geçen Suriye ha-

h
• ti• f k • riciye nazırı Sa~ullah Cabiri tunları ıöylcmiıtir: lngiliz ordusu bu ın 1 a ır "-Biliyorsunuz ki, Avrupadan dönüyoruz. Şilphe-

k ld 
ılz, hS.disenin hakikt mahiyeti hakkında malOmattar defi. 

karşısında aciz a 1 !i.%. Fakat hiclise, ~r memlekette olduğu gibi mahdut bir 
kiltlenin grevinden beJka bir ıey de~ildir . ., 

Bombardıman )arla Sadullah Cabiri Hatay anayasası hakkırida da gunları 
söylemiJtir: 

"- Fransanın da Suriyenin noktai nazarına uygun 

lsya n m ınta kasın da taş Üstün de -----------(D_eı>a_m_ı _6 _ın_cıd_:a_> _sı_ırı_'yc_n_h_ü.ç__:;_v_cr_ind_e_ih_ti_M_l _a_tqı:_'_:pa_rla_m_:~:.._bı_ı7_ım_u:..yo_.:..r 

taş bırakllmiya~ak (Y...,. 6 ,.cuıa) Moda ıcenup hududumuzda 

r· kiyde sanayi hareketinin d.eğcrli bir hatırası: Başuek.-il ismet lnönü 
K:'roUUk fa.briknsının temeline kcmulan Uığıdı imzalar.lcen te?M1.e il.ktaşı lwrkcn 

Bir lspanyol heyeti 
Ankaraya gitti 

SIUlh ve Cpbane mübayaesı rivayetleri 
hakkında ispanya konsolosunun 

gazetemize bey analı (Yazısı 6 ıncıaaJ 

vapurunda • t f db. I · yangın emnıye e ır erı 
Makine dairesi yandı Bir unıurni nıüfettişlik 

o·a..~ 2incide) daha teşkil ediliyor 

Margrit Fehmi 

Kocasını 
öldüren kadın 
Mirasa da konmak 

istiyor ! 
(Yamı 2 ncide) 

Dihiliye Vekili ve Parti Genel izahat vereceği gibi cenup ve §8rk 
sekreteri Şükrü Kaya .. bugün, Bü- mıntakasında alınan ve alınacak o
yük Millet Meclisi kürsüsünden, ce- lan tedbirlerden de bahsedecektir. 
nup hududundaki ıekavet hadiseleri Dahiliye Vekili son cenup seya• 
ve hudut asayİ§ meseleleri hakkında (Devamı ı incide) 

Almanya ve Fransız müstemlekeleri 

Ludendorfa göre 
Harp olursa 

Şimali Afrika fevkalade mühin1 
hareketlere sahne olacaktır 
Berlin. 7 (A.A.) - Ludcndorf "Al- "Sovyetler b. l'ğ· b" .. · . ır ı ı, utun ni'zarlara 

man kuvvetının mukaddes menbaı,. kapalıdır.,, 

isimli mecmuasında ezcümle §U satırla- :-:----:--------
rı yazmaktadır: yeni b. t 

"Şimdi umumi bir harp çıkacak olur. 1 r ayya re 
aa, kati neticenin Avrupa harp meydan f abr•ıkas 
lannda istihsal edileceği §Üphesiz ol- 1 
makta beraber, §İmali Afrika fevkalade Kayserlde kurulacak 
mühim hareketlere sahne olacaktır.,, K 'd . ayserı e yeni bir tayyare fab-

Cihan siyasetinin ufuklarını tetkik rıkası daha kurulacaktır. Bu fahri· 
etmeğe devam eden Ludendorf, Sovyet- kam t 
l b

. 
1
• ız ayyarenin bütün madeni ak· 

er ır ığinden bahsederek bu mcmle. samını yapacaktır. 
ket hakkındaki mütaleasını ıtU k:aa tüm K . b" h 

il 
:ı ayserı ır ava. sanayı" i merkezi o-

le e bülba etmektedir: lacaktır, 



-

ltalyanın Asyaya ulaşmak 
için düşündüğü yol .. 

Berlin politikacılarının en mühim hedefi Alman mtistemlekecili.. 
ğine ve Alınan ticaretine "Harnburg - Basra,, yolunu temin etmektir. Ber. 
lin politikacıları bu yolun Alman sanayiini İngiliz kontroltlndeki yollar
dan kurtararak emin ve hür bir şekilde Hind denizinin im.kanlarına ve 
teşadüflcrine ula§tırabileceği kanaatindedirelr . 

Lon<ira politikacılarının en mühim hedefi ise, hepimiz biliyoruz ki, 
Br;tanya ile Hind denizi arasında işliyen gemilerin engin hürriyetini 
muhafaza ve bunlar tarafından takip edilen rotalar üzerinde herhangi 
bir diğer eğemenliğin kurulabilmesine veya y~ayabilmeeine mani oL 
maktır. 

Musolininin nutuklarında da arasıra İtalyan çizmesile .Af:.ya arasın. 
'dıı bir İtalyan yolu kurmak istendiğini bildiren cümlelere ve tehditlere 
r:ı.stalnmaktadır. Fakat Alman ve lngiliz yolları ·en ince kıvrımlarına 
kadar malfun olduğu halde Musolininin 1talyanm Asya yolunu nerelerden 
geçinneği tahayyül ettiği, derin bir muammadır 
ı Bunun için İtalyan saylavlarm.dan Enriko lnsabato tarafından ya
zılıp "Kafkas almanağı,, tarafından ter elime Ye ''Türkiye - İtalya ve Kat. 
kasya,, başlığile neşredilmiş buulnan bir makale üzerinde dikkatle 
durduk. 

Sinyör Enriko İn.zabato diyor ki: ' 
"-İtalyanın .Af:.yaya nüfuz için takip ettiği yol, Marko Polonun 

çizdiği yoldur. Irak, Süveyş ve Singapur yolu değildir. ltalya, bir Akde. 
nlz devleti sıfatile bu denizin büyük bir körfezb addedilebilecek olan Ka
radenizin iktısa:di ve siyasi ehemmiyetini ihmal edemez. Orta çağlarda 
VE.D.edik ve Cenevenin yaptığı gibi 1talyada bugün Karadeniz kiyılarmda 
bulunan Ukranya, şimali Kafkas, Gürcistan ve orta .Asya. tilkeleriııe 
iktısa.dt ve kültürel tesirlerini yapmaktn.dır. Binaenaleyh Karadeniz k.r.. 
yılan.nda Tilrkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukranya, Kuban ve Kafkas 
GUrcistan gibi dost ve müstakil devletlerin bulunması ltalyan menfaati 
bakımından arzuya şayandır. Bundan başka, tarih Türkiyeyi .Akden.We 
K&radenizi birleştiren Boğazlarm bekçisi yapmıştır. Bu sebeple İtalya 
Türkiyeye muhtaçtır.,, 

Marko Polo on Uçüncü asırda Venedikte doğımı~ bir adamdır ki pek 
genç iken Türk imparatoru Kubilay Kaa.nm yanma gitmiş ve sarayında 
17 yıl kalmıştı. Bu adamın Karadenizin şimalinden ve orta .Asyadan ge
çerek uzak' şarka gittiği doğrudur. Ama Ceneviz veya Venedikten o ta. 
ra.fla.ra. kfiltUrel bir kıYIX}et getiidiği sadece yalandır. O devrin yan vahşi 
ttalyaeı yanında. Ku'bilay Türkiyesi ne muhteşem bir medeniyeti göze 
vunırdu! 

Geçelim: 
Demek oluyor kl İtalya '.Asya yolunu [Adrlyatlk - '.Akdeniz _ Adalar 

denizi - Çanakkale • Marmara. • BOğaziçl - Karadeniz _ iKaikasya _ 
TU.rkistan - Efga.nisUi.İl. • Hind, veya (Türkiştan • Mogolistan'. Çin)] 
hattı üzerinden işlemek arzusunda.dır. 

Sinyör Erniko !nsabatonun yazısı eğer: İtalyanın ctıedefi ise bunu 
Hamburg - Basra kadar hayali bulmamak mUşküldür. Bununla beraber 
bu iddia ltaıya.nın Almanya ile olan :8.nıaşınasma da hafifçe vuzuh vere
bilmektedir. Fakat Avrupanm şim.a.11 şarkisinden küçük .Asyanm cenubu 
garbisine inmek istiyen Almanya ne orta Avrupanın cenubundan uzak 
şarka gitmek istiyen İtalyanın hedefleri birbirini Karadenizin dalgaları 
araJ!lmda kateden iki kanlı oku andınyor ki bu iki okun güttükleri emele 
u!a§lllalarmdan evvel -birbirlerile ça.rPışıp param parça. olmaları da ak.la 
yakındır. Şekip GONDUZ 

'Akdeniz meseleleri 
ve Türkiye 

Pariste yeni çıkmağa başlıyan "Pa
ris • Orient,, gazetesi "Akdeniz me
selesi., batlıklı bir yazısmda ıöyle di
yor: 

Bugünlerde Akdenizin ıimal havza
sında dalgalar kabardı. Cebelüttank 
tngilterenin elinde Şarkın büyük kapısı 
olarak kaldığı gibi, Septe, İsp:myadaki 
acınacak halin endi!Je uyandırdığı bir 
yer oluyor; Fransanm şimal Afıikasma 
giden yolu üzerine uzanan Mimorka a
dasr, Fransızları, İtalyanları Pantelle
ria nekadar alakadar ediyorsa öyle ala. 
kadar ediyor. 

Musolini tarafından, denizaltı gemi
lerine Uı ittihaz edilen ve tahkim olu
nan bu kilçük ada,Sicilyaile beraber, 
iki havza arasında bir kapı teşkil edi. 
yor. Bu kapının anahtarlarından biri, 

Bizerte limanı ile, Fransamn elindedir. 
Şark ksnnmda, gen~ karşımıza ev

vela Malta çıkıyor. Burası, İngilizlerin, 
Hint yolu üzerindeki bir merhalesidir. 

Yeni silahlar artık bu adayı hücum o
lunamaz halden çıkarmıştır. ıçı35 sene
sindeki İngiliz - İtalyan ihtilafı esnasın 
da İngiliz amiralliği bunu pek iyi anla
dı: 

Sicilya sahilleri, İngiliz gemileri için 
çok yalnn bir hava tehlikesi teşkil edL 
yordu ; Cebelüttarık ve İskenderiye İn· 
giliz filosunun temerküz noktaları ol
du. 

Akdenizin ortası, İtalya tarafından 
gittikçe ıdaha fazla kontrol altrna alın. 
mı~ oluyor: İtalya asıl toprağil" Afrika 
imparatorluğunu bağlamak istiyor. Mu
solini: ., Artık Akdeniz diye bir ~ey 
yok,, demi§ti. Musolini bu cümlesine 

çok genij bir mana veriyordu. Trabluı 
garp ve! B!_ı:gazilahk.im edilmiştir ve 
yarm, ta M:lirr: nu"clud'Ünda yeni bir as
kert liman kurulacak. BGyük emel, bu 
limanları Massuaya bağlamaktır. 

Şark havzasında, İtalya, Türkiyenin 
protestolarına rağmen, on iki adada, 
büyük tahkimat yaptı. Leros ve Rados 
adaları Mısır üslerinden ancak 600 ki. 
lometre uzaktdaır .. 

İngiltere silahlanmak zaruretini du
yar duymaz İngiliz - İtalyan düelİosu 
tekrar başladı. Karşılıklı mücadelede 
bir üçüncü ~anlı millet de kuvvetini 
gösterdi: Bu, Türkiye cumhuriyetidir. 

Montrö muahedesinden sonra Türkiye 
Çanakkalenin anahtarım eline aldr. Tür 
kiye şimdi buradan Karadenizdeki de. 
niz k.uvvetlerinin geçmesine müsaade 
edebilir. 

Rüştü Arasın Romaya yaptığı son 
ziyaretin bütün ehemmiyeti anlaşılıyor. 
İskenderun limanının ehemmiyt>ti, Fran 
sanın Trablus ve Suriyeyi uııtmamak 

zaruretinde bulunduğu da aşikardır. 

Nitekim geçenlerde değerli bir Fransız 
generali Suriycnin deniz yahut hava 
cihetinden haiz bulunduğu ehemmiyeti 
işaret ediyordu. 

İngiltere Kıbrısta büyük askeri işler 
yapıyor;· Hayfada bir üs kuruyor; Aka
be Kızıldenizde bu üssün muhhili ola
cak ve iletôc Akdenizle Kızıldl'nizin' a. 
rasında mahfuz bir kanal teşekkül ede
cek. 

Akdenizin muhtelif havzaları askeri 
yollardan ibarettir. Garpteki sulh bu I 
yolların iyi idaresine bağlıdır. Silah ya- ı 

rı§ı da bugün buralarda misli göriilme. 

HABER.-Ak§8111 postası .. 

Habeşistan 
Milletler Cemiyetinden nasll 

uzaklaştırllacak ? 
Londra 7 (A.A.) - NegüsUT'! Cenev

re heyeti umumiyesine bir murahhas 

heyet göndermekten vazgeçtiğ~ ı::öylen. 
mektedir. Bunun ıebebi heyeti umumi-

yenin sırf Mısırın Milletler cemiyetine 
kabulü için fevkalade olarak toplanma
sıdır. 

Habeşistanm murahhas heyeti mese
lesinin eylUlde alelade toplanacak olan 

heyeti ~mumiyede, 1936 senesinde ol
duğu gibi, bilmecburiye salahiyetler 

komisyonu tarafından tetkik edileceği 
hatırlardadır. · 

Haile Selasie, bundan sonra sureti 
katiyede murahhas heyet göndermeme. 

ğe karar verdiği takdirde tabii l)u mua. 
meleye hacet kalmryacaktır. 

ZannediMiğine göre, Negüs, bu hu· 
ıusta harp esnasında kendisine yar9.ım 
eden hukukçuların bilhassa Gaston Je. 
zein mütaleasmi alacaktır. 

Bazı mahfellerde söylendiğine göre, 
İngiltere hükumeti, Milletler cemiyeti· 
nin gelecek toplantısına murahhas he
yet göndermemesini Negüse tavsiye 
etmiştir. 

Bu nazik mesele, Habeşistan mümes. 
aillerinin gelecek toplantılardan muhte· 
lif sebeplerle tedricen uzaklaştırılması 

suretile ihtiyatlı bir §ekilde halledilebi
lecektir. 

Cenup hududumuzda 
emniyet tedbirleri 

Bir unıumi müfettişlik 
daha teşkil ediliyor 

(Ba§tara/ı 1 incide) 
hatinden sonra etraflı bir rapor ha
zırlamıştır. Bu rapor bugünlerde 
Ba§vekalete verilecektir. 

Yeni umumi mtilettişlik 
Cenup hudutlarında emniyet ve 

asayiş bakımından mühim tedbirler 
alınmakta olduğunu bildirmiştik. 
Bu arada cenup.vilayetlerini ihtiva 
eden bir mm takaya hasri tekarrür e. 

den birinci umum müfc:ttişlik teşki
latının sıklaştırılması ve takviyesi de 
vardır. Diğer taraftan birinci ve 
umumi müfettişliklerden alınacak 
bazı vilayetlerle S inci umumi mü
fettişlik de kurulmaktadır. Beşinci 
umumi müfettişlik birinci umumi 
müfettişlikten ayrılacak Siirt, Bitlis. 
Hakari, )\'.iu§, Van vilayetlui;ıle 

Kudilse girmek için 
kurnazlık yapıyorlar 
Geçen sene 4445 kız evlenmiş 

ve bunun 2261 i boşanmış 
Kudüs - Arap - Yahudi kav

gaları bütün §iddetiyle devam edi
yor. Filistinde bomba patlamıyan 
gün yok gibidir. Bütün bunların 

1 sebebi yahudilerin Filisti::ıe girmele-
ridir. _ 

Avrupalı birçok yal1udi kızlan 
yahudilerin Filistine akın etmeme. 
Teri liakkında konan sıkı kayıtlar ü
zerine işin kolayını bulmuşlardır. 

Bunlar Filistinde yerleşmiş ya• 
liudilerle evlenmekte, Filistine gir
dikten sonra kocalarından derhal 
boşanmak için mahkemeye be.§ vur· 
maktadırlar. Neşredilen bir statisti
ğe göre, geçen sene 444 S yahudi iz
divacı olmuş 2261 boşanma kararı 
verilmiştir. 

Muhaceret işine bakan alakadar
lar şimdi bu iı,e çare arıyorlar: 

Asya seyaha
tine çıkan 

Afacanlar lzmltte 
yakalandılar 

İnhisarlar Ahırkapı anbar memuru 
Feridunun oğlu 13 yaşında Ferdi il~ 
akrabası Hasanın kaybolduklarını ve 
aranmakta bulunduklarını bir hafta ev
vel yazmıştık. 

Bu iki yaramaz İzmitte yakalanmı~ 
ve dün §ehrimize iade edilmi§tir. 

Ferdi ve Hasan yaya olarak bir Aı. 
ya seyahati yapmağa karar verdiklerini 
fakat İzmite gidince buna pişman ol
duklarım söylemektedirler. 

miş bir faaliyette bulunuyor. 
Siyasetin de bu işte ifa edeceği bü

yük bir rolü vardır. Şark mes~lesi bu
günkü meselelerin en başında geliyor. 
Eski Osmanlı imparatorluğunun yerin. 
deki genç ve uyanık devletia nazırları 
Babıaıinin nazırlarından daha az yumu
şak insanlardır. 

·dördüncü umumi müfettişlikten alı~ 
nacak olan Ağn vilayetinden- iba
rettir. 

Diğer taraftan birinci umumi 
müfettitlik mıntakasmda Mardin vi• 
!ayetinin Divrik kazasının Şemrah 

nahiyesiyle Cizre kazasının Hazak 
nahiyesinde yeniden iki kaza teşkil 
edilecektir. 

Bitlis vilayetinin Kotun kazası 
merkezi de Van gölü civarı Hatava
na naklonunacaktır. 

Bu suretle halen geniş bir mm
takada olan birinci umumi müfettiş
lik sahası daraltılmakta buna muka· 
bil teşkilatı takviye edilmekte, emni· 
yet ve asayiş bakrmmdan do :ıyrı 
t • .cllJh·l•r aluu'"''S ,..}n ctklcıiliı, 

Birinci umumi müfettişlikle ye
niden kurulacak beşinci umumi mü:
fettişlik kazalarına ~icilleri itibariyle . 
tecrübeli kaymakamlar gönderile· 
cektir. 

Fransız roma.ncısı 

Piyer Benua 
Şehrimizden ı;re.;erek 

Suriyeye gitti 
Tanınmıt Fransız romancısı Piyer 

Benua dün rcfikasile beraber şe;hrimize 

gelmiş ve şehri gezdikten sonra Şurl
yeye gitmiştir. 

Yakında tekrar şehrimize gelecek o. 

lan meıhur romancı demiştir ki: 

''- Karımla beraber balayı s~yahati· 
ne çıktım. Şark memleketlerini çok sev· 

diğim için ıarki Akdenizi tercih ettim. 

Son ziyaretimdenberi lstanbulu çok 

değiımit buldum. Her ta.rafta yeni te. 
rakki eserleri göze çarpmaktadır. 

Güzel iatanbulda daha uzun müddet 
kalmak üzere yakınıda tekrar buraya 

geleceğim. Fırsattan istifade ederek 
hazırlamakta olduğum yeni bir roman 

için tetkiklerde bulunmak ve Tiirk ede

biyatı ve içtimai haya tile yakm~an meş
gul olmak isterim.,, 

- Fevkalade bir /alC'l... General 
FraııkOnwı gelecek lu:lrp tcbli.ğincU3 ha 
t•amn fcıuı.lığ11ulan bahsedeceğini şim. 

dide>ı biUyor ! 
- Fransız ka.ri.kattirll 

_..17 NİSAN- 1937 

Kocasını 
öldüren kadın 
Mtras!:t d~ ~Qnm~h: 

istiyor ! 
Zengin kocası Mısırlı Fehmiyi 

öldürmek suçiyle mahkemeye veril· 
mişkin, 1923 senesinde beraet eden 
F ranstz kadını madam r,!.:ırgrit 
F e h m i, Kahirede kocas:ncl.an 
kalan servete hak iddia etmektedir. 

Açtığı davada kocasrna ait &clir
den bugüne kadar kendizi için 82 
bin s~erlin taksit toplanmış olması 
lazım geldiğini ileri sürerek bu pa· 
rayı istiyor. Bundan ba~ka $Zele· 
cekte, senevi 6.000 sterlin istemek· 
tedir. 

