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• Bu, diplomasi yolile gönderilmiş değil, 
Vicdanı ammeden kopmuş bir ültimatomdurJ 

·-- Kamutayda ·--

lçıne girecek olursak, bir onbaşımızın bıle şehırlerı ayağa 
kaldırabileceğini kimse inkftr edemez. 

" - Bu şakilerin peşine dUşUp , bunlann yuvasına 
· girip, beslendiği yerde, hududun öte tarafında, bu yılanı 
w Yllvasında imha etmek lftzımdır. lcab ederse ordu da 

göndeririz. Bundan başka yapacak bir şey yoktur. Bunu 
.... ~~ •. mıııet yııpur. _,, ............................................... -........... ~ ................... , .................... . 

Çetecilerin faaliyetine artık imkan yo~u~, Türk ordusu 
hududumuzda gözcudur. 

Dersim civarında 
bazı eski ağaları 

Ecnebi f ahrikçilerin 
Hükumet tedbirlerine mukave
mete teşvik ettikleri anlaşlldı 

Tunceli mmtakası umumi m üfettiıi General Abdullah 

( Yazısı 4 üncü sayfada ) 

da imha ederiz ! 

... J\kdenizden İran liuCJuCluna kadar uzanan Türkiyenin cenuptaki kara hududu. 
[800 Jdk>metro t{zutıluğunda olan, Kardeş Hatay1ın oo topraklan ımtısfem-

Bir süvari keşif kolumuz 

Maskenin 
altındaki 
hüviyet . 

.(Ya."'l8ı 2 ncüle) 

~ lekeoilerin birçıok rczaıetlcrine ısahne ol.an bet baht Suriye ıilc <k>st /rakın 
şinıalini yalıyarak dost oo müttefik lraka 'Ulaşctn bıı hududun al{ıo.klık7ara 
geçit t.-•cren J..,"!smı '!Jalntz Suriye 'Joontr olımdaki kı3ımdır. Geriye kalan ta.. 
raflarda tam bir emniyet hJiUcilm 3'iir nuiktedir. Devlet d.,.<rtc bu J.-ısma. karşı 
tedbir almı§ bulunuyor ki burada ku§ uçurtmllmak için Tilrk her imkana

1 
maliktir.] "\ 

- lçbakıınm nutkunda hayduUuklara. ve kötu harekcUere sahne olduğu bildirilen yerler 
karaya boynnmr§tır -

Şamda . da 
vaziyet 

karışıyor 
BDır SlYlırDye gazetes"n <d!Dyoır !KD : 

"Bu memleketi müstemlekeci 
memurlardan temizlemek 

mutlaka lazım ! ,, 
Şam 7 (Hususi) - Süveyde, Trab- mi§tir. Mesele bu kadarla da kalmamış 

lus, ve Lazkiye ayaklanmalanndan son- Elcezire ve kürtdağr mmtakalannda 
ra gene Cebclidüruz mıntakasına dahil Suriye birliği aleyhine tezahürat ba§-
Havranda da ayaklanma bq göster- lamr_ştır. (Deoomı ! incide) 

-· 

_, 
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:Elektrik Şirketi .de ~'(}(,~-S~ 
yola getiriliyor c;:;u-;;&..-.,ı 

Şirket murahhası · Nafıa Vekale-Maskenin altındaki 
hüviyet tinin tekliflerini ·kabul etti 

Nafia vekaletiyle elektrik şirketi ! tidai t esisat kıymetledne tekabül ede
murahhası Sepsyal arasında ihtilafü r cek makul bir hadde indirilerek Türk Türk hü.kümeti namına Türk mille- ) 

tinin öz mümessilleri huzurunda, dün, 1 
lçbakan Şükrü Kaya tarafından veri
len nutuk, bu sabahtanbcri Türkiye 
e!kan umumiyesine ve insanlık seci
yelerini yirminci asrın bütün tezahür. 
lerine rağmen muhafazada ısrar eden 
dürüşt "efk8.rı umumiye,, lerc Fran.. 
sanın geniş bir muhakemesini yap
mak imkanını vermektedir. 

sa iç sıyasaısmm en sol temayülünü 
temsil iddiasında bulwınn Blum kabi
nesine hakim olan habis ruhun da tanı 
kendisidir. 

Küstah Fransa! Bütün altın stoku. 
nu I•'ransa milli bankasının kasaları
na taşdnktan sonra kendisini betbaht 
Suriyeden hala alacaklı gibi göstere. 
bilen bu bezirgıi.n Fransaya bir milli 
davada Türk politikasının ne derece 
digergam bir romantizmi olduğunu 

anlatma.k nasıl mümkün olabilir? 

meselelerin müzakere ve ıslahı için An- lirasiyle ifadesi, imtiyaz ve satm alma 
karada yapılan temasların ilk krsmında müddetlerinin yeniden tayini ve talı -
mutabakat hasrl olmuştur. Üzerinde didi, tarifelerin ~irketi tatmin etmek• 
mutabık kalınan esaslar sunlardır: 1 b b h lk f · · d k 

• J e era er a ın men aatın; e oruya· 
Geçen devırlerde akbdilmiş, bir ta-

kım hükümleri değiqtirilmiş ve hudut. 
lan genişlemiş o~an itilafnameyi ve zeyl 
mukavelenameleri, dolambaçlı usul ve 
ifadelerinden kurtararak esaslr bir mu
kavele ile şartnamelerin ruhuna muva
fık, tatbikat ve icrada amme hukuku 
ve selametini kafil olacak bir §ekle koy

cak tedbirler ve takipler da!ülinde bir 
· formüle bağlapması. 

Bunlardan başka, tt:sisatta bakım. 

sızlrk noktasından mevcu<l kusur ve 
noksanların şirket hesabına düzeltilme
si, mukavele ve şartnameler hilafına 

Muhterem Şükrü Kaya bu Liberal • 
demokrat gösterişli soytarının maske
sini sıyırıp atmış ve bu maskenin al. 
tında gizelnen kapkara ruhlu komplo. 
cu müfsidi insanlığın umumi vicdanı
na havale etmiştir. 

Türkiye !çbakanrnın nutku, cihan 
sulhünün ve garp medeniyetinin en öl. 
çüye sığmaz minnetlerine hak kazan
mış olan bir büyük milletin, - Türk 
milletinin • tarih huzurunda müstemle
keci Fransayı şamarlıya.n bir haklı is. 
yanında o mükemmel ifadedir ki du. 
yanlara ve okuyanlara, Briyanm va
tanı olan Fransanm "beynelmilel a
hıtlara riayet,, parolasını nalıncı ke. 
seri gibi yalnız kendi tarafına. yonttu. 
ğunu ve komşularının en ufak bir ha. 
reketini "Avrupanın garbında. emni
yeti ihl8.1,, suretinde tefsir eden yay. 
garacı Parisin ne mel'un bir gizli sı. 
yası karargihı odluğunu apaçık an
latmaktadır. 

Fransa, Hatay adlı milli Türk da_ 
vasmın halli için kabul edilen silahla
rı ve tesbit edilen sahneyi en modası 
geçmiş bir sahtekarlıkla değiştirmiş 

bulunmaktadır. Dünya sulhünün Ya_· 
km Şarkta, Balkanlarda, Orta Avru. 
pada, Karadeniz, Ege ve Akdeniz 
ha.,·zalariyle Avrupanın cenubu şa.rki
sinde en kudretli bekçisi olan Türki. 
ye, bütün, dış poJitikasını düny;ı. muva. 
zenesinde ufak bir a.ksak.lığa meydan 
vermemek hassasiyetiyle isletirken, ,, ( ~ 

umwni ahengin falsolarını en dikkatli 
bir maestro kulağiyle sezmekte olan 
Ari.kara, herhangi bir diğer siyasi 
kudretten daha kolaylıkla. başarıp 
kabul ettirebilecegv i halde "emrivaki 

" lerden büyük bir feragatle çekinirken 
Fransanın bu allaklığı medeni a.ıemin 
en büyük lanetine, e!J>ette, müstahak. 
tır. 

Fransa, beyhude çabalıyor, ve 19 
yıl sömürdüğü Suriyede yalnız ken.. 
disine uşaklık eden satılmlş serseri· 
lerin ya..cıadığını sanmakla da hata edi. 
yor. ~uriyenin hakiki milliyetperver
leri, hakiki vatanseverleri yirminci 
asrr Fransasınm mükemmel bir mu. 
hasebesini yapmış bulunmııktadırlar. 
1918 den 1928 inci yıla kadar Suriye
de jşliyen müstemlke mekanizması. 

nm Berut limanından Fransaya tam 
49 milyon Türk altını aşırdığını, on: 
lar pek ala bilmektedirler. Üstlerinde. 
ki damgalardan da bellidir ki bu al
tmları Suriyelinin kasasına Türkiin 
efendiliği bahşetmişti; şimdi Suriyeli. 
nin kasasında bulunmamaları da mils
te~·li tarafından aşırıldıklarma delalet 
eder. · 

Dünyanın en kaknem kafalı milrte. 
cii de.şüphesiz gene bir Fransız.drr. A
dına Leön Dode denilen ve Dük dö 
Giz'e u.~aklık eden bu adam Pariste 
''Action Française., adlı bir gaiete' çı. 
karır ki son sayılarından birinde su 
satırlara tesadüf ettiğimi hatırl;y~
rum: 

"Suriyede Fransa büyük b'r medeni 
cehit göstctnıi~tir. Frans1z vatanda.c;. 
lar bilmelidirler ki bu medeni cehde 
mukabil Fransanrn en uf ak bir karı 
olmamrşttr. İskenderun ve Antak::ı:n 
üzerinde Türkiyenin bütün davalar;nı 
reddetmeliyiz. Suriyedc geçen on do
kuz yıl Fran.caya 290 milyon franga 
mal olmu~tur. Buna mukı:ıbil yegane 
k?.rrmız Musul petrollarmdan San Re. 
mo a.nla..'iması mucibince biz~ vcrile·n 
yüzde "27,30., hissedir ki Tiirkiyenin 
Hatayda iddia ettiği hak Fransanrn 
bu hissesini tehdit edebilir.,, 

Sefil düşünce! 
Faht nekadar garip bir tecel,lidir 

ki Fraruıa. lç sıyasa.sınm en sağ tema
yillünj.i ifade eden bu d~ünce, Fra.n.. 

Azı nehri kıyıları, Amik ovaları 

çok geri devirlerde, ince medeniyetli 
bir Palmirayı hoyra.t ve vahşi lejiyo_ 
nerlerine tahrip ettirmiş olan Ro. 
malı müstevli .Mark us A vrelyanos'u 
bile, bugün, insanlığa affettirebilecek 
derecede sonsuz bir azaba şahit ol. 
maktadrr. 

mak. 
Buna müteallik esasların hülasası 

da şudur: 
Her an m:.itehavvil ve temevvücata 

tabi ecnebi parasiyle gösterilen serma
yenin hakikate uyacak ve bugünkü ip. 

halktan alrnmrş olduğu tebeyyün edecek 
fazla ' mcbaliğin red ve iadesi ve saire 
tali işler de vardır. 

Şirket murahhası müzakerelere de· 
vam ve tekliflerini hazırlamak için 

on gün m:.isaade istemiJ ve bu sabah 
şehrimize gelm!. ;tir. 

Bazı Alman Sol .. Fransız partilerinin intihabat 
esnasında yaptıkları bir mücadele de
magojisi neticesinde Blüm kabinesi.' 

nin tanımıya mecbur olduğu mevhum • ı -" ti • • 
~~:iye i:tiklalini, her siyasi değişik - v 1 ay e e rı n 1 
lıgı sathı ve mevzii bırakan hakiki 

Fransa. müstemlekeci ve bazirgan · Lehı·sta . ı· ~ansa, ~ine bi~t o Leon Blfım'a n ıs 1 yormuş 
m1ha etlırmektedır. Fakat bu Fransa . 
bir şeyin farkında değildir, Onun bir Alman gazeteleri bir cemiyet tarafından 
büyük hatası da budur: yapılan nü 1 d 1 il 

Suriyelinin 1918 deki Suriyeli ol- !DDY ~ o ayıs e 
ma<lığı. ateş ptiskilrilyorlar - .. 

İşte! Suriye birliği içindeki El'atra.. Bertin 7, (A.A.) - Polonyanm 
şm aşiretleri isyan halindedir. !şte! garp c_~miyeti tarafından birçok resmi 
Cerablmıta.ki Kürd köyelri isyan ha • teşekkul mümessillerinin de iştirakile 
!indedir, t~te! L8.zıkiyedeki insanlar· Grand:nz'de t:r:ip edilen ve bazı Al-
isyan halindedir! man vılayetlerının Polonyaya ilhakı-

Ve o bundan mütenebbih olmıya. ~~ ~alen :den bir karar suretinin kabu-
rak, volkan haline gelen bir hakikati lu ıle n~tıcelenen miting, Alman matbu-
gormiyerek Türkün vatanına haydut. atının _şıddetle nazan dikkatini celbct. 

ıar Sokuyo rr..:~ k"" b.. .. k b' . mektedir. r. ıı ur un, uyu ır azım- • 
le p,ı~~~nileşıi~JAek->ffiilcac;l~l~sJn~ gir. :·v~Ikisc~er Beo.~ahter". diyor ki: 
diği geri kalmış noktalarda. tefrika 'Beyle ... bır tezahure ve bu kadar k e-
tohumu serpiyor. TUrKun on iki yıl p1'z;e~e 11 lı:ııro.r tı~tı;Lmc licılıJ~ ı~smr 
dünyanrn en büyük emniyeti içinde P~Iônya makamatmm nasıl vaziyet a. 
yaşattığı bir vatan parcasmda hay- lacaklantu büyük bir dikkatle bekli-
dutlar türetiyor. • yoruz. Bu gibi bir tezahürün Alman-

Ey ou Fran~anm büyük elçisi Pon.. la.r arasında da. iyi ,- dürüst insanlar 
sot! vardır. Onlardan teşekkül eden umu. 

Temsil ettiğiniz siyasi şebekenin mi vicdanın da Türkün tnilli vicdanı 
şuurla münakaşadan nasıl kaçtığını ve gibi muhteşem bir isyan yapmasına 
ne iğrenç silahlarla döğüşmeyi tercih intizar edilebilir. 
ettiğini farkediyor musunuz? Şimdiki şartlan içinde Fransanm bir 

Muhterem Şiikrü Kayanın "İtha.m. arsıulusal sergi açmağa lıazırl;:ımşı ne 
name,, sinden aldığım şu cümleleri o- büyük bir cüret ve medeni insanlrk kar. 
kudunuz nıu? şısmda ne büyük bir istihzadır ! 

"Ayni tarih1crc1e Dersimde takip Hayır! Dünya medeniyetinin ifadesi 
etti.ğipıiz ıslahat programına locırşı bazı olacak bir me~her böyle bir diyarı va-

es"/oi, 'ağaıa:rın Jıariçteıı gelme rmüşev. tan olarak seçemez 
viklerin tesiri iJe hükümet tedbirleri- Türkleri, iranlılarr, Mısırlıları, Suri. 
ne mıul«ıvemet ~mek !istediklerini öğ. yelileri, Türke dost olan Yunanlıları, 
rendik. Kamköpril tVakasmı tyapmt.ş o- Balkanlılar, medeni insanları, insanlık 
Zanları mahalli idari kum>etler takibe dünyasında, insanlrğın çerçevesi dışına 
ba.şladıkları zaman bıt11ların 1ıu,dudım çıkılmasına isyan edenleri bir mayısta 
öte tarafına geçtiklerini ve ça!dıkla- Pariste açılacak olan sergiye gitmeme-
rı malları, hayvanı.arı sevinçli 1·e gii. ğe davet ediyorum. 
riiltülil niim.ayiş:erlc alenen sattıkı~rı- Türkler! 
nı ve herk.esin gfü.'ii. önünde muva/fa. Leon Blum ya yaapmıyor, ya yapını. 
k'lyct .şenJikl~ri yaptıklarım öğren<li1e." yor, Fransa sol partileri ya göründük

Bu Fransanm karı:ıısmda, tarihin 
başladığı gündenberi medeni olmuş, 

medeni yaşamış ve medeniyete bağ. 

lanmış olan biz Türkler nasıl isyan et
meyiz? V c siz Ekselans! Bizzat siz 
"saygıdeğer,, Ponsot, böyle bir Fran. 
sayı medeni bir camianın ortasında 

temsil etmenin ne ağır bir yük oldu. 
ğunun. ne ağ-ır bir hicap olduğunun 
farkımh değil misiniz? 

Hicap! 
!.::tc muhterem Sükrü Kayanın nut. 

kundan sonra medeni vicdanın baz!r
gan Fr.ansara fırlattığı hitap budur. 

- ·Hicap! 

* 
Bu F.ra.nsnnm bir dahili har.ı arife. 

sinde bulunduğuna inanmam~k iGin 
;,e:,cp k".lmamrntır. Böyle kokmuş bir 
zihniye~in, böyle iğrrnc; bir c;izli siya
sa, haydutluk ve cntrJka laboratuva_ 
rmın p:ıra.rnp:ırçç. olmasr icin ~u Ha
tay dava .. t:--d~n clrı/i:-n masum insan. 
Jar l'incti d::,hi kafi bir manevi ze!ze
lcdir: FranRa sefil politik:ıc1lar. doy. 
maz bazirganlar ve müfsid mendebur~ 
lar f~~afından .i?are edilmektedir a. 
m~·~ llilıaye.t bu memlekette yaşıyan-

,. .. 

leri gibi değildirler, yahut olduklan gi. 
bi görünmemektedirler. Ne olursa ol. 
sun bu hal Avrupamn garbında hala 
bir Puankar:ı Fransasınrn, bir müstem. 
lekeci metrepolün, bir zamanhr şarka 
Bombart gibi haydutli:n Konstans gibi 
hırsızlan sefir tayin etmiş olan kundakçı 
gizli siyasacı bir KEDORSEG'in yaşa· 
mak cüretinde bulunduğunu göster. 
mekted:r 

Böyle bir aleme medeni Türkün ve
receği ilk cevapladan biri şudur: 

Boykot !Fransamn gazetelerine, mec. 
mualanna, kültürüne, eşyasına ''teşriki 
mesai,, tekliflerine, her ~eyine boykot l 

Boykot! 
Fran:>anın bütün "initative., terine 

boykot ve Fransız diplom3sisinin bütün 
arsıulusal te~ebbüslerine sabotaj! 

Yfrmlnci asırda her· medeni Türk 
için böyle bir Frans::dan habcı dar ol. · 
mak kadar büyük ve utandt:"tc.r ayıp 

olamaz. 
Ben Hatay davasında Türkü hakkın

dan mahrum etmek için dalavereler çe. 
virenleri ezip tepeliyecek dürüst bir ev
ladının hükmüne ramolacağı güne ka
dar Fransayı kendi coğrafyamdan sil. 
diın. Nizamettin NAZiF 

yada yapıldığını farzodelim. Polonya 
makamatt resmen protestoda bulun. 
makta, bunu gayri dostane bir hare
ket ve kendi dahili işlerine müdahale 
mahiyetinde telakki etmekte asla te
redô:.it eyliyemezlerdi." 

''Deutsche Allgemeine Zeitung" di
yor ki : 

' 'Almanya P olonyalx müteassıplara 
ve Poıonj;'.ada yaşıyan Almanlara ya. 
pılan Riı:ço,k ta§ktnlıklara kıırşr .ıır f:I"· 
n~~. ~ır m.uııa?W1ii go~v;~r~g~ımıştır. 
Bunun Polonyada suiistimale uğradı
ğr intibaı bizde hasıl oluyor. Gran
denz~dt kabul olunan karar sureti ke-
pazece bir tahriktir ve iki memleket 
arasındaki münasebetleri zehirliyecek 
mahiyettedir. Eu mmtakaların Polon
yaya ilhakını ist~menin şuursuz bir 
hareket olduti;unu ispat için Şarki 
Prusyanın eski garp vilayetlerinde ya
pılan reyiamın neticelerini hatrrlatma
ğa lüzum yoktur. Almanya ~u müta. 
leadadır ki, komşu mcmkketler biri· 
birine hürmet etmelidir ve iki tarafın 
da menafiini korunıalıdrr." 

Berliner Tagcblatt, "Polonya mü· 
teassıpla;ınrn bu son taşkınlıkları her 
türlü hududu aştrğrnr,, kaydederek di· 
yor ki: 

"Resmi Polonya makamatı bu cemi
yetin faaliyct"nden haberdar olmadı • 
ğını iddia edemez. Çü;ıJ •i birç:ok de· 
falar nazarı dikkati celbolunmuştur. 

Grandenz tezahüratı komşu bir merrı· 
leketin dahili İ§lcrine müdahale yol· 
lu küstahça bir teş::bbüstiir ve bu gibi 
hareketlere artı'.c bir nihrıyct verecek 
şekilde mukabele görmelicfü. Biz öyle 

· zannediyoruz hi, Grandenz bele-diye 
reisi Polonya hükumetir.e Almanyaya 
karşı gösterdiği taahhütleri yerine ge· 
tirmek .hususunclaki a;ı:mini ispat et
mek fırsatını vermiştir. Eğer Alman. 
ya tarafrnda:ı yapılan mükerrer ihtar
lar nazarı dikkate alınsaydı, bu işler 

bu kadar ileri gitmezdi." 

Sokakta bir nıilyaıı 1ira bulsan 
ne yaparsrn , · 

- Hemen karakoıa götii.riir veri. 
rim:. belki /Q.-kir bir adı..'ımcağız kay
b~trni§tirJ . 

·~ . 

·Muharrirlerimizin her günkü yazı· 
ları gibi yanlışlan da biribirine ben. 
zediğinden Hata • Savab cedvelini br. 
:~knuştım. İsliyenler oldu; gözüme 
:ı~şcn yanlışları bu sütuna kaydedece
gım; fakat her gün değil, arasıra. 

• • • 
111 Gvsim, o zanuınlıar Keşi§ d.r:.ğ.ı di
ye C'.ıııla;ı Uludağd.a. rüzgdrlrmn d
r!rl oy;ı•.v.bfjı bir dcı;re nıiis::d:f. -
:M. Turhan Tan, Cumhurivet · 7.4· 
3~ • ' 

"Mevsim ... de,·re nıüsadif ... ,, 
• • • 

Düyiik 1 '!m.Uecl iistüste dört Ç"Şid 
lıcmlcscı~ın is'ifila bcdiaıaıı~,mlm:ş. 
- İsmaıl Habib, Cumhuriyet, 7.4 .. 
:n. 
"Bc~i~lnndrrılmak", bir bedia hali. 

ne getırılmck demek olsa gerek: ben. 
ce hay!ı Z<?vksizlik gösteren bir kelime 
ama bır şey diyeıncyiz, pek zarif bu
lanlar dı olabilir, Fakat "dört çeşid 
hendese,, ye ne diyelim? 

':: • * 
Son ne/esini geçiren bir sistem. -
Ahmed Emin Yalman (makale adı) 
Tan, 8.·1.37. ' 

"Nefes g~çirmek'', "son saatlerini 
geçirmek,, ıle "son nefesini vermek 
tabirlerinin birleştirilmesinden has;İ 
olmuş. Fakat iyi de<Fil. dinkti türkçe. 
de ''nefes'' için "g~çi~ek" fiilinin 
kul~anılm:ıEmva müsaade edecek hiçbir 
tabır olnıadıgı gibi "geçirmek" fiili
nin gerek :ısıl, gerek mecazi manala
rının hiç b_iri "~efes" e yakışmıyor. 
"Son nefesı gcçırmek" b" 1 , , ıraz zor ana.. 
cak olursa, . son nefesini vermek teh. 
likesini ~~çırmck, atlatmak,, manası
na gclebılır; fakat Ahnıet Emin Yal. 
man: "Artık ölmek üzere olan bir sis
tem,, demek istiyor. 

:/- . "' 
... malmı rnülkilnü h ;ı>otek Y'ıptp el
den ç-•k7.rnıış ... -Ahmet İhsan Tok. 
göz, !{urun, 8.4.37. 
S"nc-lcrdcn beri "hipotek" reY.~ 

"inot k'' clmf'!{ tabiri kullanılıvor: 
~ 1hiJ?otck y~ak., ise ''deve yap. 
mak., gibi, malını karşılık gösterip 
borç alandan ziyade ona borç para 
trerene yakışacak. 

AHFEŞ 

Şamda vaziyet 
kar ışıyor 

(Ba~tarafı 1 inC1rle) 
Fransız fevkalade koı:niseri Kont 

Dö Martel'in Bağdattan dönmesi üze. 
rine Cebelidüruz ve Lazkiyeden iki 
muhalefet heyeti Beyruta hareket et. 
miştir. 

Ş~~ Fransız ınakamları şimdilik 
bu hadıselere seyirci görünmektedir • 

Bu hususta Fransayt muaheze eden 
Elkab:ş gazetesi, "Suriye ile Paris a
rasında hil:müniyet yoktur" başlrklt 
bir yazı:::mda diyor ki: 

"Suriye hükümctinin karş·1;- ştrğı 
zorlukhr takip ettiği siyasetin neticesi 
olmayıp Fransanın y11larclanberi bura -
da yürüttüğü siyasetin escrldir. Bina. 
enaleyh eski Fransız kabineleri Suriye
de koruk yesinler de §imdi hakiki mes'· 
u~~erle ~r~nklık etmeden niçin Seriye 
hukmet·nın d"~leri kamaşsın? Bizi Pa· 
rısın hüsnüniyctin:: ina:ıdıracak ema. 
reler göremiyoruz. Bazı kötü niyetli 
Fransız memurlarının rnes'uliyctini Su-
. clile-e ··ki rıy • yu emek insafsı~lıktır. Bu 

memleketi ınüstemlckeci mer:ıurlarc"an 
temizleyip kendini bu ..-ibilerin hareke· 
. d • ~ 

tın en mcs ul tutmak, Suriye hükı.irr.e· 
tiyle işb"rliği yapmak b;ricik ycldur. 
~akat ~arisin hüsnüniyeti Bcyrutla [u. 
rıyede1-ı F:ansrz r.ıemurlarmrn kc;tü 
niyeti cl"vam ederse netice verme::." 
Şamda da vaziyet kan~1yor 

Halep 8 (Hususi) - Son 0a'i!ko:da 
gelen haberlere göre Ş<:mda aleni mu • 
halefet hareketleri başlamıştır. r:cnt -
rol olduğu iç"n bu hareketlerin mal:i . 
yeti hakkında fazla tafsilat almamamı:-,.. 
tır. J 

Emir Atraş Şama çağnldı 
Şnm 8, (I~u:ıusi) - Cebelidüruz 

xsyanınrn başında bulunan Emir Hüsnü 
Elatraş ~ahsı hakktmn tam kefalet ve
rilerek Şama davet edilmiştir. E mir 
Atraşın bu davete icabet etmesine pek 
de ihtimal verilmemektedir . 
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:Benim qkiişüİH. : ı 
.._.__~ -- -- -
lOöıri.t ÇCClYlğDOe 
~ckak~a lk.allaıını 

B<a~Dlril 
Bir dostum, iki ~ocukhı dul bir 

kadmla evlcnmİ~ti. İki çocuk da 
kendisinden dünyaya geldi. Adam· 
cağız, ya"·rularm t:ıcirdüne ayQi mu• 
ameleyi yapıyordu. Tanı manasiyle 
mes'ut bir aile kurulmuııtu. Fakat, 
Ycvmün cedid rızkın ccdid yaşıyor· 
lnrdı. ( Maalesd ekser hemşehrileri
miz gibi!) hatta, kalabalık olduk la· 
n için sıkıntı bile çekiyorlardı. A1:
cak bir ümitleri vardı: İşleri daha 
fazla nizama sokmak.. ihtiyarlık 
zamanına kadar ufak bir istinatgah 
edinmek ... 

Belediyenin beş 
senelik 
programı 

lorya pl8jında 
t~yyare sığınağı 

Hava h 0 

cumlarından korunmak 

Zavallı dostum hep bu hayalleri 
kurar, dururdu. Lakin, felek yar 
olmadı: Hali hazırın saadetini. is
t~kbalin emelini kıskandı. Adamcağı. 
zm, ~ir sabah, matem haberini" al -
dık. Kısa bir hastalığından sonra yu· 
va.rlanmış gitmis. 

Şimdi kime. yan~yım: dostuma 
mıll..k. Hayır, onun arkada bıraktığı 
COUÇ wd • · ocugu aha acınacak yazıyet• 
tc ... Kansının h" . b" f b k ıssıyatmı ır tara a 
ıra m. ya . ' N , 1 

cak::ı ·s b geçımr.... eyıe Q a• 
d. ·· .. er cst bir meslek sayesinde 

ay a ıkı yü... 11· •. •. 1' fe· d b . .. e ı uç yuz ıra sar 

Eenb'ul nılenin ııimc!i be~ parası yok .. 
v ı e k" • • 

ıra ... 

Ak E~. dost yardım mı etsin? ... 

k 
rbaba Yanma mr sıtimsmlar? F t:• 

at un] l n 1 k Ü .. k" .. ar, 1ep, peri~an ı ... stun 
... ~ru tedbirler .. Ciddi bir tedbir de
~ı ... Hatta bir ehli mürüvvet babn 
f~stu <;ıkarıp bin lira verse bile. na· 
1 

c ·· Da\'a, kökünden halledilmi~ 
sayılnıaz ... 

• "' * • 
b Bu gibi ahvalde. garp \leminin 

1 .aşvurduğu tedbirlerin başında evve 
a hayat sigortalan, sonra, mesleki 
Yardım cemiyetleri, ve nihayet , en 
1:1iihimi hayirperver teşkilat vardır. 
l·akat herkes, sigortalanamaz. Esa • 
sen -Ondan daha mühimi mesleki 

Dok uz milyon llra 
baıcanacak 

Belediye beş senelik bir faaliyet prog 
ramı hazırlamıştır. Bu programm tatbi
katı için 9,314,054 lira ıarfediJccektir. 

Bu para ile imar plAmnın tatbikatına 
gcr:ilec:k, kanali.ıasyon ikmal edilecek, 

Atctürk köprüsü ve yolla:;r yapılacak, 
c:sfalt yollar yapılacak, kanalizasyon 
şeb:kcsi ikm.:l olunc:cak, umumi helalar 

yapıl:ca:~: su işleri ba~arılacak ve oto. 
büs servisleri kurula::aktrr. 

· Çocuk bakım 
evler~ 

R efcdiye, teşkllAtıoı 
1 genJşletmeğe karar 

verdi 
Belediyenin §imdilik üç tane bulu

nan süt çocukları bı:kıın evlerinden al. 

dığı neticeler pek mucibi ınenuıunni
yet olmu~tur. Bilhassa 936 senesinde 
bu b:ıkIJll evlerinin faydalı tesirleri 
çok bariz olarak görülmüştür. Bunun 

icin cocu~' bakım evlerinin tevsil~rine 
• :< 

ve adetlerinin çoğaltrlma.sma karar ve. 
rilmiatir. 

Bütün İstanbul yakası fakir halkı
nın istifade ettiği Edirnekapı çocuk 
bakım evi bu yıl bir misli daha bü;}ii. 
tülcccktir. 

Bakını evinin bulunduğu §iındiki 
medrese binası bir hl\,Yli bilyük olması-

na rağmen gene ihtiyacı karşıyama • 
maldadır. Burada hergfin yür.den faz-
1a çoculc muayene ve tedavj ~ilmekte. 
dir. 

Gwe bu eene Beşiktaş \'e Üsküdar 
süt ve <.:ocuk b:ıkım e\'leri ta.mir edile
cek ve iHYc!cr yapılacaktır. 

.._,ı .. -,-LL:!..11-·-:.. L:--1....- ..o 

beTirmcsini can ve gönülden dileme~ 
ınek elden gelmez. Keşke meseln, 

memurların tekaüd. dul, yetim me· 
ııelesini halleden teşkilat gibi her 
meslek erbabmm da ayni mazhari· 
Yeti olsa ... Devletçi Türkiye. bu ir· -
timai meviuun bir an evvel halledil- Ttirkiyesinc ve onun \"atandaı;ma 

ynkı~mıyor do~r';lsu... • 
rnc::ıi İ\·n. sanayi miiteh~ss:shm rc-
tirir r.i!·i. Avrupndan. Aıncrikaclc:ın, ( Vii - Nu ) 
Rus~«-dnn miitehass!s Sosyalistler, 
n1aliy~ciler celbetmclidir. Herk~s. 
kazo.ncınm bir miktarını mecburen 
müşterek bir kasaya ödemeli, h~s!n · 
landığr, ihtiyarladığı, dul ve yetim· 
ler bırakarak öldiiğli zamanlar. dere· 
cc derece yardımlara ınn;:ho.r olmalı· 
dır. 

f ransız Radikalleri .. her ihtiyar
lıyan Fransız tekaiidiyesini almalr! .. 
ıımdcsini ortava attı. Ruslar. bu i ti· 
mai' mevzuu hnlletmis bulunuyorlar. 
Bizim de halletmcmc.memiz için hiç 
bir sebep yoktur. 

