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Hakikat bütün çıplaklığı ile meydandadır: 
' 

Suriye hududundan gelen 

Eşkıya çetelerini 
Fransa sil3hlıyor 

Va:ı~aıo~ıFDalfil ş©lkDDeır©l<elfil aUolFllca1n1 t\YıfeıKOeır lFıraınsu~ 
Otr@llYJsy snnalflln~ıru(ğloır ve şcelfiıft'{t <e©IDB~ıro YlYIIr<dl<dlaŞllaıroa 

mn~olfil «:~~e'ttD~ırDlfiltdieliil çol}(aırnDalFll IKlYlırŞlYllflllaır <9la 
IF' ır ©ı ifil s o~ k Q,JJ ır ş lYI ifil n a ır o (ğJ o ır 

Şaında ırak aleyhinde de 
tahriklere başl~dılar 

Şiddetli bir lisanla yazılmış 
beyannameler Şamda dağıbldı 
~iye kabinesinin 

'~dUŞmesi bekleniyor 
,MA~~r~;a (hususi) - Büyük Millet 1 kısmı, bu beyanat yapıldığı zcınıan a-

echsı 1(·· .. . hnmış bulunuyordu. Bundan ııonra alı· 
Şu"k .. ursusünden Dahiliye vc:kilirnız db' 1 k 

ru Kaya tarafından bütün millete nan ve alınacak olan te ır er §ar ve 
haber verilen cenup hududumuzdaki cenup vilayetlerinlde esasen alınmakta 

1-;~::ıy,.tbMrii"Pl,.,.;n;n önlrnrn,.q\ tedbir. olan kalkıp.ma tedbirlerinin bir mütem. 
.-.uııın ıı11m topr::ıı1rlanrnı:rıı 1-.abet tAlf"n --<~--- ~ ·-·...ı-> 

Hariciye Vekili 
bu sabah geldi 

Başvekilimizin Belgrat seyahatı 
çok mühim mahiyettedir 

1 ~ 
~_..,.,._ 

Bu sabah şehrimize gelen Hariciye Vekili Tevfik Rü.§tü 
rirlerimiz 1oarşı7.adığı iSırada 

Maliye Vekili 
şehrimizde 
Fuat Ağralı diyor ki : 

"Vergilerde mUkellel 
lehine kolaylıklar 

yapılacaktır,, 
Bir müddettenberi Avrupada bir te

davi seyahati yapmakta bulunan mali· 
ye vekili Fuat Ağralı refikasile birlikte 
bu aabahki ekspresle §ehrimize gelmi~ 
tir. 

Maliye vekilimiz bu aeyahatindo 
Fransa, Almanya, fsviçre ve Avustur
yada bazı gehirleri ziyaret etmiştir. 

HükOmetçiler 
yarma hareketinde 

muvaffak oldular 
Şimal cephesinde~i a_siler 
imha edilmek tehll~esınde 

Do"kt<Yr Aras ıil6 birUkte bıi~h 7Ü:ıriclye genel se7crcteri Numan Mene. 
menci oğlu ile şu.be direk törU:riniUm Cevad da geldiler 

Bu sabah Sirkeci garında maliye er· 
kan ve dostları tarafından karşılanan 
Maliye vekilimiz kendisile görilşen bir 
mubarririmize demiştir ki: 

İ al hududunda kaın Estramaclurede bulu. 
Roma 8 (A.A.) - talyanın gener . . 

F k d
'nld k' l ·s· Cantelupo ra- nan cumhurıyet kuvvetlerıle irtibatı te-

ran o nez ı e ı e çı ı . 1 d' 
l 

. . . etmış er ır. 
porunu vermek üzere buraya ge mıştır. mın ~ . . . . . 
Elçinin azledilmesi bekleniyor. Hükumet mı~ı~lerı genış bır sahada 

Andujar, 9 (A.A.) _ Cumhuriyet diişm~.ce.phesı~ yar~rak Estramadu· 

kı 1 P 
ı::.ı'malı" garbisin- re yolu ıstıkametınde ilerlemektedirler. 

ta an enarroyanın :s (D -'~) . . evamı61n~u,.u. 
'de, Cordoue ve Badajoz eyaletlerının 

-Karabükte inşaat 
hararetli safhada 

logilfz şirketi direktörü, inşaata 
nezaret için bir miiddet daha 

memleketinıizde kalacak 

1 

(Yazısı 2 incide) 

Tevfik Rüştü Aras "- Avrupadaki seyahatim yalnız te. 
davi içindi. Binaenaleyh en iyi doktor
ların bulunduğu yerleri gezdim. .. Moskova,: Tahran ve Fuat Ağralt muharririmizin kendisi• 
ne muamele , istihlak:, ve kazanç vergi. 
teri üzerinde yapılacak tadilat hakkın
lda sorduğu suale cevaben şunları söy· 
lemiştir: 

Futbol Bağda da 
merakllları !· s~b~h~.:.~=~ok•o, 

Futbolu anhyarak ve bilerek 
seyretmek istiyorsanız 

Türki.ye Futbol FcderaSyc:m:u Ha
kem Komitesi eski Reisi Nüzhet 
Abbas tarafından hazırZanarak ga.. 
zetcmiz tarafnultın kitap halinde 

yamı ~'fTedilecek olan 

Futbol 
kaideleri 

Rltabını muhahkak 
okuyunuz ! 

.......... --------------------· 
ırakta 

logiltere askeri 
tedbl rler alıyo~ 
Bağdat 8 (Arap ofisi) - İngi

lizlerin, Irak hükumtine terketmek 
vaadinde bulundukları veçhile El 
Hindü tayyare karargahından vaz· 
geçmemek ve kuvvetlerini Um Clze· 
bar tayyare meydanında temerküz 
ettirmek istedikleri anlaşılmaktadır. 
Iraktaki İngiliz hava üslerini müda
faa etmek maksadile yeniden bir_çok 
kuvvetler sevkedilmiştir. 

Her türlü hadiselere karşı 
Kudüs 8 (Arap ofisi) - lngiliz 

askeri makamlarının her türlü hadi
selerin ön üne geçmek için birçok as· 
keri tedbirler aldığı görülmektedir. 
rSu tedbirler meyanında, T eberiycd1::. 
sırf askeri maksatlarla bir radyo 
merkezi kurulaacktır. 

Rüştü Aras Ankaradan gelmiştir. 
Beraberinde hariciye ~enel sekrete.ri 

Numan Mcnemencioğlu, hususi kalem 
direktörü Refik Amir, şube direktörle. 
rinden Cevat bulunuyordu. 

Hariciye vekilimiz, pazar gilnil Baş
vekil İsmet İnönü ile birlikte Belgrada 
gidecektir. 

Başvekil İnönü yarınki ekspresle An. 
karadan şehrimize gelecektir. 

Ba§vekilimizin Belgrad seyahati, Yu
goslavya başvekili Milan Stoyadinovi· j 
çin Ankara ziyaretini resmen iade ma. 
hiyetindedir. Hariciye vekilimiz doktor 

Aras da bu seyahatte kendisine refakat 
ediyor. Bununla beraber, Belgrad ziya

( Devamı 2 incide) 

''- Bu vergilerin kanunlarında tadi.. 
Ut yaptlması için hepsi ayn ayn göz·-' 
den geçirilmekte ve Üzerlerinde tetkikat! 
yapıın;aktadır. Seyahatten. geldiğim için: 
tetkiklerin son safhalarınr bilmiyo~m.,, 

Muharririmizin ·vergilerde tenzil!1: 
yapılıp 'yapılmryacağı. sualine cevaben 

de: 
"- Elbet de, elbet .de ... Mükellef le-

hine icap eden ve imkan bulunan her 
tenzilat ve kolaylxk yapılacaktrr.,, ce. 
vabxru vermiştir. ' 

Bundan sonra Maliye vekili şunlar( 
ilave etmiş tir : ı 
"- tstanbulda birkaç gün kalacağım. 

Başbakanımıza mülaki olacağım. Bun
ldan sonra Ankaarya gideceğim. Eldeki 
layihalann süratle çrkarılmasına çalışa· 
cağım tabiidir.,, 

lngilterede kıtlık 
tehlikesi başJadı 

Hemen hiç buğday stoku kal~ 
mamış olması telaş uyandırdı 
İngiltere en büyük bir tehlike ile 

karşı karşıyadır. Koca İngilterede an· 
cak iki haftalık un ve buğday varidrr. 

Deyli Meyl gazetesi bu hususta şun. 
lan yazıyor: 

"Büyük harpte denizaltı gemileri 
ablokasının en tehlikeli olduğu zaman
da bile İngilterede en esaslı gıda mad
ldesi stokunun bu dereceye tenezzül 
ettiği görülmemişti. Şimdi herkes ga. 

yet haklı olarak 1 milyar 500 milyoft 
İngiliz lirası sarfile vücuda getirilmek
te olan müdafaa tertibatının, yiyecek, 
vaziyeti bu halde olduktan sonra neye 
yanyacağını sormaktadır. 

Şurası şayanı dikkattir ki bir harp 
zuhurunda dll~man İngiltereyi hava ab
lokasına alarak büyük miktarlarda buğ. 
day ihracına müsait iki liman olan Lon-

( Devamı ! incid.e). 



Flnlandf ya, Isveç, Norveç ve Danimarka 

Aralarında müdafaa 
birliği kuruyorlar 

20 nisanda bir içtima yapacaklar 
Aralarında as::cri ve siyasi ittifak. 

lar mevcut olan bütün zümreler yer 
yer konferans akdetm.ektedir. 

20 nisanda Finlandiya, lsv~, N or
veç ve ·Danimarka dtŞbakanlan Hel. 
sin.skide bir-konferans aktedecekler
dir. Finlandiyanm şimal devletleri an
l~masina girdiği gündenbcri yapılan 
konferanslann bu, üçüncüsü olacak. 
trr. Fakat şimal devletleri arasında 

bugüne kadar bu konferans kadar e
hemmiyetli bir siyasi toplantı yapıl. · 
mış değildir. 

Skandinav memleketlerinde efka
rı umumiye, Avrupada bir harp patla
dığı takdirde sulh demagojisi ile bu. 
na seyirci kalmak imkanı olmadığını 
ve §imal devletlerinin ancak silaha da
yanarak kendi istiklallerini ve toprak. 
lannm emniyetlerini koruyabilecekle
ri kanaatindedir. 

Bu seferki toplantıda bu dört dev
let arasında bir harp vu~unda, yapı. 
la.cak silahlı teşriki mesai bütün hat
lariyle kararlaştırılacaktır. 

Şimal memleketlerinde Hitler Al. 
manyasına. karşı mevcut olan düş

manlık, bu anlaşmada son derece mü
essir olmaktadır. Ahiren, Finlandiya 
cumhurreisliğine namzet ~österilmiş 

olan maliye naz1rı Taner Skandinav 
---------

[)ayak atan bir polis 
ve bekçi 

Kalyoncukulluğıında karakola d:ı l 
vet ettikleri Feyyaz adında bir genci • 
yolda ve karakolda dövdükleri sabit 
~ln.."l Polis SUreyyn. ile bck('.l Nuri dün 
üçUneiİ :ısliye ceza mahkemesinde 
birer ay lıapscı \'C üçer ny memuriyct
t'en nıaluıun.iyete mahkfım olmuşla.z:. 
dır. 

devletlerinin her tehlike karşısında 

milli müdafaada bulunmağa azmetmiş 
olduklarını söylemiştir. 

Filistirain ikiye 
taksimi 

Ne Arapları, ne de 
Yahudllerl memnun 

etti 
Ku':füs 8 (A.A.) - Gerek sionisler, 

gerek müslümanlar Londradan gelen ve 
Filistinin biri Yahudi, biri Arap olmak 
üzere iki devlete tefriki ihtimalinden 
bahis olan haberlere karşr şid!det1i bir 
husumet izhar etmektedirler. 

Müftünün dediği gibi müslümanlar, 
Filistini Arap memleketlerinin teşkil 

etmekte olduğu büyük ailenin ayrılık 

kabul etmez bir parçası telakki etmekte 
dirler. 

Sinoistler ise, Şeria nehrinin iki kıyı
sında bir Yahuldi devleti vücuda geti
rilmesi programını müdafaa etmekte. 
dirler. 

Yalı udiler de razı değil 
Londra 8 (A.A.) - Deyli Herald 

gazetesi, dün Filistinden Londraya ge 
len Yahudi partisi başkanı Grossman· 
nın Filistinin Yahudi ve Arap kısımları
na ayrılmasına itiraz ettiğini ve hiçbir 
siyonist şefin böyle bir tarzıhalli kabul 
etmiye~eğini bildirdiğini yazıyor. 

"Yahudiler münhasıran ken•jileri ta. 
rafından idare edilen bir Filistin için 
mücadele etmektedirler.,. 

Sabık Ilidivin alakası ne ? 
Amman 8 (Arap ofisi) - Bum

da deveran eden şayialara göre sa
bık Hidiv Abbas Hilmi tarafından 

,, 
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Karabükte inşaat 
hararetli safhada 

MW 

His ve tenkid 
Bir F. c::-..!~ r:ı;...!.:ıa:;.:nin ga.ı:e~e ya. 

zılarmdan biri şöyle başlıyordu: "X, 
benim dostumdur, onun eserleri karşı. 
smda hüküm vermeğe kalkamam, 
ancak hayranlık duy:ırım. 11 Makaleyi 
okudum mu? okumadım mı? hatırla.. 
mıyorum; faknt o ilk cümle beni hay
lı düşündürdü. 

lnglliz şirketi direktörü, inşaata 
nezaret için bir müddet daha 

memleketlmlzde kalacak 
Karabük demir ve çelik fabrikala { 

n, • temelatma merasimi yapıldık
tan sonra - en hararetli inşaat safha ' 
sına girmiş bulunmaktadır. 

Londradan gelmiş olan lngiliz 
mühendisleri derhal faaliyete geç· 
miş oldukları gibi, fabrikaları kur 
mak işini Üzerlerine almış olan 
Brassert şirketinin direktörü Ma· 
kenzi de, işlerle çok yakından alaka
dar olmaktadır . 

Bu münasebetle direktör Maken
zi derhal Londraya dönmiyerek, in· 
şaat işleri ilerleyinceye kadar mem
leketimizde kalmağa karar vermi§• 
tir. 

Direktör Makenzi, y:az ortalarına 
kadar burada fabrika işlerile meşgul 
olarak vakit vakit Karabük, Anka
ra ve lstanbulda oturacaktır. 

Makenzi, beraberinde muavinleri 
ve Karabük fabrikalarının açılma 

merasiminde bulunmuş bazı İngiliz 
gazete muhabirleri olduğu halde, bu 
sabah Ankara ekspresile şehrimize 
gelmiştir. 

İngiliz şirketi direktörü, Başveki· 
limizin seyahatten döndüğü sıralar• 
da tekrar Ankaraya ve oaradan Ka· 
rabüke gidecektir. 

Bir sanatkarı, dostumuzdur diye be .. 
ğenip başkalarına da. beğendirmet;e 
kalkmak hiç şüphesiz ki doğru bir 
şey değildir, bunda "emniyeti sui . is
timal ,,e her.zer bir ı:ey vardır. Kari, 
münckkitten eseri nasıl bulduğunu 
söyelmcsini bekliyor; halbuki o, ese. 
ri gerçekten beğense de, beğenmese 
de, bir dostu tarafından yazıldığı 
için methediyor, tavsiye ediyor. 

logilterede kıtlık 

• Fakat böyel dostluk Ycya düııman.. 
lık hislcrile hareket eden mün~kkit
ler bunu itiraf etmezler; hükümlerini 
verfrken tamamile bitaraf olduklarını 
söylerler. Bunların, karilerini muhak. 
kak aldatmak istediklerini iddia ede
meyiz; hatta dostluklarında. tamami
le hasbi olmaları, yani o "meth,, e mu
kabil hiçbir menfaat, hatta minnettar. 
lık beklememeleri de kabildir. Fakat 
hiç tereddüdsüz diyebiliriz ki onların 
indinde sanatin ancak ikinci derecede 
bir ehemmiyeti vardır, dostluk ve em.. 