Mısır kanunlarına göre, kocası 
ölen bir kadın, kocasının servetinin 
dörtte birine hak iddia edebilir. Fa• 
kat ölen Mısırlı zenginin ailesi, bu 
Fransız kadınına tek metelik bile 
vermek istemiyor. 

. J\!eselenin diğer şayanı dikkat 
cıhetı de, madam Fehmi bir katolik 
olduğu halde, Mrsrrlı .ze~ginle evlen 
rnesinden bir sene evvel islam dinini 
kabul etmiş olmasıdır. Ve bunu ko· 
casmm isteği üzerine yapmı~tır. 
Çünk~, kocası, eğer müslüman olmı 

I yan hır kadınla evlenirse, annesinin 
J mirasından ınahrum kalacakmı~ ... 

v~?da:n Fehmi görünüşte dinini 
degıştırmışse de, sahiden müslü. 
man olmadığını itiraf etmektedir. 
Hatta Mısırlı zengin Fehmi ile evlen 
dikten sonra .da kiliseye gider ve ko
casının rızasıyle papasına "itiraf ,.ı 
larda bulunurmuş. 

Davanın görülmesine nisanın 21 
inde Kahirede başlanacaktır. 

1923 senesinin temmuzunda 
Londranm bir otelinde madam F em
mi, tabanca i~e öldürülmüş, yirmi 
yedi yaşındakı kocasının cesedi üze· 
rine eğilmiş bir halde görüldü. yer
de bir tabanca duruyordu. Muhake· 
me esnasında, mndam F ehıni müda
faai nefs için öldürdüğünü sövlıomig 
ti 1:'lin1.-nr.n ~ı:ıhit],. ., , ı:J•t:,..;ı.,n .ı .. 
!iller. F chminin, bu • ransız kadı
nına fena muamele ettiğini meyda..! 
na koymuştu. 

Dahn evleneli altı ay olmuştu. 
Kadın, k0casından on yaş yaşlıydr. 
Evlenmeden evvel, Paris barlarının 
meşhur bir dansözü idi. Ayni za· 
manda Parisin en iyi giyinen kadını 
olarak tanınıyordu. 

Moda 
vapurunda 
yangın 

Makine dairesi yandı 
Dün gece yru:sı Akay idaresinin 

Moda vapuru bır Yangın tehlikesi ge. 
çirmi§tir • 

Vapur bir ay e\'Vel tamir ediln:.ek 
üzere Haliçte havuza çekilmiş, altı te
mizlenip tahta krsınııan tamir ediL 
mi§tir. f 

Bu arada makineler de temi1Jen
miştir. Vapur ~u sabah Haliçten se. 
fere çıka.t~lac.ag~nda.n dUn gece maki
neler işletılmıştır. 

Bundan sonra Çarkçı ve makinistler 
vapurdan çı.kıp e:ıerine gitmişlerdir. 
Gece saat .bıre dogru vapurda nöbetçi 
bulunan bır tayfa lllakine ~n.ire"inden 
dumanlar yükseldiğini gön:ıüıı, yan
gın olduğunu anlayınca hemen telefon 
dairesine koşnrak itfaiyeye telc!'cn et. 
miştir. 

Yangın yerine B:ıyoğlu i:.faıyesi 
gelmiş~ havuz'arın Azap karıı cihetin
deki kapısı ac:ılara't ıno~ör ve arazoT.. 
ıar içeri girmişlerdir. Moda ' 'anuru 
iki numaralı havuzun önü...,de ci;rdu
ğundan deni?.den nlın:ın sula~ı:ı y.::.n. 
gmın söndürülmcrine tc-~bbli::; edil
miştir. 

İtfaiyenin gayreti yüz;}r:den yangın 
büyümeden söndürülmüştür. Yangın 
makine dairesinde'd c!:'t'"riğin kcn. 
tak yapm:ısır.dan çıkmış, bu daironin 
ah§ap kısmı tam~..men yarunıştrr. Ma
kine dairesindeki yağlar da yanmış,. 
bazı makineler has:ıra uğramıştır. 

Vapur bu yüzden bu rnbah ccferc ı;ı
kama.nuştrr. V c yeniden tam:r edile
cektir. 



7NtSAN-1937 

MJmaır ~nnııaınHa 
[Q)arr klUIŞ baknŞDua 

9 nisanda. Mim.ar Sinan ihtifali ya
pıla.ca.k. Ünye Halkevi, Mimar Sina
nm yıldönümünde söylenmek üzere, 
benden bir konferans iistedL Dahl mi. 
marm devrine yetişenlerin menkul!. 
tından çıkardığnn şu küçük paragraf
ları: nakledeyim: 

§ Mimar Sinan, bizzat söyelmiş: 
"Kn-k yedi selatin cami, yüz kırk mes
cit,. otuz tane padişah. hanı, yüz kırk 
vezır sarayı, yüz yirmi köprü, binler. 
ce hanedan ve eşraf konağı yaptım. 
!stanbuldaki Şehzade camii kalfalığı. 
ma, Süleymaniye üstatıığmıa rastla
mıştır. Fakat Edirnedeki Sultan Se
lim. camii şaheserimdir. 

§ Mimar Sinan yüz seneden fazla 
;ya.şa.mıştır. 

.• § EWı:1e Sultan Selim camiinin üç 
:VU.Z yetmiş beş sanat ve mehareti var. 
m:ış. Bunlardan meseıa, ikisi şunlar. 
m.ış: Edirneye girmek için, dört ta
rafta. dört cadde vardır. Bunların han
gisinden girilse ca.miln dört minaresi 
ııi iki ve oeman on iki olan şerefesini 
de altı görürmüşsünüz. Çünkü dalına 
bir hiza.ya gelirlermiş. Bıı, birinci ma.... 
rüet. 

Binaya yağan yağmurlardan bir 
zerre bile ziyaa uğramaz, hepsi büyük 
lbir sahrmçta. toplanır ve oradan ap
test çeşmelerine gidermiş. 

§ Sultan Selim camiinin esaslı sü
tunıa.rmı teşkil eden mermerlerin bir 
kısnu Atinadaki yıkılmış Kurunuula 
l'bidelerinden taşınmıştır. Diğer bir 
ktsnıı da Krbns ad.asile o .za.m.an.ki Hü. 
davendig8.r sancağındaki Aydıncık 
kasabasından. Süleymaniyenin ba.zı 
ta.şıa.n (Karınca. kaptan) tarafından 
'te. ltzsır içlerinden birkaç senede nak· 
ledibniştir. 

§ Mimar Sinanm büyük eserelrinin 
dllvarıarmı tezyin eden nefis yazılar, 
en büyük hattatalrınuzdan biri olan 
!Ke.rahisari Hasan Çelebiye aittir. E
dirne caıiinin duvarım süslerken bu 
hattatın bir gözüne kireç damlamış. 
"~nta.n. ırözilm! .. diyen hattat, yanın.. 
~ 2tı.VV&aLio ~u.a ........ L~ ..-.. :ıo ~mu 

yıkamış. Meğer bu su, gözler için pek 
mUZir olan bir kimyevi terkipmiş. Bu 
felaket üzerine, Karahisarl tanı.amile 
kör olmuştur. İkinci Selim, kendisine, 
sarayında, ömrünün sonuna kadar 
bakmıştır. 

§ Süleymaniye bittiği zaman, Mi
mar Sinan, Sultan Süleymana şöyle 

demiş: "Padlşahrm! Sana bir cami 
bina ettim ki, kıyamet günü Hallacı 
Mansur gelip dünya yüzündeki dağ
lan ve binaları pamuk atar gibi attığı 
zaman, çonıağmm ucu bu camiin kub. 
besine eleğine~. kub~ yine yıkılmaya. 
ca.k, !bütün bina, top ıgibi, bir yerden 
öte yana fırlayacaktır!,, 

§ Ayağr bağlı üç bin forsa üç sene 
çalışarak, Süley?I'..aniyenin temellerini 
kazmışlardır. Temellerin yapılması 

da üç sene sürmüştür. Ondan sonra, 
taşlar ve harçlar yerlerine otursun 
diye bir sene beklenilmiştir. Bu müd
d~t zarfında, bütüıı dünya, bu ca.miin 
yapılma.sile alakadardı. !şin brrakıl
drğmı gören !ran. Şahı, bir kutu kıy. 
meltar mücevher gönderip namesinde 
de şöyle yazml§: 

"Duyduk ki, camii bitirmeğe kud. 
retiniz kalmayıp vazgeçmişsiniz. Dost 
luğumuza binaen, bir hazine gönder-

ıdim. Bu mücevherleri satınız. Bizim 
öe hayratınızda hissemiz olsun! .• , Sul
tan Süleyman, bu mücevherleri Mimar 
Sinana teslim etmiş, Mimar Sinan da, 
ea.miin taşları arasına karıştırmıştır. 
Sol taraftaki üç şeref eli minareye ce. • 
vahir minaresi derler. Çünkü bunun 
üzerinde vaktilc mermerden oyulınuş 
gllllcr va.muş. ortalarına mücevherat 
oturtulmuş. Fakat sonra, rüzgar, ya.g. 
mur ve güneşten düşmüş imiş. 

§ Dünyanın en bahalıya mal olan 
mabedi Süleymaniyc imiş. On miskal 
taş bir altına gelmiş! Bu cami Aya
gofyadan bile ba.halıya ~ıkmış. Husus
siyeti. i~indcn oldu~ kada.r dı;~dan 
da aynı de:·ec~de guzel olması~.· . 1 

§ Mimar Sinanm en büyü..1.c bır hız. , 
meti do !stanbula. k1:.k ç~::ıe s~yu ~~· 
tirır.esi•Ur. Sultan Su1eyrrı..:u:1 . u:'7111c 

,·a.da .. htz.nbul b•r ıç 1m su-
\'armca.y:ı "· • • . . .. 

(Dcı.xın!t 4 w:ı;wl6) 
(Va • Nft) 

Elektrikciler 
Jıntihana tabi tutularak 

ehliyetname alacaklar 
EhUyetname~lz 

elekt rlkcfler 
çalışa mıyacak lar 

Dahili ve harici elektrik tesisatı işle. 
rinde çalışacakların behemehal ehliyet

name almaları icap ettiği hakkında bir
talimatnamc yapıldığını yazmıştık. Bu 

talimatname Nafia şirket ve müessese. 
leri başmüfettişliğine tebliğ edilmi~tir. 

Buna göre gerek müessesrler nez
dinde müstahdem olarak gerek hariçte 
serbest şekilde elektrik tesisatı işile uğ-
a anlar vilayetJerin Nafia komiserlik. 

r § • likl · b' }erine veya başmüfettış erıne ırcr 

. t'da ile müracaat ederek ehliyetname 
ıs ı d. 1 istemek mecburiyetin-de ır er. 

Bu istidadan sonra bunlar vaziyete 
göre {erden veya grup grup imtihana 

tabi tutulacaklardır. imtihan ameli ve 
A olarak iki kısımda yapılacaktır. 

nazarı 

Bundan sonra kazananlara, ehliyet 

nameler verilecektir. 
Ehliyetnamesi olmayanların i§ yap

maları memnu olacaktır. 

Lady Taushend 
M bur generalın kansı dün 
eş ·ıı· Ankaraya gı 1 

Umumi Harpte irak cephesindeki 
İngi1iz kuvvetleri başkumandanı iken 

Kutül'emmarenin muhasarasında 20 

bin İngiliz askerile esir dü§en ve müta-

k k d r Büyükadada esaret ha.ya-re eye a a ,. 
. n General Tausbend ın kan. tmt geçıre 

sr Lady Taushend kocasının Büyüka-

dada oturduğu evi ziyaret etmi~ ve 
ehirıde bir gezinti yaparak dün akşam· 

§ . • t' 
ki ekspresle Ankaraya gıtmış ır. 

Boyalık köyüne ebe 
tayin edildi 

tstanbula pek yakın olan Boyalık 

nahiyesinde bir ebe bulunmadığı yapı
lan müracaatlardan anlaşılmıştır. Bu
nun için bu ıı;ıhiyeye bir hükumet ebe. 
si tayin oluıırnuştur. 

""" ı Ç ER l DE : 
* otobUslerl ehemmlyetsız sebepleırle se. 

ferden menedilen 20 otobUs sahibi, belediye 
tarafından mUraeaatları kebuı edilmediği 
için Devlet şurasma başvurmu§la.rdır. 

:;: sarı;ılık kAğıUarJa gazete kAğ'rtıarınm 
ve adi matbaa kAg-Itıannın memleket da• 
hllinrlcn temini kabil olma.dığtndan bu mae. 
deler mer'i ithal rejimi karamım klering 
listesine aımmıştır. 

r:: Memleketin birçok yerlerinde olduğu gi• 
bi sıvas, Ege, Konya ova.sile Bursada mel::• 
zOI ,.0 bereketli yağmurlar yağmaktadır. 

~: Beyoğlu vakı:flar mUdUrii lJaUm Baki 
Evlcaf umunı mUdllrlUğü muamelA.t ve M U!· 
llakat mUdilrlUklorlne ve yerine de umum 
mUdUrltlk varidat mUdUrU Cemal tayin edil• 

miştır. 
::: Emniyet altıncı şube mildürltiğil taksi 

otomolllllerinl muayeneye ba.şla..ınıştrr. 

:~ Kuruçeşmede kurulacak büyük kömUr 
santraıma alt projeler Londrada yapılmır
tJr. Projeler gelmek üzeredir. 
* Rami nahiyesi teşekkW etmiştir. 
.. ~ Esnaf cemiyetleri dilnden itibaren Tür· 

bcdekl yeni blnalarma taşmmağa başlanır~ 
tardır. 

~' !ş dairesi mil!ettişlerl iş yerlerinde tef• 
tışlcrc ba~ls.mışlardır. Evvelcede yazdığmıIZ 
gibi bazı yerlerin yanlış ve yolsuz beyanna• 
me verdikleri tesbit edilmiştir. 

:::Maliye vekAlcti muhe.kemat mildilrtüğlliı• 
cc geçen FıCnc 286 da.va takip edllro1'tır. 

ı;. DtlkkAnrna ı;elen Leman Jsfmll bir kn;a 
sinemaya. gimek ekli! eden ve kabul edilme
~ince kızıp tabanca ile ıuzca.ğızı yaralayan 
Kadıköylil berber AU bir buc;uk sene bapse 
mahkOm olmuşur. 

~ İlk mekep!erdeki gıda.cıız 15000 çocukr 
an ancak yedi bini yardım görmekedir. 
C.H.P. diğerlerine de yardım edilme!! ve 
gıdıı. verilmesi lnıMnlarmı temın etmekte• 

dir 
(· Elcktrilt ~cbt>kelcrinde tetkikat yapan 

ve b'ı tetkll•atı bitiren N'afl:ı. müfettişleri 
heyeti reisi Şefik i7.ahat vermek ve direkti! 

3lmal• Ur.ere Ankaraya gltntlştır. 1 
• ölçUler başmUft.ttlışllğl belediyeye bir 

tozkcrf'! yazarak bir çok gramların bilhıı.sııa 

Diyarbekir 
Bilyllk gününü can

dan kutlulddı 
Diyarbckir 6 (A.A.) - Ulusal önde. 

rim.iz Atatürkün fahri hemşeriliğimizi 
kabul buyurdukları 5 nisan güniinü bü
tün Diyarbekirliler candan gelen bir 

heyecanla kutlulamış ve Atatürke bağ· 
ltltklarını bu vesile ile bir kere daha 
izhar etmişlerdir. Yeni Ilalkevi salo
nunda yapılan törende Birinci Umumi 

Müfettiş Abidin özmen, bu tarihi gü
nün ehemmiyetini izah ederek Diyarbe· 
kirlileri mazhariyetlerinden dolayı teb. 
rik etmiştir. Gece ve gündüz halk, şen
likler ve fener alayları yapmıştrr. 

Mütekaitler, dul 
ve yetimler 

On seneliklerini birden 
alabilmelerine çalışılıyor 

Yeni tekaüt kanununa göre üç 
yüz kuruşa kadar maaş alan mütekait 
dul ve yetimlerin on senelik maaşları
nın birden verilerek hazine ile al8.ka
alrnun kesilmesi icap etmektedir. 

Verilen bir habere göre :Maliye ve. 
klleU, bütçenin müsaadesi nisbethı. 
de muayyen kısmılarla diğer müteka
it, dul ve yetimlere de aynı şekilde 
on seneliklerini vermek kararındadır. 
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18,38 

• ,.......,, 4,08 12,16 15.~6 18,39 20,13 

GEÇEN SE..'a BUGUN NE OLDU f 

Habe§ler, İtalyan müstemlekesi olmak şar 
tile suJhe ra.zı oldular. 

pazar yerlerinde bulunanların. eksik olduğu. 
na. nazan dikkati cclbetmlş "e muayenesini 
lsteml§tlr. 

• Caddelerdeki geçit yerlertntn ııa.blt boya 
ile gösterilmesi tecrübesi de nıuva.fık netice 
vermemi§tir. 

, • İmar mti§aviri Vagner Atatürk köprUsU· 
nlln iki ba§ındakl tezytna.tm projeleıini 118 • 1 
zırlamaktadır. 

• Elektrik şirketin.in şube kiralarmı a:
mamMc hakkındaki emir henUz gelmemi~· 
tJr. Bunun için şirket bu paraları atmakta 
devam etmektedJr. 

• Hazirandan itibaren meriyet mevkilne 
girecek olan yeni orman l{a.nununu yanlış 
anlayan köylUnUn 10- l5 senelik odununu 
kesip ormanları tahrip ettiği anlaşılmıştır. 
Bunun için '·alilere 11tlt1 bir emir YeTilmlştlr. 

>i< Burdurda kar yağmaktadır. 
• YUksek tedrisat umum rnildilrü Cevat 

dtiJl şehrimize gelmiştir. 
• Deniz yollarında kA.r temini için işletme 

muratları kısrl:ı.calttır. 

• Atina. Univer11itcsinin yiiztincti yıldönU· 

Bar .<;o1ıibi - All.o, Bcyoğlıı hastane 
si mi1 Bir yatak 1ıaz1rlayi1ı. lmraii.a. 
para. 1ıcrm.e1~ isfcmiycıı bir miiştcri 

vrrr ! 

Mimar Sinan 
ihtifali 

9 nfsa11 da merasim 
yapılacak 

Mimar Sirıanın ölümünün 350 nci 
yıldönümü münasebetile dokuz nisan 
cuma günü Büyük mimarın mezan ba. 
şmda bir ihtifal yapılacaktır. 

İhtifale tam saat l 4 te bandonun 
çalacağı istiklal marşile başlan;vak. da
ha sonra Güzel sanatlar Mima:i şubesi 
Yüksek mühendis okulu, ve Universite 
talelx:lerind~n birer kişi ve b~kdiye İ· 

mar şubesi direktörü Ziya birer nutuk 
söy1iyeceklerdir . 

Nutuklardan sonra tekrar istiklal 
marşr ~alınarak merasime son vf'rilecek 

tir. • 
O gün bütün ilkmekteplerde Mimar 

Sinan günü yaptlacak, öğretmen~cr ta· 
]ebelere Sinanrn hayatı ve eserleri, hak
kıncL-ı talebenin seviyelerine us gun bi. 
rcr konferans vereceklerdir. 

Fidanlık enstitUsil 
kuruluyor 

Ziraat işleriyle meşgul ecnebi 
mütehassısın ''~ifesinc 

nihayet verilecek 
Şimdiye kadar İstanbul vilayeti zira. 

at işlerile meşgul ecnebi mütehassısın 
mayıs nihayetinde vazifesine nihayet 
verilmesi takarrür etmiştir. Mukavele 
mucibince vilayet bütçesinden ayda 400 
lira ücret alan bu ecnebinin yaptığı işin 
ziraat memurları tarafından pekala ba
şarıldığı görülmüştür. Yalnız 60 lira 
ücretle bir aşı ustası almacak ve bu us
ta vilayetin her yerini gezerek ve vila. 
yet fidanlığında çalışarak aşı yapaca~

trr. 
Bu sene yeniden ağaçlanmış sahalar-

la fidanlıklar tesis edilecektir. ;Bl1nun 
için de 21,500 lira harcanacaktır. 

Bu sene kat'i olarak bir fidanlık ens. 
titüsünün kurulması kararlaştırdmı§trr. 
Böyle bir enstitü yalnız memleketimiz
de değil Balkan memleketleri :; rasmda 
bile ilk defa kurulmuş olacaktır. 