• • 
Fakat diğer taraf tan · da hayır 

perver teşkilat geli. Mcselô dostt:· 
rnun bu anlattığım vaziyetine nam• • 
zet olan birc~ok aileler daha vardır. 
Onlara bu ;atırları okursamz ödlc· 
ri patlar, hissiyatları coşar. Bu
ı;ünl:ü muktedir vaziyetlerinde yar. 
dıma· amadedir!cr. Ama. onları teşkı 
lfltlandıracak mi.itcşebbisler yok. 
1-Jerşcy devletten bekleniyor. _F er;le: 
ı in <le ic::inde hayırperver cemıy:t .erı 

~ . ) 

f Ç E f~ J D E : 
ıc: At:ıtu~ı:. C: ., al:.aın ilze:-i Aı:ıl<arada bir 

,., -ıoti y:ıprnr .. tır. 
" ~~ lO 4 ~ •• , tarihinde Tak.;Jm Da~cılık 

1,111:.ı!l:ıdc y:ıp:lanck olan Hat:ıy s-eccn "'tehir 
cdilmtştlr. 1 

• Yol l:ıt..l:ıtr me,·simlnin ba~ladrğı ~u ıı • 
rtı'ıırdn N'~ti:ı. mUhc:ıd;s ve fon memurlarmm ı 
yoıın-ı d:ıhn lcolaylıkla \'C sık sık tefti~ ede~ 
bilml!!ri için bir hizmet otoınoblll almmur 
\"lltı~·ctten ist!ılnıi~t!r. Fal\nt bu ı,ın icap 
ettikçe otomobıl kiraıanaral\ yapılma~ıı d:. 
ha mu\·n!ık görUlmUştUr. 

., l\!:ıliye vcl>ili Fuat Ağralı yarın sıı.b8b 
\"ly:nad:ı.n vc:ınm ı:c gelecek l"e aynı giln 
An!::ır:ıya ;:-ldecehtir. 

• Gemi lnırtarma ı;Jrl,etin'n tasfıycsı'e 
vcs"itinin İktisat vck1lctine dC\Ti ic;ın bir 
l•:lııun ıtıyiha~r hazrrlanmrştır. 

• D:ıhilıye vek!Jctlnin Belediye \'e köyk
rc ynptığı ıın'ket cev.epları verllmefe ~ıar. 
mı,tır. Ce,·ap!nr bir kitap halinde ı:ı~redlle• 
ccktır. 

için bu yll tesisat yapılacak 
Florya plijmda bu rene inşa:ıt iş· 

işlerine yeniden ba.'.]lanırken çok mü· 
. him bir cihet de unutulmamıştır. Bu. 

Logarltına 
müsabakasına 

girenler 
Ankar:ı 7 (A.A.) TUrl\ Dil Kurumu 

Genel Sekreterliğinden: 
Logaritma mUsabnkaıuna müddet lçiııd~ 

memlckeUn muhtcJIC yerlerinden telyıı:ı:t!lr 

ve mekbıpla 7:; kı:ı lşUrnlt ctmlr;llr. t.Urak 
rdenler: ı sayla,•, a prot'csor. 2 emeldi subay. 
l noter, 7 ö:;retnıt>n, 12 mt>mur, 2 mUhcndis 
1 avukat, ı kimynger, 3 muhıırrir, ıs talebe, 
1 sanatkAr, ı ı,çldir. 

22 zat da yalnız adres Hrmlş, mesleğini 
blldlrmemlıtlr. 

JI. J~lt Tankut 

Diizcftm~ 
Jtnkara 7 (A .• \.A) - Türk Dil Kurumu 

S•!•reter"lğlnden: 

Logartlmıı hakltmda dUnkU ~·nzınm nf. 
hayetındekl etimle ~u ııuretıe tashih olunur: 

"Bu lstorik bllı;I karşısınd:ı artık logartt. 
manın lcadmı ts!wçyalı Baron Jcan Ncpcrc 
medyun otmadığrmızr söyllycbllirtı. Bu yUl; . 
sek İngiliz matematlııycnl Olhıırezmlden yUı 
!erce scoc sonra dUnytıya gclml§Ur ... 

• '- t,06 1!?,16 Jl>.~6 lS,40 20,15 9,4S 

GEÇE~ SE~f; nl Hl!~ !\"E OLDTJ~ 
Irak, Hicaz ve Yemenliler arasında bir 

Arap btrllıli kurulnıa"n::ı ko.rar verildi. 

ketin Belediyeye satrlmnsnııın mutabık ka· 
ıınmı~t.r. Muka\'ele yaknı.d:ı tmı:alnnacal. 
tır. 

ı;ı Turk • Franıuz ticaret anla§muı ıkı ay 
m:a tılııcaktır. 

• Yl\ll }fublddin üslUn<:lağın otomobıli n'• 
zam! hadden fazla bir sUrııtıe Amavutkö)1ln· 
den gidcrl•cn görUlmUş ve pollelcr tarafından 
:-ııbıt tutulıırak .ofJrden b:ı:; lira para cczE
sı almmışt:r. 

• U~ak elektrll\ limtcd irl<ctinln Eeledl~·e 
tarafından a:ı.tm nlınmıısr 151 Şeh r mccluıl 

•tarafından tas,ip edilmiştir. Belediye §ehrln 
her tarafını l§tklandırmnk lefn yeniden 2.>0 
beygir kun·ctınde bir buh:ır mııklncsl satın 
alac,aktrr. 

• "Deniz bank .. haliltını:lald l;anun 11\ylhıı· 
aı ~evlet ~r:ısından ı;rkm::ı Ca.;:ı ,·cıctlctc vc-
rılmietır. ~ 

• Belediye ç<iplerln Hayırsız ada acıklo. 
rıoda denize döklllmc~ı i:;inl cV''elcc olduğu 
~ıbi bir mUtcahhtd~ ,·crcct-ktlr. 

nya milyonlarla Jira sar!iyle vücuda 

getirilecek tesisatın bir ha\·a hücu

mu ile tahrip edilmesinden vikayesi 

ve böyle b:r hücumda bu.r:ıda buluna.-

c~k:a.rm korunması için bava. hücu. 

mwıdan korunma terl'bati yapılmnsı 
t:ıkarrür e~mif~ir. Bu y:ı.z her şeydt-n 

C\"VCl yapılması takarrür eden bu te-

sisat için bir plan vücuda getirilmi~. 

tir. En son t~<'rilbelere göre hazırlan· 
nuş olan pliında sığına!t \-Ucı.:da gcti· 

rilmes.ı ve m&.S!•eleme tertibatı alın. 

ması gibi cihetler de vardır.· Ayni 

zamanda ha,·a tchlikc;;inden kcrunma 

lcYa.znnı da. tedarik olunacaktır. 

Bu sene Florya plajında yapılacak 
bu tesis:ı.t Ye tedarik edilecek l(WaZ!m 

ile yeni i~cıaat ve tefriµt için 750 bin 

lira sarfolunaca!{trr. Bu yeni ~e!tillcr 

plajın güzelliğini bir kat daha arth. 
rac:ıktır. 

ı 6 mart şE-hit le rJ 
·E b:desi · 

16 Mart şehitleri için Şehzadebaşm

da bugünün kahramaniarmın şehit ol. 

dukları karakol arsasında \"Ücuda ge.1 

tirilccck meydo.n \'e yapı!acak abide 

için bu sene de mali imkan bulunama

rnı§trr. Bunun için belediye abidenin 

yapılmasını bır ~e.,e geriye atmı~tır. 

Nazi ll i fabrikası 
Dünyanın en modern fabrikalarından 

biri olan Nazilli kombinası ela bitmek 
• 

üzeredir. Nazilli b::.smalan bu seneki 

f::mir b:ynclmilcl panayırr:ıa yeti~ecck· 
tir. 

l~u fahrika İ'.;:n 8,200,000 Hra sarf. 

dilm:~tir. • 

kcU Hayr.yenin l mayısta b8rlııyacaktır. 

Akll;ı.·. yeni tarifc:<ınde doğTu Adılar po:ı r
moı 53 dakil:aya lndlrme:.tcdlr. 

41 c;anakkale boğumda en tnodern tahlıs!· 
ye tesisatı vücuda retirilecektir, Tabllaiye 
umum mll:iUrlUStl mtitehasms:an bu l~i te'-
kik lı;ln çanal;Jcııleye gltmı:ıerdlr. 1 

,. Vefat eden So\'yet fklncl konaoloeu Kr
maı Kltnbo."un cc•e:ll tahnit edllmlotir. Ct· 1 
nn::c p::ı.zar G'ilnU so,·yct Ruııyaya a:"önderilc· 
cekt"r. 

" Dlln \'illıyette kaymakamlar bir toplantı 
yaplrak bu ay açılacak z~blrll gaz kuralarr 
ıiın bir talımatııaıne projcıı! ha:ırıam~tar-
dır. 

• Beync'mllel Tıcarct odası rci·i ~c unu. 
mi it tıbl ile ı:z !arı Ayın ::; sinde tayyare 
ile eıc!:ıriınl::n-~c!ccek \"e ~~ unda Parlırc h~ · 
raket edcccl~lerılir. 

DIŞ A RI DA : 

3 

----'·==--------~~-·----·--.... ----........ 
CUMHURIYET'tc : 

"Eşekıer c emiyeti,, 
Bu gc,:,c:°'-Jc gad'p bir haı·ad:.S ger. 

diiJ..:. Dc;ıiyor ı::: 
0 'Kili!",. te çıkan Kilis g~~e:;inin 
\•erdiği malümat.ı nnzaran eırad:ı 
b:r "Fjf'ckler cemiyeti,. ve bunun 
kas:ıb U~ .. isminde bir de reisi vnr. 
mış. Ayni gazete Gaziııntebde d~ 

bir ~ahsm bö)'.le bir cem;yet tesis <'t
miş odluğunu, fakat henüz mukay. 
yed aza~ı bulunm&c.liğım yazıyor. 
Vö!fTc bir ccmit·d~ 1):::ac c.::~ bulu. 

ınrıwyac-ığım ~~uırı,·rın f ar.1.-e'mc i 
lci.::znıgc'~n rcfild ı,ı:::. l>, 1u:v".dis'7•. Jı -;: 
o?;r:ı:::sn, soğul: b:r "J Ni."<ln., f·ı.kMı 
o'dı·ğmı~ İ{"'lrcl d;:-ıl' :-yili! 

P.1usavtlerJn Fransuzc::ı 
konuşması 

Poıı~nıi Safa şiJy:c ya::;ıyor: 
Tramvayda yerime o~urunca. önüm· 
de ş~v~ltrinclen Musc,·i olduld~ını 

nnladı_;ım i!~i kişinin fransrzca ko. 
nuştuklarmı duydum. 
Bu, sü::.dc ch"z>mı:ycm l>ir ııo::t(l vcr. 

Pcy:znıi. Sı:ıfa "§frc•criııdcıı nıu.sct:i ol. 
clıık.L'lnnı <ıııladığını 17.:i 1.i11.. d.iyor. 

Filha.T>il:a, güniitı birinde Paris1i yil:;
de ~·:ı.: üir Fr~m.sı::; scya1:ıııın, A<l.! t·:ı. 
p:·rwı<!ı fr.arı.<J =~a !:.owt:'::ın H:i 1.-·~in:n 

f rmı.sl:XX:.~ı iç:ıı yii.:.ünü bıırıa:fı.ın•p 
"A. M.a.ı n" l>croot fran1,:::.ca.' .. d

0

1-1crck 
J:.uW:lannı tıl. "ma ': istc(li9iı:: J1.3ttr. 
lzr:::.. 

nu Fı'a1t~I":. ,.~ 80 ıı :ı 1 alıc.rlı bir 
fıtrp v:m~:~ gibi .~"[,',0ıar1:, !JÜC'crini 

l»rpı~tırıp "tcrrbl".'" di!ıe ilttre c.t
mi.,.ti. raııi, a.:. soımı 1rnıscui oldı•1:'a· 
rutı ank!dıfjım u:ı !ki l:i.şilıin "r.e tilıı. 
for ürpertici!., b"r fr:ıı:.sı:;ca T:.oıtt·~tu1:-
1:ıruuı ~:a.rct c~r.ı~·: istiy.:>rdu. 

Şim,ı; bir nı"sc7c var. Ac:zba, umu. 
mi yerlerde, ddı>:c t:lrl:ç:l l;o;ıu,;:n.a·~
mıı istcdif{i.mi:: r,ı••scı:i -ı:cy:ı. hcrh-:ıı·gi 
ı·:ıtandaJnnı::. ti'rl;çcm ·~i fro;ı.c;ı:.oo uc 
wı hcr1'.<'»ıpi diğer yıib~ııcı clildc.ı l1.:ı

h.'J- mı iyi 1:.oııu{l:zc:ı.k..'ar? 
Fakat ~ura.sı rııulıa.kl.-al: 1.i, Tı1r1.: 

ı·atandtLşlığına rıudır.r olmu~ her7ıaıı

gi kiır..c·cn.itı. bınıa dcWe.ı 76.yık o'tıbil. 

rıı~si i.çi11, elinden qdrn~ yapma{jı ç:ı. 
lt.Jm1.sı u.e bu arada • bir ;aman ~hı 
1:11s11rlı• el" ol.sa • milli ı·c a.Jıadilimi:i 
T:.onu-~rrwkı cchclctrııcsi af/cdi1r.b :lir 
b:r oiiz,,lli::tir. lı.'•Jwuct mt1 ~ııt'i t•1-

ftı Oa•'Jnm•::m ' d''t'~m1ı b·r g:ıyrct 
ııel"ooslnclr. mükcmwd Z>r frall!J :.,c.rı 

mütcha~sısı verine. <ı1:lmı ln-~ma al
mn i1ıi b ·r T:iTJ; rl'li 1.'orw:-cm (lln·r~ 

• 1:c:rulilcı i i~in clalıi • fere' he dc{rr s ı. 
nırı::. 

KURUN'dn: 

Mısır kapltUIAsyon rarı 
Sadri Erleuı., .Yıtrırdan 'kııpitiUcis. 

yon?arın 1;a.ll:nlt!18ı için Montrödc top
la.nacak J:mıf crmıs mlina,,cbetiylc di
yor J;i: 

KapitUlasyonlard:ın kurtulan Nil 
boylarının beşeriyetin tarihinde de. 
vir yap:ı.n "Mısır.,t yeniden yarat-

ması mümkündür. Ve bu imkan an. 
cak hür blr Mısırın hür faaliyeti ile 
tahakkuk edebilir. 

Mısır kapitülasyonlannm kaldırıl. 
me.sı madde bakımından bu kadar 
~ok Ynldle dolu olmakla beraber 
mane\'İ cephe:len de bu topalntı Ye 
muv:ı!fokıye~ insanlrk hesabına bır 
zafer o1aca~üır. 

TAN'da: 
!;umn!ar niçin zuhur ctmce.n · ... 
Herkes kendisinin uğraması nıuhte· 
mel fel:ıkcti diisiiniir ce o ne'\·i yar
dım yapan bir .cemiyete ufacık bir 

• lnglllz kralınm taç ı:-iynıc meru!mlndc 
Tıırk milll itfaiyesini de t:lr ı:atrn temırll e•. 
mcsl hUlt<ımctlml=d"n istcndi~nden t.ııtanbul 
ıtfniy~!'i mUdflrU İhsanın I..ondraya gitmesi 
n:ıhlllyc \'ek\lc~lnce mn\'a!ık ı;örUlınUr 

tUr. 

41 Celedlyc koopcrııtl!I Zir:ınt tank:ıııından 
bUkru ettiği so,ooo lira ile EclcGlye mc. 

- murJarma dDnden itibaren birer mııa,ıı ı.aı 

dar borç para ,·crroc~e lıa;lamıştrr. 

• HolanJ:ı vcllahtı prerısC'ı Julıana ve kc• 
cur llç ay GUrco ta'ayı ~eyahatlcrinden dUn 
Ilo'ı-rıdny:ı. dü:ımu,..ıcrdlr. 

• P.~•manyn k:ıhlr.e~Inın "te~ekkUI tarzını 
l:o1 :ı.i tn~tırm~:, iç'n,. ıkf neı;aretB1z nazır i • 
t!Ca ctmJ:tır. 

Ele~dr:k ş:r:•efnln vazifeli 

c!cstek olursn bence elim miişküllcr 
hallolunur. Alman amelesi, haftndn 
birNiin birkap yemek eksik yiyor, 
ıınrcs:ıu aç ameleye \'eriyormuş. 
Bi7dc de bu ruhtn teşkilatlar yapıla· 
maz mı? ... Ynpılrr fakat yapılmı .. 

yor ... 
\ ·e işte, dul !:ndın, dört çocu : 

t ivlc sokak ortasındadır... Halbukı 
cıi tutuyor ... Bir hayırperver ccmi
vc~ onu kendi miicsscseleri dahilin
c'e bir ic;e koyabilir, cvl~tbrını rr.ek· 
leplcre yerleştirebilirdi. 
Bu miimkiin yardımın yapılmaı:na· 

sınn ~ebep , teşkilatsızhğımızdır. _f n· 
l·<1t bu teşkilatsızlık da Cumhurıyet 

• Gayri mUb:ıdlller için Anl<arada te~et. 
blislerde bulunr.n cc:ıılyet umum! katibi Şa. 
hap ,c:chrimb:e dcinmUşlilr. Ya?:mda konsı-e 
top'ıın:ıcak ve izahat veıitoccktlr. 
ş ncroğlu Hııl'ke,·J spor ~ubcıoi atı_, der.ı .. 

l<-ri tertip ctml;tir. 
ş TiJrkcfls lııılıcılığrmız hakkında tetJ..ik· 

ıer ) pm '<tadır. 
ı:;on y:ı.lf,murl"rd"n 11onra me:mleko~tt,. 

ı .. -:ı,.lık t '-1' rr":i l:a1mad·~ tesbit cf.ilci~ 
tfr. 

Bulg::r Rumen hududıınea bir ttaı~·au 

~'lker kaçağı yalta1&.nr:ır~trr. Bıı •ahı• Tür
ldye yom" Bul"3ri~tana ~1ice ~~~Uticf 

ırö: ll'mlştlr 

J{ad köy ::\u t>lrketlnln ııatm ıı.lmmur 

ıçm yapılan mll~akerc!er 80na ermı§ ve ıtr• 

• Altayın ilk b:ıhtır tarifen C~ nisan, Şlr· 

- ra, sonr:ı ba.şını•::.a gc!cnlcri.' 

M<M."ine bo:ııJdu. Şimdi müJlcri bizi 
dav.1 ctmr:k 'f:(Jj(!, ··cııi l>ir nı%:ı. r·kar. 
mal~ şık1arıııdtıı b"riııi tercih içiıı dü
§Üniiyor. 

s:: Amerlkad:ı otomobil ıranayıi amel"atle 
ı;rcYc son veren hlr anla~ma im:ı:a'anmı,trr. 

• :rıı,roncr Zaharo!un \'&ritlerlnin te:sbit'
nc ba•lıınmrştır. 

• Bul;tarlııtanda p kalya nıtina'.'!Cbcllle 
birçok mahkt'.ımlar afCedllecektir. ı 

• İ:J\·lçr;ı gcıetele:fain hep!i~n Atmıuıyr. 
da s:ıtılmıu~ı menedilml~eir. 

• Filistin yabudlleri hl!kt'.ıOmetten 'koruc• 
malarını istemtı'erdir. 

(ı Fran .. ıı. Faııta barı de'"letleıin malik o·. 
duıtoı imU~·a:::l:ın kaldrrmak lc;;ln t~l'1'bll:;at 
:r:ıpııcakt.ır. 

• İngiltere kal>inesl, p:ukalya ta.tı'lerlnden 
l'l>nra. dUn ilk rlefa olarak içtima etmf~tir. 
111 hsbıer alan maahlllde l!Öylendiğine göre, 
kabine bıı l~timamda, Hındl8tanda yml k·· 
ıııınu e11&.'lf ıh~ allkadar olarak nıhura ı:elen 
hadlulcrl- ' vaziyetle meıtıJ). oıaı111tur. ~ 

Alım.:~ n,, :,ı 1'<' 1 ı: ·uı ?'~= yor: 
tı::tanbul E'c·~trik ~·rı-ctinin Uclrı. 
kndaJ:i ~n.hip'~rilc Ankn,.:ı.da r.ıü· 
him milıakcr:.-l"r o!u:·or. Bu -mU::ı. 
kerelerin bUtiin mcmıc~ct :cın r.:'~ 

d"rin hir mnnn•ı vrrdır. r.:itrn l:ir 
köhne İ!J si~terr:i AııkrraC:o "'eh~''' 
mcd"'n ge~iycr ve tn!:fiyesl hr:ırl:ı. 
nıyor. 

Avrupı ile !'ar:~ iJ münascb~t tun. 
nm memlekette kr lan so;ı cirkin izi 
Elektrik Şir!:ct· dir ... 

F..ski, köhne iş ı::ic:-tzminin bu en ~en 
iTJnin pek yakında mr..zlyc gömUlciü· 
fUnU göreceğiz. Memleket hesabmn 
Ye milli izzeUn:?fis h::a.bın:ı bü)ii!< 
bir rnhatlık ,.e ferah duynca~tz. 

" 
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Fransız müstemlekeci erine ve Suriyeli haydutlara 

Ankara, 7 (Husu.al) - Bugün BU
~~ .Millet MccJ;si Refet Canıtez'in 

bqka.nlığrnd& topla.nmı:J, Dahfüye Ve
kili ve C. H. P. Genel Sekreteri B. Şük. 
rü Kaya. cenup Yiliyetleriınizdeki ze. 
yahati h&kkmda Meclise iz.abat :ı•er. 

miştir, 

Dahiliye Vekilimiz, sık sık alkışla
nan \'e tasvip seslerile k~ıl3.Jl.3Jl şu 

beyanatta bulunmUjtur: 
"Son 7.amanlarda bazı vilayetleri~ 

ınizde ~k se.nelerdenberi alışmadığı. 
niız va.li'alar oldu ki bunlar Ur.erine 
hem memleket çok hassasiyet göster
di, hem hUkdmet hususi tedabir alma. 
ğa mecbur oldu. 

Bu vuiyetten Büyük Millet Mec
lisini derhal haberdar etmeyi i.cil bir 
Ya.zif e bildim. Her ay n~tiğimiz 
muf uaal -veka.yi raporları gösterir ki 
scnelerdenberi memleketimizde yol ke
sicililc, aoygunculuk gibi ,·ak'al&r gö
rülmemektedir. 

F.aki devirlerin, mütareke ııeneleri. 
nin Allaroilt idareleri &ltmda, şurada 
burada sık aık teeadü! edilen bu kötü 
itiyattan bugün e8er kalınam:ı§tır. Adt 
vak'alar .üıe huzur ve sükUn.a. nail ol
muı her~ bir memleketin asli 
fevkine çıkmıya.n adli hldieelerden i. 
baret kalmaktadır. 

Türkiye halkı yiiksek bir sükfın ve 
huzur içinde, §&hıt ve milli refahın in
kipfm& çalıfıyor (Allc13lar). Türk 
milleti mulnin ihmali veyahut hadi· 
~atm icbarı yüzUnden olsun iktisadi 
ve içtimai salı&larda.ki bo§lukla.rı, ge
rilikleri metodlu ve plinlı çalışınalarla 
doldurmakla. meşguldür. Bu verimli 
faaliyetin ma.ddt ve filt eserleri her. 
kesin gözü önünde her gün da.ha. ileri 
bir nisbette artmaktadır. 

Atatürk devrinin ana vuıflann
dan biri lariçte ıulb, dabilcle aükUn
dur. VülcSek tedbirlerinizle ve bü
::1üh fc~klrlıklarla elde edilen bu 
emniyet ve asayif, milletin teklfülü 
umumiyesi altında muhafaza edilen 
bir emanettir. Bu emanete teca -
yüz: edenler daima ve her yer
de Cumhuriyetin çetin çehresiyle ve 
melin icraatiyle karplapmtlardrr· 
Bu mütecavizlerden hiç birinin ceza
sn kalmadığım aöylemek çıplak bir 
hakikftttir. Bundan. IOIU'I. da her ki
min tarafmdan ve her ne suretle o
luna olaun böyle pfletlere düıec;ek· 
lerin alabeti böyle olacaktır. (Sürek. 
li alkıtlar.) 

İçeride vaziyet böyle olduğu gibi 
aldığımız tedbirlere iyi ve dürüst kom 
~ulu1da.r aayeeinde hudutlarmuzm bil. 
yük bir kısmında da. senelerdenberi 
emniyet ve sükun hUkUmfennadtr. 

lariçten yapılan çete taarruzlan 
Suriye hududunda bize kar§ı yapı -

lan hırsızlık, kaçakçılık ıoygunculuk 
vak'aları biıim aldıiımıı; tedbirler saye
sinde haddi asgariye indirilmittir, 1935 
sencs::le kadar muhtelif zımanJarda bi
ze saldıran Yado, Ado, Seyithan, Ali -
can gibi soygunculuk çeteleri ıJon hır -
sızını ka1ar içeride imha edilmİ§lir ve 
hi;biri geri dönmemiştir. 

1936 yıhnm ton ruıfmda tekrar 
muhtelif çetelerin taarruzlanna p· 
hit olduk. Bu çeteler de ekseriyetle 
tenkil olundu. Bunlann da hudut 
haricin:Ic hazırlanarak ve teşvik olu
nara.!.~ mcmlelıct dahiline gönderi!
dikleri delillerle sabittir. Bu vukuat 
1937 yılı bqmdanberi daha faal bir 
r.ıanzara o.ldr. Marbn 15 inci ~ünü 
Diya.-bekirlo Mardin arasında Kara
k .. •1:ü mcvkiin~e bir ::;~yıun vakası 
o!tlu. SeneJerdenbcri uayis bu yol
,·.,. h-ı1eld?.r olm.ımışlı. Ahal:nin ba
' i'·i bir ~mn~}·et l;;ıyı~sızlığı iç:nde 
b~· :t.=.'1ci•""·ı bir ı;r<\da bu ı~yeuncu· 
l·,:·; :·;rr~.~:. 

ı. • ., , l D . 1 -'-' ... :: y;ı l-rıllıc:' ~ c:·suntie trıx1p I 
r .~lgı n ~ ı::lahat ~ror-ramma karı: I 
b"::ı eski a~alar;n h•rİçtcn ;elme 
mii-:c·:v :kle:-;r: !e:ıiri ile hükur::c~ ted 
bir!~rir.c ır.uka~-c~ct etr.n'; !ıtdik
lcrini öirer.qik. l~o.rakönrü vakası- : 
nr yapııuf o!anhın maıı.111 idari kµv
vetler taktbe lw;ladıklan Z:"-m~ 
bunJp.rm hududun öte tarafına ıeç· 

tiklerini ve çaldddtn mallan, hay· 
vanlan sevinçli ve güı-ül~ü!ü nüm.:.. 
yiılule alenen sattıklarmı ve herke· 
sin gözü önünde muvl\ffalayet §etl· 

likleri yaptıklannı öğrenclilı::. 

Diğer bir çete vakası 
Hldisata hususi bir ehemmiyet at • 

fettiğimiz bir sırada diğer bir hırsız çe
tesilc Gersüı civarında temasa geldik
Çete, ölü ve yara1ı bırakarak dağıldı. 

Tahkikat neticesi anladık ki, 
bunlar da cenup hudutlanm!zm öte
sine iltica etmi~ler. Her iki çete efra· 
dmm cenuba iltica eden eıki sakiler
den olduğu ve hariçte hazrr~nuıık 
memleket içine girdikleri anlaşddı. 
BumütevaJi ve maddi misallerle ce
nup hududumuz haricinde kolayW-c 
ve cesaretle çete hazll"lığı yapıldığı 
ve takip harekatmırzdan kurtulduk
lan ve slkıtbklan vakit hudut hari
cinde melce buldukları kanaatine 
vardık. 

Hükumetimiz icap eden 
tedbirleri derhal aldı 

Hükurmtimiz meseleyi ciddiyetle 
tetkik etti. Nereden ve ne suretle gelir
H gelsin memlelcet asayişini muhafaza 
etmek jçin alınmau lazun gelen tedbir
leri aldık. idare mekanizır:asının ihlil 
edilmek is~enilen vaziyeti sür'atle iade 
edildi. ( AHoılu) • 

Tunceli'de takip ettiğimiz ıslahat 

programını doğru toldan §aşan ~§iret -
lcrc aıla cesaret vermiyccek b:r suret -
te tahakkuk -ettirmek kararını teyit et -
tik. Tuncelindc birkaç senede yapaca -
ğımrz ıslahatı tacil ederek vüc:ıde ge -
tirmeğe tevessül ettik. Burad:ıki prog
ramnnız Büyük Millet Meclisinin ma -
lılmudur: Yol, mektep yaparak ihmal 
edilmit olan bu mıntakayı m<-deni ve 
iktııadt ba!tımdan yükıetmek ve bunun 
kuvvei teyidiycsi olarak jand:ırma ve 
idare te§kilitını §imdiye kadar girme -
diii yerlere sokarak devlet otoritesini 
yerleştirmek ve vatanın her tarafında 
cari olan medeni ve kanuni hayatı tesis 
etmek. Umumi hatlannı çizdiğim bu 
pt'ogramı Tuncelinde :derhal tatbik için 
Dördüncü Umumi Müfettişli~i tekrar 
yeni kuvvetlerle techiz ettik. 

Program tereddütsüz ve tehirsiz tat
bik olunacaktır. Orada da cümhuriyetin 
kanunları behemehal tatbik olunacak v~ 
ora halkının her ferdi de bütün Türk 
vatanda~tan gibi cümhuriyetin irfanın
dan, umranından, me1eniyetin icapla -
rından behemehal müstefit olacaklar -
dır. (Sürekli alkııtar). 

Birinci Umumi Müfettişlik dahilin
de halk umumiyetle ..:ümhuriyc:tin te · 
sis ettiği asayiıe nizam politikasına can· 
dan taraftardır. Çeteleri ve ~ete efradı
nı, takip müfrezelerimiıle bir1:kte ça -
lışarak, imha etmektedirler. 

Huzur ve refah içinde çalı§an 
bu vatandatlan sürprizlerden koru
ınak için vaziyeti tal~iye etmeğe 
karar verdik. Normal idare ve u
mumi jandarma tedbirlerinden baş· 
ka husu3i tedbirler de aldık. Bir fır. 
kamızt ihtiyat efradiyle yükse!c mev
cuda iblağ ederek muhtemel hadisa
ta takaddüm ve tefevvuk edmenin 
faydalı olacağm:ı karar verdik. Bu 
maksatla bir hafta evvel celbettiği
miz ihtiyat efradı mahallerine vasıl 
olmut ve aıkeri vaziyet ehemmiyet
li sı:rette takviye edilmiş bulunuyor. 
ihtiyat efradının böyle mahdut bir 
sahada celbcdilmesini iuh cderhen 
ald1iımız tedbirlerin mahiyetinden 
Biiyük Millet Meclisi huzurunda 
memleketi açık bir surette haber
d:ır ebni~ oluyoruz. 

Vaziyete Devl~t kuvvetleri 
tamamen hakim 

Bazı he~cr!ere göre cenup huclu
clu.~UZU!l öte taraf mda diğe: çetc!er 
c'? h~.7..ırbnr.ıış veya hazırlmmal:t.ı · 
drr. Büyük Millet Meclisine ve bü· 
,-ijk mille•imize emniyetle ifade e:k
biliri::ı ki haz·r kl;ınn ve had:::e'cr;, .

1 mahiyeti ne olursa olsun vaz·yet tt• 
mamiyle devlet kuıvetlerinin ~aki- 1 
miyeti altmd ... dr.-. ( Alktşlar). j 

Gayrittbir bir hududun anzi ve 

111 

ar • • 
tabii kolaylıklarından istifade ederek 
içeriye airebi!enlerden birçoğu tek
rar Suriyeye sığınmak fırıat ve im
kinmı bula~ışlardır. Cumhuriye.. 
tin huzul'u içind:: kanun ve medeni
yet şartlanna uygun olarak bugijnün 
ve yarmm müreffeh hayatını kazan
mnğa çalışan vatnnci<ıJ.lann hakh O· 

1ara•- ve hak olru-ak istedikleri hiına
ye ve emniyet şnrtlannm tamamiylc 
mevcut olduğunu ~öyliyebilirim. 
(Siirckli all~~lar). Meselenin dahili 
cephesi budur. 