(Ba§tarafı 1 incide) 1 
dra ve Liverpola zahire gemilerinin 
ihracat yapmalarına mani olmak teıeb
büslerine girişecektir. 

Havai bir abloka karşısırlda dar de. 
nizlerle muhat olan bu adalara cenup 
ve garp istikametinden gemi!frin ya
naşması son derece müşklil olacaktır.,. 

I.,ondra borsasında 
Diğer taraftan Londra zahire borsa

sında son günlerde büyük bir faaliyet 
göze çarpmaktadır. Borsada buğday 

fiyatları mütemadiyen yUkselmektedir. 
Ekmek fiyatr da 60 para yükselmiştir. 

Zahire fiyatlarının ansızın yükselişine 

sebep 1936 ldünya zahire istihsalatının 

250 milyon buşel daha az olu!JU, tfr 
harp tehlikesi ihtimaline mebni dünya 

buğday stoklarının çok azalması ve 
1937 mahsulünün de az olacağr haklan. 
daki umumi kanaattir. 

Fransa, Almanya, İtalya ve tspan. 
yanın buğday ihtiya~arını dahilden te
darik için sarfettıklerl gayretler boıa 

çrlr;"lış olacak ki, §imdi hem İtalya ve 
hem ide Almanya dünya piyasasından 
killliyetli miktarda buğday satın almağa 
başlamışlardır. 

Avam kamarasında bir sual 
Londra 8 (A.A.) - İstihsalatın tah

didi ve stokların tedrici surette tüken
mesi yüzünden buğday fiyatının pek 
fazla yükselmesine mani olmak için hU. 
kQmetin derpiş etmekte olduğu teıdbir-

ler hakkında bugün Avam Kamarasın
(!a sorulctcak sual, İngilizlerin gıdasız 

kalmak ihtimali karşısında hissetmekte 
oldukları ananevi korkunun tezahürüne 
vesile verecektir. 

Piyasadaki bu vaziyetin en mUhim 
iimillerinden biri İspanyanın ve ihtimal 

harp için ihtiyat stoku hazırlayan Al. 
manya ve İtalyanın yapmakta oldukları 
mübayaat miktarının pelC mühim olma

sıdır. 

Sovyet Rusyada 

Posta nazırı 
10 milyon frank 
.;almaktan suçlu 

Sovyet P. T. T. komiseri (nazı
rı) Yagodanın tevkif edildiğini bil
dirmiştik. Bugün gelen F ransrzca 

Le T emps gazetesinin Moskovadan 
aldığı habere göre Y agoda 1 O mil
yon frank çalmakla itham edilmek· 
tedir . 

Bundan başka kendisinin 16 se
nelik Gepeu şefliği esnasındaki va
ziyeti hakkında da t.ahkikat yapıl· 
maktadır. 

hazırlanan bir proje hali hazırda tet· 
kik edilmektedir. Arap • Yahudi ih· 
tilafini halletmeğe mütevakkıf olan 
bu projeye nazaran Filistin ikiye ay
rılacak yarısı Araplara, yarısı da Ya· 

hudilere verilecektir. Bu meyanda 
Maverayı Şeria da Araplara tekedi-
lecektir. ~ 

Yine aynı şayialara göre, bu me
selenin halli için Ammanda bir A
rap - Yahudi kongresi toplanacak· 
tır. 

· sali hislerden sonra gelir; yani onlar -H---.--.----v---k--.-1--. rm hayatında sanat "asıl" de;;ildir. a rıcıye e 1 1 (Münekkidin, teşvik olsun diy;, bir 

!ngilterenin buğday ihtiyacı;ıın mem• 
leket dahilinldeki miktarile anc.ak 17 
gün temin edebileceğini beyan ve hiç 
olmazsa şimali Amerika rekoltesinden 
istifade anma kadar bu vaziyetin devam 
edeceği ilave olunmaktadır. 

f d 
• genç sanatkarı müsamaha ile öğmesi ge 1 bu çeşit hareketlerden değildir; onun 

s~ sa~at aşkından doğması kabil. 
dır.) Boyle sanatı, birinci derecede 
ehemiyetli saymıyanlarm belki sana. 
tin her nevi ile uğraşması caizdir; on
lar şair olabilir, romancı olabilir; çok 
güzel eserler de yaratabilir, çünkü 
onlar büsbütün ba§ka bir gayeye biz. 
met ederek de, kendileri pek farkına. 
varmadan da, güzel bir eser yarata
bilirelr. Fakat tenkide kalkışmalan, 
münekkitlik etmeleri caiz değildir. 

Bu S'.lbah Ankara.dan gelen heycllcn 
Hariciye Vekaleti hususi luı.lcı:ı 

direktörü Refik .Amir 

(Ba§ tarafı t incide) 

reti esnasında birçok siyasi konuşmalar 

yapılacağına ve iki devlet başvekilinin 

klünya siyasetini müştereken geni' mik 
yasta gözden geçireceklerine muhak· 
kak nazarile bakılmaktadır. 

Başvekilimiz mayısrn ilk haftasrnda, 
İngiltere kralının taç r,iyme merasimin 
de devletimizi temsil etmek üzere Lon. 

drada bulunacaktır. Hariciye vekili de, 
mayıs ıonunda Milletler cemiyetinin 

İtiraf her şeyi değiı:;tire bilir; dostu
nun eserlerine ancak hayran olabile. 

.r "~---

soylcmcklc, itıraf etmekle, sanatı 

ikinci dereceye atmadığım da isbat et
miş olur. ÇünkU bunu söylemek o 
dostluğun edebi, fikri bir iştirakten 
doğduğunu gösterir: "Bu adam benim 
dostumdur, yani onunla hen birçok 
husm!larda bir fikirdeyiz; onun ese
rinde ben bu fikrin ııkislerini görüyo
rum, beğenmemek, hayran olmamak 
kabil mi?,. Böyle bir hal tabü değil, 
midir? Asıl bunun aksi gayrı-tabii ol. 
maz mı? 
Şu kad9 r ki bizde bu neviden, yani 

.hislere, menfaatlere değil, fikirlere 
dayanan dostluklar bulmak mü~kül-
dür. . 

Nurullat AT AÇ 

Ankarayı 
ziyaretler toplantısına iştirak etmek üzere Cenev· 

reye gittikten sonra, iadei ziyaret için 
Bağdaicla gidecek, oradan Tahrana ge· 
çecektir. 

Bağdat ve Tahran seyahatleri. ı~m
leketimizle trak, İran ve Efganistan 
arasında aktcdilmesi kararlaşan "Şark 
misakt,, ile de alakadar bulunmaktadrr. 

Romanya Raşvekfli 
son baharda gelecek 

Bundan üç dört sene kadar evvel 
Türkiye tarafrndan düşünülmüş ve ön
ce İran, İrak, Türkiye arasmda müza· 
kere edilmekteyken kardeş Efganista. 

nın da iştirakile yalnız imzası kalmış o
lan bu misakın Tevfik Rüştü Arasın 

ziyaretleri neticesinde imza edilmesi de 
kuvvetle beklenebilir. 

H~riciye vekilimiz, temmuz iptidala· 
nnda da Moskovaya gidecektir. Bağdat 
ve Tahran &eyahatleri haziran ayı için. 
da yaprlacaktır. 

Hariciye VekAtetlnde 
yeni teşktrAt 

Hariciye vekaleti merkez teşkila· 
tında bazı değişiklikler yapılacaktır. 
Hazırlanmakta olan yeni teşkilat 
layihasma göre merkezde bir lktısat 
dairesi ile propaganda ve neşriyat 
işlerile uğraşacak bir müşavirlik ih· 
das olunacaktır. 

Ev klrolorı ihtikarı 
Dahiliye vekaleti şehirlerimizde ev, 

arsa ve kiralar üzerinde yapıla'1 i~:ika. ı' 
rx önlemek için tedbirler almak uzere 
tetkikler yaptırmaktadır. 

Bazı mücbir sebepler dolayısile 
Ankaraya seyahati geciken Romım· 
ya Başvekili T atareskonun Ankara 
ziyaretinin tarihi tesbit edilmi~tir. 
İtalya Hariciye nazırı Kont Çiaonun 
ziyaret tarihi de tesbit edilmek üze· 
redir. 

Ajans, bu iki ziyaret hakkında, 
şu telgrafları vermiştir: 
_Ank~ra 8 (A.A.) - Öğrendiği· 

mıze gore, Romanya Başvekili Ta· 
ta· reskonun Ankarayar ziyareti tari
hi, 29 teşrinievvel olarak tesbit edil· 
miştir. Başvekil İsmet lnönü ile Ha
riciye vekili Dr. Ar<ısın Bükr~e ia· 
dei ziyareti, T atareskonun Ankara· 
yı ziyareti esnasında tesbit oluna• 
caktır. 

J{ont Cianonun ziyareti 
Ankara 8 (A.A.) - Aldı~ımız 

malumata göre, Türkiyenin Roma 
büyük elçisi iadei ziyareti esasen iki 
hükumet arasında takarrür etmi§ 
olan İtalya Hariciye nazırı Kon Çia· 
noyu, B. M. l\1eclisi açıldıktan sonra 
sonbahar içinde memleketimize gel· 
mek için davete memur edilmiştir. 
İtalya Hariciye nazırının bu ziyare
tinin kati tarihi, Kont Çiano ile gö· 
rüşülerek tekarrür ettirilecektir. 



9NlSAN-19~ 

!Benim q,ödi,şiim : ------ ---- -Velfiln ~ntapOaırolfD 
tenkncın 
-1-

Bu aon ayların yeni neşriyatı 
içinde en fazla dikkate layık olan 
eserlerden biri fÜphesiz ki romancı 
Mahmut Y esarinin qi olan bayan 
Cahit Uçuğun "Dikenli Çit., isimli 
romanıdır. 

Bu kitabın yeni bir çığır açtığını 
öyler8ek hata etmeyiz. Bahusus 

Dikenli Çit, Türk edebiyatmdal.-1 
bir bo§luğu tamamlıyor. 

Küçük çocuklar için "Tilki kar
deşin !11nceraları,, "Güliserin seya· 
hatlerı,. tarzında derece derece kır • 
at imkanları vardır, fakat bunlarda: 

kanıksayan bir çocuk çam ·ı I d.k .. h • c• ı er e ı -
çe, mun ~sıran büyüklere mahsus 
olması lazım gelen b. d b" . 
• • d.. •. .. ır e e ıyatm 
ıçıne uşuuor. Arada .. b" k.. .. "f mancvı ır 

b~pru ':azı esini gören mutavassıt 
ır neşnyat yoktur. 

.k -~albuki mesela; fransızlarda on 
~ •

1 ı e okn dyedi Yaşlar arasındakiler 
ıçın ne a ar ç k 1 t B l 0 roman ar yazılmış-
ır. un ar adeta b" k •..• 

h . aynca ır utup· 
ane teşkıl cd 1 M . 

nezih "kb· er er. evzular daıma 
Aray~ b~r ın, canlı ve ahlakidir. 
d ~ . aşk macerası karışmı_şsa 

a ı° 8 Yıne saf bir histir. 
§te Cahit u ... b" d'WO nü b çugun, ıze ver ıgı 

nı muk~ unlardan biridir. Öyle sa
.. rın:ı dı, muharrir, aynı örnekler 
Hzenn e kal • • .. . . k 1 1 emını yurutece o ursa 

bı~rn .. gkebnçliğe hem de edebiyatımıza 
uyu i h" . 

"D'k r . ız.met etmı§ olacaktır. 
1 enlı Çıt,. her 8ayfa8mda in

s~n~ tazelik, gençlik, ve adeta bir 

kç~çtae kokusu veriyor. Bahar gibi bir 
1 pi 

-2-
"Yıldız yağmuru .. Faruk Nafizin 

:~mantdır. Şairin mısralar üzerinde 
ış emeğe alışmış kalemi aynı ihtima
~~ mensur cümlelerde de üstatlıkla 
gosteriyor. 

Romanın kahramanı "Ziya,, mü· 
t--·~= '-·h 1 . . . _,. .... . b" . ro.n Q csır .. n • ..., ... tateı:ıı-

gını 1.lmı?"en, muztarıp ruhlu, mü-
ter~s:ldıt hır erkektir ki hayatta em· 
salıne pek çok rastlanır. Bu tipin 

~endinc ve etrafına yaptığı zararlar 
UZerindc zihin mC§gul oluyor. Ro· 
manm son sayfası kapandıktan son
ra izi uzun müddet sürüyor. 

"Yıldız yağmuru,. şimdiki haya
tımızdan mülhem, realiteye uygun 
kariini mevzuunun havası icinde ya· 
~tan kuvvetli bir eserdir. Son sene· 
lerin en iyi romanıdır dense müba
laga edilmemiş olur. 

- 3 -
Çok sevilen muharrir Jskender 

Fahreddin Sertellinin " Amerikaya 
'kaçırılan Tiirk kızı,. iki yüi'! elli do
kuz sayfalık bir cilt iç.inde insanı he
yecana di.işür~n giizel bir macera ro· 
manıdır. 

Yine aynı kıymetli muharririn 
.. Tahtları deviren cocuk., isimli ese· 
ri Türk gençliğine - Türklüğün bü
yüklüğünü, tok gözlülüğünü, insan· 
lrğım isbat eden tarihi bir romandır. 
Gençliğe hoş bir vakit geçirtmek~e 
beraber güzel hisler de ilkn etmış 
oluyor. 

(Va -Nı1) 

ispanya ticaret 
heyeti 

Bu sa bah 
Aokaradao geldi 

· · şeh· ,İspanyadan bir ticaret hcyetının .• 
·u·~ını 

rimiı:den geçerek Ankaraya gı ıg 
yazmıştık. İspanyanın pamuk ve kumaş 
ihracsıtr hakkında tetkiklerde bulunmuş 
olan heyet Ankarada alakadar makam-

, bah 
larla temas ettikten sonra bu sa 

§ch~ize dönmüştür. . 
E ~ ·b· heyetın vvelce de yazdıgımız gı ı. ow• 

silah ve cephane almak üzere gddıgı. 
"d ğ" hak· ve buradan Rusyaya da gı ece 1 

ktndaki şayialar tamamile asılsızdır. . 1 
İspanya hükCtmeti, harp doleı~ısılc 

eektcy6 ·~ oWı tiurf yaziyets yo
luna koymak üzere bir çok memleketle. 
r bö. l •. d • t•r Mcmlc-e y e h eyetler gon ermış ı · .. 
k • ı dan bırı· etimtze gelen h eyet te bun ar . 
...:ı · H ya mlite-
uır. eyet b u akşam ispanya 
veccihcn, §ehrimizdert ayrılacaktır. 