Beykoz ağaçlandırma fidanlığının 
yarım kalan inşa.atı ve toprak hazırlık
ları da bu sene ikmal olunacakttr. 

mll mUnıı.ııehetllo Atinaya gidecek heyetimiz, 
saylıı.v profesör Muzaffer, pt"Ofesör Sıddtk 

Sami, Tıp fakUltcsl doçentlerinden Fahir n! 
co~ra:ya doçenti Besimden mürekkep olar 
cal>t•P. 

• MuhteliC memleketlerde glımriik tetkik· 
leri yapan gümrük müdürlerinden Medht 
ve Cevat dUn ~ebrlmize dönmUşlerdir. 

• Şehir tiyatrosu artistleri dUn turoe!'e 
çıkmışlardır. tık olarak Ankaraya gidi'· 
miştlr. 

• KUtahynda bilyük elektrik santralı 
kurulduktan Fıonra tııtanbul elektrik fabrika
sı yardımcr ııantral vazifeslıı.J görecek \·e 
kuv\'!~tl l00,000 kilovata çrlcarıJacaktır. 

DJ S ARIDA: 
• ln"'ill;redc llç lnşaa.t bahriye tezgA.hı· 

nm ıo.~OO ı,-;ı \'e amt'le yam11~1 ile dökl1'll• 
cilsil grev llAn ctml:ııtır. 

• Franı<anm UçU'ıü büyük şehri olan L'· 
yon şehri ıı:ı.vagazsiı. elektriksiz ve susuz 
kalmak tehlikesi altındadır. Bu işleri yapan 
lar grev İlAn etT:ll~lerdir. Valinin teşebbücıU 
Uzerinc ı;imdilik c;ahşmağa. ba.'Jlayan amele 
ta'ebleri ıs·af rclilme7-"e pazartesi gUnU tek• 
?'3.r grev yapacaklardır. 

• İngiliz krıı.lının taç ı;;i:rme mPrssimi 
programt tamamtanmt~ ve davetiyeler ba.stl 
mıştır. Kral dört l~çi mUmessi~inl de davt>t 
etmektc"lir. 

e )'fuıır hariciye nazırr Vasıf Montröde 
kapltfllı'tsyon lrnnfl>ransr bazrrltli.ls.rile me;-. 
gnldUr. 

• Sovyct Ru~ya Altın lhracma deva.m et· 
mektl'!dir. 

ı;r Fılıı<tında. İngiliz kuvntterine ait depc. 
la.rd:ın yeniden 1000 'bomba ile 2 ton aJtrrh• 
ğmd~ zahire ç:ı.lmmı~ fakat bu işin faili bu· 
lunamıı.mıştır. 

* Alman mrıarif nazm Rust Atinaya gt>l• 
miştır. Esl•I ollmpi~·a bafri~·atmı açacaktrr 

• t.ondradan wrlkn bir babere ı;:öre tn 
giıtere ve Frım•a B .. lçikanm ma.runiyeU lşlıı 

df' anlaşmnk llzPredirler. 
• Aınnika ha.rid~·e nazrrı Hull sil!hlanmR 

hnreketinl trnkid E"d"rt'k bugünk11 hareketi"> 
ya harbe \•pyahul iktisadi bir lnhldamıı. S('• 

hep olacağını sUyll'mlşt.ir. 

I ' -- -~- ~----~ 
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AKŞAM'da: 

Tuna birliği 

Noomcttiı& S<uhk, orta Avrııpamn 
karma karı'1ık lı.ali.ııi ele alarak bir 
Tı1.11a birliği lmrmak imkanı ol.up ol. 
m.adığını ue kurulı:Wilirse bu11d.a11 Ç1w 

k.rıoo.k ııcficelai tahlil ederek diyor 
ki: 

Böyle bir birliğin iktısadi fay. 
daları da olacaktır. Çünkü eski A· 
vusturya • Macaristan impara~or· 

luğunun parçalanmrı;, ayrılmış kı. 

sımları siyasi ve iktısadi bir anla§· 
ma ile birleşmiş olacaktır. 

Bu fikre Avusturya çoktan razı· 
dır. Yalnız Macaristan, muahedele. 
rin kendi lehine tadilini milli dava 
edindiği için, bugünkU vaziyeti ebe. 
diyen takrir ve tesbit demek olan 
bir anlaşmaya girmek istemiyccek· 
tir. Fakat, M:acaristana, bu dava-
smda sadece İtalya yardımcıdır. 
İtalya, Yugoslavya ile anlaştıktan 
sonra, orta A vrupada hem Fransrz, 
hem Alman nUf uzuna sed çekmek 
için M".aca.ristanı, }\öyle bir anlaş. 
maya girsin diye tazyik edebilir. 

Herhalde orta A vrupada, her tür 
lü tesirden s1yr1lm1ş bir anlaşma 
olması bütün sulh dostlarını sevin. 
direcek hadisedir. 

CUMHURIYET'le ~ 

Şerefimizi kurlarahm 
1Bmai.l Habip de, :..e1.::elelcri11, tsfi. 

1.ciların ·tıe ba.1.~ınuıı.zlıklann hara.p et· 
fiği. sa.yt.<ı·ız c.cıki escrlcriıı ara.cı-ııınaıı 

geçmek bctbaktıığın.a uğrayaıı her 
Türkü1ı isyanıııı duyınu.J, bugün üç 
kü.m-Oetler ve çifte m.inarelcr ba.şlıklı 
ya.::ısı §öyle bitiyor: 

Millet olmak yığın olmak değil ya· 
ratıcı olmaktır. Şerefimiz yaratıcI. 
ltğımızdan geliyor. Bu gibi eserler 
dir ki tecessüm etmiş bir belagat 
halinde o şerefi haykll1r. Şerefimi

zi kurtaralım. 
Evet. Çabuk olaltm vq ŞO'ı c/:nıizi. 

kurtaraJ,ım. 

AÇIK soz·de ~ 

Baldvlnln garip 
bir te,ebbUsU 

Akmct §ü1.'1'd. Esmer, "Bald't:iıt,, in 
lngiıi.z B~weldlliğin.den istifasını tet
kik ederek miilıim bir noktaya. tenı.as 
ediyor, diyor lef: 

Baldvin iktidardan çekilirken uzun 
zamandanberi İngiltere hükfunetle. 
rinin karşılaştıkları bir meseleyi de 
hallediyor. Bu da İngiliz kabine 
aza.larmm maaşları meselesidir. 

Bugün İngiliz Başvekili senede 
beş bin İngiliz Ilı-ası almaktadrr. 
Bu ma:ı.şm ve bu arada diğer bakan 
m.aaııla rm m kıifi gelmediği seneler. 
den~ri söyleniyor. Fakat bugüne 
kadar her hükumet, bu noktaya te
mas etmekten çekinmiştir. 
Ba.Jdvin çekileceğinden bu adımı at
maktan mahzur görmem.L5 ve Ba..,q_ 
vekillik maa.;ım senede on bin İngi. 

liz; lirasına, bakanlardan herbirinin 
maaşalrım da beşer bin İngiliz lira
sına çıkarmak için parliı.mentoya 
bir kanun layihası vermiştir. Bu 
kanun layihasının enteresan bir ta
raf r da parlmentodaki muhalif par. 
ti liderine senede iki bin İngiliz li. 
rast maaş bağalnmasındadır. Bu 

teklif gerek muhalefet partisi ve 
bcrek hükumet partisine ·mensup 

mebuslar arasında hayli münaka· 
şaya sebep olmalttadır. Bazıları hü. 
kümetten maaş alan bir muhalefet 
liderinin muhalefet vazifesini layı. 

kile yapamayacağını Heri sürüyor. 
Bazılarr ise, muhalefet liderinin her 

kabine azasından !azla meşgul ol. 
duğunu ve bu hizmetinin ödenmesi 
18.zım geldiğini iddia ediyor. 

Eğer bu. projr. diğer devletler tara-
/mdaıı da 7Mbul cdi1i.rse günün. birin.ti" 
V alan.s 1ıii.kıimeti 'l1iitçesine Franko 

i.çin ve Burgos bütçesine dP- Largo 
Kaool1cro için tahsisat koıımosı ldZtm. 
gelecek. 

JJfiikeııımıtJl iş. llcrn vatcıııdıışltımıı 

birbirini öldiirmcğe athrik et, hem ((1:1 

çr,k p<rpellcri ! 

Kara Davut 
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Başvekilimiz 
Belgrada gitmek üzere yarın akşam 

Aokaradan hareket ediyor 

Şehrimizde üç gün kalacak 
Gazet e baş yazıcı ları bu akşam gidiyorlar 

Ba vekilimiz İımet İnönü dost ve 1 
müttefik Yugoslavyantn başvekili Sto-

yadinovi~e iadei ziyaret etmek üzere 

Belgrada yapacağı ıeyahate yann bat
layacaktır. İsmet İnönü §ehrimiıde üç 

giln kaldıktan sonra 11 nisanda bura. 

dan yola çıkacaktır. 

Bu seyahatte ba§vekilimize, hariciye 

vekili Tevfik Rü§til Aras, protokol

umum müdürü Şevket Fwıt, hariciye 
birinci daire müdürü Cevat, Ba§vekalet 

kalemi mahsus müdürü Vedit, hariciye 
kalemi mahsus müdürü Refik Amir 
ve diğer ilç memur refakat edecektir. 

Başvekilimizin Belgradda ikameti 
dört giin süreceği ve bu müddt>t zarfın-

Japon 
militaristleri 

Sovyet Rusyayı bahane ederek 

Ordu tahsisatını 
arttırmağa 

çalı~ıyorlar 
Tokyo, 6 (A.A.) - Dimei ajanaı 

bildiriyor: Harbiye nazın Sttgiyama, 

§İmdilci Japonya - Sovyetler birliği 
münasebetlerindeki zorluk ve Çin mese-

lesinin ehemmiyeti sebebile generalleri 
ve fırka kumandanlarını toplamıgtır. 

Bunlara demiıtir ki: 

''Japon mUdafaa planr, teslihat mu
vazenesini muhafaza etmek, Japonya 
ve Mançukuonun teslihatmı kafi se. 

viyeye yükseltmek suretile doğu As
yasında harbe mani olmak ve ban§m 

muhafazasınr temin etmek için, nazik 
vaziyete ve bilhassa Sovyetler Birliği

nin Uzak doğudaki hedeflerine karıx 
koya b;lmelidir.,, 
Nazır, kumandanları tesanllt fikrinin 

muhafazasına davet etm.iı ve tensik ~ 
dilen ordunun artık isUlhatçıfarm tesi
rinden kurtularak eski preıtijini tekrar 
buldui!unu bildirmiştir. 

Yeni Japon zırhlılan 
Verilen habere göre Japonya 45000, 

4 7000 ve 64000 tonluk üç muazzam 
zırhlıyı tezgaha koymuıtur. 

ina l llz ticaret nazırı 
Celal Bayann telgrafına 

cevap verdi 
Ankara 6 (A.A.) - Karabükte de

mir ve çelik fabrikalamun temelatma 
merasimi münasebetile iktisat Vekili 
Celil Bayarla İngiliz Ticaret Nazırı 

Walter Runciman araıında a;ağıdaki 

telgraflar teati olunmuştur: 
Walter Runciman 

Ticaret Nazın 

Karabük demir ve çelik fahri.kalan. 
nm tcmelatma merasimi münasebetile 
bu iıteki kıymetli alakanızı anar ve de

ı:in saygılarımı sunarım. 
iktisat Vdci.li Celal Bayar 

Ekselans Celal Bayar 
İktisat Vekili 

TURKtYE 

Karabük demir ve çelik fabrikaları
nın temel atılması münascbetile lutfet. 
tiğiniz: telgraftan ıclolayı pek ziyade mü
teıekkirim. Bu teşebbüsün inki~afının 
iki memleket arasındaki dostluğu ve 
te§riki mesaiyi ayrıca takviye deccğin
clcn de eminim. 

Ticaret Nazırı Runciman 

Esas No. sı: 937/ 341 
Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakim. 

l iğinden: 

Emine namı diğer Emniyetin Hanri 
~lcyhine açt1ğr 180 lira alacak davası· 
nm duruşmasında müddealeyh: Hanri 
L angeras Galatada bankalar sırasında 

Agopyan hanında Antalya Tekir ova 
limitct krom maden §irketi miihendisi 
il:cn halen ikametgahı mcçhut bulundu-

gu bildirilmesine nazaran yirmi gün 
fasıla ile ilanen tebliğine karar verilmi§ 
olmakla muhakeme günü olan 29-4-

937 saat 9.30 da mahkemeye gelmekliği 
niz veyahut kanuni mümessil veya ve
kil göndermeniz tebliğ makamına ka· 
im olmak üı:cre ilan olunur. 

da mühim müzakereler olacağı anla~ıl. 
maktadır. 

İlk defa olarak bu ıeyahat esnasında 
ıiyasi müsteıar olırak Numan Mene
mencioğlu hariciye vekiline vekalet e. 
d:cektir. 

oğlu hariciye vekiline vekalet edecektir. 

Bşmuharrirler gidiyor 
Batvekilimu İsmet tnönünün Bel· 

grad seyahati münasebetile bu akşamki 
ekıpreıle Kurun ve Haber namına Ku
run batmuharriri Asım Us, Tan ve Ak. 
ıam namına Tan ba§muharriri Ahmet 
Emin Yalman, Son Posta ve Açrk Söz 
:ıamına Muhidıdin Girgen ve Ulus Gaze 
tesi namına da Ulus ba§muharriri Falih 
Rıfkı Atay Belgrada gideceklerdir. 

Şehir y~tı mek
tepleri kadrosu 
genişletiliyor 

Nabiye merkezlerin
de de yatılı ilk mektep 

pansiyonları 
kurulacak 

Murif veklleti gördüğü lü:ı~um üze. 

rine vilayete İstanbul tehir yatı mek
t epleri kadrosunu genişletmek karanm 

bildinni1tir. Şehir yatı m~ktehleri için 

bu sene geçen seneye nazaran 6000 
lira fazla vererek tahsisat miktarım 

4 1000 liraya çrkarmı,;tır. Ayni zamanda 

§ehir yatı mekteplerinin dah:t faydalı 
olması da temin olunacaktır. 

Villyct, bu ıene viUiyet hııdutları 

dahilinde müteaddit ilk yatı pansiyon

ları kurmak karanndadır. Bunlar da 

şehir yatı mekteplerinin baıka bir nev.i 

olacaktır. Köy yatı pan&iy~nlarından 

ilki bir t ecrilbe olmak üzere Bilyük. 

çekmecede kurulmuıtur. Burada kalan 

civar köyler çocukları her nevi ihtiyaç 

maddelerini kendileri getirmektedirler. 

Villyet yalnız binayı ve muallim ihtiya

cını giderıniJ olmaktaıdır. 

nk tecrübe milsbet bir netice vermiş· 
tir. Bunun için mümkün olduğu kadar 

bütün nahiye ımrkezlerinde böyle yatı. 

1r ilkmektep pansiyonları kurulacaktır. 

!Benim q&iişüm : 
................. - _.... ~ _,_~ ...... 
MDmar SDırna lfila 
bir kuş bakoşo.,.a 

(B~ tarafı 3 üncüde) 
ya muht&çtı. Halk, tuz.lu kuyulardan 
su iça-di. 

! stanbulun garbında, on bir saat 
uzakta bulunan tatlı sular §ehre ge-
tirilmek istendiği zaman Mimar Si. 
nan: ''Padi§ahım ! F..ğer bu hayratı 

yapmak istiyorsan, bu on bir saatlik 

mesafeyi kese kese ucuca para ile dol

durmalısın. Yoksa, bu işi yapmağa 

hiçbir padi~ah kadir değildir!,. demiş-

tir. Sultan Süleyman: "Ey Sinan! Bu 

suyun !stanbula gelmesi fennen kabil 
midir?., diye sonn~ttır. "Evet padi. 
şahım, kabildir. Sular, dere gibi 

akar?,. cevabını alınca "öyelyse, kese. 
leri yanyana ve biti§ik olarak iki ko

nak dizeyim! .. demiş ve ilk kese altı
m, pınarın ba§ına atmıştır! Yedi sene 
de üç bin yedi yüz kemer inşa. edilerek 
bu iş de neticelenmiştir. . :(. :(. 

Böyle dahi bir mimar yetiştiren bir 
milletin ev ve umumiyetle bina dhe. 
tinden, son asırlarda bu derece iptidai 
,.e bütlin komşularından daha geri 
kalmasını havsala alrr mı? .. Küb"k ev· 
lerimiroen, sefer tası apartırr.anlan. 

mu.a ve harap çeşmelerimize kadar 
her sckaletimiz ve ihmalimiz dahi üs
tadın kemiklerini sızJattığmda şüphe 
yoktur. 

<va - Nu ) 

Logaritma sözü 
de ··rkçe 

Bu hususi h esap 
usulünü bir Türk 

bulmuştur 
Ankara 6 (A.A.) - Türk Dili Kuru

mu Genel Sekreterliğinden: 
Logaritma sözünün istorik orıjinini 

(tarihi menşeini) İstanbul Üniversitesi 
Türk tefekkürü tarihi doçenti Hilmi 
Ziya Ülken buldu. Logaritma denilen 
hususi hesap usulü ilk olarak Harzemli 
Musa oğlu Mehmet adında bir Türk 
alimi tarafından dokuzuncu ası,da orta. 
ya konmuştur. Mehmet, o srrada mate
matiğin (riyaziyenin) mucitlerinden 
sayılan Uç kardeşten biridir. Me'mun 
zamanında nısfınnehar kavsini Sincar 
ve Kiıfe sahralarında ölçen buolardrr. 

Mehmet, memleketine nisbetle "01-
harzcmi., yahut arabçada kullanıldı ğı 

g ibi ''Elharzcmi., denmekle maruftur. 
Tüı kçe "ol .. u Arap lehçesile "el., ve 
Iatincede ve latinceden tercüme dillerde 
"al. el, il .. olarak görUyoruz. 

Bu y üksek Türk aliminin eseri an
cak On ikinci asırda garpte 1.itinceye 
tercüme edilmiştir. Bu tercüm-:nin tek 
nüshası Kembriçtedir: O asırlarda ese. 
re tlirlü isimler verilmiştir.: (Algoris
mus) , (Alchoarismus), (Alkauresmus), 
ve (Algorithme), (Logaritme-.) Bu 
son kelimelerde görülen (th) bilindiği 
gibi (t) değil (z) veya (s) dir. "Larous 
ııe du Vingtieme Siecle,, dahi logarith
me kelimesinin dokuzuncu asır batlan. 
grcında yaşamış olan matematisiyen 
(riyaziyeci) Musa oğlu Mehmet Alkha
rczmiden gelmi§ bir kelime ol::ır~k gös-
termektedir. ... 

Doçentin bir dileğini daha bildir. 
meliyiz: 

Logaritma cetvellerinin baştn:ı "Har
zemli., koymak. 

Türk dili kurumu bunda büyük isa
bet görür ve doçentin fikrine tamamen 
iştirak eder. 

Bu istorik (tarihi) bilgi karırsında 
artık logaritmanın icadınt hkoçyalr 
Baron (Jean Neper)e medyun olmadı. 
ğmuzt söyllycbniriz. Bu yüksek fngi· 
li.z maJema tisiycni <drıu:i:> eei" l) Olhıu .. 
zemiden yüz ıene sonra dünyaya gel. 
mi§ tir. 

Türk D. Kurumu 
Genel sekreteri adına 

H. R. Tankut 

Şikayetler, temenniler 

Belediye 
mütekaitleri 

Kooperatifin memurlar gibi 
kendilerine de avans vermesini 

istiyorlar 
(Genç liseli) nnzasile aldığımız bir 

mekt~pta §öyle deniliyor: 
"Geçen gün bir gazetede, e!!kiden 

Esnaf bankası tarafından Belediye 
memurlarımı. yapılan yardımların ~im 
di, Belediye kooperatifi taraf rodan 
yapıalca.ğnu, kendilerine bilahare ma· 
aşlarından azar azar kesilmek şartile 
ikişer maaş nisbetindc ikramiye veri
leceğini ve Ziraat bankasından 100 
bin lira istikraz etmek için kooperatif 
müdürünün Ankaraya gittiğini oku. 
dum. 