Harict cephe 
Harici cepheye gelince; harici cep ~ 

henin vatandaşlarda hakiki bir elem ve 
hükumete kar'.!ı onlarda ciddi bir talep 
uyandırmış olduğunu gizlemek ve ört _ 
mek elimden gelmez. 

Hüsnii niyet nerede? 
Türkiye - Suriye hududu 800 kilo

metrelik her türlü tabii hudut kolaylık
ye Büyük Millet Meclisi hükürr.eti, ku
rulduğu ilk günden itibaren 1.ıizim Su -

bir usul ile tetkik edilmesine bile ha- J 
zır bulunuyoruz. 
den vazgeçeceğimizi zannedenler 
varsa bunlarm en nihayet beynelmi
lel münasebetlerin bozulabileceğini, 
fakat bizim haklmnu:dan ve kazar.· 
dığmıu: haklardan asla feraıat etmi· 
yeceğimizi bibneleri faydalıdır. Bu 
müli.hazalan söylemekten maba· 
dmı, hükUınctin Hatay davasındaki 
açık ve meşru hareketi b:zim aleyhi· 
mize taarruzlar hazırJanma.smı asla 
muhik göstermiyeceğini tebarüz et· 
tirmektir. (Alkışlar). 

Meselenin bu cephesi yani Suriye 
ile aramızda.ki münasebet. noktasından 
olan kısmı Hariciyemizle Fransa ara
sında münakaşaya konmu§tur. Kendi 
hareketlerimizin dürüstlüğline o kadar 
güveniyoruz ve Fransa ile iyi nıünn
sebatm idamesi için :muharriklerin bü. 
tün zıt temayüllerine rağmen ga)Tet 
etmek azminde o kadar samimiyiz ki 
bu çetelerin hazırlıklarının ne §erait 
altında V\'kubulduğunun beynelmilel 

Dün çok mühim bir n:.ı~uk söyliycn laymetli dahiliye vekilimiz 
gazete bat muharrirleriyle beraber .• 

riye ve man'dater hükumetle münaae -
batımızın temel noktası hudut iizerinde 
asayiş ve emniyetin tesisi olmuştur. Bu 
neticenin ancak iki tarafın hüsnüniyet· 
le samimi olarak teşrikin:esaisinden baş
ka suretle temin olunamıyaca~ına dai
ma inandık. nu maksı:ıtla bir~ol: muka
veleler ve protokollar tanzim olunmuş 
ve bunlara göre böyle hudut v;ıkaların· 
da iki taraf memurlarının teirikimesai-ı 
si derpiş edilmiştir. 

Bu gibi hadiseler vukuunda mu- 1 
kaveleleri işletmek için vaki olan k- 1 
şebbüslerimiz karşı tarafın mahalli , 

' nıemurlan tarafından zamanında ve 
müsbet olarak karşıl.ıınrnamıştır. 

Hükumet, hudut haricinde mcmle -
ketimizin emniyet aleyhinde vukubulan 
bu te§cbbüslere mandııter devletin cid • 
diyetle nazarı dikkatini celpte teahhur 

etmedi. Ora me:ııu::farının mak!atlı ve
ya hatalı tcsirlrri yüziinden memlcke • 
timizin ve halkımızın emniyeti ve ser -
veti aleyhine vukubulan taarruı;ların bi· 
zim yalnız ve bizzarure pasif t'!'dbirle -
:-imizle izale olunamıyacağını miişc:ıhe -
dede hükumetiniz gecikmedi. 

Filhakika hudut haricinde vuku
bulacak la:ırmzhrm beynclmi!el va
zifeler hnrel,ete gelmedikçe zarar
ların ve tesirlerinin tahdit olunacağı· 
m tas:ıvvur e:mck imhansızdır. 

He~ay d:ıv:-.sınm meydana çık · 
mr.s·nd:-n itib~ren hudud!lll ö~e · ta· 
rafınt!3 ka:uli ıtc suni bir surette kö
rüklcn~n Türk düş;:umlığı propa-
gand<;:;ı bu snlgm teşebbüslerinin 
meşci ve bcsleyicİ$i olduğunu red· 
d~i.meğc mah~l yo!dur. Eiz dava· 
mızı bütün ciddiyetle, fakat beynel
milel u::;ullerin müsaade ve cevaz 
verdiği hesaplar dahilinde ortaya 
I·oydul:. Cemiyeti J.kvrun meclisin
de v nlan netice ile bu mcmle!{et mü 
le!elli ve knnantkar olmuştur. 

Huldarımızdan feracrat 
cir.1iyeceğimizi bilsinler 

· ~yh:rnizdc gayri me~ru propa
r,::ı;:<l l v= o.!rnıı: sel~mlarla, cemiye
ti Akvamda istihsal ettiğimiz netice-

Hükumet namına olan bu maruza. 
tım, vaziyeti olduğu gibi söylemek, 
içcrde aldığımız tedbirlerle hariçte ta
kip ettiğim.iz hattı hareketi açık bir 
surette mem1e!<e~c bildirmek içindir. 
Memleket asayifi;nin emniyetle muha
faza olunacağm::ı. kanaatimiz vardır. 

Eğer aldığımız tedbirler kafi 
gelmezse cldıa v&si ~edbirler almak
ta biran taahhür etıniyeceğiıni~den 
Büyük Millet Meclisinin haberd:ır 
olmasmı isteriz. 
Harici sahada da vaziyetin ica~ttir. 
diği teşebbüslerden ve müteakiben a. 
hnacak tedbirlerden Büyük Millet Mce 
lisini dalma haberdar edeceğiz. 

Arkadaşlar ; 

Hic bir kimse taraf mdan gaflet 
edibne~esini hatırlabnak istediğim 
bir hakikat de şudur: 

Türk milletinin kuvveti, her ne· 
rede ve her kime karşı olursa olsun 
hakkını ve hay5İyetini korumaya 
daima hazrr ve kadirdir. 

Mesuller var mı ? 
Dahiliye vekilinin sık sık siirekli al. 

kışlarla kesilen izahatından sonra Maz. 
har Müfit (Denizli) söz alarak dedi ki: 
"- Muhterem arkadaşlar. muhterem 

vekilin mufassal i:ahttından, J:>eyana
tın:ian anlıyoruz ki yakında, Diyarbe. 

ki::-de husuı:e gelen vakanın ha<füenin te 
kerrürünü men is;in çok kati tedbirler 

alınmıştır. Fakat bu hadiEenin vukuun. 
dan evvel Türkiye hudutlarma tecavüz 

etmek için tedbirler hazırlandığını, si. 
lahlar dağıtıldığını gazeteler u1un uza
dıya yurnı#ken ve bu çetelerin haz:ır. 
bnmakta oldukları elbette bu hadiseden 
evvel de tedbir almak lazım gelirdi ve 
alrndığına d:ı şüphe yoktı:r. 

Ha::liscnin vukuundiln evv:l tedbir 
alınmışsa iki vatandaşın şehaot'ti yet.. 
mi§, seksen ki~inin soyulması vazifednr 
olanların ifayı vazifcl:lc müsam;ıhabrını. 
teseyyüplerini kayıtı;:zlıklarını çol: açık 
isb:ıt etmektedir. Binaenaleyh, hükume· 
tin aldığı ve ala::ağı tedbirler arasında 
müessir bir tedbirde zannederim ki ib. 
rcti müessire olm:ık üzere vazifesini 

l!Uİistimal ei:lenlerin tecziyesi olmalıdır. 
Arkada§lar, kanun, nizam, talimat, 

usul, tedbir .. Fakat bunlar ne kadar 
mükemmel olursa olsun, icra c!decek 
ellerde müsamaha bulundukça, bunu ic
ra eden eller kayıtsız oldukça bu güzel 
mükemmel kanunlardan ve tedbirlerden 
bir fayda memul değildir. Bin-ıenaleyh 
muhtere:ıı Dahiliye vekilimizden çok ri· 
c~ ede~im, alınm~ olan te'dbirler ki hiç 
§Uphesız alınmıştır, tatbikatta müııama. 
hasr görülenlerin, nasıl ki ölenJr.rin bil. 

mem anasına, kardeşine, mükafatta bu
lunmu§lc:rsa, bu ölüme sebebiyet veren. 
vazifesini ifa etmiyenlerin behemehal 

tecziye edilmeleri lazımdır. Muhterem 
vekil 35-36 senelcrinde hududun hari. 
cinde çetelerin hazırlandığı, silal;lar da. 
ğrtıldığı ve huduttan geçirilmek isten
diği hakkında malfımattar olduğunu be. 
yan buyurdular. 

Bunlan hazırlayan Fransadır 
Peki, bunları kim hazırlıyor. Bi. 

zinı ~erek İç !e gerek dış siyasetimiz. 
de ~ır Apreıuıpiıniz vardır: Açık ve 
s:ununı olmak ve hakikati olduğu 
ı:tibi söyleme!t. Açık söylüyorum: 
Bunları h~ırlayan, silahbndıran 
doıt perdesı alımda h::ıreket eden 
Fransadır. (Bravo sc:ıleri) Arasıra 
görüyoruz. Blum kabinesinin bi
zimle dostluğa temayüiü var. fn. 
it.at bu d-;:ıst maskesi altmcla budu· 
dun hemen kars,smda yap~al-ta er 
lan ih:ar::ıt, verilmekte obn silahlar, 
p:ırafor ,.e te§viklerin bu dostlukl:ı 
nasıl kabüi telif olabilc~eğine ben 
hayret ederim. 

Denilebilir ki: "Müstemleke me 
murlanrun, çok vMi menafii §ahıi· 
yelleri vardır, onlar yapıyor!,, Fa 
kat nuıl olur? Koskoca Blum ~i-
...... ; ı,. •• "~; .......... nnl•nnm hn a~hİ ak. 

val ve harekatından hnberdar değil 
midir? 

Binaenaleyh bunun sebebi Fam
sa ve onun peyki olan Suriyelilerdir. 
Fak.at arkadaflar takdir buyurunuz 
ki bizim hududumuza tecavüzlere, 
memleketimizin saadetini ızrar ede· 
celc, vatandaşların rahatini bozacak, 
bilhassa ve bil'1assa Hatayda Türk 
kanını akıtacak zalimane hareketle
re karşı asla susaınnytZ. (Bravo ses
leri). 

Gönül arzu eder Vi böyle maske 
\•e perde altmd~ dostluk sözleriyle 
rol oyruyacak bir doat olacağına, 
ke§l e mc:d bir düş.:ruın o!sayc!ı ! 

Çete mi ar~adaşlar? Biz onu 
F ransadan, Sunyeden daha iyi bili
riz. Fakat biz perde arkumda kara· 
RÖz oyn~tacak ~ete yapmayız, buna 
tenezzül etmeyız. Biz hareketimizi 
bütün cihanın gözü önünde apa§ikiir 
yaparız. 

Sabrın ve tahammülün de 
bir hududu vardır 

Bir~ok protokollar, birçok hl!dut mu· 
k;ıveleleri yapıldı, fakat buna mukabil 
birçok tecavüzler de görüldü. Muhte. 

rem vekilin söylediği gibi b;z artık 
Türk kant dökcrr.eyiz. Sabır ve taham

mülün de bir derecesi vardır. Artık 
maske :ıltında dostluk oyunlarına gele. 

meyiz. Hüklımett~n rica ederim .. cezri 
ve kati ha:-eket i~in ~ :hm atsınlar .. 

Bizim hükumete ~m bir itim~dımız 
vardır. O itimadın bana verdiği kanaat
le söyliyorum ki, hükumet artık yaz. 
makla, Cjizmekle, yok bilmem beynelmi
lel münasebata halel icra edermiş filan 
mülihazasilc hareket etmesin. 

Bundan sonra hüklımet cezri ted 
bir almalı ve harekete geçmelidir. 
Hatayda ne bir Türkün zulme uğra 
masma, ne de bir Türkün kanının 

~~külmesine meydan vermemek 
ıçın_ yapıl:ıcak §ey knti ve cezri bir 
~~kılde hareket ebnektir. 

Mazhar Müfit sözlerine şu cümleler. 
le nihayet verdi: 
"- Bu çeteleri hazırlayanlara, teşvik 

edenlere ve onlara para verenlere söy. 
Pyorum: Türk milletinin müvac:ehesin. 
t • söyliyorurn, perde altında böyle işler 

(Dcoomı .cı incide) 
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Sönıniyen 
kin 

Ya.buz ~unu söyliyeyim ki, o, seni 1 
seviyordu. Ve belki beni hiçbir za.ma.n 
~~eliği kadın kadar sevmemişt~. ( 
Çüruru ikinizin de münasebetsiz .zevk- ı 
leri lbinöirinize cazip geliyordu. Na. -
musk!ra.ne tereddüdleriniz, her hare
ketinizi ölçüp biçmeniz... }Jaanuı.fih, 
bedent cazibeye mukavemet edilmez. .. 
Senin yanında, o, daima tereddüt e. 
diyordu. Bütün arzusuna rağmen a. 
çıfamıyordu. Biribirinizi istiyordunuz. 
Fakat tekrar ediyorum: ahmakça. 
namusk· ı ~ Be ar ıgınız buna mılni oluyordu. 

n, onu a.çtını l"lı-ı.·· h'· b' ka 
dmdmı D • ~1.U.1.AU ur ır -
dum Ôn uldu:x1; serbest ya~ıyor. 
o~d un saf ıyeu ile istediğim gibi 

k 
ırn. Erkekler, daima kadınların 

arşısmda Ui'~ 1 kar . .r•utr ar. B<?nim davet-
hallerıme lakayt k 1 dI B' -kaç .. a ama • ır 
gun sonra senin .. 1 . d di 

şe o-öig l . goz erın e en • 
. e e erı belirdi. O t hl'ke 

yı unutarak . zaman e ı -
dan hi~ ' hır akşam, onun yanm
na: amımadnn. Ben, yavaşça. sa. 

- Dikkat et 
lenir ka ... Sonra babam şüphe-

R' rt§?nam? - dedim. ı· 
Yor;~~~ kad~! Neden korku. 
sa senj faıete duşmekten mi? Yok-
danu be~ılgınca seven ihtiyar bir a. 

lie aht etmekten mi? 

Yine~ nedense ... Ora.Bı bana ait değil. 
tı· n orktun ve çekildin. Günler geç-

. ner d k"k 
O'i; 

11
. v. a 1 a aynaya bakıyordun, 

'" .. ze ıgıne ·t· itina . 1 ına ediyordun. Saçlarına 
edıyor<Iun. r<- ı·v· b'tm k Uze· re 1 ~nç ıgı ı e 

. o an bütün kadml gib. .. .. a...iine 
ıhtiın ar ı ,~~ 

am Sarf ediyordun. 
Züht" . .. 

Z?. u, senınle alakadar olmadıgı 
ki~a:ıar o~ öy!e bir bakt~m vardı 

eta gozlerin yalvarıyordu. 
,, K 
- anıl Be · 

1 
• ma... Bana acı... nı an.. 

a.,, ~mck istiyordun. 
; .. ~:><tffi'&L~~~oen 

evde bekledin. Ben bahçeye çikmış
t~ı. O itina ile yaptırttığını elbisemi 
gıynı.işlim. Elini koluma dayrya.rak 
Ya!varclm: 

- Bu e.svabım bana ver. 
Uz'llt bir mazide benim de sa.na ay. 

ni hisle yalvardığımı hatrrlamadm nıı 
hiı:? "Vehbi burada kalsın!., diye in
lediğim ak~am, sesimde seninkinden 
ziyade bir ıtiya.z vardı. Sen bana nasıl 
lakayt cevap vermiştin: 

''- Deli misin? Ne demek istiyor. 
sun?., demi11tin. 

Ben eana sadece: 
- Hava güzel. Gezeceğ~ ! - dedim. 
Sonra geç, çok geç döndüğüm za.. 

--~~-=-,:_ ________ ~~~--~ 
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Hasan Rasim Us 
Basıldıjı qe' (YAKIT) matbauı ... 

man, hatırlıyorsun, beni bekliyordun. 
Yüzüme dikkatle baktın. Ben elektri
ğin ışığı karşısında seni s~üU: ve 
sen gözler.imin altında zevkınıın izle. 
rini okudun. !şte o zaman büsbütün 
ü.zül, büsbütün kederden öl diye boy
numu bükwm. kafamı önüme iğdim. 
Yaptığım kabahatten g(iya malıc~p 
muşum gibi, yavaş yavaş odama gıL 

tiı:n. 
Bu vaziyetim sende artık hiç şüphe 

bırakmamıştı. Fakat odama girdiğim 
zaman, nekadar güldüm, bilsen, neka-

dar ... 
Bu küçücük intikam, belki başka. 

tannı tatmin edebilirdi. Fakat bana 
yetişmedi. Ha,kiki ~k.ın nekada: :-e
batk:lr olduğunu bılırım. Ben gıttık. 
ten sonra sen onu yine elde edebilir, 
me.s'ut olabilirdin. İşte bu düşünce 
bütün hislerime galebe çaldı ve hem 
kendimi, hem de adada beni be!diyen 

Akifi feda ettim. 
Ziihtil, kararsız, zayıf bir erkektir. 

Onu kandırmak kol:ı.y o!du. Köşkten 

ayrılıp da evime dönd~ğiim zaman, 
sevgili kom.şun da bcnı~le beraber 
geldi. O seneye adnya. gıtmck nasip 
olmadı. Zühtil ile beraber Boğaziçin
de yazı: geçirdik. Sıkılıyordum. Onu 

sevmiyordum. Fakat sana vurduğum 
darbenin ne:il'siyle sermest olmuştum. 
na.klarnna. titrek dudakların buz gibi 

Ayrılırken beni öptüğün. ~ı:::a~ ~~
konmuştu. t~te bu manevı olumunun 

can çekişmesiydi. 

0 günden sonra artık seni hiç gör. 
medim. Babama kısa kısa mektuplar 

yazdım. Hayatımı iyice bilemiyorsun. 
Zühtü ile maceramızın devam edip 
etmediğini herhalde merak edersin. 

tşte~ sana. söylUxorum. sevgili 
komşun fiila ostuffiôiır. omıralf."' 
mıyorum. A:z bir mtiddct d:ı.ha tcsi _ 
riın altında alıkoyacağım. Senin onu 
artık cezbctm"'k ihtimalin kalmadığı 
anı bekliyorum... 1~te o zaman onu 
kö~küne yollıyacağım. 

"' Şüpheyle geçirdiğin giinelr içinde 
ldmbilir nckrıdar zamnn üm 'dc dü§ -
mfr:ısündür· Ncko.d:ır hele~ant:ı. onu 

"' beklemlşsindir. Bu ümit ~şkenccsi. iş. 
kcnceierin en tatlısı! Bu ıstırap, insa
nı mahveder, c;:ökertir, yıprandırır. 

l{imbilir sa.hah ak!ja.ın el ~antan. 
daki aynanı çıkarıp yüzüne bakmışsın 
drr. Çökınen, ihtiyarlaman ·çok uzun 

sürdü. Ben bu hayattan bıkmrya baş
ladım. Fakat o da zaten benimle 
mes'ut değil. Değil ama, çok vicdan. 
lı olduğu için. kandrrcbnı sandıgı ka
dını bırakmak istemiyor. Bir behane 
vermemi bekliyor. Halbuki ben ... Onu 
kac.;ırma.ına!t için bütün mana.siyle 
sadık oturdum. O en ufak bir kaba
hatimi g(jrse derhal beni bırakıp sa
na ko~acaktJ, biliyorum... lılkin bu 
kadar eziyete katlandıktan sonra, s:ı. 
na. 0 zevki vermek ahmaklığında bu
lunamazdım. 

Onu bırakacağım, bırakacağım! A. 
ma, senin çökmüş olduğuna kat'iyyen 
emin olduğum gün? Bu, daha nekad:ır 

sürecek? Çok kalmadı, değil mi? Yü
zünde beliren zavallı ifadenin artık 
düzelıniyeceğlnc eminim. Haydi, gay-
ret et. Çabuk ol. Tam bir kocakarı ol 
da. sana Eevgilini yollıyayım. 

-SON-
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Vazan : Niyazi Ahmet 

14 sene evvef bugün 
Türkiye Cumhurlyetinh-. yeni vechesinl 

gösteren dokuz umde ilan edildi Şeriye 
mahkemeterl kaldırıldı 
3 Sene evvel bugün 

Meşhur Amerskalı ank.er ınsül 
ıstanbulda tevı<i'f edıldi 

8 Nisan 1923. yolonisti Bay Vecsey Roma.da b:r 
14 sene evvel bugün, aylarca hastahanede öldü. 

·Anadoluyu tetkik eden ve halk ile * • * 
uzun uzadıya görüşüp Ankaraya dö
nen Atatürk "dokuz umde .. yi ilan 

etti. 
Dokuz umdenin bnşlıcalanm 

tarih şöyle hülasa ediyor: 
"Hakimiyet milletindir . ., 
''Türkiye Büyük Millet Meclisin

den başka hiçbir makam, Milli mu~ 
kadclerata hakim olamaz.,, 

"Bütün kanunların tanziminde 
her nevi teşkilatta, idarenin alelu -
mum teferruntmda, umumi terbiye
de, ıktisadiyatta, milli hakimiyet e • 
sasları dahilinde hareket olunacak· 

tır ... 
"Saltanatın ilgası hakkındaki ka-

rar değismez düstürumuzdın.,. 
Bunlardan başka mahkemelerin 

ve kanunlanmızm ıslahı aşar de
nilen vergi usulünün değiştirilmesi, 
Milli bankaların kuvvetlendirilmesi 
demiryollarınm artması, tedrisatın 
tevhidi, askerlik müddetinin azaltıl. 
ması gibi rok mühim esaslar da vaı-
dı. 

Bu umdeler. Türkiye Cumhuri
yetinin yeni veçhesini bütün açık
lığiyle göstermekte idi. Yüz yıllardır 
umdenin ihtiva ettiği esaslardan ka
çınılmış, böyle şeyler düşülmemişti 
bile. Türk milletinin kurtuluşu için 
yapılması icap eden hareketler baş • 
ta bulunanlar tarafından kitap say· 
falarından bile çıkarılıyordu. 

Buracfa, tarihin çok enteresan 
bir tcsadüfüne işaret edec~~im: Do· 
kuz umrfonin ilanmdan bir sene son
ra. 8 nisan 1924 yılınd" da şer'iye 
mahkemeleri tarihe karıştı. 

• • • 
Jnsül tevkif edildi 

lnsi.i.l adı coktan unutuldu. Bii· 
tün dünya matbuatına günlerce sü
tun sütun yazı yazdıran lnsül kim 
bilir şimdi neler yapmaz. Senelerce 
Yunanistanda yaşadıktan sonra dün. 
yanın bir ucuna kaçarken şehrimize 
dilsen lnsül üç sene ev"el bugün 
J 934 yrh 8 nisan gunü letanbulda 
tevkif edilerek tevkifhaneye göt\.i
rüldü. 

Amerikn Cumhurreisi Roose -
v'elt buradaki Vis - Konsolu vasitn· 
siyle lnsülü tevkife mezun kılan tel
grafı Ti.irk makamına bildirmişti. 

lnsül mevcuden Amerikaya gön. 
dcrilirken: 

- Zengin adamm hali başk;:ıdır. 
Kuma-z adam i~ini ~ene yohına ko · 
yar .. Deniyordn. ÖylP. de oldu. . ~· "' 

iki öliinı 
8 Nisnn 1935. 
2 sene evvel bugün F mnsanm 

büviik elçilerinden Moris Bompar 
öldii. 
Bompar 1854 yılında Metz'de doğ

muş, Tun us ve MadaO'askarda bu. 
hmduktan sonra Tiber~burg, sonra 
lstanbul büyük elçiliklerinde bulun
muştu. 

Gene 2 sene evvel bugün 193 5 
yılı 8 nisan günü meşhur Macar vi-

Geçmiş zamanlar 
"Geçmiş zamanlar,, c!enince ins=:.n 

asırlann nrkan:ndan b:ıhscdilccck s::ı• 
mr. Maarnafih çocukluk ve gençlik 
hatıraları için de "geçmiş zamnn,, 
denir. Ben geçen sene için diyorum. 

Her sabah veya akşam gazeteyi 
elinize aldığ!nız vakit gözünüze 'ilk 
çarpan büyük puntolu İspanya hava 
disleri oluy~r. 1 Ialbuki geçen sene 
gazetelerde lspanya kelimesine bile 
rastlamaz, bunun yerine "Habe~is -
tan., havadi~lcrini görürdünüz. Bu· 
gün Habeşistan tamamiyle unutul • 
muştur. 

Burada, eski bir hatıra gibi bir 
sene İçinde tamamiyle unutulan bu 
harbin bir safhasından 8 nisan günü 
ge~en vakasından birkac satırla ba.i.• 
scdeceğirn. Geçen sene bugün Marc. 
şal Bedoğliyo şu tebliği neşrediyor
du: 

"Dessi yolları üzerindeki Gallalı 
ahali Ne~üs'e karşı ısyan ederek ka~
makta olan orduya mühim zayiat 
\:erdirmektedir. Gondar. Samien 
ve Volkait mmtakalarmda bircok rÜ

eaa mukavemet göstermektedir. 
Aynı gün Oessi de şiddetli ve 

kanlı bir çarpışma olmuş. Habeş as
kerleri kendi paylarına büyük bir 
mU\iaffakıyet kazanmı~lardr. 

Geçmiş zaman .. 

Senede~h625~ ~:.t 
bin lira 

Sonya Heni'oin 
kazancı bu kadarı 

buldu 

Heni ilk filminde 

Sonya Henie senede bizim para4 
mızla 62j.000 lira ücret alan bir 
sanatkô.r olmustur. 

Senelerce ~i.iddet kadın amatör.: 
ler arasında buz iistünde patinaj 
dünya şampiyonluğunu muhafaza e
den Sonya geçen sene birdenbire 
profesyonel olmuş ve Fob kump~n
yasına gayet yüksek ücretle iki sene 
lik bir konturat imzalamıştı. 

ilk yaptığı "milyonda bir., filmi 
çok büyük muvaffakıyet göstermiş
tir. Bu yaz mevsiminin bitmesinden 
evvel de "ince buz .. adlı bir film ce
virecektir. Sonya, filmler arasında 
da gecesi bizim paramızla 1 500 lira 
ücretle sahneye çıkmaktadır. 
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Türk mah yüklü 
Bir gemiyi Asiler 
yağma etmişler 

it h alat t acirlerimiz 
V a ziyeti Hükumete 

bildirdiler 
Andujar 7 (A.A.) - Hav;;s: { 
Pozoplanco'nun cenubunda h ;: reket

te bulunan cumhuriyetçi kıtaat dün ak. 
~am, Galatraeno tepesini geçtikten son
ra 6 kilometre ilerlemişlerdir. Bu tepe, 
Villahartaya doğru inen ve şirııale gi
cicn yegane yol olan bütün \';ıdiye ha. 
kimdir. Buna binaen bu bölge münaka
latm anahtandrr. 

ltafyan sevkiyah 
Londra 7 (A.A.} - İspanya büyük 

elçiliği, aşaği'3aki . tebliği neşrc;tmiştir: 

22, 23, 24 mart tarihlerinde Cadıikse 
yeniden on bin İt.ılyan askerinin çıktı
frna dair 5 nisanda neşredilen haber 
hakkrnda emin menab:den teyit temi. 
natı almış bulunmaktadır 

Zehirli gaza baş vuracaklar mı? 
Hükümet askeri Kordoba cephesi 

boyunca, geçen sene asilerin cenubi 
Madrite ilerlemelerinden.daha göze çar 
par süratle ilerlemekteyken hükümete 
sadrk kalan İspanya bugün bü~ün mü
him cephelerde zehirli gaz harhma mu. 
kavemcte hazırlanmaktadır. 

Şimali §arki ve cenupta ~üyük taar-

ruzlan idare etmekte olan ve İtalyan 

askerlerinin kuvvei maneviye5inin kı
rıldığını gören kumandanlar, son on beş 
gün i~inde büyük ölçüde bir zehirli gaz 
hücumu yapılması imkanını görmekte: 
dirler. 

Musolininin, Habeşistan·:Ja uhirli ga
za baş vurmu§ olduğu unutulmamıştır. 

Hükümetçiler, her cephedeki asker
lere gaz maskesi verebilecek vaziyette· 
clir. 

Bununla b!raber, Madrttte :3üşünül· 
düğüne göre, faşistlerin, hatta bütün 
cephelerde mağlUbiyet tazyik: altında , 

bulunsalar bile şehirlere zehirH gazla 
hücuma cesaret etmeleri imkansızdır. 

- Daily Herald'dan -

Asilerin korsanlfğı 
Bir krsım ithalat tacirleri Hariciye 

vekaletine müracaat ederek için:ie Tür
kiyeye ait e§yalar bulunan ve P.. merika. 
Cian gelmekte olan bir vapurun İspanya 
sularında bir asi torpitosu tarafından 
çevrilip bütün eşyaların mü::adere edil
diğini bildirmişler ve te5ebbüsat yapıl
masını istem,şlerdir. 

Tüyler ürpertici b ir cinayet 
--=----~........................................... 

80 yaşında bir adam 
torununu öldürmüş 
Cinayetin kurbanı 18 yaşındaki 
kızcağızın cesedi bulunamadı 
Bursanın Kadciye köyünde tüyler ür. 

pcrtici bir cinayet, aradan dört sene 
ge:;tikten sonra, meydana !iıkanlrruştır. 

Sebebi bir türlü öğrenilmiyen bu ci
n;;ye~in faili seksenlik bir ihtiyar, kur. 
bam da 18 yaşındaki torunudur. 

Hadise şudur: 
l):adriye köyünden 80 yaşmda Ali 

oğlu Kara Bekir, dört sene evvel toru
nu 18 yaşındaki Ayşeyi tedavi ettirmek 
için İstanbula göti.ireceğini söylemi§ " e 
köyden ayrılmıştır. 

Bilahare kendisi köye gelmiş, kızın 

İstanbulda tedavi edilmekte olduğu 

zannedilmiştir. 

Dört senedrnberi bu genç kızın köye 
·---------

Benes 
Belgrattan 

Prağa döndü 
Yugoslav l{ra l naibi 
de yakında Prağa 

gidecek 

dönmediğini gören köylüler vaziyetten 
~üphe etmi~er ve jandarmaya haber 
vermişlerdir. Jandarma 80 yaşındaki ih. 
tiyarr sıla bir isticvaba başlayınca vazi
yet anlaşılmış v; zavallı kızcağızın bi. 
linmiyen bir sebeple dedesi tarafrndan 
öl:lürüldüğü meydana çıkmıştır. Sek
senlik katil. cinayeti itiraf ~tmiş. fa~at 
aradan dört sene geçtiği için kızın gö. 
müldüğü yer bulunamamış, bittabi ce· 
set de meydana çıkarılamamştır. 

Başvekil 
Belgı·ada gitmek üzere 

Yarın şehrimize 
geliyor 

Başvekilimiz İsmet İnönü dost v~ 
müttefik Yugoslavyanın devlet Jnlf· 
kezini ziyaret etmek üzere bugün An
karadan hareket edecek ve yarın sa.,. 
bah şehrimize gelecektir. Başvekil şeh 
rimizde üç gün kandıktan sorna 11 
nisan akşamı Belgrada hareket ede. 
cektir. • 

Giden gazeteciler 
Birkaç gündür Belgratta bulunan ve İsmet İnönünün Belgrad seyahatini 

ıiyasi temaslar yapan Çekoslovak Cüm. I takip edecek olan Türk gazeteciler 
hurreisi Beneş ve Hariciye nazırı Krof- heyeti dün ak~amki ekspresle Yugos

ta dün saat 16 da Bclgrattan -ayrılmrs. ! lavyaya gitmişlerdir. Gidenler Asım 
lardır. • ! Us, Ahmet Emin Yalman. Falih Rıf. 