Kaymakam!ara gö~men nakliyatına 
ikametgah 

ıstanbulda ·belediye Mayısta başlanıyor 
dairelerinde yer Bu se ne de gliçme ole r lo e n mühim kısmı 

ayrılacak Trakyada lski\n olunacak 
Vali ve kaymakam konakları tesisi 

hakkındaki kanun mucibince İstanbul 
vilayeti hu':futlan içindeki kaymakam· 
lar için ide konaklar inşası ve döşenmesi 
icap etmektedir. Fakat şimdiki bütçe 
ile buna imkan görülmediğinden kay. 
makamların belediye dairelerinde ika
metleri ve buraların döşenmesi takar-

öğrendiğimize göre Sıhhiye vekaleti bugiinlerde iki vapur kiralanacaktır. 
bu sene göçmen nakli işlerine mayıstan Sıhhiye vekaleti her mıntakaya neka-
itibaren başlamak kararını vrrmiştir. dar göçmen iskan edileceğini bütün 
Nakil işi ilkteşrin sonuna kad:ır devam iskan dairelerine bildirmiştir. Bu sene 
edecektir. Nakliyat bu sene de gerek de göçmenlerin en mühim kısmı Trak; 
Romanya, gerek Bulgaristandan deniz yaya iskan olunacaktır. 
yoluyla yapılacaktır. trkdaşlarımızm iskan dairelerine gelecek göçmenle. 

rür etmiştir. 
yerlerinden olmamaları için konsolos. re ev inşası için tahsisat verilmiştir. 
luklanmrz vasıtasile hangi mıntakadaki Bu evlerin inşasına ba§lanmıtk üzere-

• Türklerin bu sene göç edebileceği daha dir. ilk posta ile gelecek karde§lerimi:ı: 
~ol inşası ıçin evn_ı_h_ah_e_r __ v_er_ı_ıe_ce_k_t_ir_._o_ö_ç_i_şi_i_çi_n __ e_v_ıe_ri_n_i_h_a_:ı:r_r_b_u_~_c_~_ı_ar_d_rr_.~7--

lstanbulda bu yıl 650 Beyazıt meydanına 1 Kuzguncuklu 
bin lira harcanacak Abide 

1

. h d.I 
İstanbul yolıarmın esaslı §ekilde JS· Her vilflyet, kaza ve köy merke- bazı ya u 1 er 

~a?ı ve )'.e~i as!abl~ yı:lar y~pktırılmuı zinde birer cumhuriyet meydanı ku - Yaptıkları bir hareketle 
ıçın yol ışı yenı ır ş sene ı progra. . k k dil 1 
ma tabi tutulmakla beraber şehir içi ve ruımuş ve viı.1yct merkez1erıy1e kaza Ha I a en er 
şehir dışı yoıtann pek bozulmuş olduğu merkezlerinde bu meydanlara heykeı. hak I< 1 oda fikir 
nazarı dikkate alınarak 1937 mali senesi ler konulmuştur. Şehrimizde de cum. • 
içinde yol işine daha ~az.la gayret gös- huriyet meydanı ittihaz edilen Beya. edındlrdller 
terilmesi tak~rrür :ınuştır. zıt meydanında bir abide vücuda geti- Kuzguncuk Musevilerinden bazrlan-

Bu sene vıUiyetın programlı yollan- - . nın ""aptıkları ~ir hareket teessür uyan· 
d d h · rilcccktir. Fakat, bcledıyc, Beyazıt ~ 

nın inşaatı geçen sene en a a genış dırmıştır. 

d 1 ktır Fakat d h meydanının ..,.,."rin mUstakbcl plli.nın-bir §ekil c yapı aca · a a ge. ~· Kuzguncukta iJkmektep çocukların-
niş bir şekilde yapılacaktır. Fakat bir da alacağı şekil tayjn edilmeden bu fı.. dan kimsesit ve fakir çocukları himaye 

çok yollar bozuk olduğundar.. bunun bideyi yaptırmamağa karar venniştir. için teşekkül etmiş bir himaye heyeti 
har"ıcinde muhtelif yollar da ikmal ve vardır. Bu heyet ilkmektepte muhtacı 
inşa edilecektir. Bu meyanda tlsküdar muavenet 28 çocuğa hergün yemek ver 
- Şile yolunun süratle ikmaline çalışı- wnnıw ...... -' ..... i , ,,._.,.,_ mektedir. Bu çocukların yirmiden faz· 
1acaktır. 

Bu sene İstanbul ve civan yollarının lası Musevi ekalliyetine mensupturlar. 
· · · · f dil k Buna rağmen diğer çocukların babaları 

yapılması ve tanurı ıçın sar e ece 
para tamam 650.000 liradır ki bu ra- CUMA himaye heyetine her ay aidat vermekten 
kam son senelerin en kabarık yekununu NİSAN - 1937 çekinmemişlerdir. Bu insani muamele 
teşkil etmektedir. Buna rağmen gene H1cr1: 1356 - Muharrem: 27 için fırsat ldüştükçe Kızılaya ve Çocuk. 

Mimar Sinan lhU!all 1588 
ihtiyaç tamamen karşrlanmı~ olmıya. ları csiq~eme kurumuna nakdi muave

nette bulunmuşlardır. caktır. 

Belçl-11~ 

ya 
ve Hollaoda
lhracat 

Yeni Türkiye • Hollanda ticaret 
muahedesinin yapılmasından sonra 
memleketimizden Hollandaya zahire 
ihracına. başlanmıştır. Hollandaya bil
hassa çavdar ihracatı yapılmaktadır. 

Son günlerde Belçikaya da buğday 
\'C zahire ihraç edilmektedir. 

iÇERiD E: 
• J{Oçlil\pauırdıı Demlrtq mahallesinde 

oturıın Neriman isminde bir kız evin pen• 
C"cr •inden ııokağn bakarken dU§'lllUŞ. yanı• 
ıanmı•. hastaneye kııldırılml§tır. 

• Sirkecide Konya Lezzet lokantasının 
mut!nk bacası tutuşmuş itfaiye vaktinde 
yctl§llği için sirayetine meydan vernmcdcıı 
s6ndilrlllmU~tllr. 

• Yorgi isminde beynelmilel bir yanke 
sld son günlerde §ehriınlzo girmiş. :ı:abıtıı 
memurlarımız tarn!ındnn yaknlanarak hudt 
bnrlclnc çıltarılmı§tır. 

• Sovyot Ruııyıı latnnbul baskonsoloslu· 
ğU merhum \is konsolo3 Kltnbot Kemal 
.Ahmcdo\iÇln cenaze merasiminin lO nisan 
cumartesi 1;1lnU aaat l4 tc ba,gkonsolosluk 
blnuuıda icra edileceğini bildirmektedir. 
Ccnıızc Sovyet Ruııynya bu ayrn 11 inde 
nakledilecektir. 

• F..dimedc açılan Köy eğitmenleri kurı;u 
grup eefilğinc Tekirdağ ilk tedrisat mUfcttl• 
§I Nureddin Biriz tayin cdilml§ ve Edirneye 
&Jtmlştlr. 

• Evkafa alt TD.§delen ııuyu n'I zeyUnllk· 
Jerln idaresi için mUteda\11 s rmnyc ayn'· 
mıık Uzcre bir kanun JAyfhnııı bazırıanmr~tır. 

• Dahiliye vekAlctl hususı idareler tanı.!ın 
dan i~leUlcn ta§ ocnldannm köy l1cyctlcrlnc 
devrini dUııUnmcktedfr. 

Dahiliye vek41etl gchlr ve kasabalarda 
bulunan fçme sulan lle kuyuların mlktannı 
ve mevkllerlnl ~t.ırmaktadır. 

• Ankara bahçeli evler kooperaun Anka 
rada yeni bir mahalle kurmak hususundaki 
p1ıınını mevkii tatbike koymak üzeredir. 
Halka tak41Uc evler yapilncııktrr. 

• ltalyaya ihraç edllen balıklan kendi 
namlarm:ı toplayarak vermek lstlyen iki 
§ahsUı hareketi hakkında hUkQmetçe t&hki· 
ltııta ba§lanmıştır. 

• Muallimlere yardım sandığı 22 mayısta 
c;ınnmğa bir gı-zlntı tertip etmlgtır. 

• Yeni cami kl'merlnln altından bundan 
ııonra yalnız motörlU vo..sıtaınr geçecektir . 
. • l{aptan ve mnklnlsUcrln tcr!l imtihan- · 

r..:. ... .,. tlofw .. 

fl.32 

cıı. 

vun•~in .Bııl~ı 
18.41 

'- 4.05 12,lG 15.56 lS,41 20,16 8,47 

GEÇEN SBXL; BUGtm !'\ • OLDll ~ 

Fransa; Almanya ile her turıu mUzakcrc 
nln lteııilmeslnl lnglltlrcye tc".ll! etti. 

tannıı bn§lanmr,-tır. lmtlhnna elliden !azln 
lmptan ve maklnlııt glnnclttcdlr. 

• Karadcnl:ı:de iki, llc; gUndUr fırtına var"' 
dır. J{aza yoktur. 

• Şlrketlhayrtycntn Haliçte kendi tezgAh· 
lo.nnda yaptırdığı :YCDI vapur mayısta mern .. 
simle lm:nktan indirilecektir. 

• MllleUcr cemiyeti b<ıyncyrnllcl tc rfkl 
mesai cnstıtUsO umumi kAUbl ıı•undlkldlslc 
rt'!lkası dUn :Mrımdnn §Chrlmlzc r;c!mlşlerdir. 
Burn.dıın I..oznnn gideceklerdir. 

• Yalovn kaplınealnrr 15 mnyrs1a nc;ıln• 

caktır. 

* KarnbUklo Aııknro. arnınnda tayyare 11c
fcrlcrl tesisi için tr.lltikat yapılmo.ktndır. 

• ıııtanbul kitapçılarının .Ankaraya ı;ôn• 

derdlklerl mUmCSSll Anknrad:ı temaslarn 
bll§lnmıştır. 

DISA RI DA: 
• Amerİkndaki ı;rc,·ler Knnndsyn da ıılra 

) et ctml§tlr. Otomobil snnayilndo :?700 amc• 
le grev yapmak kararım vcrmlf ve bu grev 
bu sab:ıh ba§laml§tır. Bir çfkolotıı fabrikası 
i§çilerlnln grc'' yaparak sllt satı,ına mani 
olmasına kızan kliytotcr grcvcUerle çarpış 
mı§ ve birçoğu yıırıılnnmı§lardır. 

• tngııtcrcdc nncak 17 glln!Uk buğday \ 'C 

un ııtoJmnun kalmnsı bUyUk endişeler uyan· 
dırmnktadır. Dlln ııvnm kamarasmda bu 
hususta bir sual sorulmuştur. 

- Evet am.a, benimki ccmlı! 

Taziyet bu şekHdc iken Musevilerin 
aralarında topladıkları para ile yalnız 
bu mektepteki Musevi çocuklanna elbi
se dağıtıp iki, üç Türk çocuğunu bun. 

dan mahrum etmeleri halk üzeıinde ol
duğu kad2.r bu yavrular üzerinde de 
fena tesir yapmasına rağmen halk gene 
Musevi çocuklarının himaye heyetleri 
vasıtasile iaşelcrine yardım etmek ulüv
vücenabını göstermiştir. 

• lnglll:: hnrl4 1Y" ··ekili Eden bu aym 
sonlarında kum. bir ziyarette bulunmalı: Uurc 
Bclçlkaya gldecl'.'kUr. Bu ziyarette g{lnlllk 
meseleler hıı.l\l:rnda faydalı noktnl naz.ar te
atileri yapılac:ığı zlkrolunmakta.dır. 

• Japonyada dini tahrlkAt kls,·cst altında 
I;, g6ren bir çete yalmlanmı§tir. Çete şlmdJ 
ye kndnr riOO kişi UldUrmU§ \•e evlerini soy
mu§tur. 

c Yunan başvekili generııl :Metnkaaıı ilk 
!ırs:ıtta Ankarayı zlyııret edeceğini ııllylc

mltıUr. 

• Vn?'§0\'8da ll'i komUnlııt tevkif edllmlttlr. 
• ltalyanm donanma tıtıtçeııl 2 milyar 

lirete çılmnımr§tır. 
• Lehtstanın nUfuru '14.2:?1.000 ki~ olarak 

tl'.'ııblt olunmuıtur. 

• On ııeltl:ı: senr. yabancı memleketlerde 
oturduktan ı;onra Bela Kunn komünist hU· 
kQmetınln lhUltıl mahltemr.sl relııl doktor 
Zo'tıın Rudaıı. Macarlstan:ı gelmiş ve Bc-

dae tc poll!l idaresine teslim olmuştur. Pollıı. 

doktor Zoltan Rudıuıı mevkufiyet altına 

nlmı,tır. 

• tııcnr mnllye nazırı l-"ııhtn)i, bug\ln 
pnrlo.mı-ntoya 1937•3S mali senesi bUlçesinl 
tevdi eylemi tir. Blltçedekl açık, ı;-eçen ııcnr. 
lerin nr;:ığmdan :redl mllyon dahn az olarak 
68 milyon l'engBdlr, blltı;enln varidat yekO• 
mı l.100.000.000 penglSdUr. 

• İtalyan hava nezareti maha.fill, ihtiyat 
pllotıarrn nıtmı§ gUnlUk bir lalim dC\Tesi 
için çağrılması keyfiyetinin, bundan b6yle 
her scnr. muntazam tathtk cdllecf'k olan bir 
t('dblr olduğunu tebıırUz ettirmektedir 

• Alman kUltUr nazrn Rust Atına Unh•er 
.!iltealno Alnınnya. nnmrna mUhlm bir kitap 
koleksiyonu hediye etm~tlr. Bu mUnnst?bct. 

l<ı söylcdJğl nutukta yeni Alma.nyanm Yuna• 
nl tana kat'§J oınn hattı hareketini anlata. 
r k Almıınyanın ııruınl.'yf muhafaza cd ee~I 
nl ehemmlycUo kaydeylemlşUr. 

• Londradıı Almnn blly{lk elçisi \"on Rl
hcntrop hariciye nezaretinde Edenle u:ı:un 
bir mUIO.kattn bulunmu§tur. 

....................... ..,_ ....................... ... 
CUMHURIYET'tc : 

Tra,hlara birer sakal 
ta kalsa 

Çöp 1>wselc'8'ini ya:.a ya::a bıkan 

Abidi>ı Da.verin iki üç gün cwcl, 
- Galiba sakalımı:: olmadığı ifitı 

sö::ttmü:: dinlenmiyor.11 

Diyeceği tutmuştu. Kunm'un gü::i
de fıkrocıJamıdan HiJ..-met Münir bıt 
vesileden isti/adc ederek 8Qkalı ele 
a.lı~ ve bakınız nckadar güzel işle. 
~: 

Söz dinletmek için sakallı olmak lil· 
zumu, beden ve kuvvet bakımından 
nasıl izah edilir bilmem! Fakat sa
kalın, ınsana bir nevi heybet ver. 
diği zannedilse gerektir. 
Gerçekten sakallı bir amca, yüzün
de öpülmcğe müsait yer kalmıyacak 
kadar bereketli blr kıl yığıruyle, kil· 
~ük yeğenine, hem muhabbet hem 
de heybet telkin eder ••• Fakat sa. 
kallı adamn itibar etmenin, yalnız 
çocuklara. has bir şey olmadığı A· 
bidin Daverln kanaatinden de anla· 
şıhyor. Sakal takmakla yaşını ba. 
şını almış belediye reisine kadar 
söz geçinnek ümidini gözetenler 
var. 