Ben daha dört sene evvel Belediye
den t ekaüt edilmiş bir memurun oğlu
yum. Acaba Belediye memurlarına 
avans va r da mütekaitlcrinc niçin 
yoktur? Babamın aldığı cüz.i tekaüt 
maa§ı ihtiyaçlarımıza. yetişmediği için 
iki luz kardeşim m ektepte okuyabil
mek imk:lnından mahrum bulunuyor. 
Mckte~c giden arkadaşlarını gör. 

dükc;c gözleri yaearıyor. Mütekaitlere 
de nvans \•erilmis olsa bu parayı k:ır. 
dc.']lcrimin okumalarına tahsis edebi· 
liriz. Alakadarların bu dileğimize na
uıı-ı dikkatlerini celbctmcnizi rica 
ederim . ., 

(ienç Yemen 
tayyarecileri 

Süveyş 7 (Arap ajansı bildiriyor) -
Yemen hükumeti tarafından tayyare
cilik tahsili için 1talyaya gönderilmiş 
olan b "rçok genç Yemen zabitle ri tah
siller ini ikmal ve harp pilotluğu şeha.

1 dctnamel r ini aldıktan sonra mernle. 
ketlerine gitm,.k üzere 1truyauan bu- ı 
raya gelmişlerdir. 

/ 7 NiSAN-1937 __ 

Vali - Hüseyin Cahit davas ı 

Emniyet 
Val ı nin a lakadar 

Fikrini bi 
İzmit, 6 - İstanbul valisi ile 

Hüseyin Cahit arasındaki davaya 
bugün devam edildi. mahkeme salo· 
nu çok kalabalıktı. Celse açılınca 
Akşnm gazetesi yazı müdi.irü Enis 
T arsin mahkemede huzurdan vares· 
te tutulmasını istedi. Bu istek ka· 
bul edildi. 

Bundan sonra I~tanbul polis ikin· 
ci §Ube müdürHiğünden gelen tez· 
kere okundu. Şöyle yazılıyordu: 

"Birfken para., başlıklı yazının 
kirn"n tarafından yazıldığı Akşam 
gazetesi &ahibi Necmettin Sadıktan 
soruldu. Necmettin Sadık kendisi· 
ne böyle bir sual tevcih edilcmiycce
ğini, bununla beraber vaktiyle "Ak· 
şamcr .. imzasiyle Vala Nurettin, Hü 
seyin Cahit, hazan da kendi::;inin ya• 
zı yazdığını söyledi. • 

Maamafih emniyet müdürlüğü
ni.in yaptığı tahkikata göre mevzuu 
bahis yazının Hüseyin Cahit tam.· 
f mdan yazıldığında şüphe olmadığı 
anlaşılmıştır.,; 

Tezkere okunduktan sonra vali
nin avukatı Necati şöyle dedi: 

- Biraz hayret biraz da teessür
le göri.iyorum ki, Necmettin Sadık 
bu suale karşı cevap vermek İstemi
yor. Miinevver bir .. insan itibariyle 

pekala bilmesi lazım gelir ki buna 
cevap vermek mecburiyetindedir 1 
Çünkü terbiyei medeniye bunu •fr 
mirdir 1 Vaziyet yiik~ek mahkemece 
tamamen tavazzuh etmiştir. Lazım 
gelirse biz yazının Hüseyin Cahil 
tarafından yazıldığını da ~ahitlerle 
ispat edebiliriz . ., 

Bunun iizerine Hüseyin Cahit 
söz aldr ve dedi ki: 

- Emniyet müdürlüğüniin teze 
keresi pek §ayanı dikkattir. T ahki-
1...,.t ~vr ... •nm evvelA r •• _ ..... ı..,,ı h•• 
tasına gitmesine lüzum yoktu. Mn
demki gitmiş. matlup olan tahkikat
tı. Halbuki İstanbul zabıtası tah
kikat yapmamış. kanaatini bildir 
mİ§ .• Bu emniyet müdürlüğünün 
füzuli bir gayretidir. Bir vali aley• 
hinde dava açıldığı zaman kanun 
yüksek adalet mefhumuna halel gel· 
memek için mahkemelerin bitaraflı
ğmd~ zerre kadar tereddüt crıiz ol
madığı halde davayı civar vilayetler
den b irine naklediyor. Valinin mai
yetindeki b ir zabıta memurunun va· 
liyi alakadar eden bir meselede vali 
lehinde kanaatler ve tahminler be .. 
yan etmesi hiç bir kıymet ve ehem· 
miyeti haiz değildir. 

-
örlüğü 

Olduğu dava da 

ez mi? 
Şahitlerin ikamesine de lüzum 

yoktur, rcddedi:ro·um. 
Bu sözlerden soma müddeiumu

mi evrakın tetkikini istedi. Muhake
me 13 nisana knldı. 

manya 
Sovyetlerle an laşma 

haberleri nl 
Tefı<~Dp e<dlDyoır 
Berlin: 6 ( A.A.) - Berlin Mahfel· 

leri, Almanya ile Sovyetler birliği ara. 
sında bir yaklaşmanrn pek yakın oldu. 
ğu ve yahut yapılmak üzere bulunduğu 
hakkında bazı İngiliz gazeteleri tara· 
fından ortaya atılan haberleri hıyretle 
kar ılamr~lardır. 

Burada, Alınanyanın bütiin hu kom
~inezonl~~a 1935 ve 1936 milli sosya. 
lıst partısı kongrelerinde Almanyanın 
Sovyetler birligi karşısında gelecekte 

ittihaz ede:eği hattı hareket biıkkmda 
çok açık ve hiç şiıpheye mahal brrak
mıyacak surette cevap vermiı olduğu 
bil :liril:nc ktcdir. 

Duna binaen, "neyli Telgrar .. gaze .. 
tesinin bu husustaki neşriyatının Kü. 
ı;ük anlaşma memleketleri fikirlerinde 

karışıklık uyandırınağa matuf olmasr 
bakımından alakayı rnucip olduğu kay
dediliyor. 

a şovada 
Atılan bombalarla 
başlıya n dersler 
yarıda kaldı 

Var_şova 6 (A.A.) - Yüksek teknili 
tedkikat mektebinde -derslere baılan· 
dıktan biraz sonra den salonlarına bo. 
gill.U vr;ya. l)UL}cı~ı UOKt"UrUCU i:i~h 

bombalar atılmıJtır. Koridorlarda bir 
boml--a infilak etmiştir. Bütün dersler 
tatil edilmi tir. 

Me~ahip Nazır Muavini Ujejsky, dün 
üniversitelerdeki vaziyet hakkrnda bir 
h itabe irat etmiş ve bu hitabe radyo ile 
neş:-ed ilmiştir. 

Nazır muavini demiştir ki: 

"Halihazırda normal bir çalııma 
mevzuub:ıhsolamaz, vaziyet şiOdetli ted 
birler ittihazını me-:b:ıri kılac :ık mahi· 
yctted"r. Talebe dı::eriyctinin kargaşa· 
l ı k çıkaranla::-la hi~bir alakası yoktur, 
i stedikleri bir tek şey vardır: 

Sükun ; ve intizam dahiihJe c;ah§

mak ... 

Bugün Matinelerden itibaren 

S C M ER S nPmasında 
MUthl• artlst •.• Ate, adam 

BOR / S KARLOfiJ'U 
Muazzam ve müthiı Fransızca sözlü 

•• •• 
OLUM ŞUA 
Filminde Bela Lugosi ile F rances 
Drake ile beraber göreceksiniz. 

Görünmiyen ölüm şuamm ta !arı 
eriten, heykelleri dakikasında mrıb· 
veden şeytani hadiseleri, heyecanlı 
manzaralar içerisinde görülecektir. 

Büyükleri alakadar eden ve kü· 
çii.!deri hayrette b:rakan muazzam 
,.e müthiş bir film. 

iilmmol!2!lı1B1 ..... rumnm• .. .-BliiliBl1m1 .... 
.......................... .. •••••••••.,.•-•••••--••••••••-. ...... 11•••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••• •••••••••=••••••••••••••M .... •1 .-••••••o1•••••••••-•••••••w••••••••• ... •••••••••••••••••••••••• •••••••••• .......... •• 

:i Kının harbinin ölürn ve ale! yağdıran cephelerinde hayat ve 
;i şifa da.ğı~an ve 

ii K A Y F R A N C 1 S' i n 
H Harikulide bir kudretle canlandırdığı 
ii 
:: .. 
:: :: 
:: •• :: 
BEYA Z LEK 

:: 
i! Bu hafta 

(FLORENCE MAK.TlNGAL) ı 

SAKARYA sinemMmda mutlaka görünüz. .. .. .. .. llnYeten : Renkli Miki Mııvs ve Paramount Jurnal. :: 
:::::::::::::::::::::-.:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::•- -== 
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ö l e 
kin 

Onun bizim evden gitmesine gön. r 
lUm bir tilrlü kaıl olmuyordu. Zaval
lı o, ıstırap çekiyordu. Üzülüyor, gide
cek diye ödüm patlıyordu. !çimde öy
le bir kanaat vardı ki, bu erkek ba. 
na göre yaradılmı§tı ve kendisi er. 
geç buna emin olacaktı. 

Bu müddet zarfında onun metresi 
Dl san, ne ehemmiyeti \'ardı? Bir ak· 
şam seni takip ettim. Odana gireceğin 
zaman yn.l\'ardım: 

.. _ Onu üzme... Burada k l 
deci

. a sın .. ,, 
• ım. 

Fakat sen anlamadın. 
Hayretle döndün: 

• - Lakin ne diyorsun? Ne demek 
ısti?~~~u.~? • di!e isyan ettin. 

'\:üzUnun fazıletkiir ifadesi bugün 
bana hala gülilnç geliyor. 

1 
~ndislni istemediğini Vehbiye an-

a ış olacaksın ki ert . .. cuk .. . ~ esı gun ço. 
b <;agtz, acele bır ış behane edip ba-
a.nıdan mUsaad · · e ıstedı ve gitti o akŞa b . 

tım N m ahçede saatlerce dolaş-
~U ~~~ye gittiğimi, nerede yürüdU. 
bombot n_>:1~.ordum. Bana Vehbı.siz 
nıek ist g~rtınen bu evden içeri gir. 
H! :'J B:Yr_1:1Y0 rdum. Nem kalmıştı? 

Utun zevkler· "! .. tü 
·Yoıı;.h ım o muş . 

dı: aJır ... Uğraşacak bir şey var-

Sen! 

İşte ozanı 
Ba\"\1lr ed ~danberi, sana karşı ta. 
bir gayz ~~1Yec_eğin derin bir kin, 
mi.-ı §idd ti ?1rnı kapladı. Bu hisleri
sm ! e nı bugün bile anlıyamaz-

Sana kare ı 
gilne tak\·i . 1 0 ~n nefretimi günden 
besliyord ~ e edıyordum, muhabbetle um. 

Altı av s · onra PerteYle evlendiğim 
za~~· ~ zevksiz fzclivacm bütün mes. 
uhletını sana ''ÜklA..1' So k 
Wl4 ., .. "'ım. nra, o. 

11 
OlUU. ~~ ~• 11aı.ı ıı.nılJUIHlt: 

S~yordun. Bu besled'ğim jntikam his. 1 

sınin tesiriyle nasıl sarsılmamış mah·-
\·oınıamıştın? ' 

.. ~~r ynz kö kc gelJrdim. Taze kalan 
~~zunu ne derin bir dikkatle süzer. 

un. Çehrende ufak bir yorgunluk a
llıneu ·· gorscm, sahte bir alakayla: 

. - Pek bozulmu~sun ... Nen var? • 
dıye sorardnn. 

.... Fakat !bu intikam, kinimin büyüklü
gu Yanında o kadar hi~ kalırdı ki... 

;.unku sen asla teıa.., etmez, lakayt 
ır tavırla omuz silkerdin. 
Günden güne ihtiyarhyan babama 

Çok iyi bakıyordun. E\'. son derece 
llluzıtazamdr. Geceleri yatmadan evvel 
0Plişt.UğUmüz zaman, • (öpü.,,cqneğe 
lllecburduk) • teninin taze rayihasını 
nefretle koklardım. 

Ama ... 
Dört sene evvel, • bunun tarihini 

sana hatırlatmağa hacet yok, değil 
tni? Çünkü o zamandanberl bütün 
giinlerin nazarında birer varlık kes· 

}>ettiğine eminim • İşte, dört sene ev. 
ve!, o yaz, köşke geldiğim z,ı.man, se. 
ni tanımryncak kadar dcği§ik buldum. 
Daha şıkla~mıştm.. Daha güzelle§. 
miştin. Tepeden tırnağa kadar itina 

içindeydin. Benden daha zarif, ben
den daha rıktın. Fakat bu maddi de-

ği§ikliğindcn ziyade, dikkatimi ce~bc
den, yUzUnceki sevinç ve saadet ıfa· 

mış, böyle neşelenmişti. 
kızlık zamanımı bana hatırlattı. Veh. 
bl bizim evimizdeyken, işte, ilk gün.. 
lerde, benim de yiizüm, böyle parla-

Demek, sen de seYiyordun! 

Fakat kimi ... 
o akşam sofrada, babam, komşu

muz merhum Sadi paşanın evinin sa. 
tıldığını, Zühtü beyin burasını aldığı
nı ve yeni komşunun gayet sevimli bir 
zat olduğunu söyledi. Sık sık görüşü-

yormuşsunuz. 
_ Yarın akşam gelecektir. Görür-

sün ı . diye ilaYe etti. 
Sana baktım: meseleyi anladım. 
Ondan sonra seni artık sana izah 

etmeğe h:ıcet yok ... Sen de benim ka. 
dar her şeye vakıfsın. Yalnız bilme-

diğin bir şey \'ar: .. 
Ben 0 sene, başka bırıyle ... flört 

cdiyor,Jtım. Aşık değildim, hayır, ha. 
yır ... Çünkii, Vehbiden sonra, kimse. 
yi sevmek ihtimalim yoktu... Al!ka
dar olduğum erkek meşhur muharrir 
!erden Ali Akifti. Köşkte bir müddet 

k 1 C
aktrm. "°nra onunla adaya gi-

a a ' · ı f dccektim. Hatta o gaye ı e evkal3.de 
gUzcl bir elbise yı:ıpt~rmıştı~. v~ onu 
köşkte giymek niyetınde degıldım. 

Fakat. .. seni gördükten sonra artık 
Akifi filan unuttum. B~t~ ~islerim 
kinimin önünde eriyip bıtmıştı. Kom. 
şunuzu gördüğüm gece, ov adam1'? da 
sana bir "hnyat eşi,, old~~nu, bütün 
erkeklerin içinde, bckledıgın erkek o 
olduğunu anladım. Bu adam da senin 

için bir "Vehbi,, ydi. 
Gözleri öyle parlıyordu ki... BUtUn 

benliğinde: 
"- tşte, sevgilim! Ben bu ana ka.. 

dar hep seni beklemek için yaşadım!,, 
diven bir hal vardı. 

·Bu, 0 kadar eoşkun, o kadar güzel 
bi~üı.dev.di ki .. bira~. ~.a.nnederim, tP
reddUde bile duı.ıer gıbı oldum. Fakat 
odamın bütün e,şyalan bana inledi. 
ğim anları hatırlattı. 

Zllhtil beyin metresi olmuş muy
dun? Hayır! Bu, her halinden belliydi. 
zaten 0 da çok çekingen, çok hassas 
bir erkekti. Tercddüd ediyordu. Fakat 
ben tereddüt etmedim. Hiç ho~a 
gitmediği halde. o .. erkek asla benim 
erkeğim oıamıyacagı halde, onu elde 
etmlye çatıştım. 

Maamafih, sana karşı da çok nazik 
da\Ta.ndım ya. ... Yalnız kalınca, ilk sö-

zfun: 
_ Kom§unuz ne sevimli adam, cid. 

den c;ok kibar! - demek oldu. 
Nasıl bir bakışla bana baktın! 
Gözlerinde, biltiln yüzünde: 
"- Değil mi? ... ,, diyen bir ifade 

vardı. 
Ben. ciddiyetle devam ettim: 
_ o, galiba sana aşık ... Bana öyle 

geliyor ki sen de ona ... Aman, dikkat 
edin ... Babam iı;in farkına varmasın! 

Sen, haykırdın: 
_ Allah aşkına ... Bir §ey var san. 

ma ... 
_ Tabii, tabii .... dedim. - Maama-

fih ihtiyatlı ol... Fazla yüz \'erme ... 
!şi şakaya dökmek istedin. Alay et. 

tin. Fakat o akşam, komşunuz geldiği 
zaman çckık durdun. Mümkün merte
be az konustun. 

Ta.bii, ben derhal fırsattan istifade 
ettim. 

desiydi. . . · Nakleden: (Hatice Süreyya) 
Ben bu yliz ifade.sine nıçın aşına 

Ç (Devamı var) 

+1-HABER - ~pm f>Ost&st 

Tonton 
anıca 
ve lb> aı !hl aı ır 

Mi ki 
Ve diler 
arasında 

-71 -
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Yazan : Niyazi Ahmet 

371 sene evvel bugün 

60 kadırga lstanbuldan büyük 
bir intikam için yola çıktı 

Hediye ~ellren 12 senato azası, derh31 
tevkif edilerek Sakaz zaptedlldl. 
Sakızlılar koraya dü:;eo bf r Tü.rk 

gemisini zuptetmişlerdi 
Malta seferi devam ediyordu. 

Tüfek ve sair mi..ihimmat götih• 
mekte olan l-hissam reiııin gemisi 
l"rablus~amn giderken Sakız sahil
lerinde karaya oturdu. 

Kazaya uğrıyanlar, kurtarıla• 
caklarını umarak imdat aramağa ı 
koyuldular. Sakızlılar ise bu kaza· ı 
yı ayaklarına gelmiş bir ganimet 
saydılar ve: 

- Bizim sahilimize düşen her 
§ey bizimdir .. diyerek gemiyi zap• 
tettiler. 

Kanuni Süleyman bu haberi al
dığı vakit: 

- Sakızlılara ders vermek ge· 
rck .. dedi. 

Süleymanı hu hadise çok mÜ· 
teessir etmişti. Setekuvar seferine 
çıkacakken intikam almadan yapa• 
madı. Kaptan derya Piyale paşayı 
'60 kıta kadırgadan müteşekkil 
;Türk donanmasiyle yola çıkardı. 

3 71 sene evvel bugün, 1566 
yılı 7 nisan günü giden donanma, 
Çqme önlerinde Sakız Senatosu
nun hediyeleriyle karşılaştılar. 

Piyale paşa bur.aya hediye al· 
mak için ~elmiyordu. Getirilen e§· 
yalan reddederek: 

- Ben hediye için gelmedim, 
ciedi. Hediyeleri gönderen senato 
azaları gelsinler. Yoksa padişaha 
gidip itaat etmediklerini söyliyece
ğim. Bundan sonra da muazzam 
donanma ile bütı.in kaleleri almak 
i§i kalacak ... 

Bu haber, senatoyu müthi§ su• 
rette telaşa düşürdü: 

- Kaptan paşanın hiddetini 
teskin etmek lazım .. Yoksa başmu· 
za gelecek akıbet fena olur ... dedi
ler. 

Senato azasından on iki ki~i bu 
sefer daha ağır hediyelerle kayıkla· 
ra binerek Çeşme önüne geldiler. 

f iyale paşa heyeti kendi baştar· 
daıına kabul etti. tık söz olarak: 

- Kanuni Süleymanın emri 
mucibince Sakız adası bundan böy
le doğrudan doğruya hükumetimiz 
tarafından idere edilecektir ... dedi. 

Azalardan birkaçı itiraz edecek 
oldular. Paşa güldü: • 

- Yok, dedi. Sizin söz ~ÖY.le· 
meğe hakkınız yok. Çünkü hepi· 
niz tevkif edilmişsiniz. Bizim sahil· 
]erimize dü§en her şey bizimdir. 
Siz de bizim sahillerimize düıtü· 
nüz, binaenaleyh bizim olacaksınız. 

Pa~a bundan sonra Ali Poltuk 
beye: 

- Bir müfreze ile git, kaleleri 
zaptet... emrini \'erdi. 

Ali bey Sakıza çıktığı vakit Sa. 
liızhlar, senato. azasını gÖIJlleyince 
f8§trdrlar. f' akat içlerine korku 
girmi olduğundan hiç bir hareke~ 
te bulunmağa cesaret edemeden 
kaleleri teslim ettiler. 

Bir müddet sonra Türk donan· 
ması da Sakız önlerindeydi. 

Sakızlılar, karaya düşen Türk 

(Ne •• ? ~ t\IAP -ve ft 
.__ M(YOR>,JN ? 

1 K\~ 0\'YOR ?) . , 

gemisini zaptettiklerine yüz bin 
kere pişman olmuşlardı. Fakat ar 
tık iş işten geçmiş bulunuyordu . 