Benes ve Nazır Kroftanın Belgradı kt Atay, Muhiddin Birgen ve Abidin 
ziyaretleri münaEebetile ne§redilmiş Daverdir. 

olan bir tebliğde bu iki devlet adammın Dün akşamki ekspresle, Belgrada 
Prens Pol ve Stoyaciinoviçle iki memle. l giden gazete başmuharrirlerinden baş. 
ketin nıünasebatma müteallik olan me- ka, Milletler Cemiyeti daimi murah-
sclel:ri Avr~pa~ın hali hazırdaki bey. hasımız Necmeddin Sadak da şehri-
nelmılel vazıyctıni tetkik etmis olduk- • 
larr beyan edilmektedir• ~ mizden ha.:eket etrı:iştir. .~ecmeddin 

Küçük itilaf devletleri daimi konse • .• Sad: .k Belgradda b.ırkaç ~n kalacak. 
yinin geçenlerde vermiş olduğu karar- 1 sonra Cenevreyc gıdecektır. 
Jar. yeniden teyit edilmiş, ve Çekos!o. 
vakya devlet reisinin Yugoslavya mil
letine yapmı:ş olduğu bu resmi ilk ziya. 
retle iki memleket arasındaki sıkı dost
ltık ve ka::-;:leşçe~ine birlik rabr~alarının 1 

daha ziyade takviye kılınmış olduğu 
kaydedilmektedir. 

Tü rkiye - Mısır • 
dostlul< muahedesi 

Ankara, 7 (A.A.) - Bugün 
Dı~bakanlığmda I-Iariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Aras ile Mısır 
orta elçisi S. E. Muhammed Elmohti 

Bir hasta bakıcı' 
dayaktan ölmüş! 

iki şüpheli 61tim 
hakkında tahkikat 

yapılıyor 
tlsküdar ve İstanbul müddeiumumi. 

tikleri iki ölüm hadisesine el koymu~-

lardrr: l 
1 - Haydarpaşa hastahanesi ba~ he. 

kimi d ijn ak~m Usküdar müdddumumi 
liğine telefon ederek hastahanedeki has 1 

ta bakıcıladan Fatmanın öldüğünü ve 
ölümün şüpheli görüldüğünü bildirmiş. 
tir. 

Müddeiumumilik bu ihbar üzerine 
tahkikata ehemmiyetle el koymuş, Üs
küdar tıbbı adlisi hastahaneye giderek 
cesedi muayene etmiştir. Kadrom vücu
dunda birçok •çürükler görülmüş, cese. 
dinin morga kaldırılmasına lü%um gö:. 
terilmiştir. " 

Fatma mezunen gittiği bmirden dört 
gün evvel dönmü§, Samatyada oturan 

• dostu İrfanın evine gitmiştir. 

~ ~ 
Jlançuko imparatoru Pı:yiniıı en l~ilÇ~ik .1;,ardr.!Ji Pu Şir.h, Japonyaım: c:ı 
n~kv.r ailelerinden biri.~inin 1;. zı ol(.ın llıroko Saga ile evlenmiştir . 
Düğiin -mcnz.<ıfoıi Maıı ~ıı7..,mm teessüs scnci cl"'ı.:riycsi günii Tokyoda y -:r. 
ptlmt§tır. Resmimi:; yeni cvlilcri •göst c.-nıcktc:i'r. 

Kadın bir gece Samaty~da kaldıktan 
sonra hastahaner e dönmüş, arkadaşla

rından hasta bakıcı Kadriye ile Naciye. 
ye dostu İrfanın kendisini fena halde 
dövdüğünü, her tarafının sızladığını 

söylemi~tir. Naciye ve Kadriye Rorguya 
çekilince, Fatmanın kendilerine böyle 

Portorikoda isyan · 
. söylediğini tekrar etmişler, bunun üze. 

rine bir iskele memuru olan frfan ya
kalanmıştır. Tahkikata eh emmiyetle de· 
vam edilmektedir. 

2 - Tarabyada oturarı balıkçı 65 
yaşında Türkoğlu Diyamandi ıiün öğle 
yemeği yedikten sonra üze~ne fenalık 
gelmiş, yatağına girmiş, iki saat sonra 
da ölmüştür. 

Ölümden zabıta haberdar cldilmiş, ce. 
set doktor •tarafından muayene edilince 
ölüm şüphel\ görülerek cesedi 
kaldmlmıştır. 

Tütün 
deposundaki 

hırsızhk 
3000 lh·ayı çalanlar 

yakalandı 
• On gün evveı" Beıikta§ta Abdi Fuat 

tütün deposunda bir hırsızlık olmuş, 

amelelere dağıtılmak üzere tahta dola. 
ba konmuş olan 3000 lira meçhul eller 
tarafrndan aşmlmı~tr. 

Simali Amerikanın müstemlekelerinden olan Porto • Rico da nasyon::fü.t 
uns;.:;]ar istiklal talep etmek üzere büyük ntimayişler \~pmışlardır. H ü'<Cımet' bu 
ııümayişlere mani olmağa karar vermiş ve polis mütılahale etmek istemiştir. 
Bunun üzerine bircok kanlı ar1ıedeler vuku bulmus ve bunlar on iki kisinin ölümü 

ve birçok kimsel;rin yaralanmc:ısına sebebiyet v~rmi§tir. • 

ilk zamanla rda hırsızlığın depo bek
çisi tarafından yapıldığı z-annedilmişti. 
Fakat tahkikat derinle!tirilince hırsız
ların düğümlü iplere t rrm.anarak depo. 

Resim polis müdürünün. krırga§alıklar esnasrnda emirler vcr:Iif;ini göster
mektedir. yerde, nümayişçiler tarafın darı. öldürülen bir polis memuru gözük. 

mektedir. 

nun üstkat pencerelerine çıktıkları an
laıtlmı~trr. Yazıhanenin kırılan camla· 
n üZerinde bir parmak izine tesadtif 
edilmiş, bu parmak izinin sabılvılılardan 

İskeçeli Halil ibrahimin sağ elinin orta 
parmağına ait olduğu anlaşılmı§tır. 

Halil İbrahim depoda amele olduğu 
için kendisi yakalanmı~ zannaltına ah. 
nan kapıcı Ahmet ve garson JYl'i.hal ile 
Be!'liktas sulh.hakimi h uzuruna çıkarıl
mıiıard;r. Bunlarftan Halil İbrahim tev-

kif edilmi~. diğerleri serhest bırakılmış. 
tır. 

Zavallı çocuk 
Kumkapıda A zak zade sokağında ı 5 

numaralı evde oturan Virjina evvelki 
gece yatağında çocuğuna meme vermiJ. 
sonra uykuya dalmr!!tır. Meme ağzında 
kalan çocuk nefes alamadığı için ölmüş
tür. 

Dün gece 
Tarla başında bir 

ev yanjlı 
Evde oturanlar tevkif e dildileı· 

Üç kişi yaralandı 
Dün gece Tarlabaşında bir evin ta. 

mamen yanmasile neticelenen !Jir yan-

gın olmuştur : • 

Tarlabaşı bek~ilerindeıı biri saat on 
ikide devriye .gezerken 130 numaralı 
evin alt katındaki penccr"elcr!nden dı
§anya dumanlar çıktığını go"tmÜ§. he. 

men kapıyı çalarak üstkatta oturan ev 
sahiplerini uyandtrmrştır. Bekçi bundan 
sonra Kalyoncu karakoluna koşmu§,M 

buradan itfaiyeye haber verilnıiştır. • 
Beyoğlu itfaiyesi yangın yerine gel

mişse de evi alevler içinde bu]mu§tur. 

Yangın evin altkatından çık~µ alevler 
merdiveni sadığı için üs~katta oturan
lar aşağıya inememişler, arka tar~ft:rn 

Askerliğe davet biti~ik kom~uıarın evıerine gc~mışıcr. 
<lir. 

lısklidar Asl•erllk ~ubetıindcn : · 
İtfaıye yarım saat sonra yangının Si-l -- Şubede kayıtlı olan ve hariç şubelel'-' 

de kayıtlı olup da. ,·azifeten Üııktidar mır- rayctine mani olmuş, fako: t 130 numa· 
ta.kumda bulunan biçme istihkam. ı~ıldalc, rah evi tamamen ve yamndaki evin ~a. 
ıımıflarma mensup yedek yarsubaylardan tısını da kısmen yanmaktan kt,,·tarama-
313 il! 326 doğumlular dahil olmak üzere 
bunlardan ölçme ıımı!ırıa mensup olanlar mıştır. 
l:i/ Nisan/ 937 de ve istınkA.m, ışıldalt smı· Yangmm çıktığı 130 nunıı ralı . ev 
fına. mensup olan1ar 20/ Ni38.ll/ 9J7 de 4ü Sadiyeyc aittir. Durada Anna i5ırıınde 
~nlill< talim için kıtaıarma iltihak etmelc 1ıizmet bir kadrn dostu Salahaddin ve -
ü;;ere seYk edileceklerinden muamelelerini d k' 

çisi Mari ile oturm:ktadır. , Y<'nın a ·ı 
yaptırmak üzere iltihak tarihlerinden iiç~r -
r;ün en·el şubeye müracaatları. ev de başka b:r Annaya aittir. 

2 - ölçme, istihk!m, I!Jıldak sınınarm:ı Sadiyenin evi, 3000. Annaııın evi 
memıup o!up d:ı. birinci maddede ya.zıh dC" - 3500 liraya sigortalıdır. 
ğumlulıırdan gümı-Uk muha:aza. teşklllı.>rinin 
kıtalarmda Unifomıalı olarak çahşanlarlıı Ya;ıgın Sadiyenin evinin altk;ıtmdaki 
hariciye memurlermde.n olup da memleket hava gazı oca~md:m ctl;:mrştı~. Yang'tn 

Viyanahlar ı 
hadım eden 

bir müessese 
Avusıurya polis~nce 
m.eyduna ç ı.karıldı 
Vıyana s • (A.A. l - Zabıta, Viyana. 

nın varoşlarından birinde er kcl:Jeri 
hadım ~·apmak ameliyeleri icra rden bir 
merkez kesfetmistir. . - . 

Bu merkezin ameliyat salonu, bir Prens Polun Çekoslovakya Rc-isicum. 
hurunun ziyaretini iade etmek üzere 
Praga r:f>dt:ağı seyahat, iki mrmlcket 1 
arasındaki dostluğu yeniden teyit C'de
cek ve tezahür ettirecekti~ 

Elcezairli, Türkiye - Mısır arasın
da bir dostluk muahedesile ikamet 
ve tabiiyet mukavelesi imza etmİ~· 
!erdir. Bu muahede ve mukavele
lerin metinleri yakında iki memle
kette ayn i znmrtnda neşred.ilecektir. 

hududu dışındakiler; tııhml. ticaret, ,.e saire esnasında komşulardan Cemal Ligor Di 
1 mak~:ıtla.r!a yab:mcı illerde bulunan Vl' mem• · · l · d mitri isminde üç ki"'i el ve yur crın en 

l~ket içinde serbe~t ol:ırak çalı§ı;nlar ve - 'S 

ameleye ait ufak bir meskende vüct· ::la 
getirilmiştir. Zabıta, Daniessi adındaki 
dfl>eratö:ü tevkif etmiştir. Yapılan tah
kikat, amele sınıfına mensup 3'2 ki§!nin 
kenj)ilerine bu ameliyatı yapt·rmış ol-Bu ziyaretin tarihi yakrnda ılan edile: 

ccktir. 

• ,.anmr"'lardır. Anna, SaJahaddi:-ı M~ri 
ııtajmr bitirip de tPrhi.! edilmi' olıınlard8n ; ,. 
ikt Peneyt ge~mi' olanlar bu davete geımı. yakak:nmrslardrr. Tahkikııta t hemmi· 
yect>kl~rdir. - , yetle deva~ edilmektedir. -.. 

~ 

duklarmı meydana çıkarmışhı . 

il 

.. 
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Milli küme maçları Atletizm 

B •kt o··· müsabakaları eşı aş ve uneş 17 nisanda taksimde 
Bu hafta Ankara gücü ile karşılaşac_ak y~pılacak .. ·;. ,,:J 

lz:nirin Uçok takımından sonr b Galatasaray, Fenerbahçe, ve Beşıktaı lstanbttl atletiiJll ajanlığından: Frangudis atlet arkacl.a§'ları SikUıdcı.s ue Metak8cı.s ile ber:Jber 

pazat Ankara şampiyonu (A k a .~ takımlarile yaptığı müteaddit maçlarda 1 - Atletizm mevsiminin bqlanll!' 
li) n aragu. d l . 1 7 .9 _..,._. t 

c takımını seyredeceğiz. Uzel neticeler almıf olan bu takım ıon cı o aymıy e 1 .4 37 cumaı .-.ı saa 
Yunanistan en mUhl~ 11.tletlerlnl kaybetti 

Güneş, ve Beıiktaı takxmlarile kar- ~ f. t 'rin Doğanıpor klübüne bire 15 te Balkan oyunlan hazırlanma mU-
;ılaşacak olan Ankaragücü takımı hak- e a zmı 1' elerek milli kil- sab3.kalaı1 tertip edilmiştir. 
kında karilerimize biraz mal 4 4 karşı bet golle ga ıp g. 

1 
. 2 - Alakadar klüblerin 15.4-937 

rneği faydalı buluyoruz. uumat ver. me maçlarında miı1ıim bır r~ oynayabi- akşamına kadar mmtaka atı~ a-

Frangudis ve 
Ankaragücü klübü eakiden t 1 ~ lecek vaziyette olduğunu bır kcer daha janlığm& esami ·natelerini vermeleri 

ha b' ma atı . . , l'--· dır 1 r ıye namı altında çalışa t kk" isbat etmıştır. ~m •· 
liln istihalesinden vücuda nl eşTe" k~- Ank1ragücil takımının Güneı ve Be. 3 - Müsabakalar: 100, 200, 400, 

Lambros 
sporu bıraktılar . ge en ur ı- ~ 

yeııın en derli toplu spor yu 1 d 'kt o"nünde nasıl bir netice alacağı 800, 1500, 5000, uzun ve yUisek ttla. 
b• 'd' va arın an ıı aş . dan 
ırı ır. . d'l ... ezse ~e Ankaralı oyun. ma ıle 4X 400 bayrak yarıtlarm 

Klübü · . tahmın e ı e .. , 'b . 
. n ıstınatgahı Ankaradaki silah · tJ oktan daha rnteresan 1 arettır. : 

fabrık:ısıdır. Fabrika direkt"" .. cuların bıze ç. ·. 
1 

Bundan başka tatanbd latletizm a. 
• Sakalariu'nun de gizli profesyonellik tekim dhkalife 

edilmesine aebep oldu Fikret Karabudak a oru yarb~; oyunlar seyrçttırebılecek vaz yette ol· janı şehrimizdeki bütün spor klilple-
b .. b Ynı zamanda klu- .. ı k yanlış olmıız. • 

un aıkanrdır. duklarını soy eme rine birer tebliğle mUracaat ederek 

~~karagücunun futboı takrrm a et AJ" anlı g 1 n te b 1 i a i atıetızm işleriyle aıüadar birer . .mu-
Ynanistanın ve Balkanların en iyi ı 

koşucularından Frangudis sporu bırak. 
mağa karar vermi§tir. 

olınıyan vaziyetinin dtlzeltilmeıinl 1.5-
temiştir. 

lcknık oyunculardan mürekke ti g y .. . . raıhhaslarının 17 nisan cumartesı gU.. 
Uzun müddet Fenerbah kpl"rb'.. d T. S. ı<. İstanbul bolgesı Futbol aJan- • nü için bir toplantr~a davet etmijtir. 

Gi&li prof esyönelliğe benziyecek o. 
lan vaziyeti Yunan federasyonu ıid • 
detle redd~tmiş ve Sakalariu'nun Yu. 
nanistan için tek süratçi olmasına rağ· 
men diskalifye etmi§tir. Yılpan fede. 
rasyonunun bu ciddt hareketi bütün 
memlekette takdirle ka.r§ılanmıştır. 
B ında.n başka meşhur Lambros ve 
Misa.ilidis de sporu bırakmışlardır. 

anre :.ı 1" çe u un e B . . k 1 nur uk yapan ve Fe t k lığından: u ıçtımada bu sene yapdaca o an 
Bed'• N ner a ımrmn 1 k ... illi kUme ma . ...-ı.uı ,.;· 

Bu tanınmı§ atletin pistten uzak
lqması Y,J.ınan sporcularını bir hayli 
ilmiüttür. 

11• ecdet, küçük Fik t S dat B.. Bu hafta yapı acı lo&' • ateltızm hareketleri i~in go& l&9 ece. 
lent S 'h re ' e ' u. b'• 1 kt' ' emı • Enis, gibi istikb 1 d d lan: ve ır program tanzim edi ece ır. 
genç o a vaa e en I /937 l 
Ş yuncularını bizzat yetiştiren Her 1 - Birinci :naç lO 4 cumartes 

veng Ankara .. ·· k · stadında An 
b . gucu takımını ür' ı;eneden ·· t 16 da Ta sım • erı muntazam :r günu saa • 

Her Ş . an çalrştırmakt~dır. .. .. Günef tkımları araı.ında ya-
veng~n ga'" t 'l A k .. .. karagucu - S . Sal'-'- d 

hakika• k .r .e ı e n aragucu prlaektır. Maçın hakemi aıt aua • 
. en uvvett' b' d Kıh futboiü b'l ı ır gekil almış ve dı'n, yan hakemleri Feri un ç ve 

ı erek oyn b' k h 
line get' · · ayan ır ta ım a- Tahsin önözdUr. 

ırmııtır. • 

~adohula spor : 
2 _ ikinci maç 11/4/937 paazr gil. 

nü saat 16 da Şeref stadında Ankıra
gücü _ Be~iktat takJ.mlan ara,.ında ya. 

ı ktı Bu marın da hakemi Nihat 
pı aca r. :r 

Bekdik ve yan hakemleri de Muammer 
ve Samim T8ludur .• 

Avdıiida 
_iik maçlau 

Nazilli, Aydın takımını Yunanistanda 
nıajjlılp etti futbol 

na~· 5 CIIususi) - Lik ıvaçları. 
k"tı . r gunu "KmiCDa'lu\ uır sey 1Ju hafta Hl m&fl&raa 

u .esı önünde devam edilmiıtir. Pa- aoJ rekorJarl yapıldı 
: sabıhı saat dokuz buçukta Nazil- ~ 
de en husu!i bir motokarla hareket e. ' Bu hafta Yunanistanda yapılmt!J o. 
~ Nazilli sporculan saat· on birde lan futbol ına.çalrmda ender işidilen 

1 
aya gelmişelr ve hararetle karşı-. gol farkları olınuştıır. 

8.?Unışlardır. AtinayikOS takınır eksik bir kadro 
Araç ··ğı d 1 ı'le adeti. ikinci timi şekliyle Ariyonos 

ın o. c en sonra l!!aat 15 te yapı • 1 .. ı~~tır. Bir final maçı mahiyetinde o. isimli klUple karşı aşmış ve bire kar-
-u bu k d şı on beş golle galip gelmi.,.ir. 
d" arşılasma, her iki takımın a .,.. .. 
d lltgün oyunuyla, başından sonuna ka nk devre 6 • 1 b\tnfiştir, on beş go-
ar heyecanıa takip edilmiştir. Aydın liln on tanesini Tjiutjis isimli bir o-

geneıerı' · b' .. N .11.1.1 'k' yuncu yap· ını.ştır .. Apollon klü.bU de ra ~ nın ır golune azı ı ı er ı ı k 
!~1.1e nıukabele ederek galibiyeti elde kibi Dafni'yı bıre areı Yedı sayı ile 
. ~ıler. Golleri Nazilli s&,:ğaçığI ve sol yenmiştir. 
ıçı Yaptılar. Hakem oyunu iyi idare 
etıniştir. Bu rn~etıe Nazilli takınU 
kınpiyon olmuı::tur. 

Ayvalıkta yeni 
bir klUp açıldı 

Ba.ııkesir İdman Birliği_ futbol ta. 
ktını, Ayvalıkta yeni kurualn Doğan-
1Por klilbüniln kilşad merasiminde 
Cumartesi günü Ayvalıkta bulunacak 
"e İdman birliği pazar günU de Ay
\1alrğm yeni timi ile bir maç yapacak. 
tır. 

·Ödemiş - Tire 
futbol maçı berabere 

bitti 

Beogradski 
Macar Febu& ile berabere 

kaldı 

Macar profesyonel takımlarından 

Febüs klUbil, Belgradda Beogradski 
Yugoslav t;akımiyle kar§ılqhıı§ ve ne
ticede 3 • 3 bera:..t?rc kalmışlardır. 

Alman. 
teniscileri 

<11 • 

Yunanistandaki milsabakalara 
girmiyec~kler 

.Berlin (A.A.) - Davia kupası 

• 
Frangudisten sonra gene Balkan. 

Voleybol . Iarm en mükemmel atletlerinden Sa. 
• kalariu gelmektedir ki, bütün Yu-

Şa m p lyo n l u k maçlan nanlılar bu ikinci sporcunun eski ar -

İata.nbul Voleybol ve Baskebbol A- kadqıru aratmıyacağmı üınit etmif. .. 
janlığmdan: .... lerdir. Fakat Sakalariu , Frangudi-

Galatasaray klUbilnde devam eden 1 
federasyon voleybol turneleri 10 ni.: 
san cumartesi giln~en itibaren 88.
at 14 te, 23 Alemdar•caddeai, YMCA: 
aal.onunda yapılacağı bildirilmiltir. 

Bu havadisleri yar.an Yunan gar.e
teleri Çekosolvakya • Polonya - Yu. 
naniatan arasında yapılacak olan at
letizm müsabakalarında memleketleri. 
nin feci bir vaziyete düşeceğinden acı 
acı buaetmektedirler. 

Vedi haftalık 

Bisiklet garışı 
11 ni&anda başlanacak 

T. S. K. htJt• ~ )fj•Iet a. 
JiUUJ8~'i":11 • 
Ye8:t~iltf &3am etirll[ Gre \ıı~ 

ain reka.betinden kurtulup Yunanista. 

nm eşsiz silratçisi ~lacağmı görUnce 

federasyona müracaat ederek pek iyi 

.. Memleket mektupları: 

Tekirdağında 
lbAürrefl" Abmet Nuri gecesi 

tib olunan seri biaikelt ~a 11-
4-1937 de bqlanacağı ve bu yarışla. , 
ra milli takmıda yer ala.ıı biaikletçile
rin iştirak edemiyecekleri evvelce ,lin 
olunmuştu. 

Türkiye birincilikleri için idmanlı 
bulunmalan muvafık görUeln bu icL 
mancılann, yarış harici bu seri ya. 
nşlan takip etmeleri tensib edilmiş 
olduğu alakadarlara tebliğ olunur. 

lstan.bulspor 
Ankaraya .rlttı 

Bu hafta Ankarada milll küıne ma
çı olmaması dolayısiyle, Demirspor 
ve Altmordu klüpleri•İstanbulsporlu. 
ları davet etmişti. 

Sarı siyahlılar cumartesi ve pazar 
günü iki müsaQa.ka yapmak üzere bu 
gUn Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Ayııkkabfle oyuna başlayıp 
çıplak ayakla maçı bitiren 

Habeş 
futbolcuları 

lb11Urre/ik gece&ini tertip eden Tekirdağ Halkevi t~ looıu.ndM bir 
' 1 .grup 

Tekirdai muhabirimiz yuıyort•ı sevinmektedir. Bu yıl bereketli 
Bu hafta Tekirdağ halkevi, mahsul almacaimr çiftçiler söyle. 

Türk sahnesine eHssei naya··. m~tedir. 
.. Ceza kanunu", "'Sekizinci" ve lıtlmlAk işi 
"Dokuzuncu., gibi değerli eserler . lsta~l:iul - Edirne yolunun 
hediye eden Ebnürrefik Ahmet Nu· Çorİu kasabası içinden geçen kı• 
.ri merhum için iki gece tert~p . et- mmın istimlak maaraflanna har-
miıtir. Bu müsamerelere ıstıkla1 k .. 

. 1 ba lanmıı Hilmi Yücel..-- canma uzere Nafıa Vekaletinden 
marııY. e f • UGi ·1 . 
tarafından tiyatro ve lbnürrefik 1 çemıte (30.000) liralık bir tahai· 
:Ahmet Nuri mevzuu üzerinde öir sat gelmif, Çorluda dükkan, arsa, 

söylev verilerek tiyatronun değeri, tarla ve sairenin istimlakine bqlan-
halkın fikir ve zevk seviyesini yük. mııtır. 
ıeltmek hususundaki önemli rolü Ağaçlama 
belirtilmiş, müteakiben Ahmet Nu- latanbul - Edime yolunun ve 

Tire, S (Hususi) - Ödem.iş ve Ti· 
re ta.kımlan arasıhdaki maçı Uç bine 
rom seyirci takip etm~tir. Maç ba
~mdan sonuna kadar hararetli geçmiş, 
iki taraf üçer gol yapmışlardır. Bu 
maçta hakemin bazı hareketleri, klüp 
taraftarlarını memnun etmemiştir. 

ına.çıarına iştirak etmiş olan, Alman 
teni~ilerinden Von Cramm ile Hen. 
kel, memleketlerine avdetlerinde her 
ne kadar Atinaya uğrayacaklana da, 
ayın 11 inden 18 ine kadar sürecek 
oaln spor bayramında tenis maçlarına 
girmiyeceklerdir. 

Romada mUsabakalar 
yapacaklar 

rinin hayatı, bizde gösterdiği sahne ÇC§mclerin ağaçlanclmlması için 
hakimiyeti anlatılmııtır. Eclirneden 5 500 akasya ile 500 

. ~il~ha~e te~ail edilen.~ perde- ~~ht~lif meyve ve çınar fidanı ge-
lık Hısseı pyıa,, komedisının pÜ· tınlmııtir. 

Mersin • Adana 
Futb3!cu!arı bu hafta 

çarpışıyorlar 

Mersin İdman yurdu ile Adana id. 
ınan yurdu futbol takımlarının ge
ÇeD ha.fta yr.oıiııv.m kararlastırıtmıs 
olan maçı cnümüzdcki pazara tehire. 
dilınişti. Bu iki ezeli rakip takım ay. . 
ı 'ddialı mils:ıba- - Bu zencı aporuna 00,,1.adıktan 
a.rdanberl beklenen ı ı .. · · · de cıe ~ · 
kalan bu hafta da Mersinde yapacak- sonra bir gun rengıntzın ~-

• a.lrdır. ğiııd8n kork:u.yorvm. 

ftalyalı futbolcular, Habeşistan, 
Trabluı ve Somalı futbol takımlan pek 
yakında Romada kral kupası iımi altın· 
da yapılacak olan turnuvada ilk defa 
kartılaşacaklardır. 

Habeılileri ıpora flıttıran İtalyanlar, 
şimdilik Adiaababa ve Hararda Habct
lerden mürekkep birer futbol takımı vü. 
cuda getirmişlerdir. 

Son zamanlarda bir hayli terakki et
melerine rağmen potinle maça haşlayıp 
ve ayakkabısu oyunu bitiren Ha beıle
rin Romada yapacakları maçlar çok en. 
tereaan olacaktır. 

• 

r~zsü.~ bi~ ıekild~ oy~anm~ı seyir- ~ğaçİanma masraflan için Nafıa 
cıler uzennde C§Sız hır sevınç ve V ekiletinden tekrar bq bin lira 
ne§e havası yaratmıf ve iki gece ele gönderilmi•tir Bu ı... __ b' ı· " 
1 200 k . . .. 'S • UC9 ın ıra agaç-

e ya ın ıeyırcı musamereler· 1 .. ] .. l k 
de bulunmuştur ama ışıy e agaç ann orunmaıı ve 

.. H. · Şa · · da ki Sc • yetiıtirilmesi için istihdamı icap e-
ısseı yıa,, ze naı d l la 

lbrAhim, Hikmet ve İsmail Deri~ :r~ ame e Posta nna harcanacak• 

çok muvaffak olduklarından kendi
lerini tebrik etmek bir vazifedir. 

Yağmurlar 
Trakya çiftçisinin sabırsızlıkla 

beklediği yağmurlar 3 gündenberi 
devam etmekte ve rençberlerimiz 

• 

Malkarada elektrik 
Malkara ilçesinin elektrik tesi· 

satı 6 ay zarhnda ikmal edilmek Ü• 
zere müteahhidine ihale edilerek 
İJe baılanml§tır ~ .. . . 



~====,=====-=-==:c!!!!!===============~H=A;,;;B;;;ER - ~kşam postası ~~~~==============,===============~~~== 

IFransada meraklı bir ank~ j 

Saadet nedir? 
Hayatta mesut olmanın çare

leri ve yolları nelerdir ? 
Fransız muharrirlerinden Maurice 

Romain ''Saadet nedir?,, mevzuu üze. 
rinde bir anket yapmış ve aldığı cevap.. 
lan "Les Annales,, mecmuasında neş
retmişti. Bu dikkate değer cevaplardan 
bir kısmını alıyoruz. 

* • • 
Romancı Andre #::aurois diyor ki: 
"- Bu çok geniş bir mevzudur. 

Saadetin tarifini yapmak!... Birçok 
makbul tarifler yapmak mümkündür, 

Andre M<YT"l.lmJIO. göre "8<UJilet bazı 1 

mGdd1. şartlarım, tahakhuk etm&i şar. 
tile insanın 7«m<J;i kendisüe 'UIYU§ma.. 

aırıa 'bağ!Mlır.,, 

fakat bunların hiçbiri cihana şamil te. 
lakki edilemez. Bazı maddi şartların ta
hakkuk etmesi şartiyle (dünkü maddi 
ıstırap içinde saad'Ct elbette mümkün 
olamaz), saadet, insanın. kendi kendisiy 
le uyuşmasına bağlıdır. Mesut olmak 
bilhassa insanın yaşadığı şekilden başk~ 
türlü yaşamayı arzu etmemesi, kendi 
tabiatına, istidadına, fikirlerine ve zev. 
kine uygun bir yaşayış tarzına malik ol
ması, ve hergünkü hareketlerini tesbit 
ettiği nizama uydurmasıdır.,, 

- Böyle bir yaşayışa malik olmak i
çin ne gibi şeyler tavsiye edersiniz? 
"- Evvela, muhayyel ıstıraplar ve 

felaketler yaratmamalıdır. Birçok kim.. 
seler, hiçbir sebep yokken, kendi arzu
lariyle kendilerini betbaht etmektedir
ler. Bazı kimseler de vardır ki acılarım 
unutmaları icap ettiği halde bilakis bun 
latı idameden hoşlanırlar. Bununla be
raber, bunların, betbahthklarından saa
det duydukları da söylenemez.,, 

- Daha ne tavsiye edersiniz? 
"- Tesirine inandığnn ikinci bir re

çete de, maziye fazla gömülmemektir. 
Eski acdıkları mütemadiyen tekrar ya
şamak, tamirsiz hatalartlan nedamet 
duymak, yahut da kaybolmuş zevkle. 
rin hatırasım devamlı surette anmak İn· 
sam bedbaht eder. 

Mazi mazidir, ona bağlanmati lehli
keli ve kısırdır. Hal içinde yaşamayr 

saadetin şartlarından biri telakki ed.L 
yorum. Buna muvazi olarak, 'dökülmüş 

süt için oturup ağlamak n-ekadar bey
hude ise, 'günün birinde dökülebilecek 
süt için ağlamak daha az beyhude 'de
ğildir. Bize ulaşabilecek bütün fenalık. 
ları tasavvur edip sızlanmak neye ya
'rar? Bu devirde kararsızlıklardan ve 
karışıklıklardan ne zevk duyulur? Ya
rmtn önümüze çıkarabileceği türlü tür. 
lü felaketleri dü§ünerek kederlenecek 
olsak. halimiz neye varır? 

Ben, 'kendi hesabıma, mesela güzel 
bir konseri dinlerken fazla bedbin bir 
istikbalin tahayyülüyle zevkimi ihlal 
etmek istemem.,, 

- Daha başka tavsiyelerde buluna
bilir misiniz? 
"- Şunu da söyliyeyim: İnsan ken. 

dini iyice tanıdıktan sonradır ki hayat
ta bir istikamet almalıdır. Nice adamlar 
kabiliyetlerine hiç uygun olmayan mes
lekler seçmişlerdir. 

İnsan bir defa takip edeceği yolu 
kararlaştmnca, ona sonuna kadar de. 
vam etmeli, değişen tesirlerin altında 

kalmamaya çalışmalıdır. Gençliğin ha
yatta en mesutı zaman olduğu düşünce. 
sinde değilim; bu, tereddütler, karar. 
sızlıklar devresidir. İnsan, istikrar bul
duğu, manevi rejimini tesbit ettiği, 

~amanla kendisine en uygun ıJıyeni 

tatbik etmesini öğrendiği zaman daha 
mesuttur. 