Şakayı bırakalım ama, tanıdıkları
mızdan bazıları, sahiden sakal bı· 
raksalnr nasıl olurlar. Sakalla bir. 
ilkte biraz da boy, cüsse liu'Jm de· 
ğil mi? Yoksa bu sakal, bodur l)ir 
saksıya limon ağacı dikmek nevin
den bir şey olur. 
Bu itibarla boyu bosu yerinde Abi. 
din Daver dostumuzun sakal bırak. 
ma.sı, pek münasiptir. O halile ce
sur bir kutup seyyahının m anzara. 
sım arz.eder. Niza.mettin N azif te 
sakal çubuksuz ve parlant bir Te
pedelenli ortaya koyacaktll'. 
Şimdi Karadeniz kıyılarından mü-

f ekkircsinin en güzel balıklarını 
salmakta olan Vala Nureddin de bo. 
yu bosu yerinde bir arkada.§ımız. 
dır. Onun yüzilnde sakal nasıl du
rurdu dersiniz!? Faka.t ben onµn 
beraberinde çalıştığım sıralarda dur 
ma.ksız.m fikir ve emir değiştirdiğL 
ni gördüğüm cihetle eğer sö.ı.lerini. 
sakalla teyit' ederek dinletmek yo
lunu tutacak ohının, türlil b içimde 
sakallar bırakması Jizmıgelir: ya
pılması mümkUn olan bir i§te, hey. 
betine ısınahileceğirniz bir Topsa_ 
kal, olur olmaz işlerde, kolayca in· 
kişa.f ına yardımı olması için Sivri. 
sakal ve olmıyacak işlerle Çatal 
sakal kullanması muvafık dUşer. 
1 sta>ıbulım ba.:ı gcı:::ctecflcri fıkra. 

mcv:u1.arını büc Fran.sız fıkrolo.nn· 
dnn adapte cdcock derece.de müli zc. 
1:.<lmız1a cğlcıımck itiyadındodır1.ar. 
Tlattci bunların içi11de ttcı-...,.,..nııt altma 
§öyle l>ir ciimlr, ;ı.avc ctnıc1..-tcn ~kin· 
miycnl.cr <W göriilmii§tiir: 
(Kumuın 110/cJ.'d.cn 1.·ı8mcn tcrcil. 

m<J 1cısmcıı adapte.) 
Onüıra Hikmet Miüıirin bıı ya...""tStnı 

göstcrorck hitap ediyorum: 
- Baylar! Alın 8izc bir ya.:ı ki o 

h7emnn V-otcl hiç dü§ii.nmcdcn aUına 
inı.:asını baoor. Milli :;okliya. h.1'1r:ınL-t c. 
delim. 

Hatay davamız 
l'wıus' N"'U. lçbabın Şükrü Ka.~ 

nm miiJıinı nut1:unu to.hlil ederek ~u 
net iooya tıkışıyor: 

Hatay işi kendi kendine yürümek 
iizcre yolunu almış bir davadır, fa. 
kat bu çcteciliklerin sorulacak he. 
sııbı a)TJCa daha ağır olur, 've eü
rctkilrlannın ısrarlan takdirinde ne 
kadar ağır olacağı da. bittabi görü. 
lür \'e görülecektir. 
Mesele di.inilp dolaşıp gene J<ransa
nın kendi müstemleke memurlarına 
meram anlatıp analtamıyacağına 
geliyor. HükUmetimiz şikayet mev. 
zuumuz olan i5lerin rnilletlera.nuıı 

en bitaraf usulelrle tetkikini dahi 
t.aleb etmiş olduğundan vukuatın 

müteakip inkişaflanndnki ma.kUsi
yeUcrden bize taalluk cdebileoek 
hiçbir mes'uliyet zerresi dahi yok
tur. 
Büyük Mcllsteki i7.ahlanndan pek 
iyi anladığımıza. göre hUklımetL 
miz he.r tedbir i layık olduğu ehem
miyet ye nezaket ölçülerinde almış 

Kara Davud 
(Devamı 4 ilncüd.e) 
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Musik i 

Celile Enisin şan 
k onserinde ••• 

Kermenin ' ' Ll\·re,, sini hangi babayiğit 
iki dakika da tercüme edebilir '! 

Bu haftanın güzel san'at gösteri§· 
leri arasında Bayan "Celile Enis Oza,, 
nm şan konseri mümtaz bir ehemmi· 
yetle mütaleaya değer. 

Tereddütsüz söylenebilir ki şöhre. 

tine gösterilen yüksek rağbete kud. 
retli san'atiyle mükellef bir cevap 
vermiş olan genç san'atk"M, progra. 
mında bir iki ufak değişilklik yapa
rak bu konseri herhangi bir birinci sı
nıf Avrupa şehrinde vermiş olsaydı 2 
nisan gecesi topladJğı alkrşlara hiç de 
hasret çekmezdi. 
Şan konserleri bakııp.mdan İstanbul 

tam bir lbina "yoksulluğu,, içindedir. 
Hele Bayan Celile Enisin, konserini 
Ünyon Fransez salonunda vermeyi 
kabul etmesi cidden misilsiz. bir cesa
ret suretinde telakki edilebilir. Güzel 
bir sesi kulağa ualştırınamak için, mi 
marinin bütün hünerleri seferber edi
lerek yapılmışa pek benziyen bu bina.. 

da tek başına. konser vermeye kallaş_ 
mak, bir başkası için, kazanılmış bir 
şöhreti tehlikeye koymak demek olur
du. Bayan Celile Enisin şarkı söyledi
ği bu akustiği meçhul yerde, ancak 
'bir Fanfar çalınabilirdi. Bıma. rağmen 
salonun en geri .sıralarında. oturan
lardan biri olan bana. da.hi, güzel nıez
zo soprano, san'atmm bünü incelikle. 
rini · ta.ttrrabildi. 

~ J(. • 

Bayan Celile Enisin konseri üç km. 
nıa. ayrılmrşt.I. Bbnci kısnnda. şunlar 
Yardı: 

dir. Celile Enis bunu şayanı hayret 
bir atmosfer yaratarak söylüyor. Bu 
mezw sopranoda :n.ıhu bamtelinden 
kavrıyan muammalı bir temperament 
var! 
Programın son kısmında bir iki 

Fransız şarkısı ile Karmcndcn bir 
parça vardı. Artist bunları da alkış. 

lar ara.suıda bitirdikten sonra, takdir· 
karlarından gelen sepet sepet güller, 
kamelyalar ve 18..leler sahneyi doldu
rurken, aramızdan kayboldu. 

,,. "" . 
Burada şu noktayı: işaret etmekten 

kendimi al8lllıyorum: 
Bu suvarede perdenin açılmas:r;:ı 

Tiyatro 

Artist Şadi 
"Sekizinci ,, yi 
oynamağa 
hazırlanıyor 

Büytilt şöhretli 

artıstimiz 

ŞAD! 

Sahne artisti aa
raba. benzer, es. 
kidikçe kıymeti 

artar. Sahneye çı· 
kan adamın için· 
de "bir ilahi san
at alevi,, parlamış 
olması veya ti. 
yatro mektebin.. 
den iyi numara. 
larla dolu bir §e· 
hadetname elde 
etmesi ona. dera· 
kap büyük ar
tistlik payesini 
tevcih ettiremez. 

Ve sahnenin artisti de ya büyük artist
tir yahut zifos. Bugünkü Muhsinin, 
bugünkü Galibin, bugünkü Va.sfinin, 
Bedianın ayni adları taşıyan on beş 
yıl önceki, hatta beş yıl önceki erler. 

, den ve hatundan daha yüksek olma. 
drklarmı kim iddia edebilir? Artist, 
derece derece yük.selmiş bir kültürün, 
fıni istihale ve temesstil kabillyetleri. 
nin, inkişaf etmiş bir muhayyilenin 
adamıdır. Yaratıcıdır. Haydi hepein
den vazgeçtik canını, hiç olmazsa. 
gırtlağı vardır ve konu§masıru bilir. 
Konuşmak! 

Sahnede konuşmakla odada ve so
kakta konuşmak arasındaki fark, he

nüz "Be!Be!Be!,, diye geveliyeıı çocuk 
la muvaffak hatip arasındaki fa.rk. 
tan daha büyüktür. Ve sahneye çr. 
kan genç adam bu jmkftıu: ancak za.. 
manla elde eder. Yukarda artistin ya
ratıcı olduğunu söylemiştik. llave e
delim ki yaratmak için evvela yaratıl. 

~ 18.znndır. Emziği elinde bebek. 

ten, yaşama.mış, hayatı anlamamış 

adamdan artist olmaz. Jön prömiye 

9 NtsAN - 1937 

Mimar Sinan 
ihtifali bugün 

.,. ~-

:ı4 ' 

Mimar Sinamn hicri 961 yılınd.a Tokird<X.ğınd.rı. Ril-8fem P*Y°' yapttfjı 
cami 

Büyük Türk mimarı Koca Sinanın 
bugün ölümünün yıl dönümüdür. Bü
yük sanatkrın hatıraalrı bu vesile ile 
bugün bir daha. anılacak ve Sülcyma. 
niyedeki memrı başında merasim ya· 
pılacakt.Ir. 

İhtifalden evvel Sinanın ölmez ese· 
ri Süleymaniye gezilecek ,.e bu şahe. 
ser hakkında izahat verilecektir. Bun. 
dan sonra tam saat 16 da merasime 
istiklal marşı ile ba§lanacaktır. Prog· 
ra.m şudur: 

1 - lh{if al saat 16 da şu sıra. ile 
başlıyacaktır. 

A - İstiklal marşı. 
B - Güzel San'atlar Akademisi ta. 

lebesinden Salın tarafından söylev. 
C - Yüksek Mühendis mektebi ta

lebesinden Nihad tarafından söylev. 
Ç - Gençlik namına Üniversite ta

lebesinden A. Karahan tarafından 
söylev. 

D - Mimar ve mühendisler namı. 
na Belediye İmar direktörü Ziya. 

E - !stiklal marşile ihtilale son 
verilecektir. 

fen ve sanayi mekteplerinden gelen 
talebe ile sıur istiyenlere mimar Se. 
mihle Güzel sanatlar akademiai tale
besinden Saim, Süleymaniye camiinde 
yüce mimarın hayat ve eserleri hak
kında izahat verecekler ve oradan 
topluca ihtifal yerine gelinecektir. 

3 - Kültür direktörlüğü ilk okul. 
larda talebeye Mima Sinan ve eser. 
lcri hakkında malumat verdirecektir. 

4 - Yurdda.~lara parasız olarak 
Mimar Sinan rozetleri dağıtılacaktır. 

5 - Belediye, İstanbul Halkevleri 
namına Eminönü Halkevi, Evkaf di
rektörlüğü, Güzel San'atlar akademi. 
si, Yüksek Mühendis mektebi, Mi
marlar ve mühendisler birlikleri, Na
fıa Fen mektebi mezunları birliği bi. 
rcr çelenk koyacaklardır. 

Tekirdağmda merasim 
Teki1·dağ muhabirimi:: yazıyor: 

(Scarlatti • Violette), (Schubert: -
Die Böse Far be ve Die Ştadt), (Mö. 
wen ve Johanr.esnacht - Grieg), (Car_ 
dcnas. Nunca), (Emmanuel de Falla 
- Seguidilla Murci:ma). 

seçilmek için YUın1 yqmda olmıya lü· 2 - llıtifalden f'vwıl Fl•n.t: jr. +~,..;. 
zum yoktur. Fa.kat ne yazıktır ki bi- var lise ve ortamektebelrle Giizel s:ı.
zim memlekette iş terstir. F araza. alın nn.tlar akademisi, yüksek mühendis, • 

Mimar Sinanın (349) uncu ölüm 
yıldönümü münasebetiyle Tekirda.ğm. 
da geniş bir ihtifal programı hazırlan
mıştır. Tekirdağmdaki kutlulama 
programına göre 9 Nisanda halk, me. 
mul ı..u, meınepıcr halkevi oam,;eı:ıınae 
toplanacaklar, buradan hareket edi -
lerek vali konağı caddesini ve çarşı
yı takiben bando ile Atatürk heykeli 
önüne geilnecektir. Burada Atattirk 
selamlandıktan sonra mimar Sinanm 
hicri 961 yılında sadrazam Rüstem 
paşaya yaptığı cami öniine gelinecek. 
tir. Burada mimar Sinanm hayatı ve 
eserleri hakkında 1hsan Tarhan, Hil. 
mi Yücebaş ve İbrahim Gür tarafın· 
dan söylevler verilecektir. Geee saat 
20 de halkevinde toplanılacak, Sinan 
hakkında hitabeler \•erilecek, §iirler 
o~unacak ve halkevi bandosu parça.. 
lar çalacaktır. 

Artist, Grieg ve Sclıuber.t'l iyice 
anladığını salonu dolduranlara. pek 

Bayan Celile Enis size şu bizim Şadimizi... "Bican Efen- -

milkemmel hissettirdi. Hocalarının iki dakika kala iki memur gelerek §U 

!dm olduğunu bilmiyorum. ama:, en garip iddiada bulundular: 
hırçın bir dikkatle kendisini tenkit _ Programınızdaki şarkılardan bir
i~in fırsat arıyanlara tahsil ettiği Ko- çoğu almanca ve fransızcadır. Bunla
lonya konserva.tuvannın san'at kıy- nn tercümelerini! bize veriniz. Aksi 
m~tini en ufak bir tşekilde dahi tekzip takdirde müsamereyi menetmeğe mec. 
etmek imkanını vermedi. ~ uuruz. 

Piyanoda kendisine Karl .M.a.lly re. Düşününüz bir kere. Karmen tercU-
fakat ediyordu. Artist, Anadolu halk me edilecek, Grieg'in, Şubert'in güf_ 
türkülerine ayrılmış olan programın teleri tercüme edilecek ondan sonra da 
ikinci kısmına bu musikişinas tara. :perde açılabilecek. Betbaht artistin 
fmdan armonize edilmiş olan "Ka. bin dereden su taşıdığr 0 fuıı hala ür
ranf il olacaksın,, parça.siyle başladı. pererek hatırlıyorum. 
Bunu büyük bestekar Cemal Reşidin İstanbulda devleti temsil eden bil. 
armonize ettiği şu üç parça takip etti: yük mevkilerdeki amirlerin güzel sa· 

1 - Zeybek (karşı bekarşı) natlara karşı olan sevgileri, ve aşina. 
2 - Urfalı. Irkları malümumuzdur. 
3 - Kozanoğlu. Bazı küçük memurların otoriter 
Bundan sonra. Karl Mally'nln Kara- makamlara külliyen meGhul olan bu 

tavuk adlı bir parçası söylendi, ni- nevi ferdi müdahalelerde bulunmama. 
ha.yet sıra artistin üst liste üç defa larmı temin etmelerini rica ederiz. 
tekrarlamağa mecbur edildiği Maya- Karmenin Livre'sini hangi babayiğit 

di" si, ''Habib Neccar,, I taklit edile
mez birer ibda olan Şadi Türk sahne. 

sinin ne büyük zararıdır! Bu satırla.. 
rı bana yazdıran sebep onun bazı 

dostlarının tahriki ve bir te.k:ım hay. 
ranlarmm t*bbilsü ile "Sekizinci,, 
adlı vodvili bir kere daha. oynamıya 

karar vermiş olmasıdır. Şadinin bu 
karan iddiamızın yeni bir isbatı ola
cağından bu artistin en olgun devrin
de sahneden uzak yaşama.sının azabı

m gene duyacağnnızdan eminim. İsti. 
yorum ki Şadinin bize zevkini bir da. 
ha tattıracağı Habib Neccar sahnede: 

- Nabile! Na.bile! 

Diye bağırırken Türk tiya.~u 
sevenler bu artistimizin bugünkü ol. 
gunluğu içinde bire daha. ne mü.kem. 
mel karakterler yaratabileceğini dil· 
şünsünler. 

Oh! Bu Şadinin sahneden ayrılışı 

cidden yürekler acısıdır. - N. N. 

dağ'a geldi. iki dakikada tercüme edebilir? p :nm B U HAFTA nnr1 
_M_ey_a_d_~_F_~---~-~-~_m_~_e_rl_. ______ N_~_~_e_~_-_N_~ __ w_H s~R ~~ffi~ ı 

Bugün matinelerden itibven T O R K Sinemasında ~ ll ~ lb. QdJ M Ş lUJ AD 
2 F evkali.de Film Birden l ll 

Senenin en büyük musiki ~h- A insanı baştanbaşa merak ve heye- 1 fi 
eseri, arsıulusal film müsabaka· can içinde bırakan aşk ihtiras filmi !i 

Fransızca sözlü filminde 
BORtS KARLOFF'u 

BELLA LUGOSI 

smda birinciliği alan büyük film ~ e h ı· r 1 e r n 1 e u 1 r ı· n d e ~ ile beraber oynadığı ateş adam 
ısratla vaki olan talep üzerine V U il ~ U b rolünde görünüz Büyük bir eser .. 