Piyale paşa esir senato azaları· 
nı bir gemi ile lstanbula gönderdi. 
Bunlar, hadiseden tam dört sene 
&Qnra serbest bırakıldılar. 

Galip ve muzaffer kaptan, Sa
kızdan sonra Koron, Moden, Nava• 
rin, Preveze, Novarin, Ragüzaya 
geldi. Türk donanmasını görenler, 
en kıymetli hediyelerle kar§ılıyor, 
mümkün olan hürmeti gösteriyor· 
lardr. 

Donanma bu vaziyette T riyeste 
körfezine kadar geldi. Ven edik se· 
natosu, ne yapacağını şa"-::--· .. tı. 

Şehir tela, ve heyecan' içm?re ·di. 
Derhal 60 kadırgadan müteşekkil 
bir filo hazırlıyarak denize çıkardt• 
lar. Fakat Türk donanması bura· 
ya harbe gelmiyordu. Bu suretle 
korkularının yersiz olduğunu ~nlı
yarak sevindiler •.. 

Fiyale paşa Avlonyada licr ka· 
dırgaya iki at aldıktan son;.P ~1ri
yatik denizini geçerek :ray, ı;-".ılle
rine iki yüz süvari çıkardı. 

Türk süvarileri F ranska Villa, 
Sanvito, T ermini kasabalarını yağ
ma ettikten sonra gemilerine dön· 
düler. 

Piyale pa~a kanuninin istediği 
·intikamı fazlasiyle almış bulunu• 

yordu. Padişahın m~nun olma• 
ması için hiç bir sebep kalmamıştı. 

Fakat heyhat. .. Kanuni Seketu
var seferinde ömrünü tüketmiş, ye· 
rine ikinci Selim padişah olmuştu. 
Piyale pa~a lstanbula geldiği vakit 

ikinci Selimle kar§tlaştı. Şehirde bir 
kayna~ma Yardı. Cülus bahşişleri 
yüzünden para yeti~miyorc.ıu. 

Paşa yeni padişaha: 
- Şevketlum, dedi. Birçok ver 

giler getirdim .. 
Bu, tam zamanında gelen biı 

paraydı. İkinci Selim, bu paralarla 
bol bol cülus bahşişleri verdikten 
sonra Piyale paşaya kubbealtı veziı 
liği verdi. 

HABER 
AKSAM PO.STASI 

IOA~E.EVI' 

ıstanbul f Ankara Caddesi 
Poıt• kutusu·, lstanbul 214 

Telgrat adresi ı lstantıuı HABER 
Ya::ı ısıerı teıoronu 1 2~1172 
idare ve ll3n .. • : 20ı!1. 

, ABONE ŞARTL~Rl 
Sene ille 
t5 aylık; 

3 avtık 
t aylık 

Tii•••11t Evır/,ı 
t•oo Kr ' 2700 Kr, 
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Salııbı tıe Ne~rtl/at Müdürü: 

Hasan Rasim us 
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A~lerin taarruzları ıt~aıy~a~nın~~H~ı.~n~d~ı.~s~t~a~n~d~a--
. t• • k l bahriye bütçesi De JCeSJZ -Ü dJ 120 milyon TUrk 

Zafer torpitomuz, kontrol işi urası oıarak kahuı 
• • J edildi 
ıçın spanyaya gidiyor Roma 7 (A.A.) -1937 • 1938 sene-

sinin bahriye masraftan 1.857.891.000 
Maıdrit 7 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabirinden: 
Asiler, biri Aravanca, diğeri Caraban 

chel mmtakasmda olmak üzere iki kere 
mukabil taarruza geçmişlerse de kay. 
bettikleri arazinin en ufak bir parçasını 
bile istirdat etmeğe muvaffak olama
mışlardır. 

Çünkü milisler, düşmanın harruzla
nm evvelce tahmin ederek ihtiyatlı bu. 
lunmuşlardır. 

Hükumet kıtaları Jarama cephesinin 
cenup kısmında Brune T,e - Citmpozue
lo hattına muvazi olarak şifldetli bir 
taarruza geçerek asileri istinat hatları. 
na kaıdar gerilemeğe mecbur c~mişler

dir. 
Asilerden alınan silahlar 
Andujar, 7 (A.A.) - Cumhtuiyetçi. 

ler Pozoblanconun cenubunda Villhar
ta yolunun üstünde parlak bir taarruza 
geçerek, 11 top, 1 tank ve 100 kadar e
sir almışlardır. 

Beynelmilel deniz harbi 
Alikante, 7 (9.9.) - Dün saat 17 de 

asilerin iki tayyaresi ile tabiiyeti meç. 
hlll bir harp gemisi c:rasm:da Bcnddorm 
adasına 15 mil mesafede bir muharebe 
olmuştur. 

Tardedilen taarruzlar 
Bilbao, 7 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Asilerin Sargentes nuntak;>.smdaki 

taarruzları tardedilmiştir. 

Avala nuntakasında daima tepelerin· 
de asile"r tarafından yapılmış olan bir 
taarruz da püskürtülmüştür. 

Biskaya cephesinde asilerin Urkiala 
ve Barazar tepelerine karşı tevcih et· 

miş o1ıdukları taarruzlar da 
uğratılmıştır. 

akamete 

Hükfimetçiler, bir tayyare mcyJanın. 
da Alman müfettişleri esir etrr.işlerdir. 
Bu müfettişler, asilerin radyo ile ver

dikleri yanlış haberlere inanarak Urgi
yolayı Franko kuvvetlerinin işgali al. 
tında sanıp oraya gitmişken yakalanmrş 
!ardır. 

Faşistlerin vahşeti 
Sait - Jean - de. Lua: 6 (A.A.) -

Bir müddettenberi Gibar şehri ile San 
Sebastiyen yolu üzerinde beyaz bay. 
raklar görülüyor ve Durango şehri de 
tahliye olunuyordu. Asllerin bir kolu 
teslim olan Eibara girmiş ise de hüku
metçiler bir baskın yaparak şeh,.e giren 
iki bin asiyi öldürmüşlerdir. Şimdi asi-

ler Eibarı muhasara etmeye ve içinde 
bulunanlardan birini kaçırmaksızın KI-

LIÇTAN GEÇiRMEGE karar vermiş
lcrfdir. 
Zafer torpitomuz ispanyaya 

gidiyor 
Hükumet, İspanya işlerini Cebelütta

rıkta Karadan ve Denizden kontrol e
decek heyetimiz emrine - beynelmilel 
filoya iltihak etmek üzere - "Zafer,, 
torpido muhribimizi tahsise karar ver. 
mişti. On beş gündür Haliçte bulunan 
Zafer bu seyahate hazırlanmıştır. 

Zafer torpidomuz, heyetimİ7İn bura
da bulunan diğer azalarını alarak Ce
belüttarıka hareket edecektir. Ademi 

müdahale komitesinin devamı müdde. 
tince Zafer beynelmilel lim·:ınlardan 
birinde heyetimiz emrinde bulunacaktır. 

(120.762 bin Türk lirasx) lirete baliğ 

olacaktır. Eu miktar geçen seneye nis. 
betle 246 milyon fazladır. 

23.000 tonluk Giulio Cesare ve Con
te di.. Cavour zırhlıları tamamile yeni
leştirilecektir. 

7.000 tonluk iki kruvazörle bazı kü
çük cüzütamların inşası yakında bite
cektir. Deniz hava kuvvetleri de tama. 
mile ıslah edilecektir. 

Sovyet Rusyada 

Posta Nazırı 
neden 

tevkif edildi? 
Fransızca Entransijan gazetesinin 

Moskova muhabiri bildiriyor: 
Merkezi icra komitesi bir tehliğ neş

rederek, halihazırda posta ve telgraf 
komiseri olan Yagodanm vazifesi es
nasında yaptığı caniyane cürümden do 
layı tevkif edildiğini bildiriyor. 

Yagoda ihtilalin başlangıcından itiba
ren, "Çeka,.nm şefliğinde bulunmuştur. 

Mukabil ihtilalcilere karşı yapılan 
mücadele esnasında, Zinovief, Kamenef 
gibi mühim şahsiyetleri tevkif ettiren 
Yagodadır. 

ispanyadan bir heyet 

Geçenlerde yapılan meşhur "Troç
kistlcr., rnuhakeı1lesi esnasında Radek 
ve Buharinin faaliyetleri hakkmda ya. 
pdan ifşaat devlet polis teşkilatınm 

kuvvetli olmaıdığını meydana çıkarmI§t 
bunun üzerine Yagoda vazifesinden u
zaklaştırılarak P. T. T. komiserliğine 
(vekaletine) tayin edilmişti. 

Halihazırda, Yagodanm Mşka bir 
cürüm mü işlediğini yoksa Stalin reji
minin amansız düşmanları olan Troç.. 
kistlerle mi çahştığınx kestirmek gilç-Ankara~a gitti ' tür. ,_ ... , , _ '· 

İspanyada Katalonya hükumeti· 
ne mensup üç kişilik bir heyet bun
dan bir kaç gün evvel şehrimize gel 
miş ve burada bazı temaslar yaptık· 
tan sonra Ankaraya gitmiştir. 

Heyet, şehrimizde evvela Türk
ofis İstanbul şubesine müracaat e11 

derek Katalonyada mensucat fabri
kalarının mümessilleri olduğunu 
söylemiş ve Türkiyeden mal almak, 
tekrar ticari mübadele tesis etmek 
İstediklerini bildirerek, bunun ıçın 
Türkiyenin İspanyadan ne gibi mal. 
hır alabileceğini sormuştur. Türko
fis İstanbul şubesinden heyete bu iş 
icin Ankara ile temas edilmesi la
z~m geleceği bildirilmiştir. Heyet 
bunun üzerine Ankaraya gitmiştir 
Katalonya heyeti şimdi ankarada 
bulunmakta ve temaslar yapmakta
dır. Heyet azası tammaiyle resmi 
salShiyeti haiz olmadıklannı bildir 
mi~lerse de heyetin tamamiyle res
mi bir mahiyeti olduğu muhakkak· 
tır. 

ispanya ile aramızda evvelce ya· 
pılmış olan klering ve ticaret anlaş
maları halen mevki meriyettedir. 
Yalnız, İspanyaya ihraç edilen mal
larımızdan mühim bir kısmının pa
rasının alınamaması ve bir kısım yu 
murtalanmıza İspanya hükumeti 
tarafndan vaziyet edilmesi, bu an
laşmanın işlemesini akim bırakmış• 
tır. 

ispanyadan Türk yumurtacıları
nm 8 milyon lira alacaklı oldukları 
malumdur. Katalonya heyeti bu 
sekiz milyon lirayı tediye iı:;in şekil
ler ve imkanlar göstermeden ve ya
hut yeni yapılacak mübadelelerde 
gayet sağlam şartlara katlaıımadan 
Türkiye ile ticari münasebetlerin te
essüs e'demiyeceğini herhalde anla
mıştır. 

Heyet Ankaradan tekrar lstan
bula gelecek ve buradan deniz tari• 
kiyle Sovyet Rusyaya gidecektir. 

Heyetin "ı i :ui mübadele,, den 
_üeadı Katalonvava mal mukabi· 

hde cephane ve" silah temin etmek 
olduğu da rivayet edilmektedir. Ka
tnlonya heyeti Türkiyeye gelmezden 
6nce Yunanistana uğramış ve bu 
uğrayışı lsveçin Yunanistan tarafın-

dan satın alman cephanelere ambar
go koyınasına sebep olmuştu. 

Bu sabah İspanya baş konsolos
luğu ile konuştuk. Bize dediler ki: 

- Heyetin Türkiyede yapacağı 
herhangi bir teşebbüs yoktur. Kata-

. lonya Türkiye ile dostane ve de
vamlı ·ticari münasebetler tesisini is
temektedir. Bütün İspanyada oldu
ğu gibi Katalonyada da Türk tacir
lerle olan münasebatm inkıtaı acı bir 
teessür uyandırmıştır. Fevkalade ha 
diseler yüzünden doğan bu halin de 
vam etmiyeceği tabiidir. Bununla 
beraber Katalonyanm Türkiyeden 
silah ve cephane satın almak istedi
ğine dair olan rivayetler tamamiyle 
asılsızdır. 

• ....... ---

Mısırda 
Büyük harp sanayii 

kuruluyor 
Kahire 7 (Arap ajansı bildiriyor) -

Bir Britanya firması Mısırda büyük 
harp sanayi kurmak için Mısır hUkO.
metindcn imtiyaz aramıştır. Bu firma 
kuracağı fabrikalarda yapılacak silah 
cephanelerin Yemen, Hicaz, Ira.k ve 
Suriycye ihracına da müsaade edilme. 
sini istemiştir .. 

Mısır hükumetinin bu mUracaatı 
reddettiği ve Mısırda devletin büyük 
harp sanayii kurmak için hazırlıklar. 
da bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Suriyede bir isyan daha 
Heyet Sovyet Rusyaya gidecek 

ve bir mayıs bayramında Katalonya 
namına Sovyet milli bayramında 
hazır bulunacaktır. (Baş tarafı 1 incide) 

blr düşüncede bulunduğunu Suriye ga
V akıf para la r idaresi zeteıerinden öğreniyoruz. 

şubeler açıyor Suriyede komünist horeketleri 
Geçen senedenberi yeni bir teş· Halep 7 (Hususi) - Şamdan bildiri-

kilatla calışan ve muvaffakıyetli ne- liyor: üç gündenberi Suriyenin her ta. 
ticeler alan vakıf paralar idaresi ha- rafmda hükumetten komünistler aley. 
zirandan itibaren Ankara, Edirne, hinıde tedbirler alınmasrm istiyen bir
İzmir ve Adnada şubeler açacaktır. takım beyannameler dağıtılmaktadır. 
Bu şekilde bir evkaf bankasına doğ- Komünistler son ay zarfında bütün Su. 
ru gidilmektedir. riyede nazarı dikkati celbedecek bir 

faaliyet göstermektedirler. 
Propaganda ve neşri- Kont dö Martel Bağdattan döndü 

yat teşkiU\lımız Halep 7 (Hususi) -Suriye gazete-
leri Fransanın Suriye ve Lübnan fev
kalade komiseri Dö Martel'in ıraktan 

tayyare ile Suriyeye avdet ettiğini yaz. 
maktadırlar. Martel seyahatinin siyasi 
mahiyeti etrafında hiçbir beyanatta bu
lunmamıştır. Bununla beraber bu Fran
sız müstemleke valisinin frak hükume. 
tinden Biiğ1dat - Hayfa otostrat'ınm 
inşasına derhal başlanmasını istediği 

söylenmektedir. 

Yeni bir propaganda vekaleti ku 
rulacağı evvelce şayi olmuştu. Pro
paganda ve neşriyat işlerine hız ver-
mek İçin tetkikler yapılmaktadır. 
Böyle bir vekalet kurulması bile her 

halde mevcut teşkilatın takviyesi 
için bugünlerde bir karar verilecek
tir. 4 

Japonyahlar 
futbol 

ve 

Japonya futhol federasyonu, 
takımının mille~~~~ arasmdal;i mcv
kiini yi.!kseltebilmek için bu sene 
kuvvetli ecne!li tabmlariyle birc;ok 
müsabakalar yapmak için hazırlrk
lara başlamıştır. Bu karşılaşmalar-

Paris elçimiz 
Paris 6 (A.A.) - Hariciye Nazırı 

Delbos, bu sabah Türkiye Sefiri Suat 
Davazı kabul etmiştir. 

dan en ehemmiyetlileri; Almanya 
ve ln3iltere milli takrrnlariyle yapı-
lacak maçlardır. . 

• 
ıs yan ' 

' 

Londra 6 (A.A.) - Hinclista.nm şi. 
mali garbi hududunda isyan hareket
leri evvelki gibi devam etmekte bulun 
duğuudan İngiliz makamları aşağıda. 
ki beyannameyi neşretmiştir: 

"Kaisher, Shektu, Algad ve Arssolt 
mmtakalarmda bulunan bütün şahıs
lara 6 nisandan itibaren tayyare ile 
hücum edilecektir. ve bu hücumlara 
gece, gündüz mütemadiyen devanı olu 
nacaktır. 

Çocuklarını, ve hayvanlarını kur. 
tarmak istiyenler bu mıntakalan terk 
etmeli ve isyanın bitirilmesine kadar 
bu mmtakalara dönmemelidir., 

Veziristanda.ki !ngiliz valisi kabi
leler şeflerine !pi isimli Hind fakirinin 
harekatından bütün Tore • Khle kabi
lesinin mE..sul tutula.cağını bildirmiş. 
tir. 

isyanın başı ? 
Bugün gelen Fransızca Paris Soir 

gazetesi Hindistanda ba.9layan bu ih
tilal hakkında şu garip ve şayanı dık
kat malumatı vermektedir: 

Bütün bu kanlı hadiseler, bir tek 
kişinin eseridir. 

Taarruza uğrayan ve öidUrillen 1n.. 
giliz askerleri, şeref meydanında dü
şen binbaşı Dinvol ve yüzbaşı Sekomb 
b .. t.. b '"1··1 b .... tn bu silahlar yal u un u o u er, uu .. . • 
çm kayalar arasına dikilen butün bu 
toplar, bütün bunlar, bir tek işaretile 
şimali Hindistandaki kabileleri ayak. 
landıran bir fakirin eserleridir. 

Bir tek kişiye kar~ı harp~ 
Gün geçmiyor ki, Hindistanm şımal 

hududunda bir hadise çıkmasın, bun. 
dan bir hafta evvel fak irin adamları 
23 İngiliz asker ve zabitini öldürmüş-
le.l" 40 kişiyi yaraJa.mışlard.ır. . 

Bunu birçok diğer hadıseler takıp 
etmiştir. Bugün aırnan bir habere gö
re Hindistan orduları kumandam p;e. 
neraı Robert v asels şimale hareket 
ederek kumandanlığı bizzat ele alma.. 
ğa kar~ vermiştir. Birçok hafif tank
lar, tayyare ve toplar aynı istikamete 

hareket etmi§tir. 
Bu harp bir tek adama karşı yapılı-

yor. İngiliz askerleri bu fevkalbeş_er 
insana ''Yakıcı ökse,, lakabını vermış. 
!erdir. Bu sefeberlik bir hayalete kar. 
şı ilan ediliyor. Yapılan bü~;n .anı~
ma teşebbüselri boşa çıktı. lpı fakı-
ri,, harp istiyor; binaenaleyh harp 
olacaktır! 

Ond k··tı 1 . .. .. kliyen bir büyü a, u e erı suru . dl' 
kuvveti var. Dolaştığı yerdeki Hın 1

• 

leri kendisine cezbediyo:r ve arkasın. 
dan sürUkliyor • 

iblisin ta kendisi ! 
İngilizlerin eline 20 defa geçti ve 

. . . d d . lm acak akıl ve yırrnısın e e ınanı ay • 
hayale gelmiyecek vaziyetlerde kaçtı. 

İngiliz ordusundaki Hindliler: 
B ad 'bl' . ta kendisidir. - u am ı ısın 

eli 1 Gö. .. . n bır' kuvvete kar yor ar. runmıye 

şı harp ediyoruz. h d 
imal u u-Filhakika gece basınca ,ş . 

dundaki İngiliz askerleri, esra:.erül~~.z 
"Idu U· hücumlara maruz kalıyor, 0 

yorlar. . . 
B h .. 1 asında "!pi fakırı., u ucum ar esn . d 

askerlerinin arasında bareketsız u. 
ru G"zl . d alev ve kıvılcımlar yor. o erm en 
fışkırıyor. Sakalı koyu kırmızı ve P~· 
çavralarla örtülü oaln yarı çıp~~ vü
cudu ürperiyor. onu herkes g-onıyor. 
Bazılan tüfeklerini atarak kaçıyorlar, 
bazıları ateş ediyor fakat vuramıyor-

lar. 
Bir gün İngiliz askerl~ri onu, baş 

döndürücü derinlikte bır uçurumun 
kenarında sıkıştırmışlardı. ''İpi ~aki. 
ri,, kendini bu müthiş uçurumu~ ıçıne 
attı. İngiliz askerleri onun boşl?g.a ~
varlandığını gördüler .. Fakat ıkı ~ 
sonra fakir adamlarının başında lngı
lizlere yeniden hücum etti. Sonra an. 
la.şrldı ki, bu fevkalbeşer kuvvete ma
lik ihtllalci, !ngilizleri manyatizme 
ederek uçuruma atılıyor hissini ver. 
miş! 
Başka bir gün de, İngilizler, fakirin 

beş kişile beraber kendilerine doğru 
geldiğini haber alarak bir tuz:ık ha
zırlayıp onu ele geçirmişlerdi. Ast fa
kir kurşuna dizildi. 