Saadetimizi temin etmeye yarıyacak 
bir prensip daha: Yaşayış şekli, bilhas
sa. hayatı tel~kki tarzr. fikirleri, meş. 

galeleri sizinkilerle ahenkli olan bir Fakat saadet,, ruhu taşıracak surette 
muhitte yaşayınız. Dalına sizi anlamı- dolduran o saadet, hayır! Hatta bunun 
yan ve sizin anlamadığınız insanlarla mevcut olabileceğini bile tasavvur ede
temasta bulunursanız mesut olmanız miyorum.,, 
mümkün değildir. Hangi yolda yürüse- - Fakat nasıl oluyor da, sizin gibi 
niz yürüyün, daima, etrafınızdakilerin bütün emelleri yerine gelmiş bir insan 
teşvikine mazha; olmak ihtiyacını du. saadete inanmıyor? Halbuki 'yalnız şöh 
yarsınız. ret bile ... 

Sayesinde saadete ulaştığnuz mezi- ,. 
yetleri muhafazaya çalışınız. Öyle sanı
yorum ki bu kaide herhangi bir meslek. 
te olduğu gibi aşkta ·da muteberdir. Bir 
kadının sevgilisini kazandıktan sonra, 
onu kazanıncaya kadar sarfedilen gay
retler terkedilirse en acı inkisarlarla 
karşılaşmak mümkündür. 

Muvaffakiyet hususunda da ayni 
şey söyleebilir. 

* • * 
Kadın romancı Colette diyor ki: 
"- Size derhal saadetin tarifini ve. 

reyim: Saadet iç sıkıntısrru değiştir
mektir. · 

~ayret mi ediyorsunuz? Ekseriya tas 
vır edildiği şekilde bir saadet bana te. 
neffüs edilmez, kusturucu bir hava gi
bi görünüyor. Böyle bir saadeti asla is
temem! 

Saadet, herşeyden önce manasız bir 
kelimedir; türlü türlü saadetler vardır, 
fakat istikrarlısr yoktur; çünkü saade: 
tin istikrarı imkansız bir şeydir. Sonra 
saadet aramamak lazımdır; onu vücuda 
getirmek için elinden aeleni yapmak 
kafidir.,, 

- Fakat nasıl? 

''-Hayatın size getirdiğiyle iktifa 
etmek, yok olmuş bir saadetin parça
larını toplayıp bir yenisini yapmak için 
elden geldiği kadar yapxştxrmak. Sonra 
tahammül edilmez olan şeyleri enerjik 
pir surette ortadan kaldırmak, veyıa 
bunlara bir çare bulmak.,1 

aşka •daha ne tavsiyelerde bulu
nursunuz? 
"- Sonra aşk veya dostluk hususun. 

da kendini fazla vermekten, hislerine 
fazla mağHlp olmaktan çekinmelidir. 
Her hususta ihtiyatlı davranmahdır.,. 

Kolete göre "sa,a,d,et iç sıkıntısını 
deği§tirmcktir ! ,, 

- Saadeti nasıl tasavvur ediyorsu
nuz? 
"- Sükftnetten ve rahattan ziyade 

saadeti bir nevi endişede, hatta ıoüşkü
latta buluyorum.,, 

- Herhalde madd1 müşkülatta de. 
ğil? 

"-Neden olmasın?,, 
- Mücadelenin verdiği hayatiyetten 

başka yerde saadet olmıyacağx mütale
asında mısınız, yoksa? 

"- Belki. Saadet için faaliyet şart

tır. İşten çekilerek saadeti iradlariyle 
geçilmekte bulacaklarını uman nice a. 
damlar, sıkıntıdan patlamışlardır.,, 

* • * 
Tiyatro ve sinema artisti Gaby Mor

ley diyor ki: 
"- Saadet bir laftan ibarettir. ~ün

yada saadet diye bir şey mevcut değil. 
dir !,. 

- Nasıl, bunları söyliyen siz misi
niz? 

Gabi Morlıey "saadet boş bir laftan 
ibarettir!,, diyor 

"- Şöhret, evet, iyi bir şeydir; fa
kat bunun nekadar sxkmtdar, endişeler 
doğurduğunu tasavvur edebiliyoı mu~ 
sunuz? Şöhret öyle bir şeydir ki, muha
faza edilmek isteniyorsa, üz~rine daima 
titremek l~:tımılrr.,, 

- Aşk da öyle değil midir? 

"- Onun içindir ki aşkm da saadet 
verebileceğine kani değilim.,, 

- Fakat saadet olmayınca, ona yak
laştıracak bazı çareler görmüyor mu. 
sunuz? 

"- Başkalarını düşünmek... Yalnız 
kendini düşünmek feci bir şeydir. Ha
set ve hodbinlik korkunç iki şeyyiedir 
ve saadetin en büyük düşmanıdırlar.,. 

- Fakat bunlara karşı ne yapmalı? 
"-Mücadele ... İnsan kendisiyle mü. 

cadele etmelidir, ve öyle sanıyorum ki, 
biraz irade sayesinde insan muvaffak 
da olabilir. Hodbinlik ve has<ıt tt:davisiz 
hastalıklar değildir, fakat tunlardan 
kurtulmaya çalışmak lazımo!r.,, 

:(. . . 
Heykeltraş Paul Landowski diyor ki: 
- Saadete varmak için birkaç pren. 

sip gösterir misiniz? 
''- Evvela ölümü hiç diJşünmemek 

veya pek itidalle düşünmek. Ölümden 
korkan için, bu düşünce hay'\tr zehir
lemeye kafidir. Yarınla da fazla meşgul 
olmak doğru değildir. Mütemadi}'en is
tikbal endişesile meşgul olursa insan 
halin zevkini nasxl tadar? 

Kabil olduğu kadar bir ideale bağlı 

olarak yaşamak saadeti temin edebilir. 
Sanat, kendini ona tamamen verebil. 
mek şartile velUt bir saadet kaynağı o
labilir.,, 

- Bir sanatkarın yalnız kendisi için, 
ve sadece yaratmak saadeti için yarat
tığına mı kanisiniz? 

"- Çok defalar kendime bu suali 
sordum. Büyük bir artist yalnız yaşa. 
maya mahkftm olduğu takdirde, mesela 
hali bir adada, eserlerinin ebediyyen 
kimse tarafından görülmiyeceğini bile 
bile gene yaratmakta levam eder mi? 
Ekseriyetle, bu pek şüphelidir. 

Her yaratıcı, hakh, olarak devrinin 
temayüllerine az çok ifade vasıtalığı 

etmek ister. Bu bağı kaldırmak, ayni 
zamanda faaliyetinin zenbereğini kır

mak. bir dereceye kadar dehasını 

boğmak demek olur. Sonra ayni 
zamanda sanatkar, halkın tasvibile, şöh 
ret kazanmakla teşvik edilmeye muh
taçtır. Eserleri istihkar edilir, herkes ta. 
rafından beğenilmezse, bir sanatkarın 

"- Tabii, buı sevinç silsilelcrine sa
adet adı verilirse bu mevcuttuı. Hepi. 
miz hayatta sevinçler, zevkler toplarız. . mesut olmasına imkan var mıdır?.,, 

Jdldoc 
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Allahın umdumıadığuıı, pey
gaır ı....,.r sopa ile koğar ! -l.Jaima işi ters giden ve en. ~o
nunda en kalantor bir iş sahıbıne 
dahi müracaat ettiği halde oradan 
da yüz bulamıyan adamlar için söy
lenir. 

MiSAL: 
- Senin Uzun Ahmet elektrik 

şirketine başvunnuştu; fakat zavaJ.. 
lıyı oradan da tüydürmüşler. 

- Ne olacak, Allahın unıdurma. 
dığmı peygamber sopa ile koğar ! 

\ 
J 

1 

Surata bak da süngüye davran 

Biçimsiz, çirkin, aksi, sırnaşık 
kimselerin başkalarına karşı takın· 
dxklan çehreden kinaye olarak söy
lenir. 

MİSAL: 
Gene bugün, galiba ters tarafın· 

dan kalktın. Şundaki surata bak da 
süngüye davran! 

Malkara, Keşan, hoppala paşanı ! 

Sırnaşık, şımarık, nazlı, naz~ 
nin, bir dediğinin iki olmasını istemi· 
yen, çok yüz verilerek büyütülmüş, 
daima kendisinin el üstünde tutul· 
masını istiyen hoppa, züppe, yılı
şık, kendini beğenmiş kimselere kar 
şı söylenir. 

MiSAL: 
- Ama da şnnank, hoppa, yılı· 

şık şeymiş haaa ! 
- Ne olacak güçükken "Malka· 

ra, Keşan hoppala paşam!,, diye bü. 
yütülen çocuk sonra böyle olur •• 

......................... 

Bur-

Haydi oradan sen de, sen kimi 
kandırıyorsun, sen git de o marta
vallarla başkasmı kandır 1 manasına 
gelir. \ 

MiSAL: 

Anladun ama birader 
söylediğin kantar, Bursacı.: 
tartar. 

o senin 
keatane 

At martini Debreli Hasan dağ-
lar inlesin! ' 

Mesela Nizarnettin Nazif gibi 
fazla atanlara karşı kullanılır. 

MiSAL: 

- Ben, bir defa, tam bin be~ 
yüz metre Yükseklikte uçan bir u
çurtmanın ipini okla ta dibinden ke
sip uçurbnayı yere düşürttüm. 

- At, martini Debreli Hasan, 
dağlar inlesin! 

Bir çuval samandan kaç okka 
duman çıkar? 

Yan, Muş, Bitlis, Malatya civa• 
rınm tekerlemelerindendir. Manası: 
Çok saçma söyliyenlere, kendilerini 
her şeyde bilgiç gösterdikleri halde 
hiç bir şeyden çakmayanlara karşı 
alay için sorulan bir sorgudur. 

MİSAL: 

Mademki, ben her feyİ bilirim, 
iddiasında.sın; fu halde söyle baka· 
yun bana, bir çuval samandan kaç 
okka duman çıkar?. 
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Hep böcekle rin 
rnukallidiyiz ! 

Böcekler eğer patente alabilip 
dava açabilselerdi insanların 
bôli yamandı ! 

Bir çok 
aletler 

böcekler
den kopya 
edilnıiştir 

Böcekler, tabii techizatlanndan 
bir kısmını teşkil eden aletleri için 
ne yazık ki patenta ve ihtira beraeti 
gibi inhisar hakları alamıyorlar. E
ğer böyle bir hak alabilselerdi ve bu 
haklarını müdafaa edecek patenta 
avukatları bulabilselerdi taklitçi in· 
sanlar epey zarar ve ziyan vermek 
mecburiyetinde kalırlardı! Bu sayı
faya bastığımız dikkate değer fotoğ
raf kolleksiyonunda muhtelif örüm
cek, eşekarısı, karınca ve adi arılarm 
çeneleri, iğneleri, burguları ve bu
runları ile insanların şimdi kullan
makta oldukları aletler arasında o 
kadar benzerlik var ki 1 

Böcekl~r bu aletlere iddia hak
kında hiç şüphesiz insanlara çok ta· 
kaddüm ederler. Bunlar insanlar
dan binlerce sene evvel bu aletlerin 
prensiplerini kurmuşlar ve o zaman
danberi en pratik bir surette kulla· 
gelmişlerdir. Ancak insanlar şimdi 
kullandıkları muhtelif aletleri bö· 
ceklerden mi kopye etmişlerdir? Yok 
s:ı uzun tecrübe çağlarının neticesin
de kazandıkları meharetle mi bun-

~,___-11'\rı yopmağa m\tvafffılc'o1muşlardır. 
İşte bu dü~ündürecck bir meseledir. 

Bununla beraber ayni maksatlar 
için kullanılmakta olan bir kundura
cı bizi ile eşek arısının iğnesi arasın
da çok büyük bir benzerlik vardır: 
hatta şekilleri de aynidir. 

Kunduracı bizini, ölü hayvan· 
Iarın tabaklanmış derilerinde delik 
açmak için kullanır. Eşekarısı da iğ
nesiyle canlı derilerde delik açar. 
Resimlerde göreceğiniz gLbi her iki 
alet de eğridir. Tarihten önceki kun
duracı, mesleğine başlarken belki de 
biz yerine bir diken kullanmıştır. Bir 
gün dikenli bir çalılıktan geçerken 
dikenlerin kendi derisinde açtığı de-
liklerden dikenin bu işte kullanılabi
leceğini anlamış olacaktır. Öldürdü
ğü kılıç dişli kaplan yahut da mağa· 
ra ayısının derisinden ayaklarını ört
mek için bir kılıf yapmak düşüncesi 
aklına gelince hemen dikenin bu de 
rileri delebileceğini hatırlamıştır. Fa· 

" raziyemizi biraz ileri götürerek diye 
lim ki: Gene bir gün dikeni derinin 
kalın bir tarafına sokmakta güçlük 
çekerken bir eşekarısı gelerek çıplak 
kolunu sokmak 1Gtfunu göstermiş
tir. 

Eşekansmm derisini delmekte 
gösterdiği sürat ve kolaylık bu ada· 
ma duyduğu acı derecesinde şaşkm· 
lık vermiştir. Bunun iizerine eşeka· 
rısım öldürmüş. iğnes;ni muayene 
edince bunun eğri olduğunu gör 
müştür. Dikeni büküp eğriltemez~ 
di. Fakat tabii bir kavsi olan ince 
bir çakmak taşı bul~u,Ştur. Bunu 
sürte sürte ve ucunu incelterek ken· 
dine bir biz yapmıştır. Bu düşü~: 
cemiz doğruya pek yakındır; çünku 
alimler toprakları eşeliyerek şim 
diki kunduracı bizlerinin ilk ataları· 
m bulmuşlardır. Bunlar dediğimiz 
gibi çakmak taşındandır. 

• • * 
"İhtiyaç icadın anasıdır,, di~en 

'-= •. ·nsan için ne kadar dogru 
eS.KJ SOZ l • d 
• bö" kl r icin de aynı derece e 
ıse ce e . l b' . 1. doğrudur. Bunun güze ır mısa ı 
de adi arının hortumudur. 

Dünya yüzünde mevcudiyetinin 
ba§langıcında adi arı çok oburdu ve 

Karıncanııı 

mengcııe 

çeneleri 
hu.susi 

sinirler 
vasıta..~iyle daralır, tıpJ..'1 insanlann 
yaptığı el mengencsinm vida ile açı. 
Zıp kapanması g ib!... l"akaladıfjı §cy:rı 
kaymaması için de sathı pütii::Wdür. 

fazla tıkınması ona şişko bir gövdt> 
vermişti . Balarısı topladığı çi,.ek 
suyunu alıp koğanına götürerek de· 
po eder. Fakat adi arı bunu yapmaz; 

Kelebek tırtılı 

çarhlı di§Zerile 
söğüt ağacımn 
kabuğunu delere~ 

dt§anya çıkar 

i~nl.aT çarhh 
burguyıt her 
halde buradan 
kopya etmi.ş 

ooo gerek. .• 

Sanırsınız ki in.satıl.ar, saç makiııes· i 
köstebeğin pcn~csinden kopya etmi§
tir. Resimde gördiığünüz köstebek 
pcnçesiyZo saç makinesine dikkatli 
bakınız. Biribirirıin ayni o1duklartttı 
ve ayni şekiUlc i§lediklcriııi görecek-
siniz. 

gördüğü her şeyi hemen oracıkta 
yer. 

işte böylece vücudu şismanlayın
ca çiçekte suyun bulunduğu yere 
inemez olmuştur. Açlıktan ölme· 
mek için suya erişmek çaresini icat 
etmeğc mecbur olmuş ve böylece 
büyük bir hortum inkişaf ettirmİ§ 
tir. Çicek tozlarının bu hortuma ya· 
pışrp topladığı suların tadını _bozm~
ması için de hortumu cevresınde hır 
fırça yetiştirmİ§tİr. Kimyakerlerin 
kirli şişeleri, ev kadınlarının süt cıi
şelerini temizlemek için kullandtk
lnrr fırçalar bu arı hortumuna ne ka
dar benzer .. 

• • • 
Örümceğin kıska briyle nalbant· 

ların kerpedenlerini hiç düşündü· 
nüz mi.iydü? Nalbantlar kerpeden· 
leriyle hayvan nallarından çivi baş· 
larmı tutup çekerler, yahut da çivi
nin alt tarafta kalan sivri ucunu b;\. 
kerler. Örümceklerin kıskaç gibi 
çeneleriyle sinekleri yakalar ve etra
fına ağlarını örünceye kadar sıkış
tırırlar. 

Hele karıncaların ceneleri, miha. 
niki yapıları bakımından büsbütün 
karışıktırlar. Bu çeneler tıpkı insan 

Safjd<ı gördü!iilniiz iist ;i diT:cıı!i 1·zıııı 
şey, adi aı-mm hortıım ııdur. So?<l<ı1\ i 

de şi~c tcmhlemcoe nuıh.sus bir fır. 

ça. Beıı:cmiyorlar '11H 1 ' 

oğullarının yaptıkları el mengenele· ı 
rine benzerler. Karınca, mengene
siyle bir gül bitini yakaladı mı alnın
dan ileriye doğru uzanan eğri iki bı- \ 
çağiyle parça parça keser. Karınca
nın mengenesi olan cencleri sınır 
kontrolü sayesinde tıpkı el menge· 
nesi gibi yakaladığı şeyin büyüklük 
veya küçüklüğüne göre çarçabuk 
düzenlenir. 

Makinelerde çok mühim yer tu· 
tan dişli çarklar doğrudan doğruya 
insan oğlunun icadı sayılır değil mi} 
Öyleyse henüz kanatlanmamış ve 
koza çağında olan kelebeğin tırtıl 
halindeki !'esmine bakınız. llk önce 
yumurta halinde olarak bir söğiit a
ğacının k~buğu içine konan tırtıl, 
yumurta çatladıktan sonra sivri bur· 
kusu etrafına çark ~ibi dizilmiş bir 
takım dişler va ıtasiyle ağacın kabu· 
ğunu delerek dı_şap ~ıka·. ~elebek 

örümcek 'f.."1.s']oo,g 
gibi çenelerile 
avını yakıılayıp 

kıstırır. Bu. 
kıskiıçlilr tıpkı 

nalbaııdm kerpcte
ııine Penzer 

Kunduracı b ızı ile c.~clmrısıııın iğ .ıcsı 
f ı pl;ı tt pl~ısıııa benzer. Iümdurar.ı 

bızı ile der ide delik açar, eşckarısı d:ı 
iğ ıı.cs ilc sol•tıtyu derileri deler. 

tırtılının burgu dişleri makap çarkın. 
daki dişlilere benzer. 

"" .y. • 

Tabiat ananın mihaniki aletlerle 
te::hiz ettiği mahlüklar yalnız bö
cekler de(~1dir. Mesela berberlerin 
kullandıkları saç kesen makineler ol
dukça yeni icatlardır. Köstebek bü
tün körlüğüne rağmen kendine bin· 
lerce sene evvel saç makinesine ben· 
ziyen kesmek aletleri edinmiştir. 

Köstebek yer altından topraklan 
oyarken karşısına ekseriya nebat 
kökleri çıkar ki yoluna devam ede· 
bilmek için bunları kesmek lazımdır. 
işte bunun için her pençesinde döı
der tane dişe benziyen keskin tımnk 
ları v~rchr. Nebat köklerini bu tır· 
nakların ara.c;ma sokar, pençesinin 
daha gerisinde olan beşinci tırnağını 
da, tıpkı bir berberin saç makinesin. 
deki bıçak gibi dört tırnağın üstünde 
ileri geri or.natarak kökü keser. A. E~ 
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-29-Papaz bu sualler en sıkılıyordu. Ma- ı 
amafih devam etti : 

- Buraya geldiğinden evvelki haya. , 
tına dair bir şey bilmiyorum. 

!ettis. amiral rütbesini alımş bir bahriye 
zab:,.·.1in böyle aptal bir ~şakla nasıl 

rnlaşabildiğine biraz da hayret etmişti. 
Bu hayretine ve sabahın bu sa<ıtioe rağ 
men ev pek de pis değildi. Demek uşak 

bir alem içinde seyahat ettim. Beni Garip 
öldürüyorlardı. 

yerime 
- Civarda veya başka yerde çok dost 

ları var mr? Evvelce nerede oturuyor
du? 

- Zannederaem garp tarafmda bir 
yerde. Bana bundan bahsettiğini hatır
layamıyorum. Samimi dostları olduğu. 
nu da zannetmiyorum. Vest End'de o
turan Sir Vilfrid Denni galiba en sık 
görü§tüğü kimse idi. Ara sıra birkaç 
dÖstunu kab~l ettiğini >de duyar gibi 
oldum. 

- Hi,birinc tesadüf etmediniz mi? 
- Hayır. 

Miifettİ§ ayağa kalktı ve: , 
- Pekala, dedi, çok teşekkür ederim 

Mister Munt. Sonra ~elir çokcuklanruz 
ve hizmetçilerle görüştirüm, belki bi
rinden biri bir ıey görmü1 veya duy. 
mu§tur. 

MUfetti§ kapıya kadar gclmiJti. Dön
dü: 

- Unutuyordum, bana matmazel • Fitzgerald hakkında biraz maluma' ve-
rir misniz? Naııl bir kadrndrr? Yani 
dayısının öltim haberini almca fazla 
sanılır, mütee11ir olur mu? 
Pa~z, hemen hemen istemiyerek ve 

hafifçe gUldU: 
- Zannetmem, dedi, matmaul Fitz. 

gerald öyle kolay kolay kendini kaybe
'den einıden değil. 

- Dayısını sevmez miydi? 
- Onu demek istemiyorum. O da, 

heı: yeğen dayısını nekadar sever veya 
sevmezse öyle hareket ederdi. Yalnız, 
fazia çekingen, dÜ§Üncelerini kimseye 
söylemiyen bir kadındı. Fakat -dedikodu 
yapıyorum galiba .. Kendini görünce biz 
zat daha iyi takdir edersiniz. 

- Hakkınız var. Zaten gid~yorum, 

görürüm. 
Müfettiş, papazın rahat bir nefes al

d:ğım far ketmişti. İçinden: 
~- P.ek'. öyle ·hoş_ bir ziy-!~e!çi ol.ma. 
"' '-> ,u, ~"ı· ' ....,..,,. ' k t b drgımrzı 01 ıyorum. ~ ~ a pap~zın en-

den kurtulduğunu bu kadar açıkça g~s-. 
ter:nesine'ne lüzum var? Belki de bir 
başka sebep var. Luigham papazı, bil. 
diğime göre şayanı hürmet bir papaz
dır. Lakın görünüşe bakılırsa ... 

Müfetti§t bunları düşüne düşüne o. 
tomobilinin yanına geldi ve binerek, 
üç mil mesafede olan amiralin evine 
gitti. Kapının önünde durduğu zaman 
saat sekiz olmuştu. Lakin, herhalde 
Rundel Kroft'ıda pek erken kalkılıruyor 
du ki, karşısındaki iki pencereden biri
nin kepenkleri daha kapalı idi. Kapryı 
salıp da içeri girince, salonun temizlen
mek iizere olduğunu gördü. 'tlstü başı 
darma dağın ve hurbrl olduğu anlaşılan 
bir uş:ık kapıyı açmış ve müfettişten 

ne istediğini sormuştu. Rac, matmazel 
Fitzgeraldı görmek istediğini söyledi. 
Uşak daha ka1kmadığını bildirdi. O za. 
man Rac amiral Penistonu sordu. U· 

şak: 

- Daha, dedi, odasında! O da kalk

ma:lr. 
Rac, kendisine ters ters bakan, ve 

haliyle bu ziyareti pek beğenmediğini 
ifade eden uşağa sert sert: 

:__ Amiral odasında değil ki, dedi. 
kal1•sın. Başına bir kaza geldi. Söyle 
bal.ayım. Senin ismin ne? 
·- Emeri. 
• - O halde beni dinle Emeri. Ben 

p~li5 müfettişi Racı~ Ve derhal ma:. 
mael Fitzgeraldi görmem lazım. Amı
ral Peniston çok mühim bir kaza gesi.r
di. Senin anlayacağın öldü. Git, eğer 
varsa, matmazelin oda hizmetçisini bul. 
kendisine derhal inmesini söylesin. Sen 
de bu işi gö~üdkten sonra buraya gel. 
Ser..inle görüşeceklerim var. 
Uşak homurdanarak ve ayaklarım sü. 

rüy erek gitti, ve ancak on dakika son
ra ıföndü, matmazelin on beş dakikaya 
kadar haztrlamp ineceğini bildirdi. 

Müfettiş, uşağı, oldukça lüks, küçük 
bir •ıalona alarak, efendisinin bır akşam 
evY·~lki ahvali hakkında sorguya çekti. 
LU.in aldığı malümat hiç denecek dere· 
eene i:li. Uşak o kadar aptaldı ki, yahut 
8!Cm haberile o kadar sersemlc!l'lişti ki, 
yalnız ara ııra '"yarabbi! Aman Alla. 
hım?,. diye ı~ylenmekten başka ağzn
'dan tek llf almak imkanı yoktu. Mü-

epey hizmet edebiliyordu. 
. Rac, uşağın verebildiği malCtmatla, 

amiralin bir akşam evvel, yeğeni ile 

Fakat başkası benim 
feryat etti 

beraber. yediyi çeyrek geçe evden çık- (Geçen kımım hüli.aaaı) Benim tabut küttedek yere atıldı. 
t;ğını tesbit edebildi. Evden çıkmış, Ben& bir ta'/:nıt içinde hapsetmi§Zer· ~ünüyordum: Bu tabut... Sonra 
k~yıkhaneye doğru, papazın evine git- di. Bilmediğinı bir yere götürüyor- münkir. nekir ... Cennet cehenne·Jt, bu 
mek üzere sandalı indirmek ic:;in, yeğeni La.rdı. ÖZmii-§ miiydüm, ölmemiJ} kapı ... Cennetin de bekçisi Halid de. 
ile beraber ğitmişti. Giderken Em eriye, miydim, farkında olamadım. ğil miydi? ... 
dönüslerini beklemesine lüzum olmadr. 11- "' • "İşte megv er ölmüşüm, cennete gidi· 

' J • 

ğmı. sadece kapryr kapamasını, kılıt- Yine sallanmakta devam ediyor: yorum!,, diye düşündüm ... 
lememesini söylemişti. Bu kapı, nehire _ İşte büyük kapı. Doğrusu, dünyadan ayrıldığıma hiç 
kadar· uzanan çimenliğe bakan salonda de esef etmiyordum. Bu kadar fena· 

- Evet. 
idi. Hem kapı, hem pencere vazifesini _Bir 8.lemden bir aleme giriyoruz. liklan gördükten sonra, artık orada 
görUyordu. Em eri: • ne işim kalmıştı? ... İşte, yine tabutu-

k k · · - uyle... l k 
- Kapıyı her zaman apama ıc:;ın _ Dışarsı cehennem ... Burası cen- mu omuza aldılar .... Mis gibi gü o. 

emir almıştım. Fakat amiral de kapının kulannın arasından geçiriyorlar: 

anahtarr vardı. ne:· Fakat bakalım kapıdan girebile. _ Kızlar dairesine ..• _ diye bir ses 
Dedi. Uşağm amiralin hala oıiasmda cek miyiz?... duydum .. 

olduğunu söylemesine sebep, amiralin, Kızlar dairesine mi? ... 
Salıntı durdu. 

sabahları, kendi zile basmadan rahatsız Fakat yilregvimi bir hatıra burkult. Ayak ucumda kalın bir ses: 
edilmemesi için emir verilmiş olmasry. _Ne var onun içinde?... tu ... Kızlar dairesine!... Halbuki ben 
dı. Müfettiş, büyük bir sabırla elde etti· hadımdım ... Orada ne işim var .. Ah, 

- Bilmiyoruz ... 
ği bu malumat üzerine sordu: hainler ... Bana dünyanın o güzel zcv-

- Sabahleyin geldiğin vakit, kapı· Diğer bir ses: kini bir kere ilk ve son defa tattırdık-
mn kilidi kapanmış mrydt, ? = ~~;:r:::: öyleyse g~in. tan sonra, beni bu hale koymuşlardı .. 

- Hayrr. Fakat alelekser, amiral gel Şimdi kızlar dairesine. Lakin, sersem: 
sebile, kilidi sürmezdi ki .. Nehir tara. !:~:ı~~:~·daha gittikten sonra.: liğim esnasında, ansızın aklıma geldı 
fından hırsız gelmesi çok güçtilr. _ Halı'd '···· T--lim al .... dediler... ki, ahrette insanın bu gibi noksanla. · 
~----~~__:.~(~D~eva~~m~ı~va~r~)'.._~.!__:~'..:.:'.::::.:..::.:_~~~~~=---~:--!..-~----------:::::::::::::::~---

1 Yazan: Edgar Ric:e Burrought 
Çeviren: A. E. 
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·P a vlov iç in tikam harsiy l e b ir 
~~:Yd~' ... fi!I e ·Q~çi ~~ ea~e _ .~~h~!~u~ı~~~d~ı~ 

P~vlovic. gündüzün hiç bir şey Koylerıne donen klu a amd armEps:sy ni ye~emiyerek üzerine saldıracak· 
~w l y Ieri gittikçe uza aşıyor u. k ada-yapamıyacagını an amıştı. apu~a . w k lktr y 0 _ lardı. Pavloviç yüzlerce ızgın 

Yaklacıtıgwı zaman gatünmemesi icın bekledıkten sonra ayaga a . .. t.. b' t k tabanca ile atecı 
"J: J 1 d w• • k ğm kenarına mm us une ır e -

mutlaka . gece karanlığının b~lun- un_u e~~ş~ır~re Nırma k etmenin hiç bir faydası olmıyacagı· 
ı .. · dı T _ dogru yurudu. e yapıp yapara . . . . 

ması azım . arzanm vapuru ge . . k · d d' nı pek ıyı bılıyordu. 
karanlığında Ugambi mnağmın elıne hır kayık geçrme azmın ey_!· 1 b . . t bancasını kul· 

ce l s· d" kendi hayatı da ancak pla- şte unun ıçın a k -
sığlıklar ve burunlarla arıza anmış . ım 1 k . . b -ı dı lanmaktan vazgeçerek tekrar ayıga 
ağzından denize çıkarmağa kalkış- nı.~ı t~hak~u ettırınel sıned agkıyb . dog-ru sürünmeğe basladı. Nihayet 

- b'l' d 1 k - · Cunku Afrıka orman arın a te a- ~ f 'k lmm 
mıyacagı:m ı ıyor u. rma egrı · l "l" .. l. kayıam yanma vardı. A rı ·a 
b .. - .. S -1 k ld kt b k - şma kalacak o ursa, o umun ge ıp ~' _ ·n ola· 

ogru. ıg ı o u a~ aş a, agzm- h" 'k . cekti Dü . kendisini duymıyacagına emı .. -· 
dan dışarı da bazı dagmık adalar da çatması ı·ııç ~eçı h~ıl~e kl : 1 ş rak içine atladı. lrindeki tek kuregı 

d rnan yer ı erın ze ır ı o arıy e can .. .. . . i o1anca 
var r... .. .. .. vermezse, yırtıcı canavarların sivri yak~hyarak, kuçuk ~ekney ın de .. 