9 S 1 
./. • (Fransızca) ft Bir sinema harikası.. Görünmez 1 

U R CU en J Onl Artistler: George Rigaud. Gab· 5: ölüm şuamın tahribkar tesirleri ... r: 
(Fransızca) riel Gabrio. Joselin Gael • Suzy H Bü!ükleri alakadar eden ve küçük ii 

Lil Da~ovcr • \Villy Birgel Vemon ve Maxudian :i len hayrette bırakan bir film. n 
™, __ ,_w_•• _____ z_ıwı.w --------------------- ii İlaveten : FOX JURNAL İ 
r------------------_,. ....... mm .. -· GÜZEL BiR CASUS KADIN 

YALANCI VE HiLECi PUSELER.. 

Zehirli Sevda 
(f ramızca sözlü) 

Büyük aşk. ihtiras ve entrika filmi! 
RENE St. CYR · JULF.S BERRY ve PJERRE RENOIR tarafından 

Pek yalanda SA K A R VA sinemasında 

:::::::.:::::::::::::::::::nın:. •• ı.:;;::.:-..ı-.... :n:ı: 

Askerliğe davet 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
ı - !l3i nisanda scvkedilece k ol1Ll1 316 

doğumludan 329 doğumlu (dahli) piyade ve 
~ümrük srnıfma ayrılmış olanlarm ııubc<ıe 

toplanma ı;ilnil 21 niıııuı 937 dir. Bunlardan 
bedel vereceklerin 20 nisan 937 akıamına 

lıadar bedelleri kabul olunacaktır. 
2 ..- ;;16 dan 3:l2 (dahil) doğumuna kad<t" 

olan c!cni?: sıntfına a,yrılmt§ olanlarm cube
de top' nmıı. .ı;ün!l 16 nişan 9:11 diT. Bunlar. 
dan bej ı \'Cre,.e!.terin 1!S nisan 937 ak§amı 
na 1•ada.r tc<lcllcrı ite.bul olunacaktır. 

Hatay davamız 
(Ba., tarafı 3 üncüde) 

bulunuyor. Onun basiret ve hassa.si. 
yetine itimad edere kyakın yarınla· 
rı bütün bir itidal ve sükunetle bck
liyebiliriz. 

TAN'da: 

Surlyenln iç yUzU 
ômcr Rı;n bugünkü yaZ'ıSlnı Suriye· 

nin iç i.ş7eriııdıeki karmakxzn.,.'flkltğı 
tetkike luısretmi.Jtir. füymetli arlca. 
cZaşımız Dürzilerin, Alevilerin ve mtıh
tclif siyasi zümrelerin va::iyctleri etra. 
fındaki bil.giI,eri icmal ctfüde1ı şonra 
bize §U fikri. vennektcdir: 

Hulasa Suriyerun bütün milli, gay
rimilli unsurları gayri memnun ve 
hepsi de isyan halindedir. Suriyeli· 
ler bu işin içinden, bu ~k1lla zor çı. 
kar. 
AÇIK SOZ'de: 

Cenup hudutlarımız ve 
TUrk mllletlnln emniyeti 

Etem izzet Şilrkii. Kayantrı tttttktı. 
nu tahlil eden rıuıkal.esini §'it cii.m7.e ele 
bitiriyor: 

Türk milletinin emniyetine kasdet· 
mck gülünçlüğüne dil.şenler her 
şeyden önce başlarını çevirip kendi 
arkalarına bakmalıdırlar. 

Türkiye değil, fakat, Suriye ateş ve 
ihtilal içindedir! 
Aleyhtarlarımız, nihayet sükünu. 
muzda.ki sırrımızın sulha ve bey

nelmilel kaidelere kıymet vermek· 
ten ibaret olduğundan tegafül et. 
memclidirler. 

Kara Davud 

ZAY! - tzmir Bornova Ziraa.t mektc• 
binden 928 de aldtğrm vesikayı kaybettim. 
Yeni&inl çtkaracagrmdan eşldsinln hilkmU 
yoktur. 

Bornova Zira.at mektebi mezun• 
larmdaıı HO No. Jt Faik oğlu 

.UUflt 32:S 

Kağıt idhalatı 
Kararnamede bazı 

tadllAt yapıldı 
Genel 1thallt rejlıni kararrıanıeslnln kt. 

ğıda mnteallik ~<ılerı İcra Vekilleri heıo 
yetince tadil olunmuştur. Kararnameye rts. 
re ı;ıımrtık tarifeaintn C. 32' pozi•yonuna 
giren sarı saman ka.fıclı, esmer hamur kAğJ 
dr, karbOnla boyanınıo siyah klğ"rtlar klerinı 
listesine alınmıştır. C 324 pozisyonunda bu. 
lunan sarı "H.Jlla,n kafıdı eıımer hamur klfı• 
dr, karbonla, boyanmış siyah k!ğIUardan 
maade.st 1ktıııat Vektı.ıctlnin mUsaıı.deslne 
bırakılmıştır. A 328 pozisyonuna giren ter. 
kibindc asgari Yüzde 50 odun hamuru veya 
pa.ça.vra hamuru buıunıı.n kltrtl&r klering 
listesine aımmı§, A 32S pozisyonuna ı-ıren 
t·~rltiblnde Yüzde 50 den az odun ha 

muru veya paçavra hamuru bulunan veya 
scl!illozclan mamuı bulunan kAğ'ıtıar tktııat 
Vol<Aletinin mUeaadesıne bınıkıhmştır. T~ 
rJ!cnln C 341 pozisyonuna göre metre murab 
b::U 800 gramdan ağır olan düz mukavvalar 
her a,.ılırlıkta Arı •aman mukav.vaıı eımer 

k 1 
hamur mu avvası, her nevi oluklu multaVT~ 
ıar ve mensuca.t artıklarııe yapılan elbUld 
muka,·vaıarla B 342 pozisyonuna giren yal• 
nrz metre murabbar 600 gramdan !azla olan 
lar kle?'ing ~te.wtne alınmrıtardır. c 341 po
zisyonuna gıren me~ murabbaı 800 grama 
kadar oluklu olmıyan muka.vval&r ne B 342 
pozisyonuna giren metre murabba:ı 300 gram 
dan 600 gr8:111a kadar olanlar ,.e A 3•2 po
ziııyonuna gırenler İktisat vekaıetınln mlUı .. 
adeslne brrakılmtgtJr. 

Tavzih 
Bcyoğlunda büyük Ziba aoka(ınd.ı 

kahveci Mehmet gazetemize gönderdiği 
bir mektupta, bmail ve Ali iıimli iki 
şahıs arasmda olan ve gazetemizde ya
zılan kavganrn kendi dükkanmda cuc· 
yan etmediğini bil'dirmektedir . 
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Zanaatın 
namusu.! 

Apartmandaki bütün ışıklar çok 
tandır sönmüştü. Hadiye, her ak
şamki gibi, küçük dairesinin tekmil 
od.alannı dolaştı. Mutfakta uğraş· 
maktan eskimiş olan tüylü terlikleri
ni çıplak ayaklarına geçinnişti. Ban
yo oda1una doğru yürüdü. Musluğun 
önünde duran vaporizatörii aldı. Q. 
dasınm kapısını açtı, çıktı. Hafif bir 
losyon kokusu ortalığa yayıldı. 

Merdiven başında bir tıkırtı işit· 
ti. Acaba Kadri gelmi§ miydi? Sa. 
ate baktı: On bir! Yok, olamaz. 
Çünkü o, geç geleceğini söylemişti. 
Sinemadan çıktıklan zaman, genç 
kadın ona yalvarmıştı: 

- .Gelecek.sin, değil mi, Kadri? 
1'aıma yenı görür gibi heyecan· 

la baktığı delikanlının yüzü ·· ... .. . ... d d , gozu 
nun onun ey i. Boynunda kendist-
nin hediye ettiği çizgili bir kaşkol sa 
nlı d~r~yordu. Sakin sesiyle cevap 
vennıştı: 

k 1· Mutlak gelmemi istiyorsan 
pc 8 ~ .. F a~at.. Bence çılgınlık .• 
Sende ıken ıçim hiç rahat etm~vor. 
.. 

1
:- Aman, Kadril Niçin böyle 

soy uyorsun? S k' .. 1 .. y .. . . ... . '-. ... e ız gun ugune 
r-ttıgını. oilimyor musun? .. Birden· 

Eaırke.dgen dönmesinin imkanı yok. 
ı en s · b" l nı oy e çağırdığım za· 

man ne kadar sevinirdin. Hatırlamı· 
yor musun? 

. Bay Bekir eczahane levazımı ko
rnısyoncusuydu Ek . ·1· 1 . d la k . . · serıya vı ayet en 
a 

0 ba_. ıçın, böyle sık sık evinden 
yn aga mecbur olurdu. işte o za· 
~n g:nç kadın, aevinç içinde, Kad· b.r çagım, az bir miiddet için olsa 

1 e .onu evinde görmeğe, rahatini 
tcmın etmeğe can atardı. Kadriyi 
n~zlandırmak için neler icat etmiz· 
d~ ~ ~evdiği yemekleri, hoşlandığı İç· 
kıulen, tercih ettiği c.iııaraları hep C· 
u 'lı~ bcUnrdl. 

Delikanlı esasen, annesinin. ba
basmrn tek oğluydu. Son derece şr 
~~ık b~~müştü. Kadının göster
k gı bu ıhtımamı gayet tabii olarak 
ar§ılıyordu. Zaten Hadiyenin ti-

kini de beğenirdi. Tam hayalindeki 
b adındı bu! Uzun boylu, beyaz, tom 
kulca, münis, her zaman misk gibi 

0 kar ... Fakat günün birinde Kadri 
artık bu yeknasak hayattan bıktı. 
Genç kadın t\şkmm bütün kuvvetiy. 
~ delikanlıya sarılmış. bu bezginliği 
ır türlü anlamak istemiyordu. Bu 

ak§am da gene yalvarır gözlerle ona 
rnütemadiyen ısrar etmişti: 

- Kadri! Seni bekliyeceğim 1 
AUah ll§kına gel! 

~rkek bezginlikle: 
-Pek ala ... Fakat on ikiden ev· 

"el imkanı yok .. . 
Hadiye şimdi onu bekliyor .. Da

ha da beklerdi .. Sabaha kadar .. Tek 
gel,in de ... 

Üzaktan bir saat, gece yansını 
çaldı. Genç kadın, bir koltuğa otur 
rnu~. çarpıntı ile ayak se:ılerini din
liyordu. , 

Kfm~1ager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahliJi 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilftt. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında tzzct 
Bey Hanı. 

Böylece, deri~ bir aükun içinde, 
bir 8aat daha geçtı. . 

Hadiye kendi kendıne konu~u· 

yordu: k "\ 
"-Acaba gelece mır .. ,. 

ı radaydı ki merdiven ha· 
ştc O Si k ... 

d k. f k ~ıkırtıyt te rar ıtıttı. 
§ın a ı u a ~ 

"-Kadri mi?,, 
Apartmanın anahtarı da ondn 

yok.. clı f 1 
Büyük bir sevinçle, •şan rr a· 

d K ıh. rpa çarpa kapıyı açtı. Fa-
ı a ı ça k'ld' B" .. 

k~t birdenbire geri. ç.~ ı ı. utudn 
.. d derin hır urperme sar 1. 

vucu unu . b' dah 
O . . d sevgiliııinın ır a ar an ıcın e w• . 1 d 
tık katiyen gelmiyecewglını a~ ahı. ] 

Hıçkıra hıçkıra ag amaga aş a· 

d K da duran yabancı erke· 
1• arşısın . . k . 'b" 

w• , diyetını far etmemış gı ı, 
gın me\CU ld .. 
kendi derdiyle m~gu u. . 

Gelen adam, elinde ufak hır cep 

1:- b ha'-·retle ona bakıyordu. 
am ası, J l . . d' M" 

Bir adım attı. çen gır ı. us· 

tehzi bir sesle: 
_ Küçük hanım. ağlama .. Kork 

B Merd Ah01et derler ... 
ma... ana . d' 
Şimdiye kadar kimse)'l yeme ım .. 
Paran neredeyse elden gel.. Sana el 
siirmeden giderim ... 

Hadiye çılgın bir nazarl~ hı:sızı 
.. d" B zayıf genç, marız hır a· suz u. u, ' 
damdı. İnledi: 

_ Ah .. Paramı L. Ba~a vız ge-

l. Her •eyi al.. Her §eyı al... Is-
ır... ~ a· d .... 

tersen evi boşalt... ır §eY e gozum 

yok.... d da 
Gene hıçkırarak uvara yan-

dı. 
Bu sefer, Ahmet hayretle on~ 

bakıyordu. Bu güzel ve genç kadının 
kendisinden korkmayıp barnbaıka 
bir dert içten böyle ağlayı§t merakı· 
nı uyandırdı. Gayri ihtiyari, sordu: 

- N- .. ı.ıv•", ı-r ... t.ıa J"nIStn:? 
Hadiye, acı bir sesle: 
- Daha beter .. O hiç gelmiye

cek ... Gelmiyccek .. Demin onu san
mıştım ... F a_knt şim~~ anlıyoruwm .. O 
beni artık hıç sev;mıyor... Sogudu .. 
ölmek istiyorum ... istersen bütün e
vi boşalt, götür! 

iki elini yüzüne kapadı. Tekrar· 
dan hıçkınna.ğa başladı. 

Ahmet, yerinde durmuı afal afal 
etrafına bakıyordu. Bu kadar bü
yük bir kederle karşıla§mak, doğrusu 
onu §aşırtmıştı. Bütün hayatında 
böyle bir işe rastl.a~amıştı. Hrrsız ol· 
masına rağmen ıçı acıdı. Kadını te· 
selliye kalktı. 

_ Haydi, haydi 1 Kendine gel, 
küçük han~ml ~e ol~!~!s~n. ~i!i gi. 
derse ötekı gclır .. Gonul ışlerı ıçten 
bu kadar üzülmeğe değmez.. işte 
mesela ben bak ... 

Bir macera anlntmağa ba§ladı. 
fakat kadın onu dinlemiyor, bo 

yuna ağlıyordu. Ahmet, boşuna çe 
ne yorduğunu hisedince lambasını 
cebine soktu. Yavaşçacık kapıdan 
dışarı çıktı. Bu sergiizeşt hiç de ho· 
§una gitmemişti. Ağlıyan bir kadı
nın korşısında hırsızlık yapmak, Ah
medin mertliğine sığmazdı. Hem 
merdivenlerden iniyor, hem de o
muzunu silkerek: 

- Zanaatin namusu var be 1 
Diyordu. 

Nakleden: 
(Hatice Süreyya) 

_~HABER -~~am postası 

To on 
amca 
v lYI m lYI ırtta 
jp)Dşn ırnyoır 

Mi ki 
fediler 

aras&nda 
-73 -

---------------
Yazan Niyazi A met 

Bugün 
Büyü T .. rk 

M·marı nn 
350nc· yıl r 
Sinan 69 yaşında Sülegmanigegi, 
80 yaşında Selimiyeyi yapmıştı 

Bugün, dahi Türk sanatkarı 
mimar Sinanın öliimünün yıldönü· 
miidür. ' 

Sinan için söylenecek şeyler 

Edirnekapıdnki Mihrimah camii, 
Riistempaşa camii, Kır'kçeşme su 
yolları, Eyüpte Sultan camii, Anka· 
radnki cenup Ahmetpaşa camii, b:· 

Siıleymaniyenin 100 sene evvel yaınlmı§ bir resmi 

sütunlara sığdınlamıyor. Onun yıl ( 
dönümü günü için "Sinan günü., 
değil, "Türk mimarlığı günü., ya
palım dediler. Evet, Sinan, Türk 
mimarisine sanatin §aheserlerini 
verdi. Harikalar yarattı ki, bugün 
bile karşısında içimiz ürpererek eği
liyoruz. 

yük çekmece 'köprüsü, Edimede Scı
limiye camii, Eyüpte Sokullu med· 

Üstat VôJA Nurettin, dünkü 
görü ]erinde büyük mimarın yarat· 
tığı eserlere verdiği kudreti tebarüz 
ettirdi. Sinanın hal tercümesi çok 
yazıldı. O 1490 yılında Kayserinin 
Kesi nahiyesine tabi Ayımas köyün 
de doğdu. Babasının adı Abdülmen· 
nan'dır. 