Aradan üç gün geçiyor ve "İpi fa.. 

Fa7cir !pı 

ldrl ıı~ l . , · ~ erırıı ~-ı. 4-..-1--- fıt-

gılızlere hücum ederek 45 kişi öldüril• 
yor. Yapılan tahkikatta, ele geçirile
rek kurşuna dizilen adamın fakirin 
~ıyafetine girıniş olan bir f;dai oldu.. 
gu anlaşılıyor. 

Mucize addedilen bütün bu oyunlar 
v~ onun esrarengiz kuvveti, kendisine 
gun geçtikçe daha fazla taraftar ilti • 

Sh~kl etmesine ves1le teşkil ediyor. 
oy end·v. 

ıgıne göre Efganistan toprak-
alnnda da iht' . t 
t 

ıyat bır ordusu mevcu • 
ur. 

.. ~~t ~i;'~Yetlere göre, fakir, bu bil. 
yu !htılalı genç ve güzel bir kız için 
~aPillaktadır. 14 yaşında olan bu kuı 
~r zanıa.n fakire refakat ve fakir ma. 

r etlerini gösterdikten sonra dan.set· 
mekteydi.. Bir gün genç bir çoban kız· 
la evlenı:n· . -.. ış ve fakır de bu evlenmege 
m':a.ade etmiştir. 

akat kızın ailesi hükumete mtira.. 
caat ede k • idd. r: , kızın zorla kaçırıldıgmı 
b ıa etmışlerdir. Bunun il.zerine ço. 
t·an Yagalanmış, ve kurşuna dizilmiş .. 
:·.Esasen İngilizlere karşı eskiden
b .~.kin b~sliyen fakir bunu bir fırsat 
bı . ış Ve ısyan etmiş ve gitgide artan 
ru ısyan bugünkü geniş bir ihtilal ha.. 
ıne gelrni.!>tir M ".J • 

.. 
1 
eşhur Gandi ondan bahsederken 

şo~ e derni!3tir: 
Bu adam, bir gün bütün Hindista. 

n1ın kurtarıcısı, yahut da mezarcısı 
o acaktrr --- .,, 

Çe-=-~ k:--:C-u_m_b_u_r_r_e_i s-1-

B ene s 
Belgradda kral Aleksandnn 

mezarını ziyaret etti 
B f ekoslovak reisicumhuru Benesin 

e graddaki temas ve ziyaretled devam 
etmektedir. 

Reisicurnh a ur Benesle Ninp Prens 
Paul. ve Prenses Olga dün sab~h Kara. 
yorgıyeviçlerin aile makberesine git
mişler ve Çekoslovakya Reisicumhuru, 
orada R:ral Aleksdandr'ın kabrine bir 
çelenk koymuş_tur. 

Benes Ögwl d . . • e en sonra da Avala tepe-
sındekı Meçhul askerin kabrine çelenk 
koymuştur. 

Valide kraliçe Marie ile Naip Prens 
Paul, Prenses Olga ve Benes, Çekoslo. 
vakya sefarethanesinde verilen aksam 
yemeğinde hazır bulunmuşlardır 
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A vrupada futbol 
Bu haftaki müsabakalarda bir çok 

oldu sürprizler 
~ndra 5 (A.A.) - Bugün devam ( Allenstein takımına karşı hiç beklen

edilen lik maçlarının neticeelri şunlar- m.iyen bir oyun oynamış ve 1-1 bera
dır: bere ka.lı:n.Iş. Bu maçta her iki taraf 

Arsenaı - Vestıbromvich Albion 2.0 da. ikinci ha.ftaymda gol çıkarama. 
Bolton Va.nderes. Portsmouth 1-0 nuştır. 
Brentford • Manchester City 6-2 Hanılburger Sportverein takımı Be-
l>erby County - Liverpool · 4.1 uthen takım.mı 6-0 ile büyük. !bir hezi.. 
Everton _ Chelsea. o.o mete uğratmıştır. Sportverein birinci 
Ruddersf eld Tovn - Stoke City 2-1 haftaymda 2.0 galip vaziyette idi. 
M'anclıest.er United • Leeds United İkinci hafta.ymda gol adedini 6 ya çı-

0-0 karmaya muvaffak olmuştur. Diğer 
Preston Northend. Middlesbrough taraftan Schalkenin Verder takımı 

2-0 bire karşı beş gol ile yenmesi çok ba. 
Sheffield Vednesday _ Birmingham riz bir üstünlüğü ifade etmektedir. 

3.0 Herta, Viktoriayı sıfıra karşı dört 
Shnderland • Charlton Athletic 1-0 sayı ile yenmiş ve Stutgart takımı 
:Voıv~hamton Va.nderes. Gri.mshbi Spielvereini sıfıra. karşı üç golle mağ-

Alman yada 
5.5 lftp etmiştir. N"' 

Almanya şampiyonu urenberg bi. 
re karşı dört sayı ile ValdhOO:ı yen
miştir. 

· ısviçrede 

Bez.Un 5 (A.A.) - Lik maçlarının 
~eri yapılmıştır. Alman neticeler 
:\Uniyet itibarile beklenildiği şekil
,.,.~teza.b.ür etmiştir. Şampiyona maç. 
;;.ı.nın Yegane sürprizini, birinci kü
~açlarmda Saksonya şampiyonu 

Bern 5 (A.A.) - !sviçrede yapılan 
futbol maçlarının neticeleri §Unlar. 

~ Konigsbergde Hindenburg 

lsveç • Danimarka yüzme 

Y 
müsabakasında 

eni bir dünya 

dır: 
Viaung Boys - Bale 
Nordstern - Bil 
Cttaux de Fonds • Luoerne 
Servet • Lausa.nne sport 
Gallen - Gra.sshoppers 
Lugano - Bern 

2.1 
3.0 
1-1 
2-0 
4.4 
3.0 

rekoru tesis 
Çekoslovakyada 

Prag 6 (A.A.) - Yapılan maçların 

. edildi 
neticeleri: 

Viktorya Zizkov • MPrlş Sla.vya 7-0 

Xol>enhag - IKopenhag . yüzme ha. 
lind.e l:sveç ve Danimarka yüzme ta
knn.ıarı karşılaştılar. Bu müsabakalar 

~ ~ entere&.n hadiseyi olim-

Vittoria Pilsen- Spa.rta 3-1 
Zidenfş. Na.şod 3-1 

ttaıyada 
MilA.no 6 (A..A.) - L1k ma.çlan ne. 

. . ~ Cis1 Danlm.arkalı kadın yü. 
ztle(1 Roagnhlldin 400 metre sırtüstü 

ticeleri:" 
Milano - eenova. 
Floransa. Nova.ra. 

:ı 
Sampiyerda.rena.. - Yuventus 
La.zio • Am'brosıana 

~ ~ Na.poli - Bari . 
•Gı• 'lı 2 ·~ w-=..., Torino. Aiessandria 

~ek olimpiyat rekorunu kırmış oL Lucca. - Trieste 
,......,_ :Macaristanda 

2-2 
1.0 
6-2 
1.0 
3-0 
5.0 
1-1 

--.ı;ıdzr. 

~linıpiyat yüzme müsabakalarında Budapeşte. 6 C_A.A.) - Yapılan 
~-~etre sırtüstü yüzmeyi 5.59.8 da- maçla.mı netıcelen: 
~ &lan.dalı kadın yüzücü Mas~ Fo"bus • seget 
~k ka ı:ınmış ve olimpiyat rekoru Ferencvaroş - Hungarya 
'tesis etmiştir. Om.er • Etektronios 

lta.gnbUd bu mesafeyi 5.44.5 dakL HaJada.5 - 1Il. Ker 
~ .. ~- Avnsturyada 

2.0 

3-3 
5.1 
1-0 

""U<S. yani ol!ı!lpiyat rekorundan 15 
la.nıiyeden da1uı. .kma. 'bir müddet zar. Viya.na 6 <A:A.) - Voker. Florids 
fznda ~z:m:ilş ve yen ibir dünya reko- dorf arasında.kı maç 4-2 Vokeri ga.li-

HABER ..= ~şam ·'Postası , 

Türki.ye 
Yugoslavya 

YUzme ve su topu 
müsabakaları 

yersizlik 1üzUnden 
yapılamıyor 

Yugoslav federasyonu, su sporları 

şubesi federasyonumuza müracaat e
derek, Türk • Yugoslav denizcileri a
rasında İ.sta.nbulda yüzme ve sutopu 
müsabakaları yapılmasını teklif et... 
miştir. 

Federasyonumuz bu teklifi memnu
niye~e karşılamışsa. da ha.vuzla.rmu.. 
zın tamir halinde bulunduğu ileri sü
rülerek şimdilik bu milsabakalarm 
imkansız olduğu Yugoslavlara bildiri
lecektir. 

Kütahya klUplerl de 
blrleştfler 

Kütahyada mevcut iki spor klübü
nün Halkevinde beraberce yaptrkla.n 
bir toplantı sonunda her iki teşekkiL 
lün "Gençlerbirliği ,, naın.ı altında bir. 
1eştirilmesine karar verilmiş olduğu 

haber alınmıştır. 

Tanınmış Fransız boksörü D~cio'yu 49 saniyede mağiap eden İngiliz yumrukçu .. 
su Peter • Kan eski boksör Karpantiye ile beraber 

Peter - Kan 
.Fransız boksöı ü Decicoyu 

49 saniyede nakavt etti 
Son zamanlarda birçok muvaffaki

yetler kazanmıı olan İngiliz boksörü 
Peter • Kane bundan birkaç gün evvel 
Pariste Decico adındaki Fransız boksö
rile karşılaşmıştır. 

Decico Fransarun tanmmrş boksör
lerinden olmasına rağmen, fngilizin 
karıısmda ancak 49 saniye tutunabil. 
mittir. Zavallı Decico rakibine bir tek 

MemDeket 

yumruk vuramadan nakavt olmuı ve 20 
saniye yerde yatmıştır. 

49 saniye ayakta duran bir boksöriln 

20 saniye de yerde yatması boks aıe

minıde bir rekor olarak telakki edilebi· 

lir. Peter • Kane bu maçtan sonra bir· 
çok organizetörlcr tarafından enteresan 

teklifler yapılmıştır. 

Fransızların tanınmış 

ıemscnerinden Diyar be kirde 
B. Destreman t· _ . t· 

AvusturyalıMetaksa-Tren lk ISad 1 vazıye 1 
ya yenildi Çc;>k geliştirdi 

Montekarloda yapılmakta olan lfa. • .,.,,. · , • 
komber tensi turnuvası maçlan d<hnJ.. 
finalinde; Fransız tenisçisi B. Destre. 
nıan'm Avusturyalı M~taxa'ya yenilıne. 
si Fransada büyük bir hayret uyandır. 
mJ§tir. 

Destreman'm geçenlerde meşhur t
talyalı Mertinelliyi mağlQp etnıişti. 

Montekarlodaki milsabakada Von 
Metaya Fransız rakibini 6--3, 6-3 ka· 
zannuştır. · 

Gene ayni turnuvanrn diğer karşı. 

!aşmasında Fransız J. Sanglier de Ce
zairli Abdilsselama 6-4, 6-4 ile kay
betmi§tir. 

iki galip Mctaxa ve Ahdilssetam ara. 
sındaki maç çok heyecanlı geçmiş A
vusturyalı tenisçi Abdüsselamı 6-2, 
S-7, 6-3 ile mağlup etnıeğe muvaffak' 
olmuıtur. 

• 

Diyarbek:irden l'>ir görih1üş 

Diyarbekir, muhabirimiz yazı. ipek ihracatı mevcuttur. fpeklilerden 
yor: gömleklik ve döşemelik bütün doğu 

Diyarbekir, çok eski tarihlerden vilayetlerinde çok rağbettedir. Ham 
beri mühim bir ticaret merkezidir. deri ihracatı da vardır. 
Hinterlandı pek geniştir. Siirt, Bitııo 
lis, Van, Hakkari gibi vilayetler 
için bir transit merkezidir. İthalatı 

tu tesis etmiştir. • biyetile bitmiştir· 
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bu sebeple, ihracatından fazla gö
rünmekte ise de hakikatte ihracatı 
fazladır. 

ıngilterede 
koca kıtllğı ! 

Oksforf ve 
Kem briç 

Fransızları mağlup etti 
tngilterenin Oksfo rd ve Kembri!j üniversiteleri kücekçileri 

ilk defa olarak Parise gelmişlerdir. . i" • 't 
il t gilız ımv~rsı e. 

Fransanm iki muhtelit kürek takım e, n 
· üz rinde ayn ayn leriniıı kürekçileri arasında; Sen nehrı e 

~ _,__ bak 1 'k" • . d İngilizler kazanmışlardır. 
.,ap.ucuı müsa a arın ı ısını e 
R . 1 İ "li t kımlanndan Oksfordlularm 

tslınJerimiz• Gaıp ngı z a 
• . d"kl · sandallarını suya 

!Xlemleketlerinden beraber getir ı erı p . 
1
. 

. . t nrnını§ arıs ı spor-
lndlrirken ve ingil·zlere yenilen en a . 
• ·· Ulınektedır. eulardan mUrekkeıJ Fransız takımı gor 

Tren, iktısadi vaziyeti çok değiş
tirmiştir. Evvelce sönük olan ihra
hat şimendiferden sonra çok artmış, 
iktısadi vaziyette belli bir inkişaf 
kaydedilmiştir. Hububat ihracatı art 
mıştır. İstihsal miktarı doksan bin 
ton olan buğdaym otuz bin tonu ih· 
raç edilmektedir. Altmış bin tonu 
mmtakada sarf ve istihlak edilir. 

Senede 6-7 bin ton pirinç istihsal 
edilmekte ise de tren tarifelerindeki 
yükseklik dolayısiyle fazla miktarda 
ihracı mümkün olmamaktadır. Şim
dilik yılda ancak beş yüz ton gönde
rilebiliyor. Hükumetin tarifelerde 
tenzilat yapması ve parlaklık icin 
bir fabrika tesisi cok lüzumludur~ 

Yün, koyun, yağ, tatlı ve acı ba
dem, mazı, gitre de ihraç olunur ve 
iyi para getirir. Dağ hayvanatı Suri• 
yeye fazla miktarda ihraç edilir, Ha
valide yetişme üzüm de, daha ziya
de inhisarlar idaresinin r;ıkı ve soma 
fabrikasında istihlak edilir. Halen 
1200-1300 dükkan hali fonliyetted ir. 
Yıllrk ticari muamele dö1·t milyonla 
beş milyofl lirn nrasm<l:.=dır. 

San· v· 1 • · · • k •· u ı, es .n vazı ı ·· , ~- 1 ·tsrnen 
k~~?.et~1iş =se de cumhuriyetten gör 
dugu hımaye sayesinr1e snn ~,..rwl~r· 
de inki~afa kavuşmuştur. Bir tarihte 
r.ok c)an tezgah saym alfrnrf a diis. 
müştür. İ!.;:i ipek, bir ttı ~b ~e kir;. 
mit, iki un, bir buz, bir r~kr ve soma 

; fabrikası kurulmuştur. Koza ve tel 

Bf r milyon ı, ız f ç· n 
ltoea aranıl·or 

Jngilterede bir milyon kadın için 
hiç bir evlenme ümit ve ihtimali ye>. 
tur. Son neşredilen resmi nüfus is

tatistikleri lngilterede 25 .900.000 ka· 
dma mukabil 24.000.000 erkek bu
lunduğunu gösterrrektedir. 

Yalnız yaşını başını almış in -
sanlar hesaba katılmak şartiyle ln• 
gilterede erkeklerden bir milyon faz
la kadın vardır . 

Hük\ımet buna biricik çare ol • 
mak üzere muhacereti tasavvur et
mektedir. Cünkü Kanada ve Avus· 
turyada lngiliz kanmdan binlerce 
delikanlı vardır ki, evlenmek ister· 
ler, fakat kız bulamazlar. 

Dominyon hükumetleriyle bu iş 
için müzakereler cereyan etmekte
dir. Dominyonlarda yerleşmek şare 
tiyle evlenmek istiyen kızlara hüku
met yol masrafı ve biraz da cihaz 
vermek suretiyle yardım edecektir. 

Geveral Hilmi 
Ozansoy öldil 

Ada.na. Ticaret od.asının çıkardığı 
Tecim gazetesinin ba§ muharriri ge. 
neral Hilmi Ozansoy Adanada vefat 
etmiştir. General Hilmi aynı zamanda 
Oda. umumi katibi idi. 

Allah rahmet eylesin. 
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Çeviren: fa. Tefrika numarasr - 5 -

- Kaç ya§ında kadar. 

7 NİSAN - 1937 

-28-
- Zannedersem otuz .. Belki de bir 

kaç y~ş fazla. 
- Dü:ı akşam ne zaman geldiler? 

- Zannederim... Bilmem.. Belki de 
yeğeninin izdivacı meselesinden ... biraz 
bahsetmişti. 

- Ya .. Demek yeğeni evle:ıecekti. 
Bir tabutun içine .- girmiştim, beni götürüyo r lardı. 

Fakat nereye ? Malum değU ... - Yedi buçuktan biraz evvel. Kendi 
sanda1larile. 

- Ne zaman gittiler? 
- Saat ondan biraz sonra. Tam ve. 

da ederlerken, kilisenin saati onu ~1-
dr ve amiral "acele edelim. Gece yarısın 
dan evvel eve dönmüş olmak istiyo
rum., gibi bir şeyler söyledi. Ve birkaç 
dakika sonra, gittiler. 

- Gittiklerini gördünilz mü? 
- Evet. Onlarla iskeleye kadar git. 

tim ve büyük oğlum Peter, sanriala bin
melerine ve açtlmalarma yarriım etti. 
Zira akmtı fazla olduğu zamanlar, aÇıl
mak biraz güçtür. 

- Gözlerinizle, onların kar§t sahile 
çıktıklarım gördünüz mü? 

- Evet; ortalık pek karanlık değildi. 
Sandalı, amiralin yeğeni ile kayıkhane. 
neye çektiklerini gördüm. Sonra ikisi 
birden eve doğru çıktılar. · 

· MUfettiş bir noktaya işaret etti: 
·- Fakat kayıkhanenin arkasında a

ğaçlar var. Onları nasıl görebildiniz? 
Yoksa çayırdan mx geçtiler? 

Papaz, müfettişin görü~ kabiliyetine 
b~yran o]arak cevap verdi: 

- Hayxr, !dedi, çayırdan geçmediler. 
'.Ağaçların arasından gittiler. Yalnız 
matmazel Fitzgerald beyaz bir tuvalet 
giyiyordu, ağaçlar arasından farkolu
nuyordu. 

- Peki ama amiralin de beyaz elbise 
leri yoktu ki! 

Kiminle? 
- Holland isminde biri ile Arthur 

Holland zannedersem. Ben tanrmıyo
rum. 

- Amiral bu izdivacı tasvip etmiyor
<lu değil mi? 

- Onu demek istemedim. Yani. .. bil. 
miyorum. Bana bir şey söylemedi. Fa
kat işin içinde istemediği bir nokta var 
gibi görünüyordu. Belki de serveti için. 
Anladığıma göre, matmazel Fıtzgeral

dm oldukça parası var ve amiral onun 
vasisi idi. Fakat sarih olarak bHdiğim 
bir şey yok. 

- Anlıyorum. Amirali şahsan ne za. 
mandır tanıyorsunuz? 

- Buraya geldiği zamandanberi. 
Bir ay kadar oluyor. Kendisir.i usulen 
gidip ziyaret eHim ve münaset>et tesis 
ettik. 

- Sık sık görüşilr müydüniiz? 
- Haftada iki, üç kere. 
- Onun hiç düşmanlarından, ken-

disini öldürmek istiyen kimselerden 
bahsettiğini duydunuz · mu? 

- Hayır .. Hayır .. 
(Deva.m1 oor) 

(Geçen tefrikaların hülisası) 
Ben, çok netameli ve mıuzı1' bi1' in
san olaıı Sümbül ağaıya merbut o'ldu. 
ğum hıalde, beni Til'rk casusları ona 
kıarşı k:ullanrnıak istiyorlar. Yhte lm 
oasu.sla.r beni hadım etmişlerdir. 

• 
Tuzum.u tazelediler ... 
Ah, ne acı, yarabbi, ne acı ... Ban

gır bangır bağırdım. Danalar gibi 
haykırdım. Öyle ki, sesim fazla çıkıp 
da konu komşu tarafından işitilmesin 
dıye, 1skender, yine çeneme bir yum. 
nık ekledi, bayıldım. 