Butun bu duşuncelerle orman• d. t kl rı ltında parcalana• gücıyle ırmaktan aşagı, vapurt: _ 
1 . . d l k p 1 · ıs ve ırna a a J • ld _ d ... .. .. tmeae: ar ıçın e saat erce oşan av ovıç, kt mirlı o ugu yere ogru yuru .., 
Ugambi ırmağının kollarından biri ca ~ l . ... kıyısrna vardr basladı. 
kenarındaki Mosula köyüne gddiği ... av ovıçbırmalgkıntan artık patlıya Kayık küçi.lk dereden asıl Vg~~~ 

k" .. vl l K" .. b gı zaman sa ırsız ı - k d k ·ı yuru 
va ıt 1 og e o mudştuk. d~~~h. adşı cak bir hale gelmişti. Az sonra su· bi ırmagına ç~ rp a a ıntı ı ~ ka· 
ve yer iler ora a en ısını ıç e d' - . d ""ıya docn.u bir meğe basladıgı zaman gecentn 

1 B d k vun ırsegın en aşag o· · l kl .. .. ka· · 
hoş karşılamadı ar. u a ama arşı k- ... ld' .... . .. dü İcinde genç ranlığı Afrika ıssızı arı ustune 

. . . d d kl k .. ayıgın ge ıgını gor · . .. d" 
emnıyetsızlık uy u arı açı ça go- b" 1. d S h'le doğru yavas natlarrnı açmak uzerey ı. k 

l d Z R k f .1 p l ır yer ı var ı. a ı ~ • k d·-· h ttrrına rü üyor u. aten o o ı e av o- k" k k' ordu. Köyün az A mtrnrn ver ıgı ızt ar 
vicin evvelce uğradıkları bütün yer· ~avt.~şd ureh'l çetl ıyd . kayıg""ı da ka için elindeki gürekle uğraşmaktan . • .. . . . . f l . us un e sa ı e a a ı , · 
lı koylerın ahalısı bu alçak hen erın kt'kt nra az serinlemek geri flurmuyordu. . . 

l .. .. .. .. 1 f d raya çe ı en so I k ... . k .. )erını 
zumunu gormuş, on ar tara m an . . b" .. k ... l birinin gölgesi- rma aşagı ıner en ~oz .. 
erzakları yağma edilmiş, yahut ka- ıçm uyd agaç arın batı tarafından ayırmıyor kendısıy-
dmlarma 'sataşrlmıştı. Bu yüzden ne pa~ ı.. . . d kendisini koru le Kinkayt vapurunun demirli oldu· 
kendilerine fena halde kızgındllar. ~-v .~vıç ıçın etn a teşekkürler. ğu ver arasmdnl<i gece perdesini yırt 

.. .. . . . yan gonınmez şey an :. d 
Koyluler ' Pavl~;ıçın kayık ıst:· etti. Kayığın ayağına kadar gelmiş mar,a sa~:şı.~or y. . a -

1 mesine karşr, sert yuzle kayık vcrmı. olması ne büvük nimetti. yerinden Duşunuyor ve meraktan bay g 
yeceklerini söylediler. Bundan baş hic kıpırdam~dr. C:n'71erini ağacın ı:ıldırıyordu. 
ka herife köyde durmayrp hemen altrna uzanmr~ ohn karaderili deE• Acaba Kinkayt Yapuru J..,fı}a U
defolup gitmesini emrettiler. kanlıya dikti. Bu adam neredeyse u- ııambi ırmağmm sulan üstünde ve 

Pavloviç bu emre karşı durmak yuyacak gibiydi. demirine bağlı duruya! muydu? 
İstedi. Fakat o sırada cevresini yüz Simdi zehirli yılanlar gibi, yerde Yoksa maymunların oglu şeyta:ı 
!eri pek korkunç olan birçok yerli sessi~ce sUrünerek Afrikalı çocuğa T arzan, sise aldırış etmiyerek denı· 
savaşçılar sarmıştı. Hepsi de herife yaklaştı. Ayağının altında bir ağaç ze mi açılmıştı~. . . 
saldırmak için küçük bir işaret bek- dalı cıtırdadı. Bu suallerin cevabı kendisi ıçın 
liyorlardı. Ellerindeki keskin mızrak Uyuyan yerli uykusunda sıkın• şu anda ne kadar değerliydi! Di.~~· 
larm ucu yüzüne kadar uzatılınca tılı bir surette kımıldadı. manlarm ;. n öô.inü alm;:ıktan başka 
köyden çıkmağa mecbur oldu. Pavlovc o anda tabancasını ce- kendi hayatı da bu cevaba bağlıydı. 

Köyden çıkarken köylüler ken- kerek çocu~
1

un üstüne çevirdi. Fakat Vapur rrınağın ağzmda:ı kalkrp 
disine bir daha buralarda görünme• herifin korktuğu olmam:ş, gözleri· gitmiş ise, kendisi ıssız Afrıka bu
rnesini, yoksa canını cehenneme ni bile açmaksızın tekrar uykunun ccı.klcmnda en büyük tehlikeler en 
göndereceklerini de ayrıca bildirdi- derinliklerine dalmıştı. tiiyler \irncrtici ölümler karşısında 
ler. Hatta birkaç savaşçı da uzakla Taş yürekli ve insanlık duygula. kalacaktı. 
şrrken kendisini epey mesafeye ka- rmdan uzak bulunan Pavloviç zaval- Pavlovicin kayığı, gece karanlık· 
dar takiP. emişlerdi. lıyı hemen oracıkta öldi.irüverecek· lan arasında, zift renginde görü~.en 

Kuduz köpekler kadar kudur- ti, fakat korktuğu bir ~ey vardı: Ta- sularda kayrp ~iderken o, baş don· 
muş olan Pavloviç için irin homur- bancanm sesini duyan Mosula köyü dürücü bir hızla gittiğini sanıyordu. 
danarak ormanın içine daldı. fa. adamları ne olduğunu anlamak için Sahiileri bile ·~örmüyor ve Kinka!t 
kat yanındaki · savaşçılar kendisini oraya koşacaklar ve kendi köylerin" vapurunun sabahleyin bulundugu 
bırakrp uzaklaşınca, durdu ve dik• den bir delikanlının Pavloviç tarafın noktayı geçmiş olmaktan korkuyor 
katli dikkatli dinlemeğe başladı. dan öldürüldüğünü görünce, ateşli du. (Devamı var) 

rı kalmazmış.. . Tam uzviyetli olarak 
diriliyordum. Belki de dünyadaki 

mahrumiyetler :min 
üzere, b~ni ilkönce 
yolluyorlardı. 

acısını çıkart. 

krzlar dairesine 

"- Ay15e ... Ayşe ... - diye için için 
inledim. Sen, yalnız ren ... Yalnız ~eni 
ist iyorum .. Dünyanın ve ahret:n. '"hat
ta sarayların hatta cennetin bütün 

kızlarım ve meleklerini istemem ..• 
Yalnız seni isterim ... Yalnız seni: ... 
Sen olmadıktan sonra. .. ,, 

Evet. .. 

Ayşe olmadıktan sonra nazanmda. 
ceruıe!in bile manası yoktu. 

Derken, birdenbire, ceminki münkir 
ve nekirin sözlerini hatırladım: An· 
gilikiden bahsediyorlardı. Ve galiba 

CC'hennemden geçtiğimiz sırada bunu 
söylemişlerdi. Acaba. sevgilim hıristi. 
yan olarak mı öldü? Cehenneme mi 
gitti? ... 

Öyleyse, cidden cenneti istemezdim. 
Şu dakikada anlıyordum: meğer 

ben Ayşerni nasıl seviyormuşum ... 
- Buraya bırakın ... 

Tabutum, yine yere atıldı. 
Sonra, başkaları aldı. Şimdi gül ko. 

kuları bitmiş, Sünbül kokuları başla. 
mıştr. 

Dışardan da bir ses: 
- Sünbül... Sünbül ... 

Bu. musiki kadar güzel bir kadın 
sesiydi ... 

- Nedir o? 

- Sana gelmiş ... Herhalde bir he-
diye olacak ... 

Kızgın, öfkeli bir ses : 
- Koyun içeri... Ben de 

rum... Açın bakalım neymiş ... 

Ansızın bir musiki sesi işittim ... 
Öyle bir mus iki ki. ihtimal dünyada. 
nazirini i şitmemiştim... Kendim de, 

musiki mensubu olduğum halde, bu· 
nun mislini mcnendini duymamıştım ... 
Fakat ~arkı söyliyen kadınlardı ... 

O esnada, içinde yuvaralndığım he. 
yccanların hepsini unuttum. Bu güzel 

nağmelerle gaşyoldum ... Tabutu yine 
yere bıra.ktılar ... 

'fam, musiki faslı en güzel yerinde 
ic!.i ki, birden bire bir haykırma i§idıl. 
di: 

- Susun ... Hepiniz susun ... Hiçbiri. 
nizi işitmek istemiyorum •.. Gözüm bi
rinizi görmesin.. Bütün k:zlar d;şan, 
udunuzu, kemençcnizi, tanburunuzu a
lın ... Yallah ... 

Güzel nağme, bıçakla kesilir gibi 
dindi. .. ~vlan sürüsünün avcıl:ırdan 
kaçması n~vinden pıtır pıtır \'e ürkek 
bir ka"ışma duydum ... Hepsi ee tabu
tumun yanından ge~tilcr ve kayboldu. 
l::ı.r ... 

Deminki h iddetli ses: 
- İl}" rn :::de bir alçak var ..• 
Birkaç ses birden: 
- A,...,.,, c:c1 tlirni:::! 
Hiddc~li ses: 

- Doğru söylüyorum ... İçimizde bir 
alçak Ya'" ... Aleyhimizde ça!u;..a.nlarla 
birlik olmuş ... 

- Kimlerle efendimiz? 

- Türk casuslariyle .•. Hem de ha. 
rimimize kadar sokulmuş ... Ona o de. 

rece itimat ettiğimiz halde bizi satı
yordu ... 

- Kimden bahsediyorsunuz efendi
• ? 

mız .... 

- İ~te ~undan... Vurun, gebertin 
kara.tayı ... 

Tabutumun üzerine çekiç darbeleri 
inmeğc başladı. 

Ba~11raca.ktım... Ma.hvoluyordum ... 
Kendim i müdafaa edecektim_. Ah, öl. 

medcn evvel haykıramamak ne feci .. 4 

Fakat . benim yerime ba~ka biri can. 
luraş bir feryad kopardı ... 

(Devamı uar) 
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Şehrin meseleleri 
......... ızm=:::::aı .......... ~::.--- Fransız müstemlekecilerine 

PAZARLIK 
ABoş veırnş HşOeırlnde 

BİR KANSERDİR 

uriyeli haydutlara 
...... ı bir ihtar ' • 

ve 

Bu fena adetin önüne geçmek\ 
üzere mücadele lazımdır 

(Da§ tarafı 4 'iincil<lc) 
yapacağımza kar~ı:nıza mert lıir dü~· 
man gibi çıkınız! Türkler. mtrtlikten 
hazzederler. (Bra'JO sesleri ve sürekli 
a!l: ı~lc:r). 

ti ~a.kaveUe karşılamak, ne de entri- ı duğunu henUz tahmin e~mi~'OMJ?'" Eu 
kaya ka~ı entrh;aya b:ış vurmaktır. sebeple Hatay d1..-:ısl :ın~eli noktaı ra-

Açıkça bu şekill~in pe§:nc dü • zırcl:ı·ı yn.rıd., m~.1 ,.~ :·c:ıi hudud ha. 
::üp, bunlann yuvasına girip, heslen dı-c'~ri rc"cb.l~ . ':i C:c·;lct &.rr.!:ınÖa. 
diği yerd~, hududun öte tarafında, heni -: r1t1''~"'"rc r:: .. c"::.n ederken 

lstanbulda, pazarlık ad;tinin Bu i.içiineü ~ahısla cereyan eden 
şimdi ki şeklini almasında muhakkak bir yarım saatlik çene ça~ma~a~ 
ki sevgili yahudi vatandaslarımız bü. sonra kuma~ı ka a alı!ak begenırs. • 
yük bir rol OYnamışlardı;. niz? T arn on altı adet lirnya. Oii-,i'. • 

. ~u l;al ~rtrk öyle bir şekle gir· nün bir kere 36 lira nerede, 16 lira 
mıştır kı, dort bir tarafında "fiyat ncrcd<". 
maktudur,, levhal""rı l k .. E.~!er alıcı ben veya bir başkası 1 • " ası ı oca mu- - . 
csse11e erde hılc hic c k' d ol""'vdr. hir ~üphe yok ki ayni kuma 

1 k . . .e ınme en pe.· J"· "1 :ı b 1. I 
zar ı yapnbılirsiniz. • 111 en ucuz yirmi ~ ıraya n acaktık. 

• * "~ :ı: • Gene ayni nrkadnşrm, bir yahu· 
Bir gün, Karaköyd k' b " "k . di ınagazasından al.tr lira.ya a. ldrğ.ı bir 

hudi m ] e 1 uyu ya 1 16 l d kl 
kadas agl a~ anndan birisine, bir ar- kundura irin evve a ıra ıstc ı · e-

ım a ucraber k l w rini söyldiği zanıan:hayret etmiş ve 
gittik. Vitrinde b ... u;:ış ·a ?1~ga icimdcn: 
birisinin fiyatını 8~~d~k: · erımız en • __ \ 'ah. \'3 h demiştim. Bu c:n·ı·· 

- Mademk' ·· 1 rnn to.biati değişiyor, evyelce hiç 
nız ot :ı k ı uç metre ala~.;:s~ ., d' 

' uz qo uz lir d · vnh:ın sövlemr.z 1• otuz alt b a e er, ama sıze • ' · • o;: • 

A k ıyda ırakrrız, dediler. 1 ki h 
bir k r a aşım talebedir ve i.istelik Bu "ekil pazar ı . ara şe rin her 

uma~a bu 1 d , s"'mtı'nd~e rastge'lmek mümkündür. 
ib·ı ~ ca ar para vereccr;: ~ 

g zengın de d .... 1d. B . . Kaprdan yoğurt mu alacaksr 
kulag .. ı .... 1 . egı ır. unun ıçın . hakkak k'l na egı dım . nız? ısrar edersenız mu . ı o 

ralım-: Bt u çok p~halr, başkasını so· başına beş kuruştan ~ ~ k_u~u~a kadar 

O 
ıı; ersen? b' r tenzilat yaptrrabılırsınız 1 
• l&fımı d } 

1 
Yazın bir sandal gezinti,-,i mi ar· 

tara: uymamış gibi tezga ı· · l 
u edi}·orsumız? saatıne a tnuş ku· 

Ç • z w b' 
b - ıkar da bakalım! dedi, ve ru~ istemesine ragn:ıen az ır gayret· 

ana man 1 b. le ;andnlı yirmiye tutabilirsiniz! 
Bi a ı ır göz işareti yaptı. ~".pka mı alacakııınrz? On lira 

l. . r Şey anlamamıştım. Otuz altı 'o/C• d d 
ıra ısten b' istenilene hiç çekinme en ört lira 

:za bı .. k en ır ~alr, haydi haydi otu-
.a sınlar dıyc d" .. d" \'eriniz! 

v uşun um. 1 k kt d d h.Uma~ı .. .. .. d l · Et fivat arı nz ço · ma · u ur c• 
rip Çevirip b okukuze ser i er: evı· 2il mi? Böyle olmasına rağmen ki· 
siirtcrek a tr • • parmaklarımızı Jo başın~ b~ kuru~ o~a~ı alrnnk i~-
i~ini b't~d~kaycne ettik. Arkadaşım ten bile degvildir. 
b' 1 ır ı ten sonra gayet ciddi b ır tavırla: Yumurta. kahve, kara iber .. da-

0 ha aklınıza ne geliyorsa hepsinde 
1 d.- ç metresine 1 2 lira veririm. v k 1 
re ı. pazarlık kabildir. ı eter ·i pazar ık 

T ·h yapmasını biliniz. 
0 czga tar kafasına odun)'·erniş Hiç de iyi bir usul olmıyan pa• 
ır adam haliyle bir müddet surat:· zarlık i~lerini ortadan kaldıracak -

n-ırza baktıktan sonra hemen kuma:q. b ı · k · od t artık e ediye mı vo -~a tıearet ası 
opunu :rakaladığı gibi yerine koydu mı h;:ıngisi is~ - bir <>.n evvel şuna 

ve bir daha yanım·ıza yaklaşmndı. el atsa da vatandacıların rahat rahat, ' 
Doğrus•ı arkadaşıma kızmıştım, "aldanmadan .. mal almalarını mÜm· 

Pazarlığın da bir haddi vardı. Tez· ki.in kılan herkes bir ohhh J.. rt!kse. 
gahtardan daha rok içe'!"lemi~ bir su- N. YOKSUL 
t«tla ters ters yi.izi.ine baktım. Anrr -----·---

... l 1 

a~ır kam 'a doğru giderken kulağ:· ıfcit09}1rafDaır Dçftn 
rnn frsıldadı: aı rEDektırn ki D 

- Ş=:ndi görürsün. • 
Tam kapıdan çıkıyorduk ki. beyin,, 

nrk mızdan bağırdılar. Fotoğrafçılıkta rastgele tahmin . 
- Mösyö, mö:;yö. inin önüne geçmek için yeni bir 
1 )öndük. ba<>ka bir adam hlir- "elektronik,. usul kC§fedilmi~ ve son 

n1ctle yanımıw. ":rakla~tı. znmarılarda tecrübeleri yapılmı~tır. · 
- Nic.in hemen çıkı.vorsunuz? B ) f t v f 1 • · • • u usu o ogra ma <ınesı ı--ıne 

Bir kere de benimle konuşun, belki giren 1~ık -~il~_tarrnı kontrol edici bir 
uyuşuruz. I lem, başka kumaşları· 'k d - e!ektrı · goz ur. 
ınız da var. Bir fotoğrafçı çekmi~ olduğu en 

Bi7-im ahbap rsrar etti: iyi foto~~a~~· bu fotoğraf çekilirken 
- Ben, o kuma~tan bl\~kasını is~ nınkine ustunde bulunan elektrik & .. 

temem. ıe:i nas1l idiyse aynı ayarda bırakmak 
- Onu verelim. Knç lira demiş· ~ııretiyle , istediği kadar teksir edebi-

tiniz? Jecektir. Bu alet~ "elektrikli beyin,, 
- On iki. adı , ·r.rilmektedir. 
- Çok az ... İmkanı yok .. Bir da- ''Elektrikli beyin., bundan böyle 

kika.... fotoğraf makinesinin ister"e ayarla· 
Adamcağız bir mc:ı.sanm yanma rı değişsin yahut resimleri çekilecek 

gitti. Dosyalar, defterler, gene do!.- miiteakip e~yanm ışıkları parlak ve 
yalar karıştırdı. Bir takrm hesaplar koyu olsun hep aynı neticeleri vere· 
yaptr, yanımıza geldi: cektir. 

- Son fiyat 30 liraya brrakırım. 

- Ben o kadar para ''cremern, 
yarım lira daha çıkıyorum, on iki 
buçuk olsun. 

yeırıne 
mayın 

Gene hesaplar, dosyalar: İngilterede son hafta zarfında beş 
- Yirmi sekizden on para a~a~ı tonluk bir kamyon üstünde yapı· 

olmaz ... 
Arkadaşım bir fedakfırlıkttı daha 

bulundu: 
- On Üç lira \'eririm. 
Sntıcı. elindeki dosyayı hırsla 

masanın üstüne attılctan sonrn uzak 
la~rrken bariz bir yahudi :;İvcsiyle 
söyleniyordu: 

- Sizinkisi miişterilik değil, o· 
yuncak. Alay edecek başk<?ı yer bu
lamadınız mı? 

Ben daha fozla kı::mış ve .. bil
mem neden . kıpkırmızr olmuş kapr 
ya doğru ilerlerken yolumuzu ka· 
lan tur bir zat kesti: 

- Bu kadar çabuk gitmeyin ca
nım. Bir kere de' benimle konuşun. 

!mı tecrübede görülmü~tür ki: 
B:!nzin yerine kömürden taktir 

edi!en gazla i~liyen arabalar çok ık
tis:ıtlrdır \'e benzinin ynrı masr;ıfiy· 
le aynı i~i görmektedir. 

Kömürden istihsal edilen sulu 
mahruk bu kamyonların önünde • 
radyatör yerinde olan gaz deposuna 
doldurulmakta ve işti<>.l ettirilmekte· 
dir. 

Maden kömürü olan bütiin mem
leketler yavaş yavaş benzin ve gaz 
kullanmaktan vaz geçerek maden 
kömüründen taktir suretiyle elde e~ 
tikleri sulu mahruku kuilanaeaklar· 
dır. 

Refik ln:cnin sözkri 
Mazh.:r ;,rn:ittcn sonra P.c:B: tnce 

( J\Tan:sa) k;.i:-!iayc geitli ve <lctli ki: 
"-On be~. yirmi gün evvel D:hiliye 

vekilimizin husuı;i bir trenle ~arka C:oğ· 
nı gittiğini ö~renince. sebcp1cri üzerin
de taJii bir tevat;;;uf bıısıl o:mu~hı. 

Millet i~lerile yal:ından al5kacliır ol. 
mamn nrdi~i vazife 'Clolayı!iilc öğren

dlk ki. b:r ti1kım e~kiya cetcleri cenup 
hudud·ı:nu•:l1 yüz kilo:netrcye yakın 

me~cıfe kadar içeriye girmi~. fakat va. 
ta1ndaşların birl:aç tanc:;ini ö!<lür·Jükten 
\'C b:rkaç tanesini soy<lukta:l sonı a. ve 
nihayet b!r takır:ı fırsi1tlarclan iı.tifade 

eJerek, aynı veya b:şka yoldan geçmiş· 
!:rdir. Bu geçmcği müteakip hududu. 
muzun k:uşısında yaptıkları bu ttcavüz 
~eki vahşi muvafffakiyctlcrinin ~cnlik
leri bizim kulakl;ınmıza gelcC'ek kad<ır 
inikaslar yapmış ... , 

Refik ince muhtelif devirleri muka. 
yese ettikten sonra Cümhuriyet devrin
de Türkiyenin, mazhar olduğ:ı büyük 
emniyet ve asayişi tebarüz ettirdikten 
sonra demiştir ki: • 

"- Hadiseyi alelade bir vaka telak
ki etmiyclim. Dahili ve harici bakım. 
dan muhakeme edilen b:r haci:senin al· 
tında mündemic manaları tetkik ederek 
dahili ve harici tedbirle.de önünü almak 

.YOlunC:aki kararlar şay;:nı takc!irdir ... 

" Suriyelilere acıyorum t ,, 
Refik Şevket bundan sonra Dahiliye 

vekilinin nutkunu uzun uzadıya tahlil 
ederek demi~tir ki: 

"- Bu beyanattan anhyacağr
nuz ı~ oluyor: Bizim hududumuzun 
cenubunda hakikaten bizimle mer 
gul olan sivil namı altında fakat res· 
mi müesseselerin elemanı olan ana
sır vardır. Bunlar Suriyelilerdir. 
Suriyelilere acıdığımı bir defa daha 
hu.zurunuzd3 ifade ebnekle teessür 
duyuyorum. 

· Dün bizden aynlan bir zavallı 
millet ki bugün alalaızlıklariyle bü. 
yük bir devletin aleti olarak emelle· 
rini tahakkuk ettinneği tahayyül e
diyorlar. Çok zannederim ki bu 
körlü'tleri kendilerinin hayatına r.ıal 
olacaktır.,, 
Re~· Şevket sözl('rine şu cümleler. 

el nihayet vermi§tir: 
"- Dahiliye Vekilinin dediği gibi, 

eğer beynelmilel bir cürmtimeehud 
mahkemesi olsaydı, bu c~kiyanın he. 
yeti wnumiycsinin o mahkemede mah· 
kum olacaklarına. dair ellerimizde de. 
liller ~·ardrr. Bu cşkiyayı ,.e hırsızla
rı siya.si milcrim olarak tanımak, ha. 
kiki katilleri mııhafaz:ı. etmek bence 
doğrudan doğnıya medeniyetle hiç a. 
lakası olmıynn bir harekettir. (Bravo 
sesleri>. 

1 

Dahiliye Vekilinin beyanatı içer -
sinde ı;:ok tc\'akkufa ~ayan bir fıkra 
Yardrr ki ~udur: "Siyasi teşebbüsleri. 

miz müsbet karşılanmamıştır ... Bı";'nun 
manası bize karşı yapılan hnı eketle. 
rin de\•am edeceğidir. Tiirkiye bunn. 
asla muvaknfat edemez ... 

Bir onbaşmuz bile Suriyeyi 
ayaklundırabilir 

Refik &:vketten sonra Ziy:ı Ge\'her 
Etili kü~ü.rc ;;eldi, Şükrü !-\ayanın 
hüki'ımet namına yaptrğı beyan:ı.tı haz 
la dinlediğini söyledi Ye dedi ki: 

"- Eğer biz, çete te~l:ilatı yapıp 
da Suriye hudutları içine girecek 
o!ursıık, bir çavu;umuzun değil. bir 
onba~nr.·zm ~ehirieri aya~a kaldıra
bileceğini kimse zannederim ki in. 
kar edemez. Beni:n b:r cavueumun . .. 
lru:nımda!ı altmd'\ gidecek olan her 
hangi bir kıta Suriyede yer yer halkı 
ve şehirleri kalclnmak iktidarındadır. 
Bunu ar:ıkça bilmiyenler:in biL-ncsi 
lazımdır. 
Eğer Fransa hükumeti veya onların 

pey!\i olan Suriyeli1er bu h'l.lin önüne 
gc;mczlcr \·c ııormal vaziyeti iade ct- ı 
mczler:ıc b:1.c dii~ccek \'nzifc ne şak:ı.Yc 

bu yılanı yuvumda imha ebnek fi. menfi tc~:ıislere if;'.:1~·, ·c~me'• i!!€mi. 
zımd,r. lc;ıp eders~ ordu da gönderi· yoruz. Suriyede !toyu tir Türk cl~s-
riz ve hain yuvalan imha ederiz. manhğr propaganda.•>ı ya:nld1ğmı ben 
Bundan b:ı~ka yapacak bir JeY yok- de b~yanatm1da zikretın•ştim. Anr.ak 
tur. Bunu da millet yapar. (Allat· bu propa:;andaya kartı ~imdiye ka. 
hır). dar soğukkanlılıkla ,.c kendimizi tah· 

Fransaiım vaziyeti rikA.ta kaphnnıyarak hareket ettilc. 
Ha.Hl M-enteiı (İzmir) - Vak'a Su. • Daima kaniiz ki, Suriye halla b:. 

riyeclc olduğuna göre alaeağrmıı ted- zım kendilerine kar§t iyi niyetimiz· 
birleri ahrl{ci1 Suriycnin vazi~·eti gö. den emindir. Hatipler de bu ciheti 
zönünde tutulmak lamngelir. Orada te~~ ettirdiler. Tahrikat yalnrı 
bir mahalli hUkimıet vardrr. Fakat polıhkacdann eseridir. 
manda altında bir hükUmet. Mandater ' Bu hakikat tilrlü sebeb ve ve.silelcr-
devlet Fran.~ olduğuna göre Fransa le ne kadar g;zl<.>nmek iatenirsc elbet-
ile milna!ebatımızm mahiyetini eYYe. te ki yakm bir atide mevdana cıka. 
lcmirde göze almak 18.zımdır. caktır ve hatta Rlındiden de cıkmıştır 

Fransa Harbi Umuminin kendı bii- bile denilebilir. Bize kar~ı söylenen 
tün em:? ilerini tatmin eder bir surette ısözler:n. yapılan iftlrııJann ve • ;. · · " · 
tesis elmiş olduğu st.."l.tükoyu muhafa. la.n fi!!avvuralın hatib!crin ~yleôiğin· 
za etme't kaygusundadır. Bundan do· den fazla olduğunu söylem.ek ıs .... Jvr. 

lnyıdır ki umumi suhl me~1esınde dai. lar ama iftira m:ı.lıivctinden fazla ol-
ma. kendisine hariçten yarclımcı ara. duğunu bizzat Suriyeliler iyi bilirler. 

Zannediyorum ki, Easvckilimizin bir m:ı.ktadır... -
Halil Ment.eş Montrö rnuka,·elesinin iki vesile ile kom§u milletrcr.c karsı 

Fransa menafii burnundan haiz bu- ~cste.rdiği hassasiyete uyarak ,.e sa. 
lunduğu ehemmiyeti tebarüz ettirdik. hırlı davranarak Suriye milletini bize 
ten sonra dedi ki: gösterild:ği gibi dü~maıı olarak kabul 

"- Gerek umumi suıtl da\'asmda, etmemC'ldiğimiz c".aha muvafıktır. A· 
sıl Suriye halkının ma!Unıu olmak 18. 

geri?k diğer · hayat m~!cllerinde na-
zarında bir derece kıymeUi olması zımge1en hakikat §udur ki. Sud\·e 

\'ahdetini bou:.n ve onu tak~im eden 
lıi7.ımgeeln Türkiyeyi, Fransa.nm ih. ne Türklerdir, ne de Türkiyedir. Bila-
mal ederek Ye anka.sdin Suriyeyi har. k 's daima talebkrimiz;le bu Ya.hdeti 
be tahrik ederek bir muharebe ııafha- temin etmek istedik. Bu hakıkat Ha. 
sı açmasına ~n ihtimal vermiyorum. tay hususiyetini tağlit ederek µhrif 
Meseleyi ;,u iki cepheden müta.ıea et. etmiye imkan olmıyacak derecede a-
mek lhrmdır: Fraruıa istemiyor da şikar<lrr. • l 
mahallt hükumet yapıyorsa, madem ErvıeniJerin ·vaziyeti 
ki Franııa orada emniyet ve asa~;~n Şunu da arıxtmek isterim ki. bir de 
tem.ininden mes'uldilr, binnctıce biz; haübler orndaki ar..uırı muht Jitt'den 
}!"tansa ile hesablaşmak mttburfye- bahc:ettiler. Bu anrunr ar:ı.smda mnt. 
tindeyiz. Binaenaleyh Fransa bizimle buatta görüldüğil gibi Fkmenilcrdcn 
beynelmilel münastbatta, bilhassa Bo. de bahsolundu. Hatibclrin ima cttik-
ğaztarm hususi vaziyeti dolayısiyle leri , anasır da bu olmak gerektir. Bu. 
Türkiyen.in dostluğunu takdir etmeli. na dair de maruzatta bulunmak iste-
dir. rim. TUrklerle Ermeniler arasında tes. 

Fransa orada doğrudan doğruya kin olunmaz bir dügmanhk olduğu n:ı-
imil olmasa bile emniyet mesuliye· zariye.sini ileri sürmek bur politika. 
tini deruhte etliği Suriyenin tahriki· cıların geçim vasıtası olmuştur. (Bra-
tiyle bizi emniyetsizlik ve anarti içe- ,.o sesleri.) 

risinde bulundunnaıma tahammülü Hatay da\'a.smda Türklerle Ermeni. 
müz olmadığını elbette Hariciye Ve- !er orastndüki münasebet bir defa da-
kilimiz Fransa kabinesine söylemiı- ha münakıuıa me\~uu oldu. Türklerie 
lerclir. Bu huswta bizi tenvir elme Ern·eniter. hnkiki VI.'!. tnbii menfaatle. 
ferini istiyorum. rinın ilc..~ilc cnstenktif olarak yeni-

Esmayı Üzerlerine den b ir defa daha biribirlerile ya.km. 
su;ratmasmlar ı hk his!cttiler. Hnkiki va::iyct bt•dur. 

11 S · ("! Fakat e~ki komita<'llar tekrnr a~ya yruı amı .. uş) - Basrada teca. 
Yüze uğnyan bir İngiliz için bir filo girdiler. \·e II&tayda iki millet ara-
gönder~n tngiltere hükumeti orayı !"mda yeni bit dücımıınhk ha,·ası ya.. 

ratJl'<ı.k i~'n ga}TCt gfü!terdiler. 
yakıp yıktıktan sonra B:ısra limanma SimdiJik manz .. a, komitacıların 
astrğı bir levha.da fU beyti yazmıştı: t•!!d~atm•n yer bulduğu merkezin. 

Cehaletle teoavii.z etmeyin s::: . dedir. FaJ·at bizce bu d:ıhi zahiri ve 
SiUilıı ochil o~andan caiıiliz bi::. muvakkattir. Bizimle beraber olmak 
İlyas Sami bu beyti okuduktan ta gösterdiği samimiyetin kıymeti a· 

sonra Suriyelilerin bu i~i • cr.hillikle z:ılmamışhr. 
yaptıklarını söyledi ve dedi ki: Ar 

kad~lar. son söz olmak üzere 
- Ben bugün yÜk.se!< huzurunuzdn. 

a.rze~mc'' !sterim ki, Türklerin huzur milletin huzurunda haykır;yorunı. 
• \'e huku'rnnu ve memleketin hududu-Türklln huzur ve sükiınunu ihlale yel. 

tcnl.'nlcr Hatay hududu boylarında 
Tür!• ,·atanda~lanna teca,·üz ed~nler 
esmayı Uzerinc sıçra.tr..r.hr olacaktır. • 
Dahiliye Vekili tekrar kürsüde 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Ka.ya bunun üzerine 
tekrar kürsüye gelerek ~u sözleri söy
lemiştir: 

"- Arkadaşlar, sayın hatiblerin 
cenub hududundaki vukuat üz.erinde 
g?sterdi~leri hassuiyet .gayet ta.bit 
dır. Aynı ha.s.!a.qiyet memleket efkarı 
umumiyesinde de vardır. Hükfuneti. 
mizin de bu has~iyetle muvazi ola
rak tedbir almnsmı da tabii, zaruri ve 
~:ıntıki bulursunuz. Biz de bu hasstt. 
sıycte muvazi olarak • tedbi;lcrimizi 
almış \'e bunlann ana hatlarını B. M. 
Meclisine \'e onun \':ısıtnsi··ıe bil)iik 
millete arzctmiş bulunuyo~ 

Suriyedc mandater devletin, hükU
met merkezindeki e~ politikayı Tür. 
kiye ile iyi münasebet politikasını 
kıymetsiz bırakncak bir zihniyette ol. 

nu nıa hf uz bulundurma~' icin Türk 
milletinin B:.iyük Millet M~lisinc Ye 
onun itimad c~tiği hilkümete Yerdiği 
kudreti en mÜC!S1r bir surette kulln. 
nacağımrza kimsenin şüphesi olma • 
mahdır. Cf.k:ıYo sesleri. alkrşlsr). 
Bunun huzur\!lluroa tekrar bir defa 
daha açık o'arak ifadesir:i cihnn sut. 
hii için de b!r yardtm telakl~i ederim. 
(Bra,·o sesleri, alkı,lar).,,. 