Sinan yeniçeri ocağına asker o· 
larak alındı. Acemi oğlanlar kı§Ja .. 
aındn talim ve terbiye edildi. Orada, 
lCafasma i§lemiş bulunan sanat nşkı· 

t. nr dülger sanatına geçerek göster-
meğe başladı. Türk ordusiyle lran, 

t
Mısır seferlerine iştirak eden dül• 

r Sinan eski medeniyetin yarattr 
eserleri seyrediyor. gözleriyle o 

eserlerin inşa tarzına nüfuz ediyor. 
kafasında planlar kuruyordu. 

Hassa ha§ mimarlığına tayin e
Clildi. Sinan artık sahasını bulmuş
'tu. Durmadan çalıştı ve eser verdi. 
Sinan 81 cami, 50 mescit, 5 medre· 
se, 26 dari.ilkura, 14 imaret, 3 dnrüş
şifa, 5 su kemeri, 8 köprü, 17 ker· 
van saray, 6 mahzen, 33 saray. 32 
hamam 1 7 türbe ve birçok çeşme 
yaptırdı. 

1553 yılında başlıyarak yaptırdı 
ğr eserler sırasiyle şunlardır: Ayas
paşa türbesi, Haseki camii, Şehzade 
camii, Şehzade türbesi, Hüsrevpa a 
türbesi, Şehzade medresesi, Süley· 
maniye camii, Rüstempaşa medrese 
si, Silivrikapdaki lbrahimpaşa camii, 
Eyüpte Mahmut paşa camii, 

SUleı;maniycnin bir iç gör'iln~m 

resesi, Siyavuşpaşn türbesi, Kadırga .. 
da Mehmetpaşa camii, Ayasofya kub 
besinin ihtjyat payalan ve iki mina
resi, Topkapıda Sultan hamamı. 
Ayasofyada ikinci Selim türbesi, 
Unkapanında Şehit Mehmetpaşa 
~amii. Sokullu l\lehmetpaşa türbesi, 
Üsküdarda Şemsipaşa camii, Kılıç 
nlipaşa camii, Üsküdarda Atik ,·el
de camii, Hırkaişerif civarında Me· 
sihpaşa cnmii, Hüsrev <Çelebi camii, 
Nişancı Mehmetpa a camii. 

Sinan Ayaspa a türbesini yaptı
ğı vakit 40, Şehzade camiini yaptığı 
vakit 60. Süleymaniye camiini ta· 
mamladığı vakit 69, Edimedeki Se
limiye camiini yaptığı vakit 80 ynşm 
daydı .. 
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Eşkıya çetelerini 'Eşekle nakliya-

F 1 hl 
tın men'i ransa Sİ a ıyor Şehir Meclisi mazba· 

taya taraftar 
(Baş tarafı 1 incide) 

mimi mahiyetindedir. Yalnız hududun 
öbür tarafında toplanmış haydutlann 
mahalli makamların himayesile frrsat 
beklemekte oldukları unutulmamakta. 
dır. Yapılan tahkikat en kat'i şekil!de 

şunu ortaya koymuştur: 
Hududun beri tarafında haydut

luk için yerlettirilen çetelere Fransız 
müstemleke memurlan ele başılık 
etmektedir. 

Hakikat bütün çıplaklığile mey
dana çılanıştır; haydutların ellerin· 
deki silah Fransız ordusunda kulla
ru1an silahlardır ve masum kardeşle
rimizin ölümüne sebebiyet veren 
kurşunlar Fransız ordusunun kur
şunlandır. Gerek bu silahlardan ba
zılan, gerek cesetlerden çıkanlan 
kurşunlar eldedir. 

Fransız istihbarat zabitlerinin, aşi
retlere bu soygµnculuklardan Fransız 
hükumetinin haberdar olduğunu ve ken 
dilerinin daima ve daima himaye göre
ceklerinin söylendiği tesbit olunmuş.. 

tur. 

Hududumuz civarındaki Suriye 
köylülerinden arap olanlar tamamen 
ıilihlandmlmıştır. Yalnız Arap pı· 
nannda 400 den fazla silah dağıtıl· 
mqtır. Silihh araplar, her vesileden 
istifade ederek aleyhimizde tahrik 
oJunmaktaclırlar. 

Suriyeliler de vaziyeti 
kavradılar 

Halep,7 - Kmkbanaan sün-f 
gülerin nezareti altında kamçı ile 
Halebe sevkedilen Türklere reva görü
len mezalim Anp halla arasında da 
teessür uyaddırmıştır. A·rap ileri gelen· 
leri şu mütaleac!adrr: 

"Vataniler Araplığı mahvediyorlar. 
Hatayda olmadık mezalim yaptılar. 

Şimdi de Cebelidüruzda isyana sebep 
oldular. Arap kanını, malım feda ~tme.. 
ği sadece kendi mevkilerin! muhafaza 
için bir vasıta saymaktaldtrlar.,, 

ıillüm~ arasında ihtllAf 
"Suriye meclisinin 18 nisanda toplan

ması mukarrerdir. :Alman haberlere 
göre fevkalade toplantıya çağnlacak 

olan meclisten kabineye itir':lat reyi is
teDecektir. Vataniler arasındaki tesanii
ailn sarsılmast C:!olayısile ittifak imkan
sız görüim~kte ve xab~nin istifa ede
ceği hakkt:ıda kuvvetli bir pyia <ıolaı
maktadır. 

İsyanıpr 
ı Halepliler de_mall tstiklil istemekte
'd.irler. Bunlar ketidi gelirlerinin hudut
ları içinde s~icdilmesini lemin yolun
lda tegebbUse geçmlıter'dir, 

Cebeli .. Havran ve Kürt dağnidald 
Jıadiıeler çoğalmakla bera&r bedeviler 
'de ner aene bu mevsiı;ide verdikleri fid. 
y:eYtfodemektcn imtina ve tahsildarlara 
sİıahla multaEele e&niflerdir. 

Suriye Başvekilinin 
Başvekilimize telgrah 

%-ıkara 8 '(K,A.) - Başvekil İsmet 
tn.önU ile Suriye Başvekili Mardan Bey 
arasmda aıağrdaki telgraflar teati olun . . ' 
ınuıtur: 

Eliıeılana ismet tnönü Bqvekil 
ANKARA 

Suriyeye seyahatinde müstacel bir su 
. rette durmadan devam elden Suriye he

yeti, kendisine kar§I gösterilen hüsnü 
kabulden dolayı en har te§ekkürlerinin 
kabulünü ekselansınızdan rica eder. 

Heyet, saadet ve refah temenni ettiği
miz büyük komşu ve dostumuz Türki. 
ycyi sureti hususiyede ziyaret şerefine 
nailiyet için en yakın fırsattan istifade
yi ümit eylemektedir. 

Martlan Bey 
Ekselans Mardan Bey Baıvekil 

ŞAM 

6 nisan tarihli telgraflarında ifade 
buyurduklarr hissiyattan dolayı ekse· 
Iansınıza en har teşekkürlerimi bildirir 
ve ekselansınızla Türkiyede görüşmek. 
ten bahtiyarlık hissedeceğimi arzede
rL"Tl. Dost SuTiye milletinin daimi sa
adet ve refahını temenni eylerim.. 

İsmet lnönü 

Ermeni cismani meclisinin 
telgrafı 

Hatay davasında Ermenilerin Tilrk. 
lcrle clbirliği ettiklerini daha ilk gün-

den itibaren takdir eden Cismani meclis 
riyaset divanı dün toplanarak, Ermeni
ler hakkın!daki beyanatından dolayı Da. 
hiliye vekili ve Parti Genel Sekreterine 
aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 

. 'Pek sevgili kurtancımız Atatürkün 
ışıklı yolunda muvaffakiyetli adımlar 

atan kıymettar ismet İnönü kabinesinin 
değerli ve samimi uzuvlarından bulu
nan İç bakanımız ve Parti Genel Sekre
terimizin Kamutayın dünkü toplantısın 
da ilhamlı, beliğ ve tarihi hitabelerinde 
Ermeniler hakkındaki pek samimi be.. 
yanatı bütün Türk Ermenilerinin şanlı 

Cumhuriyetimize ve Türklüğe olan bağ 
lıhğını bir kat daha ve çözülmez bir 
tarzda kuvvetleştirmiş olup onlarm 
minnet ve sevgi duygularına tercüman 
olarak heyetimizce dahi minnettarlığı
mızı arzla liyakatle işgal buyurulan yük 
sek makanunızlda ·çok seneler sıhhat ve 
muvaffakiyetle yaşamanızı can ve gö
nülden dileriz.,. 

Hatay ermenileri Türklerle 
beraberdir 

Nevyorkta çıkan Ermenice Çoçnak 
gazetesi 20 mart tarihli nüshasında Ha. 
tay meselesinden bahsederek şunları 

yazmıştır: 

"İskenderun ve Antakyadaki 25 bin 
Ermeninin hattı hareketi şayanı takdir
dir. On sene gibi kısa bir müddet zarfın 
da şaTkta, Balkanlarda ve Avrupa-da 

sulhUn kuvvetli isti.natg~hlarm<lan biri 
haline gelen Camlıuriyet Türkiyesine 
karşı Ermeniler ancak sempati perverde 
etmektedirler. 

Hatay Ermenileri, bazı politikacıla
rın sözlerine kapılmadan hakikat yolun. 
dan aynlmamalıdırlar. Hataym müstak
,,el idaresi Ermenilerin aleyhine değil 

lehine olabilir. Bu itibarla istikbalde 
Türk - ATap ihtilafı Md bir safhaya 
girse bile Ermeniler şimdiye ka!dar ta. 
kip ettikleri mantiki yoldan asla ayrıl

mamalxdcrlar .,, 
Irak hilk.Qmetine ~ da 
~e b~adJ.lar 

Şam (Hususi) - Son hadiseler 
d.olayısile Irak hükumetine karşı 
şiddetli bir lisanla yazılmış olan bir 
çok beyannameler dağıtılmıştır. 
Şamda dağılan bu beyannameler 
doğrudan doğruya araplara hitap 
etmektedir. 

Bombaydaki Irak. konsolosu aci· 
len Bağdada çağrılmıştır. Kendisi 
derhal Şamda kurulacak olan kon
solosluğa tayin edilmiştir. 

Umumi af kanunu 
Şam 8 (Hususi)'- Arap ofisinin 

mesul menbalarından öğrenildiğine 
göre parlamentoda müzakere edile
cek meseleler şunlardır: Suriye he
yeti murahhasasmm F ransayla te-
mas neticesinde, siyasi mahkumla
rın affı hakkında verilecek kanun 
projesi ve bütçe müzakeresi. Bunlar 
kabu !edildikten sonra hükumet Su
riye petroUerile, Suriye • Lübnan 
bankasının imtiyazları hakkında 
meclise bir kanun projesi verilecek· 
tir. 

Suriye ve Lübnanm müşterek 
menfaatleri hakkındaki müzakereler 
önümüzdeki haziranın ilk günlerin
de başlayacaktır . 

Şi.kAyetler, temenniler 

Bir ~ocuğun derdi 
\ 

Şehremininde Çu-
kur bostanda Se· 
yit Ömer mahalle-

t'flt sinde ondalıkçı so
kağında 50 numa· 
ralr evde oturan 
Şükrü isminde bir 

LA.~ çocuk bize yazdı
~' ğr mektupta diyor 

Matbaamıza g~1ip ki: 
derdini ıanlatan "Yoksuzluk yü-

Şükrü zünden mektebimi 
bıraktım. İhtiyar 

bir kadın olan annemle beraber otu
ruyorum. Okumaya da çok hevesim 
var. Leyli bir mektebe girmek isti
yorum. Beni okutacak hiçbir hayır 
sahibi yok mudur? Leyli olmazsa 
nihari olarak da okumak istiyorum. 
Gazetenize yazarsanız belki bir fay· 
dası olur diye rica ediyorum.,, 

göriiomiyor 
Şehir meclisinin dünkü içtimam· 

da eşeklerin kaldınltnası meseleai 
görüşülmüş, bir neticeye bağlanıp 
karar verilememiştir . 

içtimada mülkiye encümeninin 
mazbatası okunmuştur. Mazbatada 
Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü Bele· 
diye şubeleri dahilinde ve Fatih şu
besinin sur içindeki kısımlarında, 
Kadıköyde Kurbağalıdere garbında 
eşeğin nakil vasıtası olarak kullanıl
masmm meni isteniyordu. 

Mazbata okunduktan sonra bir 
çok aza söz alarak eşeğin kaldırılma· 
sının şimdilik doğru olmayacağını 
su taşıyan ve sebze satanların bu 
yüzden geçindiklerini söylemişlerdir 

lsmail Şevket- teklifin tamamen 
reddini istemiş, yirmi sekiz aza red 
lehinde el kaldırmışlardır. 

Bununla ekseriyet temin edileme 
miş, red teklifi kabul olunmamıştır. 
Mazbata reye konmuş, bunda da 
ekseriyet temin olunamamıştır. Bu 
vaziyet karşısında eşek meselesinin 
görüşiilmesi gelecek toplantıya bıra
kılmıştır. 

rFn ırlke1l':eDeırn 
çokaırmak nçnn 

Saçlardaki firketeleri çıkarmak için iş. 
te size en yeni ve en çabuk usu!.. Artık 
firketeleri el ile ve teker teker çıkar· 
mağa lüzum yok. Bir miknatıs: kullan
dınız mı saniyede hepsi çıkıveriyorlar. 

.A.lmonyııdArı !)49kA her 

memleketin verdiği 
maltlmatla yazılan 

Umumi harbin 
tarihi 

ıram 1152 cınt 
't lUI 'ltt lYI 

"Umumi harbin tarihi, adlı kitap bu 
ay Nevyorkta bitirilmiştir. Harpten 
sonra 22 sene çatışılmak, suretiyle vü
cuda getirilen eser 152 cilddir. Eseri 
muharib ve bitaraf memleketlerde bel
libaşlı muharrirlerle mühim mevki sa.. 
bibi insanlar yazmıştır. Yazanlar a.. 
rasmda harp kabinelerinde nazırlık 

yapmı~ 33 zat vardır. 
Bu tarihin bitirilmesi Karneji mü

essesesinin iktısat ve tarih kısmı di. 
rektörü doktor Jeyms T. Shotvellin 
himmetiyle olmuştur. Versay muahe
dcnamesinden sonra doktor Shotvell 
tam altı sene A vrupada kalarak bu bü 
yük tarih kitabı için hazırlrklar yap
mıştı. 

Vazifenin ehemmiyeti dolayısiyle 

yazıcıların yalnız salahiyet saMbi in. 
sanlara inhisar ettirilmesi ve bunla • 
rın da harbi günügününe yazmaları 

mecburiyeti hô.sıl olmuştur. 
Eserin Alınanyaya ait serileri ta • 

ma.mlanamamıştır. Çünkü Alman hü.. 
kfuncti Almanyanm umumi harpteki 
iktısadi hayatının neşredilmesini mü. 
na.Bip görmemiştir. 