Bir kere, şehzadelerden birinin sün· 
net düğününde, lstanbulda bulunan 
lngiliz askerle~i de şenlikelre iştirak 
etmişlerdi. Bizim nasıl pehlivanlık o. 
yunlarımız varsa, onların da "ookus,, 
denen bir yumruklaşma oyunları var
mış. Biribirlerinin çenelerine yumruk. 
ları ekiyorlar, ekiyorlar, şarkkadak 

düşüp bayılıyorlardı. Benim de işim 
ona benziyor. 

Lakin, heyhat, sünnet olan da ben, 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren : A. E. 

-58-

çeneye yumruğu yiyen de ben ... Bayı
lan da ... 

• • 
Günlerce ayni me§'um evde, ayni 

meş'um yatakta, ayni meş'um maddi 
ve manevi azaplarla yattım. Yarı esir 
gibiydim. 

Nihayet, bir .gün lskender bana de. 
diki: 

- Artık iyileşmeğe yüz tuttun. Se· 
ni vazifeue göndereceğiz. Günün bi. 
rinde hepimizle yüz yüze geleceksin, 
unutma ... 

- Hepinizle mi ? 
- Evet. Hem benimle. hem enişten-

le, hem Ayşenle... O zamana kadar 
kanaatlerinde değişildik olsun ... Bak, 
zavallı Ayşeciğe. O, bir kız olduğu hal 
de, bir gaye uğrunda, bütün mukad. 
desatım bile ayaklar altına almayı ta
lim etti, öğrendi ... Senin yeminin ve 
onun ismet ve iffeti hangisi daha kıy. 
metliydi? Elbette onun ismet ve iffe-

. ti... Fakat o onları feda etti... Sen de 
ayni yolu tut... Ayşe, kadınlığa has 

- Evet. Şimdi dU~Unllyorum da, a_ 
miralin de yeğeni ile beraber olduğunu· 
kat't bir ~ekilde söyliyemiyeccğim. Fa
kat yeğeni ile beraber gittikleri ve ye
ğenini gördüğüm için gayet tabii olarak 
herhalde o da yanrndadır diye hllkmct. 

miştim. 
- Doğ"ru hakkınrz var. Sonra oturup 

pipo içtiğinizi söylemiştiniz. Ne kadar 
kaldınız. 

- Saat onu ya-mi geçeye kadar. 

Tarzanla karısı geminin güverte
sinde otu~nıuşlar, başlarından ge
çenleri birib irlerine anlatıyorlarClı 

- Ey, sonra? 
- Eve döndüm, gidip yattım. 
- Bir şey işitmediniz mi? 
- Hayır. Hiç 1 

- Çocuklanmz, hizmetciler Mr §CY 

duymamışlar mrdır acaba? 
- Zannetmem. Ben eve döndilğilm 

zaman hepsi gidip yatmışlardı. 

- Teşekkür ederim mister Munt. 
Şimdi bana, amiralin dün akşam bir 
fevkaladeliği olup olmadığını söyliyc· 
bilir misiniz? 1 

Bu sual papazın canım sıkar gibi ol
du. 

-Sualinize, dedi, cevap veremiyece. 
ği.m. Zira kendisini pek eskiden tanımı
yorum ki .. Daha henüz tanı~mıŞtık. 

- Fakat ne de olsa endişeli veya dü
§ünceli olup olmadığını farkctmişsiniz. 
dir. öyle icleğil mi? 

Müfettiş, papazm tereddüt ettiğini 

gördü, ısrar etmcğe başladı: 

- Mister Munt, eğer böyle bir şey 
farkettiyseniz söylemeniz lazım. Bizim 
ıçın, zavallI adamın içinıde bulun. 
duğu haleti ruhiyeyi bilmek çok mü
himdir ve icap ederse, sözlerinizi kim. 
seye söylemiyeceğime sizi temin edebi
lirim. 

Papaz, koltuğunda sinirli sbirli hare 
ket ederek: 

- Öyleyse, dedi, dün akşam amiralin 
pek keoyfi yerinde olmadığmı söyliye. 
bilirim. Fakat bu bir intiba. Sadece bir 
tintiba . Zira, umumiyetle, amiral yanın
dakilere karşı hoş muamele eden bir a
damdr. 

Müfettiş papazın tereddütlerini anlar 
gibi olmuştu. Onu söyletrneğe yardım 

için: 

- Yoksa, dedi, Matmazel F:tzgeral 
de kar~t soğuk mu davranıyordu? 

- Evet ... Hayır .. Pek de değil. Hem 
~ize bundan nediye bahsediyorum bil
mem ki! 

P::paztn tereddütler{ gene başgöstcr
mişti. Müfettiş aldtrmıyarak devam et. 
ti: 

- Herhalde bu hareketinin bir sebe· 1 

bi olsa gerek. Acaba niçin yeğenine kar- 1 

~ böyle muamele ediyordu, biliyor ınu. 1 
sunuz? 

T arzan zaten ne karşı durmağa, 
ne de hile düşünmeğe mecalleri kal• 
mıyan bu dört kişiyi baş altından çı
kardı. T arzan bu dört gemici ile 
vapuru kaldırıp Rokofun kendisini 
ilk defa bıraktığı adaya götürmek is
tiyordu. 

Gemicilerden birisinin ikinci kap· 
tan olduğu anlaşıldı. 

Stim tutuldu, gemi tam kalkaca
ğı sırada vapurun bulunduğu körfe
zi çok koyu bir sis kapladı. Gemi ge
celeyin sularla sürüklenip açık de
nize çıkmadığına göre, körfezde 
daha da kalabilirdi. Bu düşünce ile 
sisin açılmasına karar verildi. 

Dün gecenin kanlı boğuşmasın· 
dan yorgun olan canavarlar güver
tede . tenbel tenbel dolaşıyorlardı. 
T arzan onlara gemideki adamların , 
hiç birisine dokunmamalarını tenbih 
etmişti. 

Tarzan karısı Ceynden, yerli 
köyünde, Afrika sıtmasından ölen 
çocuğun oğullan olmadığını ogre
nince, son derece sevindi. Gerek 
T arzan, gerekse karısı Ceynin se
vinçleri çok uzun sürmedi. Oğulla
rının akıbetini hatırladılar. Şimdi 1 

J ak neredeydi? Herhalde oğullan 
lngilterede Kinkayt vapuruna bindi
rilip Afrikaya getirilmemişti. Eğer 
gemide iki çocuk olsaydı aşçı Ander 
son bunu mutlaka bilecek ve Ceyne 
söyliyecekti. 

Halbuki yemek hizmeti yuzun
den, geminin her deliğine girip çı
kan lsvecli, kendisinin Ceyn ile alıp 
kaçırdığı ~çocuktan başka çocuk olma 
drğım yeminlerle söylemişti. 

Ceyni alç;:-.1< Rokoftan kurtara• 
bilmek icin kahramanca canını ve· 
ren yiğit. aşçının böyle bir işte, me· 
raktan yüreği parçalanan anneye 
yalan söylemesi düşünülebilir miy
di? ... 

xvııı 

T arzanla karısı Kinkayt vapuru
mm güvertesinde oturmuşlar ve ko
nu§uyorlardı; karı koca Londradan 
ayrıl.dıklarmdanberi başlarından ge-

çen korkunç ve zahmetli vakalan hi· 
ribirlerine anlatıyorlardı. Fak.at on
lar böylece derin bir dertleşmiye dal 
mış bulunurlarken, derenin gemiye 
pek yakın olan kıyısında sık ağaç 
dalbrı aitmda saklanan biı adam,kaş 
ları çatılmış ve gözleri uğursuz bir 
ateşle parlıyarak onları gözetliyor 
du. 

O sırada k a f a s ı n d a n, 
birçok planlar geçtiği muhakkaktı. 
Bu Aleksandr Pavloviçten başkası 
değildi. Herif o kadar kötü ve kin· 
ci idi ki nefes aldığı müddetçe düş
manlarını ezip öldürmekten başka 
bir şey düşünemezdi. 

Pavlovic derenin kenarında dü
şünerek bir takım planlar kurdu. Fa
kat hiç birinin tatbik yolu. olmadı
ğını görerek hepsinden de vazgeçti. 
Bunların bir kaçını tatbik edebilirdi. 
Fakat büyük intikamını almak için 
bunları pek zayıf buluyordu. Heri
fin cinayet duygulariyle dolu kafa· 

sının makanizması o kadar çarpıl• 
mıştı ki, bütün kötülüğün, Tarzan 
tarafından yapıldığı vehmine kapılr
yor ve kendi yaptıkları kale bile al
mıyordu. 

Katil herif Afrik'"a mahsus U· 

·zun otlann üzerine çömelerek el1e
rini başının iki yanma dayamış, bey· 
ninin çatlatacak gibi düşünüyordu. 
Kudurğu büti.in planlardan sonra 
şuna aklı erdi ki: Kendisiyle düş ~ 
manlarının bulunduğu Kinkayt va· 
puru arasında Ugambi ırmağı var

·ken, yani bu suyu geçmedikçe plan-
ları beş para etmiyeceğkti. 

Yerli köylerinden birinden bir 
yerli kayığı bulmak da vardı. Bir 
kaç saat içeride Mosula adında bir 
köy bulunduğunu biliyorsa da oraya 
gidip gelmek en azı beş altı saate ba. 
kardı. Pavloviç orman yoluyla gi· 
dip kayıkla dereden gelinciye kadar 
Kinkayt vapuru burada kalacak 
mıydı? 

Sisin kalkması üzerine geminin 
demir alıp gideceğinde hiç şüphe 
yoktu. O vakit düşmanlar da elin• 
den 'kaçmış olacaktı. Fakat yapıla· 
cak başka hiç bir tedbir de yoktu. 

Herif Kinkayt vapuruna, yiyecek
miş gibi bakıyordu. Sonra ormana 
daldı. Hem yürüyor, hem de kötü 
kötü sövüp sayıyordu. Sonra elbise
lerinin çalılara takılıp yırtılmasına, 
etlerinin kanamasına aldırmıyarak 
çılgınca koşmağa başladı. İşte ha
yatta en büyük düşüncesine, kemi· 
rici bir hastalık olan öç almak sapla• 
nrp kalmıştı. Afrika ormanının bin
lerce yabani hayvanlar, ete ve ka
na acıkıp susamış canavarlarla dolu 
olduğunu unutmuştu. Aklında yal
nız bir iş vardı: Kinkayt vapuru U
gambi ırmağının ağzından kalkma• 
dan oraya dönmek ve o uğursuz 
T arzanla karısından en kanlı inti
kamını almak! · 

Pavloviç, düşe kalka koşup gi
derken aklına yeni bir plan geldi ve 
bu son planının bütün evvelkilerden 
daha iyi olduğuna inandı. Yeni dü
şüncesine göre o kayıkla Kinkayt va 
purunun bordasına gece karanlığın
da sessizce yanaşıp gemiye girecek• 
ti; sonra gemide kalan Rokofun ge
'micilerini bulup onlarla bir olacak, 
hepsi birden gemiyi T arzan ile ka· 
rısından alacaklardı. 

Geminin kamarasında birçok si
lahlarla fişekler -bulunduğunu bili
yordu; bundan başka kamara masa· 
nm gizli bir gözünde de Pavloviçin 
yapmak ve kullanmakta pek usta ol 
duğu korkunç öldürücü "cehennem 
makinelerinden., biri yani kuruldu• 
ğu zamanda pathyan bombalarından 
bir tane vardı. 

Kamarasına kadar yetişebilsey
di, iş tamamdı. Bu bomba vapuru 
bi·r dakika içinde parça parça eder· 
di. Pav1oviç böyle düşünürken yü
zünde keyif ve sevinçten sırtlanca 
bir gülümseme belirdi. Keskin dişle· 
ri ormanrn boşluğu içinde pırıldadı. 

Şimdi bütün gücünü bacaklarına 
ver.erek yıldırım gibi koşuyor, Kin· 
kayt vapuru demirini alrp büyük 
düşmanlarım elinden kaçırmadan ye 
tişmek ve muradına ermek istiyorw 
du. Artık her iş vapurun vaktinden 
evvel kalkıp kalkmamasına kalmış-

tı. (Devamı vıır) 

fıtri hicap hiss:ni bile hiçe saydı ... 
Sen. bir ~:ıhsi dostun iyiliğine karşı 
ona kötü'.ük etmeyi göze alamıyacak 
mısm? 

Gözlerim dalmış susuyordum. Bu 
adamlar, tenim ağzımdan girip bur
numdan ı.:ıkacaklar mıydı? ... Yemini. 
me ihanet ett~rccekler miydi b2.na ? ... 

Yok. yok ... Buna asla ihtimal Yere. 
mezdiın··· Zira, yapamazdım, yapa
mazdım bunu... Tıynetim, terbiyem 
müsait değildi. 

Fakat işte, akıntıya kapılmış bir 
qöp gibiydim. Hdaisat, beni sürüklü. 

yordu. 
lskender, om~zum~ .ok~adı: 
_ .Artık vaz!fc bızı bıribirimizden 

ayırıyor, dostum! • dedi. - Ben, baş. 
ka canibe. sen, başka canibe ... Ancak, 
her şeyden evYel, o .menhus velinime
tin Sünbül ağaya bıze dair bir esrar 

kaçırma ... 
Ba.c;mı salladı~ . . 
- 'Ah, a.h ... Kendını ona ne ucuza 

ve ne kolay snt~m ... Göııe kaş ara. 
sında bu iblis, bır adamı kendine na. 

sıl bendedebiliyor ... Onda ne müthi!J 
bir kuvvet var ... 

Ben de onun bir cümlesine takıl. 
mıştım. Sordum: 

- Demek ayrılıyoruz ... Demek, ben 
d buradan nihayet kurtuluyorum.. 

c _ · Evet! - dedi. 
_ Ne zaman gideceğim? 

- Şimdi...· 
Yumruğunun çeneme doğru hızla 

yaklaştığını Juıtı~lıyo:ı:m· .. Sonra, yi
ne ber sefer oldugu ~ıbı, butUn beyni_ 

m; yıldızlar istila etti. Bayıldım .... 
Bu herif, bu bayıltma işinde ne us. 

taydı. 
• :f. :f. 

, • w• 

Kendime geldıg~ ~:r1:~:. 
"- Eyval1! .... dıye duşundum .. Ben 

neredeyiın ? .. ·" 
Etrafım s!msiyahtı ... w Ben, upuzun 

yatıyordum. Elimle sag tarafı yokla-
dım ... Tahtalar. Sol tarafını yokla-
dım ... Yfne tnhtalar ... Başınıı kaldır. 
mak istediJil· Alnım tahtalara çarptı. 
Ayağımın ucunda ve tepe tarafımda 
d . t 11 t:ı.l:ır vardı. a yıne a 

inledim: 
"- Mutlaka bi~ tabut içindeyim ... ,, 
Bağırmak istcdı,?1. 
lmkiı.nı yok ... Agzım tıkalı ... Casus. 

1 b"" · feracelcdikleri zaman nasıl ar ~nı . . ld 
haykırmarna ınanı 0 ulars:;ı. yıne ol -

muşlardı. 
Ellerimle ağzımı açmak istedım. 

Onlar da azıcık ku:ııldanacak derece. 
de bağlıydılar. Agzuna kadar ulaş-
mıyorlardı. .. .. 

Tepinmek?... Gurultu çıkarmak, 
imkan yok ... 

!qinde bulun~udğ~ıın sandığın va. 
. t' buna rnanıy ı. 

zıye ı 

Binaenaleyh. etrafı dinlemekten , 
ııere:ie oıauğı.ımu anlal'!'laktan başka 

1"4ı <;:.:ıre kalmam .,. · 
tık dıkkatimi celbeden §ey sallan. 

dığım oldu. 
Tabutum. beşik gi~i bir ahenkle, 

loJ.osa tutuımu;, geinı misali, yalpalı-

yordu. .. 
Acaba. suların u.zerine mi atılmış. 

tını? ... 
Fakat ansızın, sağ kula31tnm di • 

biııde bir ses duydum: 
_ Of! Of! ... 

Yüreğim ağzıma geldi. Bu da ne? 
Sol kulağımın dibinde: 
_öldün mü? ... 

_Ah. Angiliki ah ... hep senin aş. 
kından değil mi bu ba§ımıza gelen. 
!er ... 

-Tsss! ... 
Buda ne?.,. 

Hakikaten ölmüştüm de Münkir'le 
Nekrr başıucuma mı gelmişti? .. 

(Devamı var) 



• 

Um. Jqer bula babeC ~41nb. mf 
alsln batlnlUS lgla t• •. 

- Hepatl ._.. tumbl etmltJer '" 
ıis• Jrat'tnen "1lememembi emiet
miflerdi. 

- Şa bllde, else teklif ettiibn bilete 
bundan ene1 ne dl,e ,aneklmn t8dı. 
na bakmak iltemedinid O AlllM lien 
de 1erdlm. 

- Bise bilha .. buma da ~ et
miflercli. 

Parcıaran ra1ı1ptm ._...tdDI 11-
rendlkten IOftl'a: 

- Cidden Juak _.,ı 
Deıcll " kapıdan a,nJdı. 
TatallUt peaanlilila liı..WllMJ;· 

,erance; .... bir ......,,,,y.,,,, ..... 
mınJdlDdı. 

_ OJUD milJ rn tn ft' ;tilJ iibi aı. 
daaclaat.. JfilRWllr ftldlle "dlri 8Uller 
~ lbmetim ve onu takip 
eden hldlle1e: nnalll\da bqımdan ıe
çen vakalar, bana Etpinonnm um1krl 
bıkkın~ klfi derecede mal<uaat ftr
miıti. Ne,-e, bu dersi unutmlJlcapa. 

XVJ 
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-"a===~- bt'iJetlt lly İİİİ •Yahu pllU tiyle-

• Jd blr-117ler *'Gtmat 
- ~ ..... oynatıyordu. JDmNHr, 
bilkl de ..U1111 b&Jla ,..,aak keadi 
kendini aldatıyqrdu. 

Parda,an ~ &tin. beJlece, ,._ •• 
aç kaldı. Zaaf acıa clerece,i bulm\lflU. 
A7'1* daraü l.u Joktu n koltaiu 
pencennla .... ltmek ipı bilytik .. 
uua pyretlor aarfetmelr mecbmlyetln. 
4e bbJorda. 

Bu maaaatara bpatddı~ tam on ~ 
... .,_. ... ~bir bale 

p1mltd- Ytldaln hadan ım,tmiı. •· 
aı. ~.mı .. ,anaklarnu bUrttmtlf, 
ıkleri bummeJı bir halde parlıyordu. 

Erteli sUn. mutat umanda ka1ktı 'H Artık. kendi ımaealn4en baıb bir tef 
her 11m1nlri pbl koltutuna penc.ereala delildL Vaktinin milbhn bir kısmım 
önUne çekerek urtnu kapıya çevlrdL koltullm ~de ı~yorda. 
Koltuiun yulanacak yeri yi1belr ol4u. D8rdlncl slD6 aabalu. mabafu1an. 
iu için kapıdan kendlainl klmladn ıG- -.ıa ll,ah bir pusa ekmekle blru su 

remiyecepe emindi. ıetirdller •• ......... 1Nsı• ;..eeial 
Pardayan bu yerde, una 1Utlet Jıa. ı...ı,e ederek, Dd ... taara Ntlra..,. 

nketsb kalarak derin derin dilJlndG. ltr pdnceWtrW ..,........ 
Herhalde batencldtlr tarafınclaft ıtldll. Pudapa b_,illnı 1IJ)eaca lk. 
len eararencfs mabadı keıfetmit ola- led aaCak ~ 4ıipWldl. lkl mt 
caktı ki, ara 11ra, 18sbebe1derlnde ı..r:. . IClm& tlaa.tk-.. ...,_ yarm 1ıltliıiııti. 
nu bir kmlcım, dadaldarmda mtlltehdj' ~ N*,aı WllaJde JDm• 
bir tebalüm bellri,_... I....,_ ita. dım ......_.. ~ 1da Jtmellal 
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RADYO 
t9!1'AM111Lı 

u.ao pWcıa dam muUml, 19,ao mandoıın 
cırltutrur, 20 Neatııe ve arkadqlan t&ratm 
da TUrk mutldal ve halk prkılan, 20,80 
Ôllaet' Rıza t&ratmdan arapça aöylev. 20,45 
Bllnl!l Şen ve arkadqlan t&ratmdan Türk 
DWalidat ve halk p.rlulan, aaat ayan, 21,16 
~ıtra, 22,115 ajana ve borsa haberleri 
ve erteat gUntın programı, 22,30 pllkla .;. 
lalar, opera n operet P&rçalan, 23 900 

BBRUN: 
1~,05 orkutra komert, 19,03 eğlenceli 

)'ayın, 20,06 konutma. gramofon, 20,45 ıo
nfbı almlerl, haberler, 21,20 u1uaaı ,aym, 
22,015 gramofon, 23,05 ha va, haberler, 11pe>r 
28.U etıen~ll konser, ve dana mu81kt.t, 
PEŞTE: 

18,06 piyano koruıert, 18,33 koııferau, 
19,015 p.rkılar, koııferam, 19,155 ~gene or-
kutruı, 20,20 gramofon, 21,15 orkeıtda kon 
aert, 23,20 gramoton, 24,05 fraıwzca, ttaıyuı 
ca haberler, 24,115 cazband takmlı, 1,10 ba
lıerter. 