KURUN dok fcrıı 
Necaettln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye l:adar 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kedar 
muayene pzrasızdır. 
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Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

~Hır ~e~~ 
meseoesn 

Buda'alıima bıkmaz c!a nükte· 
dan geçinmek ister, her ~eyi tezyif, 
herkesle alay eder. Geçen gi.in 
onun bulunduğu bir mecliste ev sa
hibinin küçük oğlu hazır cev~plığı, 
zeki buluşlarilc hepimizi hayran bı
r~kmış~ı. Arkada.~lurdan biri: 

Krıdm - Şap anı doğrnlt, 1.1· ·atrnı 
dii::elt ve gcleıı otomobile diki.af et. 
- Eller a~~fjt! 

20 Mart tarihli bilmecemizin halli 
(Y~ilköy> idi. 

BIRJ LÜKS LOSYON 
KAZANAN) 

Birinci: Zafer Yazıcı. 
lKJ ŞiŞE ESANS KAZANAN 

İkinci: Mediha Beyoğlu 
BtR ŞiŞE F.SANS KAZANAN 
UçUncü: Nuriye Engentür 44 üncü o 

kul. 

BiRER lPEKLl MENDiL 
KAZANANLAR 

1 - Necin Göksaltık Ankara llte
kin ilk okulu. 2 - SalAhaddin Kadirp 
Çocuklar sokak 19. 3 - Abdullah Şeh. 
remini Kapıaj'zı okulu 42. 4 - lsa 
tramvay firketiode vatman. 5 - İs. 
m&ii Uçtap&ıı Pcrtevniyal lisesi 31. 6 
A8Üman Nedim Beyoğlu Mehmedağa 
Yo'irofu. 7 - ~ Vahe kollejden. 8 
- Rukiye Oğa.n Şlfli. 9 - Sacide SU. 
Jıeyll .A:ksan.y Horhor Hacıhalid !<>· 

kak -i. lO - Ali ~ttı1l Küçilky02Jg&t 
ilk okulundan. 

BiRER ÇUKULA TA 
KAZANANLAR 

11 - BWeod Şi§li tra.mv&y depo. 
8Ul1d& bletçi Sabri oğlu 336. 12 - Ze
keriya Kuımpe.şa. orta. okulundan 
H - Zennure Kumral !nönü m lise
ai 2:56. 15 - Emin GUsnev, Edime sa
nat okulu 163. 16 - Hikmet Savaşkan 
45 inci okul 66. l 7 - Eet.ella. G&Ia.ta, 
Yüllekkaldırun 30. 18 - Ullrli 0ımıan 
Sam at ya EtyemOE şimendifer caddesi 
45. 19 - Yılmaz GUi'an. Ktitalıya. orta 
mektep 418. 20 - Şefkat &fer 13 
Uncü Okul t8.lebe8inden. 21 - Burhan 
Betiktaş 18 inci ilkokul 599. 22 -
Saadet Karagümrük ilk okul No. 12 
23 - Perihan Altmel Fener. 24 - Se. 
nih İnal Heybeliada. 25 - Ayhan Ha. 
~:mkByU:nde ~ Rqkl oğlu. 

BlRER DEl!l'l'ER KAZANANLAR 
26 - Şükran Zonguldak demiryolu 

inpat wmeda.rı kızı. 27 - S&ffet 
>'Kurdoğlu erk~k Wıesi. 28 - Suad 
Tevfik Beşiktaf cami So. 10. 29 - le. 
lAt Erenköy kız Jiseei 55. 30 - Aşş,c 
Karagümrilk ilk okul 69. 31 - Ali 
belediye arkumda Boyacı sokak H. 
32 - Necati .Aakun Ankara birinci 
orta okul 1443. 33 - Nuri Gelenbevi 
orta okul 705. 34 - Lutfi özen Emir
pıı orta. okul 147. 35 - Ca.bid Per
tevniyal IUıesi 370. 36 - Aziz Güler 
Pertevniyal lisesi 64:. 37 - Necati 
Yersin inhi.sarlar 8J1lb&r memuru mu
hafaza memuru Mustafa oğlu. 38 -
Sa.im Barlas Kunnpap. orta. okulu 
700. 39 - Binnaz Fmdıklı Nazlı çık. 
ma.zı 5. 40 - Behza.d Kocamaz Urla 
lakeleai ta.haffuzlıa.nede. 41 - Bülend 
Nemil Trabzon orta okul 518. ~ -
Halil lUtar Kunnpata orta okulu j{Jl, 
'i3 - Haaa.n Beyazıt elektrik şirkcü. 
« - Münibe LKızıl Edirne Karaağ~ 
45 - Gilndüz Lüelburgu teğmen Av. 
ni oğlu. 6 - ffilmi Yücer Burdur Ga. 
zi ilk okulundan. 47 - Burhaneddin 
Berk Ma.layta lieesi. 48 -Nesrin Zcm
gı.ildak Xozlu Dik sokak. 49 - Fa.tına 
!stanbul kız liseai 136. 50 - Necdet 
GUr EhnA1ı inhisarlar idaresi memu
ru oğlu. - Sabri Kraca KüçUkyozgat. 
ilk okulundan 731. - Erensel 1stik18.l 
eaddetıi tütüncü ~ıkmazı 3. 

BiRER ÇAKI KAZANANLAR 
51 - H. Günsel P~bahçe. 52 - ts

mAil Taiırmel. 53 - B. Çağlı Samatya 
~r "d:ı.faai milliye cadde.si 32. 54 -
<. • .-:n Turga. Kema.lpaı,a caddesi ~
zadebaşr. 55 - Süleyman Kaba~ er. 
kek liseai 1697. 56 - Nihad Havuz _ 
larda elektrikçi. 57 - Folay Bakırköy 
Zeytinlik mahalltsi Ömer Naci IOkak. 
58 - Ali Dağyeli Davutpa,sa orta mek
tebi. 59 - Oman Sevencan İırtAnbul 
erkek 1i~i. 60-Malike Çapa kız; mu 
allim mektebi. 61 - Refika Öz Turga 
Uleli S.Cr Haşn:rt sokak. 62 - Hay
riye Summen Ka.dıköy orta okulu. 63 
- Fahri~ Bilge Burdur orta okul 
mmiki mııallirni. 64 - Cnıid Öğer 
LA.leli Mesih paşa caddeei 66. 65 -
Erenköy kız lisesinden Seıp.iha 354. 
66-bmet ~e§ilg0ıı Sa.mafya. Marma· 
ra caddesi 29. 67 - Sevim Senep To. 

kat Cumhuriyet okulu. GS - Alaca 
hükumet tabibi bacısı Rukiye. 69 -
Mü.ze}')-en 52 inci okul. 70 - Sela • 
meddin 24 üncü okul 44. 71 - İsmet 

Serim Galatasaray llsesi. 72 - Nejad 
Yeniçeri 12 inci okul 213. 73 - Muaz. 
zcz GUeln Cerrahpaşa caddesi 36. 74 
- Zehra Fat!h Çarşamba lokmacıdc
de sokak. 75 - Ömer Emre Kumkapı 
orta okul 848. 76 - Şükriye Ycnıka

pı Hisardibi. 77 - Nevzat Kumkapı 1 
orta okulu. 78 - Kemal, Emniyet mü
dO.rlUğü karşısında Hncı Bekir sokak l 
17. 79 - Naşide Zafer Horhor Hacı. 
halid sokak 18. 80 - Emin Şimşek 
Bakırköy Cevizlik. 81 - Necla Aro.r 
12 ınci okul. 82 - Şura Boyacıyan Ha 
mam F,şref efendi sokak 17. 83 - Ga. 
iip Orhan Abaray Namık Kemal cad. 
desi 47. 81 - Nedret Atalay Kndirga 1 

tbnisina.n mahallesi Dağhan sokak :J. 
85 - Halid Burdur orta okulu. 

BiRER TARAK KAZANANLAR 

- Maşallah, dedi, ne zeki ço· 
cuk. 

Bizimkinin 'dudakları istihfafla 
büküldü: 

Çocukken zeki. akıllı görünenler 
büyüyi.ince pek de akıllı olmazlar! 

Çocuk, cıva gibi parlayan zeki 
gözlerile onu bir müddet süzdükten 
sonra cevabı yaprştrrdı: 

- Siz cocukkcn zeki idiniz her 
halde! 

rga~a~ 
Heyecanla anlatıyordu: 
- Çocuğumu dövmek mi? As· 

b l Dayağın cennetten çıkma oklu
ğunu söy1iycn hnltctmiş ! Çocuk 
dövmek vah~iliktir. 13öylc terbiye 
olma7. Ben cocul:lui!umda ancak 
b"r defo daynl~ yedim, o da haksız 
olımık .. Doğru söy1ediğim için .. 

Dirisi sordu: 
- O dayaktan sonra bir dcıha 

hiç doğru söylemediniz değil mi? 

HalnlçsıDsH es> 
Bizim izzet I\luhittin hiç belli e!• 

mez ama müthiş donjuandır. Geç~n 
gün dert yandı: 

- Çok meraktayım, çocuklar. 

Sorduk: 

- Nen var? 

- Bir mektup <ıldrm, yazan n· 

danı "kızımın etrafmda seni bir da· 
hn f;Örürsem hnlin ynmandrr .. diyor. 

-Mademki öyle, een de kızdan 
ümidini kes. 

- Söylemesi kolay. Adam nıek 
tuba imza atmamış, hangisi olduğu· 
nu nasıl bileyim? 

86 - lsmet Güngör l\:adıköy Ç:ı
nakkaJe sokak 77. 87 - Ferid Ser:ıp 
Beyoğlu 35 inci okul. 88 - Müzeyyen 
Beyoğlu Akarca yokU§U 4. 8!) - su~aıı 
Baİu Beyoğlu 29 uncu ilk okul. 90 -
Maria. Beyoğlu Tozkoparan cami so . 
kak 4. 91 - Nevzad Vefa. lisesi 752. 
92 - B. Kinşah Balat Lonca Sebil so
kak 6. 93 - Altan Ozan Maltepe b:rın 
ci okul 209. 04 - Nuriye Cumhuriynt 
orta. okulu 248. 95 - Muhiddin füyıcı 
Gala.ta. Kcmcraltı SimitGi fırını. ~·G 

Nizameddin Alpagot Ortaköy derebo_ 
yu 92. 97 - Ayten Ba.ğlarb~ı 15. fl8 
- Namık Demirgök İstanbul 2 nci o. 
kul 431. 99 - Ertuğrul Çemberlitaş 

Peykhane sokak 18. 100 - Orhan Öz. 
Yer Pertevniyal lisesi 448. 101 - Os
man Dikmen Sarıyer Ortaçeşme 4 7. 
102 - ZUhal Okmeydanı ilk okul 11 . 
103 - Ada.Jet Kıyıcı Beyoğlu Mevla· 
hane çılanazt 70. 104 - Mesrure Sul
tanahmed Kü~ük Ayasofya 2. 105 -
Alpaslan Aksa.ray Davutpaşa. Sancak. 
tar Ha.san sok8.k 8. 106 - Bülend Va. 
rol Bakırköy. 107 - Katina Mclba Hey 
bcliadL 108- Attila Ko.Jchisar Başliğ. 
retmeni.109- İsmet Ökten Sultanah- - Saııa çoJ.; kıymetli bir hediye getirdim. 

~D~u4.1W-~~~~==-~H;~~·;y~y;i~s~a=t~==~=·~=··=ü=";M=J=~=d=a=r=d=o~j=~=o=U=ı~~~u=m=~~ı=~='=·=~~~~ 
tan.bul 15 inci okul ı~o. 111 - M. 186 _ Hoseb B.t>Ciryan Mctımct.pa.'"a 
Suat Coşkunsu. 112 - Saba Suner 29 lusu 28. 149 - Ziyn. Denizyollannda - ırcı 
Mersin. ll3 _ Ruhsar Çapa öğtıet- kamarot. ıı;o - Bab3)>avuz Sarn!;hane caddesi 171. 187 - Safder :ocm H · 
men okulu. 114 _ Nezihe Çapa öğrcL ba-sı Scrczli sokak 4. 151 - Mithat oğlu ticaret mektebi 1664. 1SS - a~ 
men okulu. 115 _Ali Ertilrk Çar§ıka. Gıri.<jkin Ayvansnray 48. lfi2 - Mini mi Perte\•n'yal !isesi 34-0. 1S9 - nır\ 

1 Karaman Pangaltı ü!tade sokak 10.1 Pertevniyal lisesi 340. 189 - Fanı ' 
pı Mimar Hayreddin 16. 116 - smıı- Bah,."'kapı T.--.'ı. an ı.:·arund". ınn -153 - Hiisnü 1 E. lisesi 105. 154 - ı."" <l.hlı ., ~ '1'-' 

il Bizdik Bahçekapı Yıldız hnn. 117 - Meli.hat Çankaya 38 inci okul. 191 -
Kö~'f a Ye§ilköy. 118 _ Halime Eclir· [ hmct Ayvansaray 'llokludcde 2ô. 

8 19? 
155 - Fikret Ka~amusta.fanasa. _ cad • lfüş:?rref Çelik 64 Uncü okul 6 · ~-nekapı GCI ~mezi 21. llll - Sason • cad 

İstanbul erkek lisesi 620. 120 _ :Mus- desi 19. 156 - Fah·rc Salman Bcsik. Şadi Agun A~ıkpac;a Rnradenız . • 
t .. ~ K·.lııtcalı' ı:>,, '"f57 - Sedad fstan- desi. 193 - Necip Asaln Feyzıpa~n tafa. tfluç Çırçtr Parmaklık sokak 14~ ~ ,,. 1 "4 
bul 5l tindi okul 49;ı. 158 - Tur~u<I caddesi müterclm Asnn Boknk. -

1~1 - MeJah:ıt Yücesoy BaJuI'.köy or- 0 
}.{ • .t~ıı· !'::~ un" cu·· ı'lk okul. 195 _ Mcc!d 

t k ] ıs.. 122 M h"b K .. Hndımköv ilkokul 130. 159 - Suad ·~ .,.. 
a o. u .). - ev ı e aragum.. J Ka~mın-:ıoza or'a o'•ul. 196 - 1smet 
"k B -· kal 6G 1'>'' F'kr t Aykurt Beyoğ'lu 20 mci okul ~73. 160 .,, ı--. t. ı-

ru eycegı.z .so < • ... , - 1 e Kırog~lu Kumkapı orta o!rul. l97 - A. ö l M l .. 1 k d 121 - Cn,ida.n KandiJli kır. lisesi 443. 161 " 
Z..'\ P "' :ı tepe suc 0 ulun a. - •fz A· .. nın <r..•11mka~ı ortaoktıl. 19 -

Se 'h ?: -ı · k ı - Zerrin !stanbul 42 inci ilk okul 667. " ~·>-e .n. :.• mı ... orog u ÇarEıkapı yem 0 u Kava Alp 29 •tnctt "ılkokul 628. 199 -sokak 5. 162 - Giizin Oka.y Tophane Kndirıl r J ,, Se 
74. JG3 - Ne~t Çeınberataş yeni ne- Şükran Kmalıada ilkokulu, 200 - '=- r. 

YAZI SİLMEK İÇİN BlREn LASTfJ{ 1 sıl so!ı:ak 21. min A:ra.zpaıra M.eriı:: .:wartnnanı. . 
KAZANANLAR - Edip Altmcl Fıencr. - ,Macıde 

125 - Hikmet Demir İstanbul ~ BiRER KURŞlThTKALE~I Şenkal lstanbu1 :tuz orta mutcbi 258. 
üncü okul 164. 126 - Melahat Demir l{AZANANLAR - Türkô.n Etüs Sultanahmet Akb1rık 
!at.uıbul kız lisesi 819. 127 - fü~nan 161 - Todori F...dirnekapı Nester so- hamam 34. - Yurdaaül Sirked A ~ın 
Çok§cr. Kasımpaşa orta <>kul 505. 128 kak 52. 1{35 - HalUk Tatarağası Bos. oteli karı.;ısında. - Mihrünnis3 ~n • 

Haırg:euııda~Oo~ 
- Kadm hiddetle dönerek söylen· 
di: 

- Bir saattenberi peşimi bırak· 
mıyorsun, beni ne zannettiniz, hnk · 
kımda ne dü ünüyorsunuz? 

.. .-. Pek hızlı yürüdüğünüzü dü
şunuyorum I 

M~ikemm~n 
. ba ır çal!"e n 
lspanya harbinden bahs ... dilivor

du. F .. ş:stlerin aylardanberi m~ha
sam ettikleri ha\de Madridi alama· 
yrşlarınn söz gelince bir arkadaş attl• 
dı: 

. - Madridi almanın gayet basit 
bır çaresi var amn F ranko akıl ede
miyor! 

- r-.:edir o çare? 
- f ranko cepheye birka.. bin 

boğa getirmeli! • 
-E~ 

- Esi u ki boğalar, malumya 
kırmızı renkle kızı tmlır, "kızıllar .. ı 
görünce hemen :saldıracaklar ve hi.i· 
kum~tçilerin iperlerin1 alt üst ede
rek F rankoya yol nçacaklardır ! 

~aınrttaıncn 
Muallim sınıfta talebeye sordu: 
- Pantalon kelimesi müfret 

midir, cemi mi) 

Çocuk biraz dü~ündükten sonm 
cevap verdi; 

- Her ikisi deJ yukarı kısmı 
müfret, aşağı kısmı cemil 

teaftnkBaıraın suyu 
Yeni hizmetçiye talimat verirken 

sordu: 

- Kırmızı balıklara taze su koy
dun mu? 

-•layır. 
-Neden) 
- Daha dün 

~iti:_mediler ki! 
koyduğum suyu 

YEN! }.!ODALAR 

- Zeki Vefa lisesi 393. 129 - M.u~af. tancı. 166 - Necla füın!iu Bakırköy man Eyüb Camiike'bir oyunca~;çı cı~
fer !stanbu llisesi 1U4. 130 - Ferih b:rinci 0

1rnl 180. 167 - Yusuf Ziya mazı 3. _ Cengiz Ersan Emniyet dı· 
İlkescn Pt'r~vniyal li~si ::l13. 1.'31 - Sulnr idaresi 625. 1"38 - Şa.ldr Alpa. rektörlüğünde Feyzi oğJu. - Nil:o'.a , . 
Necmiye Ayten Tezcan lnönü kız füc. zarı ~utaflar 24 ı. 169 - Gündo";du Papanıkolc:>f T. t. L. 207. _ Eva L:ıtın 
si 333. 1:32 - Güzin Tnrı Tepcba9ı. 1s~nnbul erkek lisesi M6. 170 - Nııri Aynalı<;oşmc. _ Halt'n özen ~za • 
133- Büleııu Özen Samatya .Müdafaai Ankara Dumlupımır ilkokul. 171 - debaşr. - Sabri .Aki füı.batnş liEC!L 
Milliye caddes: 3!l. 13'1 - Sclruni Ben- Mc!fıhat Utku Anlmra İnönU ilolıulu, - Yakup Ha.lmım Ortaköv. - Sühel'· 
gi Vefa lisesi ~7. 135 - Kizrm fü. 172 - Kuriy.e K.aragfunrük ifü o'kulu. la 54 üncu okul. - SU.ha 29 uncu okul 

- ŞapJ:c..ın=a dil:J.at edin bayan, 
l~prii.dc ı gereceği::! 

ral 13 ilııcü ılkokul 528. ı:;G - H. C. 731. 17~ - T. ~man İstanbul erke!: 11- - Cemaleddin ticaret lisesi 114:4. -
Oicay Pe~\ıniy-.1 lisesi 195. 137 - . ii 1537. 173 - S. Kumko.pı orta o- Enis Ça~ r.an Feyzi~ı::.a ct!ddcsi. -
İbrahim Vefa lisesi 384. 138 - Kemal kulu. 175 - Sab haddin Vefa erkek T\enan Özdöl FA.tih orüi o!:u!. - 1s.. 
Kadirga ~4'e1ıme!paşa cami 39. 139 - lisesi 608. 176 - Şükran Ç.apa kız öğ- me~ öwen vüksck ticaret mektebi. -
t~m:ıil Ro"' am:r. l'crtR•.,···aı , ... ,, Sl. retme.n o!tulu 486. 177 - Ahmd Şe. Müf'd ôğcr 10 uncu okul. - Vahi O. 
140 - S. t. B. Sokak H. C. O. l l - fik A ,c2ray Horhor Hacıhalid 18. 178 zat Pan.,.nltı Çavır ... okr.k. - ·url_vc 

l:> ... • 

Zeki Şehremini 1s \ender Bostan so- - Necdet Yalçın lstanbul Yeni Nesil Kaya Per~evniyal lisesi. - lbrah.ın 
kak 1..2. 142 - Kemnl Günkut !stan. o1tulu 24. 179 - Mnzhar Talan Kum. T'~lvcr 7 inci rıkul. - Adnan Almdur 
bu1 erkek fü:esi 77:5. 14:3-Avten Da;;. kapı orta okulu 601. 180 - Sabahat D8 1ı"ekauıda bc~h"r. - Nuriyc Aldı· 
ıarb:ı.sı 15. ~ 44 - Güllir.ı"'<.>r ~ar.>-nıbn Uı-an İstanbul kız lisesi 105. 181 - nc1 Akı;ar:l •. - Mü1<errenı Sirkeci de· 
5. 145 - Ahmed r..ıza Çarşıbaşı Hay- Ma~har Z<>yrek yol:uı=nı 60. 182 - .L ~c. mir.kam. - · Silkt'.OJ1 DüvUlt Ona• Ak. a
dar sokak 2. 146 - Zamir Haydarpa- zihe Bulaner İstanbul kız lisesi 375. ray KUrkçUba.!'!ı n1:ı11allc.si. - Bülcnd 
~a Jısesi 320. H7 - Muzıı.ffer ı-cm&l 183 - Ali Tokat orta oırn:undan. 184 Tüner 9 uncu ilk okul. - Hu-ısto Kur 
TUrkU Edirne erke.t Hs!!si 524. 148 - - .J. Sa.ı;on lstn.nbu lerl.ek lises' 1~8 tulu!'ı Boz,rnrt cadde-=i. - Zckcriyyıı / 
Tilrld.n T!ryaki Mchmetpnı;ıa cami av- 185 - Mehmet !{abataş lisesi 1533. lfasımpaşa orta okul 177. 

l ______ _ 
- PcJ:i., nuıdcm1;i bem scımıedıffe· 

11 ';:i söy1enuık insa/sızlığmda. bulunu-

?'0T8U:tr, 1ıiçolma= "'O!Ja~~ ],21J.rr.am 
için yardım odım=! 
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t6~ ~· c\JCENI~ _•A_Ş_K __ r _____ _ ----- ____ ...,_.. ....... .,;... __________ __ 
- Bu .kadarı kilidir. Zaten söyliye. 

ceğim eyJer o ka~ar ıuzun .değ il. 
Bu ıözler iizcriııe nbip, daha fazla 

bağınnaf a bapayan ve kö~sine daha 
far:lıı biir:ülen deliye yakla§tı. 

Yakasına yapıştı, kolunu çekti du· 
dü.Jarıru araladı ve §.i§eyi ağıma .daya· 
dı. Bütün bu hareketleri esnasında, <le
li h ·~ ukavc:mct göstermiyor Ye yavaş 
~ inlemtkte .devam ediyordu. Rahip 

§İ ~eki likörü onun .ağzm.::ı dökeceği 
srr~dl, Espinon onun kolunu çekti ve: 

- Dikkat edin, dedi, çünkü bu adam· 
la ba~a kalaCftftm. Bu likörün, ona 

kuvvet ve :şuurunu, muvak'k;tcn iade 

~deceğiııi :söylüyorsunuı: bunun i~ 
hücuma maruz: kalmam livm. Vakia 
kendi:ni müd::ıfa.a edecek variyettey:irn, 
elimde kama var. Fakat kuTVct 1o:e l:a· 
mnma rağmen. bu adam eski kı.ıvvttinin 
bir kısmını bulursa onunla ~ çıkma. 
ma imkln yoktur. Ba§cıgi.%itörii.ı2 b:J. 
rad.an diri olarak çıkmau 1izrtndrr• kili· 
&e namına bqla~ olduğu i§İ bit:ir:mc.. 
den evvel ölmemesi clı:.cmdir. 

- Merak etmeyin monsenyör. Bu a
dam bir müddet için ca.nlanacalctır. Fa· 
kat şuwu ancak bir parça avdet cc!ec.ek 

tir. Sizin söylediklerini.ri ancak güçlük· 
le anlayacak ve bu Taziyet demin de d_e
diğim gibi, ancak yanm saat ~Ur.cccktır. 
Kuv\'etini :istimal ~tmek akbn& bile gel

mez. Herşey.c rağmen şimdiki ~hi kor· 
kak bir çotuk olarak kalacaktır. Bundan 

emin olabilirsiniz. 
Espinozn başilc muvafakat etti ve 

b'..ınun üzerine. nbip küçüciHc ~yi 
Pardayanın ağ::.ma bo§alttı vr . sonra 

doğrularak: 
- Bcı dakika geçmeden, ı.iıi biraz 

anlay;ıcak bir vaziyete ,gelecektir. dedi. 
' _ Pckali, öyleyse kapıyı dıJllfdan 

Jdtleyin '-'e beni beklemeden yukarıya 

~kın. 

Espinoza _gülümsedi ve ilave etti: 
- 'Merak etmeyin, dedi. Bu hücre

.den çıkabilecek ba kabir yol biliyOTUm. 
Rahip fazla ısrar -etmeden eğildi ve 

ba co~iı:itörün emirlerine itaat etti. Es
pinoza da hiçbir heyecan ve endişe .ali. 
meti göstermeden, kendisine ha~ soğuk 
kanWıkla, kapının dı ardan kapandığı
nı duydu. Sonra Pardayana döndü ve 
rahibin yere bırakmış olduğu lambanın 
ıgığı altında, iUicın tesirini onun yüzün
den takip etmeğc başladı. Deli yav.ış 
yavaş canlanıyor gibiydi. 

Ev~eıa bir müddet ürperdi ve ağır a. 
ğır doğruldu. Havasız bir yernen ~kı
yormuş gibi derin derin nef.es almağa 

ba§ladı. Sonra iyice .doğruldu. Ayağn 
kalktı, uzun uzun gerildi ve gülümsedi. 

Hayret dolu nazarlarla .etrafına ba
kındı ve Espinozayı gördü. O .zaman 
dehşet ve korku içinde, duvara çarpın. 
caya kadar geriledi. Fakat yüzünü s2k
lamadt, bağırmadı. in1emedi. Vaıiyetin 
cie bir tah<ıvvül vuku bulduğu bcsbel
liyldi. 

Buna rağmen Espinozaya endişeli na 
zarlarla bakıyordu. Espinoı:a dikkatle 
onun yüzüne bnkarak ileriye .Joğru iki 
ndmı attı. Pardayan 6ığınacak bir yer 
arayan ürkek hayvan1cırm t:ıvrilc etra
fına bakındı. Ve hiçbir §CY bulamadığı 

v~ ger.iliycmediği irin yegane yapabile
ceği hare'keti yapa, ,.ani yana doğru 

çekildi. Ve bu hareketi yaparken de. 
tanımamış gibi göründüğü e:ıgizitörü 

cör:den kaçırınıy.ordu. 
Kendisini Tahatsu: ctmeğe gelen bu 

yabancının hücumuna maruz: &;almaktan 
korkuyormuş gibi bir hali vardı. ilacı 

içmeden ev\•cl dehşet içindeydi. y:mdl 
korku ve endişe içinde bulunuyoıdu. 

-------------~r. ___ o_c_E __ !.tJ A __ S_K_r ______ ~_/_·1_6_s_ 
mışlardı. Pardayan artık mc •cııt değil- j 
eli. 

Bu sadece bir deliydi öyle hir deli ki, 
şimai 'Soluyarak. nğı:mdnn köpUklcr sa. 
vurarak iim!tsizlik ve deh et içinde u- ' 
luyordu ve bu deli cehennemi b•çakla
nn çıkardık1arı gürültüyü baı.tıracak 

kadar, yavaş yava bitkin bir hal alan 
CC&ile 'bağm ·ordu. : 

- Durun!.: Durun!~ ölmek istemi. 
yDrum ! .. istemiyorum!... 

F"'kat herhalde, onu duymuyorlardı. 
V cyahut da başengizitör tecrübeyi so· 
nuna kadar i:Ötünnefe aı:metmi ti. 

; Çünkü yer muntazam inmekte devam 
ediyordu. Şimdi artık dört alet değil 
tam <>n alet :mütbjş bir cüriiltüy1e :işle
meğe başlamıştı. 

P.ardayan artık diı~ünecek vaziyette 
değildi. Fakat. sevldtabii ona hir tek 
ku.:-tulu çaresi göstermişti: D~cme 
bir tarafından cesim ve kuvvetli men. 
u:,el.erc istinat ediyordu. Bunlar döşa
meyı tutan <luvara kar ı konmamı tı. 

Bunlar d:ığrudan dcğruy.a döşemenin 
~ltındandı. Yani meylin aksi tarafına 
kuvvetli ~c madeni bir ku ak (tıaver ) 
konmuştu. 

Mcntc~eler işte bu travcuin üzerine 
v.i'.iahnmıştı. Vakia travers çok d&.rdı 
fakat ne de olsa oraya takılarak, karm 
ü tü 'llZ<'..nmak :ve rıarrnaklann ucuyla 
tut • ., -a l·-b:1tli nAı; • artık Parda.. 

yana baska isim verilemezdi • bunun 
farkına varmıştı. 

Bu, işkenceyi birkaç saniye uzatmak. 
tan başk3 bir Şe)'C yaramıyaoktı. Bu 
vaziyette uzun müddet tutunı:ımıyaca
ğı muhakkaktı. 

F.akat dc.li bu kadar ince düşünmedi 
o. bı.ında kurtuluıı c resi aroıdı v~ hur.a
~ ~ takıldı. Böylelikle, hiç olmazsa müt. 
bit bıçaklan görmüyordu. 

Döı:cme inmekte devam ediyordu. 
Neredeyse inen taıaf, altındaki odanın 
- eğer ıvar:ıa - zeminine dolmnac<ık· 
tı . 

Boş:Jukta a&ıh duran Parda)an kuv. 
vctlnin gitgide tükendiğini hisı.etti. 
Sa:-fettigi kuvvctın te irile şişmiş olan 
parmaklan çözü1uyordu. Başı uonıiyor 
ve kısa br müddet &onra tutunduğu ye
ri bırakmak mecburiyetinde kal cağını 
ve her şeyin biteceğini an1ıyordu: Kor
}cu:ıç 'bıçaklara doğru yuvarlanacak ve 
mahvolacıı'ktı. 

Bit'dn bir haldeydi, buna rağmen ya. 
şamak :arzusu o kadar iddetliydi ki, 
lıUtün kuV11ctini toplayarak durmadan 
bağınvordu: 

- Durdurun Durdurun'·· 
Nihayet kuvı.-cti ıtukendi. Sol eli &a

yarak kurtuldu. Bir müddet yalnız sağ 
c.liyle tutundu. Bu .elinin pannakları da 
birer birer çözüldü. İki parmak bir müd 
cict bütün vücudunu çekti. 

O zaman gözlerini kapadı. korkunç 
bir ncf e& göğ$li::ıü şi§irdi, miıthiş bir 
çığlıkla, bo "adanan bir hayvan çığlı· 

giyle .bağırdı ve korkunç bıçakların 

i&-ine yuvarlandı. 
. ·vıı 

RAHiBiN ZEHIRI 
P.ardayan ölmemişti. 
Korkunç bıeaklar Fausta tarafındaıi 

uydurulcın ve E pinoza tarafından 'ka. 
bul edilen komedyadan başka bir şey 

değildi. 