Kangu.ro anne - Sana l>in d.efa söy. 
'lcmed~m mi ld, içeri girerken ayakla. 
rını sil diye! 
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Henı tüfek, hem 
sinema makinesi 

Ço~ tanınmış avcılar~~. Viyana:ı ~r~~ Albert Messany yakınlarda çıka..· 
ca.gı .Kanada seyahatı ıçm hususı bır tüfek - sinema makinesi icad et.. 
mıştır. 

Bu tilfek bir sinema fotoğraf makinesiyle mücehhezdir ve nam! . u 
t
.. t d unun s .. 
une o urtulmuş bir teleskopu var ır. 

Avc~ bir taraftan avını vururken sinema nıakinesi de otomatik bir suret· 
te f ılın çekecektir. 

HükUmetçiler yarma. 
hareketinde muvaf· 

fak oldular 
Pozoblanco mıntakasından öğleden 

sonra gelen haberlere göre hükOmetçi. 
ler Pennasoyadan dört kilometre mesa
feye kadar gelmişlerdir. 

Haber - Estramadure, Portekiz hu· 
duduna yakındır. Cumhuriyetçilerin bu 
raya kadar ilerliyerek orada mahsur 
kalmı'Ş olan arkadaılarile irtibat temin 
etmeleri çok mühim bir muvaffakiyet. 
tir. Bu ilerleyiş devam ettiği ve hüku
metçiler Badajoz vilayetini istila ettik· 
leri takdirde hükumet kuvvetlerinin 
Portekiz hududuna dayanmasile faşist 
şimali, cenup ile olan bütün irtibatını 

kaybeder. Böyle bir hal şimal cephesin. 
deki asilerin dernal imhasmı mümkün 
1rT12T" cn .. t.:; __ ,___ ~r--! .1-... %'-.wt..U64 

takviye kıtaları celbedebilmelerine im 

kan da kalmaz. Cenup limanlarının ge
niş imkanlarından da derhal mahrum 
kalacakları düşünülecek olursa telgra. 
fın veıldiği haberin yükselıi ehemmiyeti 
tebarüz eder.,, 

Asilerden alınan siJAhlar 
Valansiya 8 (A.A.) - Adujardan 

bildiriliyor: Dün Villaharta bölgesinde 
son günlerdeki muharebelerd~n sonra 
nisbi bir sükun hüküm sürmüştür. Cum 
huriye!çler dün Chimorra dağtnda cere· 
yan eden muharebeden sonra asilerin 
terkettikleri malzemeyi° toplamağa de.: 
vam ediyorlar. Şimdiye kadar. toplar
dan baıka 19 mitralyöz, 2 havan topu, 
40 makineli tüfek, 800 tüfek, bir hava 
topu, 7 seyahat otomobili, 8 kamyon, 
iki Alman ve iki İtalyan tankı ve mü 
him miktarda kurşun ve obüs toplanmış 
tır. Ele geçirilen arazi üzerinde 500 asi 
cesedi bulunmuştur. · 

Italyan gazetelerine göre 
Tanca hadiseleri 

Roma, 9 (A. A.) - Havas ajarı
nın muhabirinden: 

Siyasi myşahitler, bilhassa geçen
lerde İtalyanlar ile komünistler ara.. 
smda vukubualn hadiselerden sonra 
Tanca meselesile şiddetle ala.kadar ol 
maktacİıralr. 

Messagero gazetesi, komUnist Parti 
sinin Tanca şubeleri ta.raf rodan za -
man zaman gizlice bir bülten neşre.. 
dilmekte olduğunu kaydettikten sonra ı 
şöyle diyor: ı 

''Garp devletleri mümessillerinin 
gözleri önünde ve bunlardan bazılan
nın tnali'imatı tahtında. bazt nahoş ha 
diseler hazırlanmaktadır.,. 

Bu gazeteye göre, komünistler bir 
"hareket komitesi,. teşkil ederek ls • 
pa.nya mümessiline alınacak tedbirle. 
rin bir listesini vermişlerdir. Bu lis. 
te, komünist dUşmanI olmalarından 
şüphe edilen memuralrtn azlini, Tan
ca idaresi şeflerinden bazılarının iş _ 
ten uzaklaştırılmasını ve mektepler· 
le hastanelerde bulunan rahibelerin 
hudut haricine. çıkarılmalarını derpiş 
ev leme ktedir. 
Jngiltere, Frankoya haddini 

bildirdi 
Londra, 8 (A. A.) - Daily Teleg

raph gazetesine göre, İngiliz Gerıand 

~estroyeri, Gallant destroY,erinin mil• 
lıyetperverlerin tayyareleri tarafın.. 
dan bombardımanı meselesi hakkında. 
izahat istemek için Mayork adasında.
ki Palmaya gönderilmiş ve milliye~ 
~rver İspanyol hükUnıetine ayrıca. 
bır de nota verilmiştir. 

Özür dilediler 
Londra, 9 (A. A.) - Palma de Ma

j~.rkad.an bildirildiğine göre, Franko 
hukfuneti İngiliz Gallant muhribinin 
Franko tayyareleri tarafından bom .. 
bardımallI dolayısiyle İngiltere hükO.· 
metine teessürlerini bildirmiştir. 

Hadiseden sonra Valenciaya hare • 
:ı..oı. eunc.t\ emrını a.uuı :ı..u.5ıu;ı. "'"' ı.ı v l:I." 

zörü Shropshire'in kaptanına, Valen
cia ile Alicante arasında takriben 
Galla.nt muhribinin bombardıman e • 
dildiği noktat1a bir hükUınet gemisi 
görüldüğünU ihbar edilmiş olması do 
l:ı.yısiyle böyle bir Yanlışlık vukubul .. 
duğu izah edilmiştir. 

Frankonun 
meşum casusu 
Hapishane miidUrü• 
nün idamına sebep 

oldu 
Baraelonadan yazılıyor: .. 
Asi general F ranko nam ve hesa• · 

mına casusluk yaptığından dolayı 
Barselon divan harbmca yirmi sene 
ağır hapse mahkum edilmiş olan 
Jeanne Corcel eskiden Burbon ha· 
nedanına mensup bir kontun karısı 
idi ve kontes Danicevski adile tanı· 
nırdı. Mahkumiyet~ kararını dinle· 
dikten sonra bu güzel kadın kemali 
sükunetle şunları söylemişti: 

- Hapishanede yirmi ay bile 
kalmayacağımı size temin ederim l 
idam karan verecekler diye ödüm 
koptu. 

Fevkalade güzel olan bu kadının 
cazibesine mukavemet edemediği 
için, kendisine hapishanede gayet 
güzel döşettiği bir odayı tahsis eden 
hapishane müdürü idama mahkum 
olmuş ve ertesi günü kurşuna dizil
miştir. Bu müdürün madam Corceli 
hapi~haneden kaçırmak niyetinde 
oldugu tesbit edilmiştir. 

Aklını perişan ettiği müdürün 
fakat ne yapayım; benim bunda hiç 
~~ o ~ün akşama kadar hüngür hün 
gun aglarnış ve hapishane gardiyanı 
na: 

- Adama çok acıdım, demiştir, 
f ~akt ne yapayım; benim bunda hiç 
hır kabahatim yok kil Erkekler ken· 
di~~klerinden bana aşık oluyor ve 
muvazenelerini kaybediveriyorlar l 

Madam Corcel hakikaten muka
vemet edilmez bir cazibeye maliktir. 
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19 Mayısta yapılacak olan Mersinli Ahmet 
Spor ve gençlik 

bayramı 
Programı hazırlandı 

Memleketin her tarafında 19 ma- anlatan bir nutuk söyledikten ıonra 
YI•ta yapılack spor ve gnçlik bayra· evvela talebeler sonra sporcular jim
nu için Cumhuriyet Halk Partisi ta· nastik hareketleri yapacaklar, bunu 
rafından bir program hazırlanmıştır. resmi geçit takip edecektir. O gün 

. Yapılan talimatnameye göre Tür- merasim bittikten sonra her yerde 
kiy · h fı da 19 ·· mu·· ka" fatlı spor müsabakaları ve efi· enın er tara n mayıs gu· -
nu saat on beşte bütün mektep ta· lenceleri tertip edilecektir. 

ıl~helerilc sporcular milli marşlar söy 19 mayıs günü her taraf bayrak· 
ıyerek spor ve yahut Cumhuriyet larla donanacak, mağaza ve dükkan 
meydanlarına gidecek ve oradaki vitrinleri, n~kil vasıtlan, süslenecek 
Ycrı · · la d merası"m sahalarına vecizeler asılaerını a caklar ır. 

Mahallin en yüksek idare amiri caktır. Tayyareler havadan vecize 
aporcularla mekteplileri teftiş ede· kağıtları atacaklar, Türkkuşu şubesi 
ede ve çalınacak istiklal marşından olan yerlerde hava gösterileri yapı-
90nra bayrak çekilecek ve hu suret· lacaktır. 
le merasime başlanmış olacaktır. Bundan başka o gün merasim sa. 

Bir talebe veya sporcu 19 mayıs hasma gelemiyecek kadar ihtyarlaş
günün ün ve sporun ehemmiyetini mış olan sporcular, pehlivanlar, ci

ritçiler bir heyet tarafından evlerine 
ziyaret edilerek hatırlan sorulacak 
şenlikler gece de devam edecektir. Fransa - ltalya 

Futbol maçı lbtal 
edlldl 

Paris, 9 (A. A.) - Bu ayın 14 ünde 
yapılması karnr:aştırılnu§ olan Fran. 
ısa • İtalya futbol maçı iptal edilmiş
tir. ÇUnkü faşist partisi genel sekre
teri ltaıyan oyuncularının pasaport· 
la.rmı vi7.e etm-.... . .,.. · 

vuılg .. ır. 

• • • 
Parts, 9 (A. A.) - İtalyan f ''el 

federasyonunun Pariste oynanuınsı 
mukarrer ?lruı Fransa - İtalya maçını 
en Uf ak bır ncbcp bile göstcrilmeksi-
~ dün gece ilga etmiş olduğu tasrih 
edllern lrtedtr. 

Fraıısa Futbol federasyonu reisi 
Julce Rlınet, bir protesto mektubu 
göndermiştir. 1ta..Iyan federasyonu u. 
ınumi katibi Borossi, geçen çarşamba 
günU, Rimet'yi siyasi bir takım hAdi. 
Eclcr çıkmasından endişe etmekte ol
duğunu yruı resmi !bir surette bildir. 

nıiş, fakat Rimet, kendisine bu bapta 
t.eminat vermişti. 

lta.Jyan f edrasyonumm peJC geç ola
rak vcrmi~ olduğu karar, Fransız f e

derasyonunu evvelce sa.tılmı& olan yer 
lerin p:ı.ralannı sahiplerine la.de et • 
:ınek mecburiyetinde bırakmaktadır. 

Fransız oyunculan, dün de öğleden 
~~aantrenmanlarmad~ametmiş. 

lerdi. 

Fransa - Mısır 
Eskrim mUsabakaları 

Kahirede yapılan Mısır - Fransa es

krim karıılaımalannda Fransızlann 

Controt, Raymand, Bondonx ve Lion' 

dan milrekkcp takımı Mısırlıları dörde 
kiİır on iki ile mağlup etmiştir. 

Bu senenin 
en mühim 

Beynelmilel 
mOsabakalan 

Bu sene içinde yapılacak olan millet· 
lerarası futbol maçlarından başlıcaları 
ıunlardrr: 

Macaristan • fıveç, bu maç 1 ağus. 

ta Peıtede olacaktır. 
Belçika - Holanda maçı Ustende ve 

4 temmuzJda yapılacak ve Alman hakem 
Hoffmann idare edecektir. 

ltfacarfıtamn Horthy kupasr ve :hakt! 
ki Avrupa vaterpolu pmpiyon1uğu ma
çı da 14 ve 20 ağustosta Budapeıtede 

yapılacaktır. 

Adanada 
Voleybol ve futbol 

maçları 
Adana (Hususi) Geçen pazar günü 
şehir stadında !,8Pıl~n T orosspor ve 
Seyhanspar kluplerı arasındaki fut· 
bol müsabakası 3-2 T oroslulann ga· 
lebcsile nihayetlenmi§tir. 

Halkevinin klüplcr arasında ka· 
rarlaıtırdığı voleybol turnuvasına 
cumartesi başlandı ve pazar günü 
de devam edilmi§tir. 

Cunıartsi günü kalabalık bir se· 
yirci önünde T oros - ld.manyurdu 
birinci takımları çok hyecanlı bir 
müsabaka yaptılar. Nticede Toroa 
galip geldi. 

pazar günü yine heyecanlı bir 
maçtan sonra Seyhan idman yurdu
na galip geldi. Önümüzdeki cumar· 
tesi ve pazar günleri turnuvaya de
vam edilecektir. 

DlnarJı ile 
gilreşemedl 

Milli gÜrC§ taknnnnıınızın en 
muktedir pehlivanlarından dünya 
üçüncüsü Ahmet ile Dinarlı Meh-
medin Mersinde kar§ılacaklanru ve 
bu suretle Mersinlinin profesyonel 
olcağım evvelce yazmııtık. 

Dinarlı Mehmet kolunun sakat 
oduğunu ileri sürerek bu maç için 
Mersine gitmediğindn Mersinli Ah-

met • Dinarlı kmfılafman geri kal
mqtır. 

Berlin olimpiyatlannC!aki büyük 
muvaffakiyetten sonra bir kenara 
atılıveren Mersinli Ahmedin, haya. 
tını kazanabilmek için prof csyonel
liği kabulden baf ka çare bulamadığı 
nı Mersin gazeteleri yazmaktadırlar. 

Dinarlmm maça gelmemesi yü· 
zünden bir profesyonel müsabaka 

YBPmaDUf olan Ahmedin, derhal 
lstanbul111retftjfmk"lnifft ltife§ ta· 
kımımızdan uz8klaımamasma çalı
§ılmasım temenni ederiz. 

Izmlr takımları 
mllll kOmeden 

çekilecekler mi ? 
Milli küme maçları dolayısile bir 

leıen İzmir klüpleri; İstanbul ve An 
karadaki son muvaffakiyetsizllklc
rinden sonra, bu mağlubiyetleri ha
kemlerin tarafgir olmalarına hami· 
ederek milli kümeden çekilmeğe ka· 
rar venniılerdir. 

Şadi Tezcan 
Izmlre gitti 

hmirdeki maçları idare etmek Uze. 
re federasyon tarafından seçilen ha • 
kem Şazi Tett.can dUn ak§8.m lmıire 
hareket etm)ftir. 

' 

Perrv -- Tilden maçı 
seyircisi rekorunu k1rdı 

Dünyanın en meıhur tenitçilerinin profesyonelliğe intisap ederek, birço~~ ~rikaya gİtmeıi, "Yen~ 
Dünya da bu spora kartı olan rağbe"i bir kat daha arbnnıfbr. işte bunun ıçındır ki, son defa Nevyorkta, Pem 
ile Tıl~n arasında yapılan maçta 20,000 seyirci bulunmuıtur ki, bu rakam tenis maçlarında bir rekDP 
oluak telikki edilebilir. Resmimiz, Peninin plebesile neticelenen bu maçtan bir safhayı aöatermektedir~ 

t " .. 
Ga:Mntep O. H. Partisi ba~ 

Memleket mektuplara: 

Gaziantepte şehir klübü 
Gaziantep (Hususi) - Parti ve Halkevi bahçesi umuma açılmq 

Görülen rağbet nazarı itibara alınmış ve bititikteki . saha da bu bahçey 
ilave olunmuştur. 

Parti bahçesi, ıehrin yegane yazlık aile toplantı yeridir. Kıılık bir 
lon olmaması, şehrin çok duyulan ve görülen nokaanlardandı~ 

Vali, bu ihtiyacı hissetmiş, Halk evi ve Parti binasının altını tehir klü 
bü olarak yeniden tamir ettirmiştir. Modem ve muntazam bir kıtlık to 
Jantı yeri olan, 300 kiti alabilecek bü yüklükteki bu salon bugünlerde a 
lacaktır. 