~: 
~ cramot.on, hava, konupıa, 19,15 
IO,n Cll'bltra kouert, 20,06 koatU'UI. 
danll ._ l&rkılan, 20,50 gramofonl9 
~ • .,..... lsoGterana, 21.as operet. zı. 
lmca ~. 22.50 ıece komerl, 21,50 traao 
LONDIL\.ı Dea laalıerıer, H 90D haberler, 

20,0CJ orır..tra 
laava, kon kOlllerf, 20,06 haberler. 
.. ı. ~Ye 8&lre, 20,55 gramotoa. .. 
~ 21 20 l&lnam, 22,0G orkestra kon
tra k ' V&rJete numaraıan, 22,0G ork...
lpor ~· 22,ıa röportaj, 28,06 Jlalıed•, 
ı..aft onu,ına v-.ır., 28,SO daU orkeltrUL 
l&OHA~berter, hava, 24,41 pamofon. . 

,,,. .... ,,, .. 
&EYOCLU 

SAM T 1 ııacarllt&n rscelftl 
rtlU 1 l)e1alder &ln lelndl 
H&LU 1 J\Olll80 .,. Jullet 
IPD 1 ROJDeG ve Ju179t 
M&A&TA 1 BeJU melek 
VJLDIZ 1 Q&ıtıı 1&rUI 

8.,.... 1 oıom fU&I 

AJ.&AS•• ı ft1IUD 
• Altm toplQan kmtar. ga. 

ıdDO de Parla 
1 caauıar karp k&rpya 
• Btnppul' po9tam. Altm 

toPlaJ&D JmJar. 1938 AU. 

ııa BtlkUl ollmpl,atlan 
1 saadet JUVUL Bbı de 

ID8UIJS 
SANCAK ı "'181 ut. lntuwn •il 
(Dld u,torp) DID1& havadlll 
v1111va1ın • ~ tanare, Y• 

ama bllUk 

ISTANBUL 
1 CIDll - • lnlpıe1c Uo 

sun 
ı BWbDDer eterken. Şeyta 

ıar dllflDUI 
llllAL 1 ~ 1llU1ıllfl 
AMii 1 ilde Jmlar. Konan Jm 
AIZ"'M• • _.,..... Kara kedi 
D"MMY ı Jl:lldmo, 911 llel'lleı1lert 

KADJ KOY 
• B&1 Tekin meı;ba1 dlıaı.... 

OSKUDAR 
ı Ytldlıdar lcr&ll 

('l'Orlrce lllslQ) 

ı ·, t .ı rı b u i L l:' v d z ı r ıı A rn ı r 1 ı ~J ı 
s, ·tıncılnı a Komı~yon u ılanl,m 

Yedek auba yokulu ıçin a.macak 
3JO det kapalı balar karaftD&ya ve. 
rleln flat pabah görllldtıttmdm 9 Nl· 
ean 931 cuma gUnll uat 1G de Top
hanede S.tm••m• KomJayoDUDda pa
midrla ymlden eblltme)'e konul. 
mqtur. Tahmin bedeli 1312 lira no 
kuruftur. tıi: teminatı 98 lira ü ku. 
rqtur. Şartname ve ~uneal Komil. 
10Dd& (6rUlebillr. ı.teililerln belll •· 
att.e Komiayona gelmelerL "1922,, 

Harp Akademili ha.yvanatı için '°° adet k&)'ll yular bq1Jğı 8/Ni· 
unj93T pel1elllbe gUnil uat 1•,30 da 
Tophanede Satmalma Komtayonunda 
açık ekailtmMi yapılacaktU'. Hepsi. 
Din tahmin bedeli 1120 Jlradır. tık te
minatı 84 liradır. Şartname ve nUmu
neei komisyonda görillebtlir. istekli. 
lerin kanuni vestkalarile beraber belli 
aa.atte komisyona gelmeleri (397) 

(1MO) 

!ki No. h Diklmevinde birilmıJe 
olan 2815 kilo ka.ele klrpmtm ve 
3500 kilo l&Ph deri Jmpmtua 8 INi. 
a&n/937 pel'lembe gflntl' aat 15 ele 
Tophuede &ıtmıtma Ko~UDda 
açık arttırma ile eatJJacakbr· K&lele 
kırpmtmnm beher kilo tahmin fiyatı 
bet kmııf, p.ph deri Jmpmtmnm ... 
kbı Jnıruttur. TemJnatı 62 lira 8 ku
ruttur. ~~.kır. 
pmtılar Tophane Dikimevhıde ram. 
lebllir. ı.teklileriıı belli aatte komfa. 
JOD& gelmeleri. (401) (1M1) 

İlltanbul Levazım &mlrlftlne ballı ~i.20 çaylı dane mualldal, ıs.as haberler, 
._..:.1Jareden nakil, ...ın, 21,415 Baftf 
~ 22,oa komedi, 22.415 MDtonJk koD 
- , -.'8 dau lllUlldlL 

.. 'betçi eczaneler 
...................... ........, ııııllN .... 
~~"!I'* ı noler .......... , 

::-........ clbettndeldler: 

~- (K8bm•t K&mlı), BeJUdta 
(ıt.-....?• kUeWqıuarda ('!'orsf), lllJtlpte 

BAKIRKOY 
lllL'l'IY ADI ı Bir ...,_ pcelll 

,' mtlf118e81.tı için 20 bin kilo balda, 26 
bin adet enginar, 15 bin kilo aemiz
otu, 9 bin kilo bezelye, 6500 demet 
dereÔtu, 12 bin adet manıl, 15 bin de. 
met maydanoz, 11500 adet yetil sala. 
ta, 9 bin demet tue aotan Jd ceman 
9 kalem 1ebr.e 8/Nilan/937 pertembe 
gflntı eaat 1' ele Tophanede Satma!· 

J'aı;A .... ~ 1Mılcıuk M1ohn.. 

"=ininde Tatlı pmar caddem 
2' ayılı hanede oturan )(.ehmet Uy. 
pr mllpt.el& oldu#U hutabktan dolaıo 
11 hüJdle lylleoincey8 kadar blltiln 
um.umu wu.yetinl ifa etmek üzere ay. 
m mle kum Nadfrenfn 5/~/937 ta. 
rihlnden ltibl.ren vas1 tayin ecllldfll 
llln olunur. (V. P. S. 1308) 

---- 4rlt), ~ (Hamdi), x... 
~ o(l'laat), lullat7&d& (Teoalos), 
vtlıaidelıqmda (Alaf), Abu'afda .lltnı 
~>. l'aerde (JDmlll7d), Alemdarda 
<Bıtrtt N•t), B&lmköyde (Kerkez), 

ctbtttndeldler: 
o.ti • 

\Garib), Galatada TopçuJard& (Hidayet), 
l'kllmcle (Kemal RebQl), Kurtulu,ta (O&loo 
pulo), lhckada (l'e1si), HukBJcie (Nelim 
.\-.o), Kumıpapd& (Ktlenet), Betfktqt& 

Müteahhit nam va h•••IHna 

-

Muhtelif cins makkaplar __ .......... ,uııı m•l•m.e Aakerl 
Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan~ 2' S/931 puarteel 

"*1ıaJar Umum lllldlrltlill smnaıma ... ..tllanle param olarak 
IGntl uat 15 de bpÜI zarf ile ihale edllecektll'· v--
~ ftl'Wr. havi teklif mektuplaıml 

TaUplerba muvakkat tantnat olan (1290) urqıllrl w kendllerbda de 2'90 

~günde saat ı• de kadar komiayon& •=- g11n w 1a&tte komlL 
ll1mıanJı bmm 2 ve 3 maddelerindeki ftlıtkJe 
>-a mtıraca&taln (18:59) 

lmn.bul 881...,_ .. Ulnl•r! ,. 

Festivalde çıkarılacak el ılanları
nın kapak resimleri için 

müsab,ka 
1 - 1937 tatınbgl Featinli iç1D ~~ecek el prolf'JllllUD iki 

ıronulva..,.·-· -.na b~ rami ıaBAbakaya eb'adı 23110 dır. 
2 - Çıbnlacak el programmm bU etlence ayını teberls ettirecek 
3 _ Y,.apılacak resim t.tanbulun 

mahiyette ye en çok bet renkli clacaktlr• birin l )'ÜS UdnclJI eJU llra 
4 _ MBA~ya iıtirak edenlerden c ye ' 

mlJrlfat yedJecektir. . _ _.. ... , kadar Belediye tktalat ttJtrl llL 
, - alllllller s 1ı1a111 H37 ~ 

dlrltlllM ...ıı edilmlı buluaac.aktlr· Jlakkmda taflillt a!malr ..._ 
e - MtAbüaya ılrecekler, meftU . ı•) (l 

ledlJC tktnat ttlerl MUdtlrltilftn• ıaaraaıt etlllelıdlrter. """" 

ma Komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedell 
4555 liradır. tık teminatı Ml lira 82 
kur\ıttur. Şartnamesi komlayonda gö
rWebiHr. İateklilerln kanuni veeiltL 

! ~ t ·' : . 1..1 ı :J P . · ~~ r1 ı g ı 

S ! t w . .r • : r' _ · r. I' ' U ı d ' ı 1 (ı ~ ı 

Çatalca JılUNltlsem mevkii için 
: :3,5 milimetre kutrunda 4249 ldlo 
>alar veya brou tel açık eblltme ile 
3-4-937 Peqembe gUnll 111.&t ıs de lba.. 
1811 yapılacaktır. Muhammen ket1f be. 
d9U 4886 lira 78 kul'Dlbır. Şartnamesi 
hlr g0n öfleden en'81 komilyonda g6. 
rllebllir. tatekJilerlDln 367 liralık ilk 
teminat makbus veya mektuplan ile 
blnber ihale gOntl vakti muayyenincle 
l'mdıklıda komutanlık Satmaıma Ko
m!Qonuna gelmeleri. "1602" 

Çatalca Jılu.tabkt!m Mevki komu. 
tanlıP için 3:3,5 milimetre kutrunda 
2'11J800 ldlop'UD 1ıroU veya büD' 
tel ile 18,400 JdJoll'llll tavlanm11 ba
lar tel acık eblltme ile M..93f per. 
aembe gUnll uat 115,30 da DıaJ.ı ~ 
P~· Kuhımm• ketif ı.seu 
335 Ura 70 kul'Ultur. Şartnam.ı her 
llln öfleden evvel komisyonda g&1L 
lebillr. fatekllleıinln 25 llrahk ilk te
miD&t mektub veya makbuılan De 
beraber ihale gbll n.kt1 mua,.,.._ 
ele l'mdıkhda Komutanlık Satm•Jma 
Komi8yonuna geJmelerL •ıeos,; 

T lncl kor için 1200 kilo..,...,. 
k&lele, 1300 adet~ i1IGO adet 
dört köte laalb, :&800 .... toka, 15 
.kilo ketea..,.... .,.at;4111k ebjltme ile 
lhaleıd 13-U9Sf 8all gtbıil 1&&t 15 de 
~Muhammen tutan 2903 
Jtadır. 8f.rtnameei her gün öfleden 
mel komisyonda görUlebillr. İ8teklL 
lerln 218 liralık ilk teminat makbus 
veya mektuplarile beraber ihale gU. 
nil vakti mua~niııde Fmcbkhd& •· 

~~~~=~======7======::=·=;;;;;;;1 tmalma komisyonuna gelmeleri. - (1732) 

Dil Doktora 

CJb•vt oıçer 
QaaaıtellnclG maada berg6D 

tautaJarlll bbal eder. 
WbnffH11 KaJ'&iOnll'Ük Tramft1 

IWll&No.81 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Uroıot • Operatör 

Bevllr• mutelul• ... 
x..raköJ - Eklelsiyor maiuuı 
yanmda. Her glln öğleden aonra 
2 den 8 e kadar: 'fe1: U23l5 

J 

ZAYi 
Çengelköy Rum Karma okuluna alt 

ı.tanbul Kllltnr dlrektarlUIUnden ve. 
rUen ruhsatname ayi olm'Ufbu'. Jılez. 
k6r ruhsatnamenin hUkmll olmadığı
nm gueteniale ll&mm dileriz. . 

Okul milelliai Okul dlrekttirtl 
N. BodopMloa .,.,,.,,. ~ 

Sabah dokuzdan akfam 
.. t bete kadar mat, eaf ve 
ıevimli bir ten• Gündüz tek· 
rar pudralanmıya hacet yok. 
lıte: havaJanc:lmlmıt yeni 
Tokalon pudraamm ga • 
ranti muhaaenab bunlar • 
dır. Bu cazip havalandır • 
ma usulü, Pariıli bir kim • 
yagerin ketfidir. Bu usul 
claire8inde havası toplan • 

c:lmbmt yeglne hafif pud. • 
radır. Şimdiye kadar yapı • 
Jan pudraJaıdan OD defa 
daha af ve daha hafiftir. 
Bu UIUI, Tokalon pudrur 
nm iltibzaniıda bDaml • 
maktacbt. lıte bunun için· 
dir ki, Toblon pudrası, 
daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya • 

)prp cildi hemen hemen 

görünmez bir aüzellik ta • 
bakuı ile kaplar ve yüze 
.. _L!a. bi .. ))•L • 
UllOll r auze ı.. venr ve 
modan ıeçmif ve yüze bir 
makiyaj teklini vermeden 
kalın adi pudralardan ta • 
mamen be,b bir telir ya • 
par. Bu yeni T okalon pyd
l'UJ yüze yapıpk bJdıiı 

cihetle buna .. 8 .. tlik pud
ra" tabir ederler. Artık Dl 
parlak burun, ne yaih ci1I 
görünnıiyecek, be11d rüz • 
gar, yaimunm, terlefnenia 
icrayı tesir edemiyeceii mat. 
aaf ve sevimli bir ten SÖ • 
rünecektir • 

ıstanbul Beledivesi ilanları 
Beher metre murabbama 8 lira kıymet konulan Cihangir YIJllDl JVbl.. 

de kantar aokağmd& 16 mcı adada 377 harita No. 2 met.re 80 mttmetre ,... 
ıtı 28 metre 80 1&11timetre murabbaı l&bumdıld ana eabbnü ._.. at* 
artırmaya konulmuttur. 

Şartnameil levumı mUdürltlitlnde görlllebilir. ı.tekıiler lT Ura T8 lm
l'Ulluk ilk teminat makbuz veya mektublle beraber 26/ •/937 puarteel gttntl 

t ~de buJ1~~'!1dlrlar. (B) (1ff0) 

Kendi k•ndJn• 1000 kellma H• 

Fransızca d& si 
Resim ı 10 

Le Reataarant 
(Lokanta) 

ı - Le garçon: gGTaotl. 2 - Les cliellta: ~- 3 - la duı
eeun: ~. • - L'orehMtre: or,_,,,., 15 -.La ta.ille: tlllllMıı 
6 - La lam~ de table: MCUC1 Mtnbul. T- ı.. boat.eme de vln:.,.. 
rap fİfeA 8 - Le le&U l frapper: bu ...... 9 - 'te ftl'l'8 
& vln: fGnap 1oıldeM. 10 - ı.e. pim: _......., ...... ,., ..... 11 -
X.. challe: JC'lldalfe, 12-L'IMlttt.e: ..._r· ·--

• 
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s diş erine m 

ı:-..:::::::;::::::c:.. ••• ·-::: ••• _ 

·u iı 
:: 

=s R :: 
§ 

Çünkü Hergün u 
ADYOLiN == 

' diş macuniyle iki defa dişlerini 
fırçalıyor ve onlara ebedi 
hayat, güzellik veriyor. 

Daima Radgolin 

u 

! ·.:-J.,J . • - . HER AKŞAM ---·· 
Bayan • 

L ON D R A Birahanesinde 
·!' ·: .. , ~ ........ ,• Telefon: 40227 

ıvraa·e1i 

M (Airlin.~ 
Dovçe orıent Bank 

karşısında 

'". • • . •• .v 

:- ~ :~. ·~· .. 

!Koır~ woD©la ~Dır ~<eır<e R Y 

Küçük sözü 
dinle 

i Beni al, yeleğinin cebine koy! Sana ağırlık ver 
ili mem. Yol gösteririm. JUNİOR !-

Merkez sabş deposu: lsmail Ömer İşcen. Gala· 
ta Haraççı sokak No. 5 (Eski Domuz). 

-:"el. 4~86~ 

-·---------------------------
~st. nbul Gümrüğü Ba~ Müdilrlilğünden : 
Gümrük satışından: 443 mc:tat kaimesi 18413 kilo 4608.01 lira. kesme şe

ker 441 m. k. 8583 k. 2140.011. kesme şekerin 12/ 4; !>37 günü saa.t 14 de İs
tanbul gilmrü~iind "'k~ satış salonunda açık artnınnları yapılacaktır. Artırma_ 
ya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve unvan tezkeresci aranır. 

. (1874) 

ffABER - ~şam ~po~s~ta~sı~==~===~=============='7=N=tSAN==-='1=9=3'!==-~ 

~Tözge 
ı ınci sınıf Cilt· Fren2ı ve Clı(ler 

, Zührevi nastalıklar mutahassısı 
Babıill T•n•re Cemlyell hr•ı•ı No. u 

TeJeton: 21••• 
Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

Sair gOnlerı 

!_11111111-• Dr. Ihsan Sami --111!1 
TiFO AŞISI 

Tifo ve para.tifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin ta.7..e aşıdır. Her 
eczahanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruştur. ---...-

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karştsmda İzzet 

Bey Hanı. 

r .. V ALNIZ ~,,_.. 

BAKER 
rı · 

Hali hazırda 

PARDF.SO 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSIBLE'in 

En müntehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiyat 

ve müsait şartlarla 

TAKDİM EDEB1LlR. 

Çeşitler tükenmeden evvel 
istediğinizi intihap ediniz 

Kayıp aranıyor 

•• 

934 • 935 senelerinde halası Makbu
lenin himayesinde Yozgat ktz muallim 
mektebinde okuduğu anlaşxlan polis Ca 
vit kızı ismetin h:ılen nerede bulundu
ğunu bilen varsa insaniyet namına bil· 
dirmesini rica ederim. 

Kaııdeşi: Ahmet 
tst. Fatih Kıztaşı Sofular cad. No. 

167 kunduracı Kazım yanında. 

................................................. ········-·· 
u··-···~::~·-;;:;~~;:~·~:·;;;ı:;·~;~;···· .... ·ı· .. 
ı: Operatör 

ii Dr. Salah Sun ff 
ii !i •• Diş tabibi •• 
~ c 
i~ Dt. Kemal Sun n n İStikJft.l C&ddPSf 322 n 
İl Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı üstü i~ 
!! TcteCon: 43607 :: ............................................................... ............................................................ 
............................................................. .......................................................... .. .. 
:: Doktc~ :: 
i~ömer AbdürrahmanHI 
~i D E R M A N ~il 
ii Mllave:ıehanesi - Eminönünclc g 
ii V ALDE HAr\1 içirıdc No. 21 ' f: .. .. ı ~ _ .............................................................. . . .......................................................... . 

. ' ' ·.. J .. . . , • ·- . ,,..:· 

a y a 
8 Nisan Perşembe akşamı 
Azeırbaycaınoo <Bayan 

LlEVlbA ) gıecesn 
Bütün Azerbaycanlı Müzüsigen 

arkadaşları refakatile 
kutlulanacaktır 

Telefon : 40335 
•.''4 .. ) . 4 •.• 1 " • " • • . : ~ ·• • Y0 ... .ıııi '. J .•.·.~~ ~. • v, ... ~ ı •. r 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 