Canavar kadınla başengiz:itôr Pard:ı
yam öldürme - e degil çıldırtma a karar 
vermi§lerdi. Bu noktada hemen U} U§• 

muşlardı. 

Fausta bu nevi işkenceye başvurmnk 
mecbur.iyetinde kalmıştı. Çünkü dünya. 
<la mevcut ve akla ,gclebHec:ek bütün U· 

su11cri tatbik etmiş fakat onu bfr türlü 
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166 . tüCEfllfN AŞKI -----... -·---- ---~--~...-........ ·- .. ,, ........ -------------
öldürcmcmi§tİ. Bunun üzerine başka 
bir çare aramağa başladı. 

Espinoza ayni fikirde değildi. İspan
yanın başengizitörü olan bu adkın, va. 
zifesinin, hiç acımadan ve merhamet et- J 

meden dinsizlikle mücadele ve herkesin , 
Allaha inanmasını temin etmek olduğu ' 
fikrindeydi. Allaha tecavüz etmek, o
nuıı nc.zarında, hiçbir işkencenin ödeye. 
miyeceği bir cürümdü. 

Kral A llahın mümessiliydi. Krala ta
arruz etmek Allaha taarruz etmek de
m c'.tti. Bu ccürüm en müthiş bir. cezayı 
i:ıtii··am ederdi. 

/,,-:fay<ın bu cürmü işlemişti. O yal. 
nız. /\l!2hm mümessili olan bir kralı 
t~' ı1;:r ctrr.ck, ve onunla alay etmekle 
f·. :ı~;ır.:~ ava; zamanda, projelerine de 

~ . . 
mani ol~cağrnı "bildirmişti. 

:Cu ci.irüm harikulade bir cezayla ö
de:.-neliyeti. Cünkü mücrim harikulade 

~ . 
ı:ıir :n ~ a:ıdr. 

Fausta ona. en münasip gör:iüğü vah 
~iy:ınc bir ı;arc bulmuştu. O bunu kabul 
etmiş ve d~ha mükemmel bir şekie sok
nı:ı ~tu. Eğer ona daha müthiş bir usul 
göstcrscyüiler. hiç şüphe yoktur ki Fa. 
ustanın göstermiş olduğu usulden vaz
grçerck onu kabul edecekti. 

Bin:-ı.cn::leyh. bu korkunç bıçakların 
kes.fi} at:ndan maksat. Pardayam öldür
mek rkğil, yorgunluk ve a~lıkla zayıfla. 
mı~ olarak beynini ve şuurunu büsbü
tün mahvetmekti. 

Bundan başka beynini sarsr:ıak için 
kenciizine bir de zehir verilnıişt •. 

ilk evvela gözükmüş olan b:çaklar. 
~akikaten celikten mamuldı.:. F:ıkat son 
• c•fa üzerl;rine yuvarlanmış olduğu br. 
çaklar ise lastikti ve Pardayan bunların 
ıras~na girince brçaklar onu kesmek 1 
~15yte clurı.::un vücudıına dokununca eğil 
mişlerdi. 

. 
Pardayan elini tamamile bıraktığı 

zaman, yarı baygın bir haldeydi. Hiç 
bir tarafını acıtmadan sahte bıçakların 
üzerine yuvarlanınca kendisini tamami· 
le kaybetmişti. • 

Uzun müddet böylece baygın yattr. 
Sonra yavaş yavaş kendine gc1erek9 bir 
ölü nazarlarile etrafına baktL. 

Biraz evvel bulunduğu hücrenin bo· 
yunda bir hücrede bulunuyordu. Çelik 
döşeme otomatik bir §Ckilde yükscJmi§ 
ve yeni hücresinin tavanı halinr gel. 
mişti. 

Burada da. yukarr kattaki gibi, bir 
tek mob:lyc yoktu. Demir pir kapıd'an 
başka bir açıklık da gözükmüyordu. 
Yalnız buranın yeri toprak, duvarları 
sıvalr, havası sıcaktı. 

Pardayan manasız bir bakışl'l bütün • 
bu tefcrrütat]ara baktı. fakat hiçbir şey 
göremedi. Ken:lisile beraber aşağıya 

yuvarlanmış olan mantosunun ucunu 
çekti ve onunla - bezden bebekler ya
pan çocuklar gibi - oynamağ"t ve kah
kahalarla gülmeğe 9aşladr. 

Uzun müddet, çocuklara has bir cid. 
diyetle bu çocukça ~ğlcncesilc meşgul 
oldu. 

Mantosunun ucundan yaptığı bebek· 
le konuşuyor. manasız sözler söylüyor
du. Ara stra onu sallıyor, ninni söyli. 

yerek uyutmağa çahşıyordu. Ve bu a
ralık bazan kahkahalarla güli.iyor, ba· 
zc:n da bebeğe dertlerini anlatarak ağ. 

hyordu. Bu oyun, hiç farkır.da olmadan 
saatlerce sürdü. 

Birdenbire kapı açıldı ve bir rahip 
içeriye glrdi. Ekmek ·ve su getiriyordu. 
Fakat, delinin zekasının tekrar :ıvdetin
llen veyahu:l da onun hiddetinden kork 
muş olacaktı ki. elinde bir de krrbaç 
vardı. 

Hiçbir tehdit de bulunmadı ve c!eliyi 

• 

• 

• 

• 

• 
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ı;örmcmi~ gibi hareket etti. Fakat za· 
ten bunlara lüzum yoktu. Onun içeriye 
girişi bile kafi gelmişti. Deli Pardayan 
rahibi görünce korkunç bir ~ığhk ko. 
pardr, kendisini bir köşeye attı ve ka- 1 
fasını avuçlan içine s:klayar:k: 

- Beni. .. döğmeyin ! .. beni döjme
yin ... 

Diye inlemeğc başladı. • 
Rahip, suyu ve ekmeği yavaşça yere 

bıraktı ve tecessüsle deliye baktı. Son. 
• ra yavaşça kamçıyı kaldrrdıı 

Pardayan kurtulmağa çalr~:ı-.adan: 
- Merhamet! 
Diye intedi. • 

Rahip yavaşça kam~ısım in•lirdi ve 
vurmadı. Ba~mt salladı ve ayni dikkat
le yüzüne bakarak mırıldandı : 

- Günlük yemeğini getirmiş olduğu
mu söylemesem de olur! Anfayarak va. 

z~ette değil. Döğmeye de lü.!um yok 
çünkü bir ço:uk gibi m<::mm ve uslu 
olmuş . 

Sonra dışarıya çrktr. 

Padayan. uzun müddet. sinrrıİ§ oldu 
ğu köşede kaldr. Sonra yanş yavaş kr. 
m.ıldac11, kolunu ı.ızattı ve tekrar man
tosunun ucuyla oynamağa basladı. 

Rahip, yemeklerini tazelemc.k için i. 
ki defa iı;eriye girdi ve her ddasmda
c11 ayni sahne tekrarlandı. Ügü:ıcü clefa 

srn:la ::-ahiple beraber Espinoza da iı;e

riyc girdi ve bıı defasmd1 da F-arıfa.yan 
ayni çocuksa korku alametleri göster
di. 

Bıtnun üzerine rahip: 
- Görüyor musunuz monsenyör. de

di, hep ayni şey. Şövalye dö Pardayan 
artrk mevcut deği!::lir. Bu acla:ıı şimdi 

• :;adece kork1k ve 7.:yıf lıir çcruktur. 
Yap:lan i~kcı;cclcr:n ve ayi~i zo::manC.:.a i 
tarafımdan yapılmn olan zchirin tesiri. l 

le onda ancak bir tek his kı:ılmıştır: 
M"tl. JCorku. u •ış zekası mahvol:nuştur. 

Ş-yanı hayret kuvvetı' tu"k . t. !J • enm•ş ır. -ıa-

line bir b:ıkm ! Ayakta duracak halde 
bile değil. Hala Yaşaması « idden bir 
mucizedir. 

Espinoza 0 mutat sakin tavrilc cevap 
verdi: 

- Görüyorum. Sizin zehirinizm kuv 
vetini ~aten takdir ediyordum. Fakat 
herşeye ra~m~n. istenen tesiri yapama
masından çok korkuyorum. Çür.kü • ar • 

şımızdaki insan diğerlerile kıyas kabul 
etmiyecek kadar sağlam ve kuv\·C"tliydi. 
Bu keşfiy~tm~zın ne müthiş bir şey ol
duğunu ~ımdı her zarnankinden daha. 
iyi anhyorıtm. 

Rahip bu iltifata teşekkür ınakamın
da eğildi ve keşfiyattnın kıymetinden 
emin bir alim tavrile: 

_ Maruz kaldığı açlık ve !:.tsuzJuk, 
muhtelif işken-:eltrin onda tevlit etti. 

ği ~arsıntınm bu gördüğünüz ''aziyete 
girmesine §Üphesiz çok büyük yardım
ları dokunmtıştur. 

Eu görüşr.ıe esnaitn;Ja. Paı-rlaya.n kö
~esine sığınmış. baştnr gene kolları ara. 
sma sakiaınış yavaşça inliy0rdu. Ve 

h. • 
b3Sengizitörle ra ıp, onun öni.!nde. hiç 
bi; şey anlamadığından emin . bir v.:zi· 
yette kot'!uşuyorlardı. 

Espinoza bir miiddet deliye baktrk; 
tan so:ıra rahibe döndü ve: • 

_ Ona !>:::ızı şeyler söyliyec.:ğim, de. 
di. bunun içirı biraz kendisine gelmesi 
ve b:nı anlaması lazımdır. 

- Bunu bana haber vermişlerdi Bu· 
r.un için hazırlıklı geldim. Bu kiiçUk şi-

şedeki likörden birkaç dcı:nlasr ona kuv 
v::t v::: şuurunu iacle edecektir. Fakat 

;:1o;ıs:•1yör bunun tesiri ancak yarım 

saat sürebilir v,e sonra geçer. 

rı 

• 
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Ttlrkfye Cumhuriyet 
• 

Merkez; Bankası 
31411937 vaziyeti 

AKTiF ..... c-====-L-lr_•__ .,.- A S ı F 
Lir• 

RADYO -
SEYOCLU 

Alt.m ati kiloeram 21.0il.ON 1:29.597.387.17 
Banknot. • • • • 1 :>.967 .660. -
Ufaklık, • • • • .8QS.870.()'l lST A?l."BUL: 48.370.917.19 

• • • • 
• • • • 

• ı ;.000.000-
1.M 1.182.M 

Dalalldeld MD.balıll'W a . ıs.o:ı PLlkla dana muıılklııl 19,30 av hatı• 
ralan: Salt SalAhaddin Clhanoğlu taratın. SARA y 1 RUyalar dlyarmd& rürk 11.ruı: • • L. 1.121.114.~7 1.121.114.57 

ı ecıa vUJ~ H&DımoUar: 

l.>eruhte edile evrakı D&kt119 
Kanunun ı 7e 8 ancı madcı. 
!erine te\·ttkan hazine taratın. 
dan vaki ted179t, 

L 158.748.58.1-
llaricteld maba~ı dan 20 Sadi ve arkad&§lıırı tara!mdan TUrk rUKK 1 şehirler ·alev içinde 

muatkiat ve halk ıarkıları 20,30 ômer RI.!'- MELEK 1 oanı için yar&tıll!llf 
:atından BTabca söylev 20,40 Safiye ve a·~ lPBK 1 Roıneo ,.e Julyet 

daflan taratmdan Tilrk muaı1<1sı \'e halk tJAKAKI' A 1 Beyaz melek 

Altın wı k!Josraı a.o:ı.u·a 

Alt.ma • t&hYUI kabil Mrblmt 
dö'ri&ter. • 

7. IC9.522.04 
1 

4 568.47 Deruhte IMIDeD eTI'&kı UllU,.0 
L. l 2.853.940-

f&l'kıları, ııa.at ayan 21,10 orkestra 221 r 1 c;önüı yaruı 
ajana ve borsa haberleri 'c erte!I gUn·~ \'ILDIZ öl Um ıuaı 
Prograını 22,30 pl&kla aoıoıar, opera v stiMl:R 

1 
Tayfun 

Difer dövWer ve borçlu 

kllrtııc baldyelert • • • • 
bakiyeat. L 1 ~.894.623-
Kar'lııııı tamamen aıtm oıaralr 48.079.703.29 55. 193.793.80 

ret parçaları 23 son. e ope- ~~· 
1 

Altın toplayan kızlar. Ka. aam. ~.w.11 • 
Oenıhte edflen e'tT&lu D&kttye 

ted&Tttlı lllYeten ,·aıedtltn L. 19.000.000-

VlYANA· zıno de Parla 
18,30 ŞAN KONSER! 18,0o ŞARKILAR • caauaıar kartı karpya k&J'fııırı. L 158.748.56.l-

Reeakont mukabm Cheten ıed.J,. 16.(00.000- 1e0.894 623. 

•azed. ' 
:,10 sanat haberleri, Uyatro haberleri, halk ŞIK I Slngapur poııtaaı. Altın 13.917.M5.29 

Kanunun 1 •• 1 lDCS mad-
delerine tnftlı:an Hazin• ~ yatı, fenni haberler 'e !aire .,015 ~AKS toplayan kızlar. 1936 A~ 

SIKl ve "ŞAN 21,10 kl!ıı!k pty,, •• 
2
'
3 

MU-
~ 25 ha- na Balkan ollmplyaUan 

berler ve aaire 23,85 ŞANLA BtRLt' 
tından nkl tedlyat. :.ı 12.8 '3.940- 14~.~.623-

a 

Tlrk Urua M••cluatl 
Dövta raa.ı.ödat1: 

Altın t&hYill kabil ~
Diğer dö\1zler n alacaklı 

1.247.26 
DANS ORKESTRASI 24 30 KTE 'SKi 1 Saadet yuvuı. Biz de 
BERLlN: ' aon haberler. ınaanıs 

lS,06 gramofon l9,0S ORKES SAN<JAK : Şlfley ut. İntlkam aeai 
BERİ 20,05 ggramoton 20 20 Pt TRA KON· (Eıld A.•toryı1) DtlDY• havadiııl 
SERİ 20,45 günUn. akl ' YANO KON. CUMURIYET 1 Earareııgiz tayyare, Yd• 
mra Ue BEŞ DANS !lerı, haberler 21,15 dmm bölUk 
KONSERİ '28,00 ha ORKESTRASININ N 8 U L 
23,85 EOLENCELt K~Nrler, !por ve ııaire l S T A 
PEŞTP.:: , • SER n;RAJI ı canlı film• Seviımek a~ 

Raztne borıolan., • • • ~l.. .:....-
ncaı1 Mnttler ••••. ~c22.15&.149.- 22.l56.149.-
r.ııam Ye TaJn111t f!lsclanı: 1 
\Deruhte edilen ınakı nak. 

1 
• }ttyınln karttııtı eabam "' ı •. 37.68;.870.47

1 jtabvtllt ltibaı1 krym~tlf 

B Serbelt eebam "• tahYillt L.. 3.949.181.24 41.635.051. 7 I 
AYU ... rı 

ı.ıırtnş: bakiyeleri . • 

&lub!oeW • • • • • 

• 

L.22.' 25.378.5: 22.626.625.81 
l00.980.27 4.96 

18.85 «ramo:on 19 20 zuau 
LON ORKESTRASI•

2 
konferana 19,50 SA· MiLLi 1 BWbUUer öterken. Şeytan 

Jer 22,45 PlY .A.No ı.o5 piyes 22,25 haber· \ar dUımanı. 

Alt.m YI dl.YU OUrlH aYaaı 
Tabvtllt tızerllıe a-rau. • 

l.. 67.428.86 
8.207. 771 .2.5 8.275.2 o. ı 1 

SERl 23,15 ha\•a v ve VİYOLONSEL KON· mı.AL ı :sağd&t bWbWQ 
9ANDO 1,10 IOn h::re 24,00 ASKERi 1'ZAJI ı Sözd• :ımıar. 9Koraa.n kJz lll9Wdartu 
BUKREŞ: rler. 1'LEMDAll 1 )hrlnetla. Kara kedi MaJlt.eUI 

18,05 ORKESTRA ı- R:EJL\LllZY ı E.Jklmo. Çöl aer1erllerl 
konuıma ve ısaıre 

20 
\.ONSERt 19,05 hava K A D 1 K O Y 

Hrl 21,20 SESNFON~l5 kUçUk orıteatra kon• ı Bay Tekin meçhtU dlyar-
em&ıımda haberler K KONSER, lııtirabat HALE 
KUSlKtst 23,11() f~ ıpor, sonra OPERET lkrda. 
berler 24 son babe &naızca ve almanca ha• O S K lJ D A R 

2 Kart 1833 tarihinden ttf"9ra: 

ıstanbul Levazım Amir igı 
Satınalma Komısyonu ilanları 

LONDRA: rler. 1 YıtdıZlar kralı 
17,25 ŞAN ve MU 

1 
HALii (TOrkçe .asıo> Yedek ıuba yokulu için alınacak 

zamanı 20,os orta la~ KJ. 19,05 çocukların B A.K IRK Oy 250 det kapalr bakır karavanaya ve. 
KABARE NUM.ı\R Yondan nakil 2UO MtL-ADI 

1 
Bir mayııı recut rieln fiat pahalr görüldiiğünden 9 Ni-

aahnel!r 23.os ha.va A~ı 22,05 muhtelif • •' san 937 cuma günü saat 15 de Top- 1 
23,30 DANS OR • a rler, !Opr ve ulre Dll Doktoru 
hava ve ııalre 

24 
KESTRASI 24,30 haberler, ._.. o 1 çer hanede Satmalma Komisyonunda pa. 

PAR.ta (P. T. 1':;5 
&'l"&mofon. a beir 1111 

• zarlıkla yeniden eksiltmeye konul. 
17 ,45 ŞARKILAR Cumartesinden maaifa hergUn 

m 19 o5 ORG ..... 18,os ınustkl konuıma· ._ 
1 

d muştur. Tahmin bedeli 1312 lira 50 
nONSERt hutalam.J kaDU e er. HAF1F f$AllKIL 19,35 haberler 20,05 Tra kuruştur. İlk temfı'ıatı 98 lira 44 ku. 

Klst 21.05 ıUrp:R 2o.ı5 PlYANO :ınısı. Edirnekapı, Karagümrilk mvay ruştur. Şartname ve nilmuncıi Komiıı.. 
herler 23 50 zler 21,30 plyeı 23,35 ba• Durağı "10. 95 
ROMA: ' rranıofon, hava yonda fÖrülebilir. lıteklflerin belil 88.· 

• 1s,o:ı haberı utcnnnnnarım:::umın:=m:::ummmım atte Komisyona gelmeleri. "1922,, 
"0,10 lpor , ... er lS,20 ~ılı çay mUllklsi n Doktor Ha 
r·Anrşnc 18.ire 21,30 konterana 21,45 i!.. A dU h : Gülhane hutanetıinde yapılacak in-
!1ASr. MUStKt 22,0:S KARMEN OPE· iiOmer b rrll mBDSf şaat ve tamiratın açık eksiltmesine 

JN~,-;: •• ~hL-.~-:--------1~ DERMAN H talip ~ıkmadığından on gün sonraya 
B 0 ef çj eczaneler i! Mua~nehanesi - Eminöniinde ji bırakılıp 12 Niaa.n 937 Puarteai gü. 

n!iC:tftakıam ıehrln muhtelif semtlerinde fi V ALDE HANI içinde No. 21 ff 
Em ,t olan eczaneler ıunıardır: :: .... ::::::r..::::a::::ısıua:ım==:ı.-==:ı.o:z:n: nü saat 14 de Tophanede aatınalma 

<Ha lnönUndc (A. Mlnasyan), Beyazrtta komisyonunda tekrar açık ekıiltmesi 
Ydar) L"ilrUk d "mda cıumat), Galatada Mahmudiye cad• 

te (ulk '"' 11 pazar a (H. Hilmi), Eyüp- " yapılacaktır. x~141 .bedeli 8503 lira 
n nıet Ali desinde (Jıımet). Taklimde (Nizaınetunı, ~ 

zrın sa amazı. Şehremininde (Na· dd lnd (N d t H 94 kuru-+ur. İlk teminatı 487 Ura 80 
~ad dıkı, KaragUmrUkte (Suad>. Samat· Şl§llde Kurtuıuı ca ea e ec c ). at• 9 .. 

t a tRıdun), Şchza<ıeb~da (Ünh·ers. köyde (Barbut), KaaımpA§ada (Vaaı(), ~ kurugtur. Şartname k"if ve pli.nları 

1
'a}, Akaara)·da (Ziya Nuri), Fenerde (HUr ılktaşta (Ali RJ%al, Sarıyerde (Nuri). Komişyonda görülebilir. İsteklilerin 
rnctunı A üııkUdar, ;Kadıköy, 'e Adalardakller: 

dı Clate ' lemdarda (Ali Rıza), Bakırköy üskUdarda (Selimiyeı, Kadıköyde iakele belli· saatte kanuni veaikalarile bera. 
BeYOti11ı. caddesinde (.Arman :Piu!Qat), BüyUkadada ber komisyona geJmP.leri."4~,, "1964" 
l u clhetlndekller: (T 

.._!lıtkltı Caddeıinde (Ka~zu~·k~l ,~B~o~ıt~an~br::_:·-~<H:.:.a::l~k):_:•_:.H_e;.y_be_11_d_e ...__an_&J_>· ____ _ 

Tl!:J Q K iVE 

l I RALlT 
BANKASI 

' 

.DAoA 

Biriktiren rahat 
eder 

Ordu huta.neleri için 4000 adet yüz 
ha.vlwıu ,13 Nisan 937 aah günU sa.at . . 
14,30 da Tophanede sa.tınalma komis-

.yonunda pazarlıkla ya.pılacaktır. Tah. 
min bedeli 3200 lfradır. nk. teminatı 
240 liradır. Şartname ve nümunesi 

komisyonda görülebilir. İat.eklilerin 
belli saatte' komisyona gelmeleri. 

"414:'' "1960" 
. 

Maltepe piyade atıı okulunda yapı· 
lacak elektrik tesisatmm pazarlığı 

13 Nisan 937 Salı günü 88.&t 14 de 

Tophanede aatınalma Komiıyonunda 
yapılş.caktır, Keı~ bedeli 1495 lira 30 
kuruttur. Şartnamesi komisyonda gö

rülebilir. İsteklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. llk teminat 112 
lira 15 kuru§tur. "415" ''1961" 

Sahpaza.nnda. İstanbul Deniz Yol. 
lama M'UdilrlğilUnde mevcut köhne 

halı parçalan ile bir adet aand&1 H 
Niaan 937 Çarpmba günü uat 14,3Q 

da. Tophanede satmalnıa komisyonun· 

da puarlıkla 2atılacaktJr. Tah!llin be. 
deli 24 buçuk Jfradtr. Teminatı 3 lira 
75 kuru,tur. İsteklilerin belli saatte 

komisyona gelmeleri. "419" "1963" 

htanbul ikinci icra Memurluğun • 
dan: 
. 9371145. • 

Bir borcun temini istifası zımnmda 
fstanbulda Hocapapda Orhıniye cad-

• . 
desinde 6/8 sayılı Ferah otelirıdc maa· 
takım karyola, ayna, masa, aandılya ve 
aaire 16 nisan 937 tarihinde ~ü~ıutif CU· 

mı glinü saat 10 dan 12 ye klidar aatı
lacağından almak isteyenler mezkur gün 

ve aaattc mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatla almalın illn o-
lunur. • (V. N. 21667) 

1 
4.500.000-
9.823.~ 12.21 

1 334.970.36 ı .:>9 
!Uon~ naadl yıı.ae 9 1-2 - Altlr awlN 

Yellb 

•ftDI JOzd• • 1-" 

Kapalr zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan İl: Malatya "istasyon tesisatından olan 535 metre 

uzunluktaki yolun parke taı 'k~ld.rım ingaatıdır. 
Keıif bedeli ''25.715" lira "85,, ku ruıtur. 

2 - Bu iıe lit evrak 1unl!rdrr: 
A - Eksiltme prtnamcai 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel ıartna mesi 
D - Fenni prtname • 
E - Silsilei fiat ve keşif hülila cet veli 

hteyenler bu evrakı ( 130) kuruı bedel mukabilinde ıose ve koprUler re

isliğinden alabilir • 
3 - Eksiltme İı-4-937 tarihinde paza.rtesi ,;ünü saat 11 de Nafia Ve • 

klletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
uıulile yapılacaktır. 

4 --; Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1929) liralık muvakkat teminat 
:ermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüıha.aında çıkan talimatn;.meye tev • 
filcan müteahhitlik veıikaaı ibraz etmesi lhrmdır. 

İsteklilerin teklif mektuplannı üçüncü maddtde yazılı saatten bir saat "• 
veline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mulrtuidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (695) (1662) 

lVJ. 1\1. ek a 1eti11 den: 
• 

332 doğumlu ve bı.!nlarla son yoklama gôrüp askerliiine karar veıilmit 
ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif •eieplerle henüz aakerlilderini 
) apmamrı olan ihtiyat aubayı yetiıccek kısa Jıizmetlerıden deniz unıfr.ıa ayn • 
}anlardan gayrisi ehliyetnamclcri dcreceltrine göre aıağıda Ytzılı tarib;crde a1-
kerliğini yapmağa baılıyacakla·dır. 936-937 derı yılında lise ve muadili ile 
daha yüksek mctteplerdcn mezun olacaklardan lizım gelen evsafı taııyanlann da 
yoklamalan y•palarak 11kere gönıderilecc:klerdir. Yukarıda yazılı prtlan taııyan· 
larm sevkedilmek üzere bu tar!hlerden ·evvel bulundukları yerlerdeki a1kerlik 
§Ubelerine milracatlan ilin olur.ur. 

0 

1-Mayı.-937 Askeri ebiiyttnamesi olmıyanlar. 
ı-Trmmur-937 orta ehliyetnamesi olan. 
t-Eylül-937 tam ehliyctnameal olan. 
l-İkinciteırin-937 Yüki~k askeriehliyetnameıl olan. ,6154) (196~) 

lstanbul Belediyesi ilanları 
412 - Şehir ıuyu 1ebd:e1i olan mahallerde uup ve tavukçu dükkanı .. 

rında ıehir suyu bulundurulma•ı mecburidir. Şehir auyu ,ebe kesi olmıyan yer • 
lerd~ mevcut ise kuyulardan tuJumbalarla aur su bulundurmak bu da mümkün 
olmadrfı takdirde dükklnın ihtiyııcına ve tvüı•atinin tahammülüne göre depolar 
ihdaa etmek auretile ihtiyaç trmin edilmek ik!iza eder. 

Krı ı:amanlannda llalcal ıande bir defa yazın üç defa diikkin zeminlerinin 
yıkanmalı ve tezılh ile kütüklerin her gün ıabun veya sodalı sularla fırçalanıp 
yıkanmalı ve duvarların temiz tutulması mecburidir. 

Kaaap ve tavukçu dükk~r.larında akar ıu bulundurulması ve temiz tutul • 
maarnr teminen Belediye zabıta talimatnamesinin 412 inci maddesi yukımda ya
zılı olduğu vcçhilc ıdeği§tirilmi§tir. İlgili olanların malumu olmak üzere ilin olu
nur. (B.) (1975) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu ı 

Şimdiye l<a:ar binlerce kişiyi zengın etmiştir 

6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedır. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır • 
Aynca: 40.COO, 25.000, 20.000, 1 S.OOJ 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 /Niaan ı 937 rünü alqamma kadar biletial 

detittirmit bulunmalıdır. Bu tarihten IODI'& bilet üzerindeki balda ulat 
olur. 
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"' ga a 
a Nisan Perşembe akşamr 
A~@ırlğ)aycalfl)Do « ~ayan 

IL~VIL~ » ~ecesn 
Bütün Azerbaycanlı Müzüsigen 

arkadaşları re/ aha tile 
kutlulanacahtır 

Telefon : 40335 

i K Ti DAR...--• 

• 

---~~..-.-----<.it ---- ~--
=~~-- .-

g N!SAN - 1937 

HER AKŞAM 

Bayan 

L ON D R A Birahanesinde 

----• Telefon : 40227 

' 1 

•• = Birisi büyük harikadır, süratle yol alır; 
~ Diğeri küçük harikadır, qığiyle yol göste= rir · · · Merkez sabş ı deposu: ISMAlL 
Eı- öMER lŞÇEN. Galata Haraççı aokak 

(eski Domuz). No. 5 Tel. 43861. 

·- Tabletleri • Har Eczanede araymız. ( Posla kutusu 1255 Hormobln J -· .r 

AZO 

·----

M 7U 
INK1BAZI, HAZIMSIZLICI, MiDE 

EKŞlLlK ve YANMALARINI 
P.'İderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
;oktur: Şeker hastalığı olanlar bile alabilir 
ler. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. içilmesi latif, tesiri kolay ve müla
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat. 

' . ' . . •' ·... . .... 

lstanbul Beledlyesl ilAnları 

estivaide çıkarılacak el ı~anları-
nın kapak resimleri için 

müsabaka 
1 - 1937 İstanbul Festivali için neşredilecek el programının iki 

taraflr kapak resmi müsabakaya konulmuştur. 

2 - Çıkarılacak el programının eb'adr 23110 dır. 

3 - Yaprlac.:ık resim İstanbulun bu eğlence ayınr tebarüz ettirecek 
mahiyette ve en çok beş renkli olacaktır. ~ 

4 - Mi.!sabakaya iştirak edenler.den birinciye yUz, ikinciye elli lira 
mükafat verilecektir. 

Saçları besler 
Kuvvetlendirir. 
Dökülmesini 

keser 
Kimyager 

Hüsameddin 
S - Resimler 3 Mayıs 1937 tarihine kadar Belediye iktısat İşleri Mü~ Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil-

dürlüğüne tevdi edilmiş bulunacaktır. umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
6 - Müsabakaya girecekler, mevzu hakkında tafsilat almak üzere ne. Eytam Bankası karşrsmda İzzet 

lediye iktısat işleri Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (B.) (1831) Bey Hanı. 

~ '-----------------~ 

SULTANHAMAM 
' KEBAPÇI KARŞISINDA PiPO PAZARI 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilAoı 

Nafia Vekaletinden : 
ı -Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Dahiliye Vekaleti binasının garp 

tarafında yapılacak nöbetçi kulübesi ve pergola inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 20349.77 liradır. 
2 - Eksiltme 16.4-1937 tarihinde Cuma günü saat 15 de Nafia Vekaleti 

Yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuli. 
le yapıl~aktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 102 kuruş bedel mu
kabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğ·ünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için t:ıllplerin 1526.23 liralık muvakkat temi
nat vermesi ve Nafia vekaletinden alınmış ve en az 20.000.00 liralık iş yap
ını§ olduğunu gösterir müteahhitlik vcı;ikası ibraz etmesi lazımdır. 
· İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev. 

veline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktezidir. 
Postada. olacak gecikmeler kabul edilmez. (738) (1751) 

:::::m Birinci sınıf Operatör ı:n::m 

" 1 ~ D~~s~~!ı~~!,~!,!R ıİ 
ceITahisi mütehassısı ft 

Paris Tıp F akü1t.eai S. Asistanı Ü 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ ı· 
estetik - "Yilz, meme, k.arm. bu- 1 
~uklukları,, Nisaiye ve doğum • 

H mütehassısı ~ p 
il Muayene: Sabahlan M e c c a n e n il 
:: 8 den 10 a kadar S: 
U ,.vled " :ı ij og en sonra ucretlidir :: 
H Beyoğlu, Pa.rmakkapı, Rumeli Han :! 
" r !i:::::::: No. 1 Telefon: 44086 : .... mil 

Dr. Suphi Şens:ı 
idrar yolları hastahkları 

mUtehassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
şısı Leklergo Apt. Muayene 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere parasız 

Tel. : 43942 

Deniz Hastanesi Cerra.ht Şett 
Operatör 

Dr. SalAh Sun 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lçl: 41235 

Kerıdi kendine 1000 kelime He":::'.:-:-......-j 

lngilizce dersi 
Resim: 10 

The Restaurant 
(Lokanta) 

1 - Waiters: garson?ar. 2 - Gucsts: müşteriler. 3 - Dan.ccrs: 
cronsedenler. 4 - The orchestra: orkestra. 5 - A table: bir masa. 
6 - A lamp: bir Zmnba. 7 - A bottle of wine: bir şarap §'i§esi (bır 
şişe §'arap). 8 - An icebucket: bir buz lwvası. 9 - A wine..gla..~: 
bir şarap kadehi. 10 - Dishes: sahanlar. 11 - A chair: bir sandal. . 
ye. 12 - A p1ate: bir tabak. 