Osmaniye bu yıl 
elektriğe kavuşuyor 

Eskiden Cebelibereket vllAyetlnln merkez 
olan bu gOzel kasabaya bir orta mektep 

binası IAzımdır 

Omıaniyeden bir g6rilnilf 

Cebelibere1cet m1thabirimizden: 
Yıllarca Cebelibereket vilayetine 

mekezlik yapmıı olan Osmaniye 
7800 nüfuslu bir kasabadır. Sonra· 
dan kaza merkezliğine indirilmiıtir. 
Kendisine bağlı üç nahiye ve kırk 
iki köyile birlikte nüfusu kırk iki 
bindir. işgal ettiği arazi çok geniıtir. 
Coğrafi mevkii ve toprklarının vus
atı itibarile tekrar vilayet merkezi 
haline getirilmesinde fayda vardır. 

lktısadi vaziyet normaldir. Pa· 
mukçuluk ehemmiyet bulmuıtur. 
936 rekoltesi iki milyon kilo idi. 
Bu yıl ekim daha fazladır. Rekolte 
herhalde 936 dan üstün olacaktır. 
ikisi ıehirde ve birisi T oprakkale 
istasyonunda olmak üzere üç çırçır 
fabrikuı açılmıftır. Bundn Osmani
yeye kadar Ceyhan ve Bahçe gibi 
civar kazalar da istifde etmektedir. 
Portakalcılık, sebze ve meyvecilik 
de son senelerde r~bct görmüştür. 
Geçen yılın dört milyon portakal ih· 
racatma mukabil, bahçe sayısının ço· 
ğalması dolayısile ihracat artacaktır. 
Dağlık kısımda mebzulen Amerikan 
fıstığı da yetişmektedir. 

Osmaniye, Cebelibereket vilaye
tine merkezlik yaptığı müddetcehe
rnen hiç imar edilmemiştir. Yirmi 
bet yataklı bir hastahane, hükumet 
ve vali konağı ve bir askerlik şube· 
sinden başka hemen hiçbir eser vü
cuda getirilmemiş, tek bir yenilik 
meydan bulmamıştır. 

ı::s~i bcl~ye ismi var, cismi yok 
kabılınden bır müessese iken §imdi-
~i belediye, adeta bir calışma kayna
gı olmuştur. Değerli belediye reisi 
doktor Ahmet, yaşının ilerlemiı ol- l 
muma rağmen takdire pyan bir J 

enerji ile çalışıyor ve durmadan eser 
meydana getiriyor. Bu faaliyetten 
elde edilen güzel neticelcrlcdir ki, 
935 de yedi bin lira olan büt e bir 
buçuk senede on bir bin liraya çıka· 
nlmıştır. Belediye reisi her ıeyden 
e\rvel belediye. varidat temin ede
cek akar inpsmı düıünmÜf ve bu 
kararla ite baılamııtır. 4500 lira aar
file vücuda getirilen mezbahadan 
yılda 3.500 ve 1750 lira harcanarak 
yapılan 1 B dükkanlı kasap ve sebze 
halinden senede (900) lira gelir sağ
lanmakta ve şehrin çok önemli iki 
ihtiyacı giderilmiş bulunmaktadır. 

Ulu Önderin yüksek hatıralarım 
taşıyan bir bucuk hektarlık sahada 
çok güzel ve a;ri bir park meydnna 
getirilmiştir. Sahneyi, kanapc , e 
koltukları muhtevi bulunan park 
pek intizamlı tesis edilmiştir. Beledi-
ye bir buçuk kilometre şose ve eltı 
menfez inşa ettirmiştir. Su tesisatına 
ait projeyi Vekalet yaptırmıştır. E
l~ktrik tesisatı için mühendisle anla
şılmış ve kasabanın bu yıl ışığa ka· 
vuşturulması takarür etmiştir . 

Dokuz yıldır açık olan orta mek
tep şimdiye kadar 190 mezun ver-
miştir. Bu yıl mevcudu 150 dir. Son 
sınıfa 23 müdavim vardır. Manevi 
cephesi pek kuvvetli olan mektep 
maalesef binadan mahrumdur. Pan
siyonsuz ela olduğu için fazla rağbet 
göremiyor. Osmaniyeye münasip 
ve yatılı bir orta mektep binası yap· 
mak zarureti vardır. 

Tam teıkilatb iki ve üç sınıflı ol· 
mak üzere üç ilk okul açıktır. Dokuz 
köyde köy mektebi vardır. Halktaki 
okutma hevesi gittikçe artmaktadır .. 

MeeenetF.ma 
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a. Henrl Yed - 7. C. D. H. ve M KQI - 8 lıılllvan1 Kennedl - 9. Con Royd - ıo Ronald 
llmoJu - lL Edgar Jepaon - 12. KJemans Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Çeviren: /<J. Tefrika numarası - 7 -

- Demek dUn akpmdanberi amirali 
görmedin? 

- Hayır. Ne amirali ne de matmaze
li. 

Fakat Emeri, matmazeli görmUıtü. 

Gece, saat ona doğru, kanıile yatmağa 
giderlerken, matmazeli, kayıkhaneden 

gelen yoldan çıkarken görmüşlerdi. 

Kendisini değilse de beyaz tuvaletini 
farketmlılerdi. Amiral yanında ~ktu. 

Fakat onu, kayıkhanede zannetmişlerdi. 
Amiral kayıkhaneyi kilitlerdi. Acaba 
şimdi kayıkhane kilitli miydi? Emeri 
bunu bilmiyordu. Bu, onun vazifesi 
meyanında değildi. LSkin kilitli olduğu
nu zannediyordu. 

Hem matmazelin Fitzgeraldın eve 
girdiklerini gözlerile gördüklerini de 
söyliyemezlerdi. Belki girmişti. belki 
drşarda kalmıştı: Emeri ve kansı bu 
noktaya ehemmiyet vermemişlerdi. 

Yrıtmak üzereydiler. 
Emerinin verdiği, daha doğrusu mü_ 

fettişin ondan koparabildiği malUmat 
bundan ibaretti. Amiralin haleti ruhiye
si için sorduğu suallere, uşağın aptal 
aptal bakıımdan gayri bir cev.ıp alama· 
dr. Ne zaman onun hizmetine girdiğini 
sordu. Emeri, karısile beraber, bir ay 
evvel ite başladıklarını, gazetede gör
dükleri bir ilin üzerine müracaat ettik
lerini söyledi. Daha evvel, bir buçuk se
ne kadar, l'lov ıchrinde bir karı kocaya 
hizmc.t ettiklerini anlattı. Bu aralık, içe
riye halinden, bilhaaaa Emcriye nisbct
le çok zeki olduğu anlatılan bir hizmet
çi kız girdi ve matmazel Fitzgeraldin. 
milfettişi, yemek odasında beklediğini 
haber verdi. 

Müfettiı, amiralin yeğenini &ZSrilr 
görmez: 

- Çirkin kadm 1 
Diye dilıündil. Fakat biraz sonra fik 

rini değiıtirdi. iyi boyandığı takdirde 
ve muayyen bir I!ltk altında gUzel gö· 
rüncbileceğini dü!ündU. 

Matmazel Elma Fitzgeraldm yUzU 
solgundu. Fakat bu ıolgunluk dayısı
nın bir kazaya uğramıı ve bu haberi 
ani olarak ö~renmit olmasından gelmi
yorıdu. Bu, onun tabii Tengiydi. İri, ge. 
nit omuzlu, yüzünün çizgileri ttrt, ka
lın, siyah ve neredeyse biribirine ya· 
prpk katları olan bu kadın giyinmesinİ
de bttmiyordu. Belki de p§kınlıkla 
eline ne geçti ise giymişti. Buna muka
bil gözleri küçüktü, o kadar ki müfettiş 
renklerini tayin edemedi. Otuz yaşla· 
rında, hatti daha fazla görünüyor_ 
du. Fakat azimkir, tahsiyet ıahibi bir 
kadın o•:tuğu belliydi. Matmazel Elma, 
milfettiıe kalm bir ıesle sordu: 

- Ne var? Ne oldu? 
- Matmazel, amiral Penistonun mO. 

him bir kaza geçirdiğini haber vermek· 
le müteessirim. 

- öldil mil? 
Bu sualde o kadar mUsbet bir cevap 

almak arzusu vardı ki müfettİf titredi. 
- Evet, dedi, fakat böyle bir haberi 

b~kliyor muydunuz? 
Matmazel Elma gözlerini yere dik. 

mişti: Sadece: 
- Hayır, dedi, fakat polis, öliim ha

berlerini bu tarzda bir mukaddeme ile 
verir de. Nasıl oldu, anlatır mııınız? 

- Dah~ doğrusunu isterseniz, size 
amiralin .katledildiğini söyliyebilirim. 

Bu sefer matmazel Elma'nın gözleri 
büyüdü ve milfcttit bu gözlerin kurşu· 
'li renkte oltluklannı gördü. 

- Peki ama neden? 
Bu sualin cevabını vermek müşküldü. , 

Zira bizzat Rac da bunu arıyordu. Sade. 
ce izahat verdi: 

- Bu sabah saat dört buçukta, kal· 
binden sivri bir brçakla vurulmuş halde, 
bir sandklın içinde buldular. 

Kadın, hikayenin alt tarafını dinler 
bir vaziyet takınmı§tı. Müfettiş, için· 
den bu kadar kalbsiz bir yeğ~nin nasıl 
mevcut olabileceğini düşünüyor, hiçbir 
teessür alameti gö"tcrmiyen bu kadına 
Adeta kızıyordu. Onun için: 

- Herhalde, dedi, bu haber sizin 
için bUyük bir teessüre sebep olacaktır. 

Fakat matmazel Elma: 
- Müfdti~, dedi. hislerim ile meş

gul olmayınız. Hem büyük bir terbiyc
ıizlik yaptıftnızın farkında tieğilsini.z 

galiba. Sizden öirmmek istediğim şey, 

hidise hakkında bildiklerinizdir. 
Tarihi macera ve aşk romanı - SO -

Rac kendini toparladı ve resmi bir ta
vır takınarak: 

- Sarih olarak bir ~ey bildiğim yok. 
Sizden bu hususta belki birşey öğreni_ 
rim diye düşünmüştüm. 

Çopur Ali, kanlar içinde yerde yatıyor, Sünbül 
Ağa da, pür hiddet onun başı ucunda duruyordu 

(Geçen lasmm hülisaaı) mahut Çopur Aliden başka kimse de. teşem bir odadaydım. Tam manasıle - Benim bildiğim bir şey yok. Kim 
olursa olsun, dayımı öldürmek istiyen 
birisi olduğunu zanpetmiyorum: Belki. 

Türk rıumııfii içi1ı 9Glı..,.an, ca.ıttt.3lar, ğildi. Nitekim, az sonra, çat pat diye· bir saray dahıli manzarası. Bir zevk 
beni bir aa:ndı7Hçinde, mcUinetlcrile rek, benim içinde bulunduğum sandık· ve sefaho.t merke~i .. 

Fakat cümlesini bitirmedi ve biran 
evvel bu görüşmenin bitmesini izhar 
eden bir sesle: 

nı.c§hur olan Siinbi.U ağanın yamna ta çekiç sesleri fazlalaştı Kapak tah. Bur"d k' l - k .. 1 . . · .. a ı er, nsagı yu ·arı , SunbU 

- Benden istediğiniz nedir ? 
Diye sordu. 

so_kt1'i:;~ ~:~açılı~ken, Sünliul taları kalktı. Böylelikle, ev-velce san· ağanın maiyetinde vaktile gördüğüm 
af.JC', nı • 1f. Y:; u. dığım gibi ahrete değil, esrarengiz simalardı. Birkaç eksik, birkaç fazla.. 

teşkilat tarafından Sünbül ağanın da. Aynı t ipler .. Yalnız deği§en SünbUl 
iresine gönderildiğimi anladım. De- ile Çopur Alinin münasebetleri. Biri. 
oinden~ri işittiklerimi zihnimden b. l - Amiral Penistonu en son ne za

man gördünüz? 
- Dün akşam. Papazın evbden ye· 

mekten döndüğümüz vakit. 
- Saat kaçtı? 
- Zannedersem on. Kalktığımız za. 

man kilisenin saati çalmı§tı. 
- Nchiri sandalla geçip. eve amiral

le beraber çıktınız değil mi? 
- Hayır. Nehiri geçtik. Fakat eve 

beraber çıkmadık. Bana, yatmağa git
meden evvel bir sigara içeceğini söyle
di. Ben de Allah rahatlık versin diyerek 
doğrudan doğruya eve geldim. 

- Eve geldiğiniz zaman kimse var-
mıydı? (Devamı oor) 

HiddetE sesi tanır gibi oluyordum. 
O haykırıyordu: 

- İşte, bana ihanet etmenin c.ezası 
budur. Sen ha?.. Sen bana en emin 
adamım gibi görün de sonra akla gel. 
medik oyunları oyna ha?.. Hey gidi 
hey .. Ben şimdiye kadar kaç devrin 
insanlarını kündeden atlım .. Sen mi, 
topal baca.ğınlıı. bana oyun oynayacak· 
tın? 

- Ah .. Seni yakamadım .. Sen beni 
yaktın, Sünbül .. Fakat bizimkiler se
nin listenden gelecektir.. Son galibi. 
yet sana. müyesser olmayacaktır. 

- Sen öyle san .. 
Birden bire her şeyi anladım. 
Bu konuşanlar, Sünbill ağa ile bizim 

Yazan: Edgar Rice Bmrougha 
Çeviren: A. E. 

-60-

.ı.r erine o derece merbutmuş gibi gö-
gcçirdim: Hüviyetleri bence meçhul runcn bu iki şahsiyet işte, d~manca 
bazı insanlar tarafından saray kapı· nu.arlarla, biribirlerini yiyecek gibi 
sına kadar getirilmiştim. Orada da, bakıyorlardı. 
elden ele teslim edilerek, Sünbül ağa. . .Ali, kalbinde bir hançer, kanlar 
nın dairesine kadar sokulmuştum. 1.şit ıçınde, yerlerde yatıyordu. SünbUl, 

tiğim kokular, onun meşhur SUnbUI azrail misali, onun başına dikilmişti. 
bahçelerinin rayihalarıydı. Bir tekme indirdi: 

Parralana.n tahtalar arasından ba· G be ı "' - e r •.• - dedi. 
şımı kaldırdım. - Ge'bereceğim .. Fakat seni de ge. 

Sandığımı açmak için çalışanlar: bertccekler .. DUşmanlarımızın casusu. 
- A.. - diye geriye doğru sendele. V cnedik casusu .. 

diler. - Sus! 
Etrafıma baktım: Cidden oek muh- Bir tekme daha .. 

"'":'Sahte hadım .. Saray kadm.larmm 
ahlakııu bozan ırz düşmanı mel un! 

- Sus'.. Susturun.. Ebediyen sus· 
turun eunu .. 

. Çopur Alinin göğsüne bu sefer de 
bır kılıç saplandı. 

O, son nefesini teslim ederken töy
le söyeldi: 

Pavıoviç gizlice gemiye girdi v e 
eski arkadaşının yanına yaklaştı 

- Bu esrarı bizim teşkilat biliyor.~ 
Oruar, en umulmadık bir anda karşı. 
na çıkacakln.rd:r .• 

Harem ağası, ayağını şiddetle yere 
vurdu: 

-Ben de onların birçok esrarını 
bili orum. Onlar benim karşıma çık· Demek ki, en sonunda dostları senin gözcülük etmediği anlaıılıyor 

da, dü§manlan da onu bu cehennem du. 
bucağında bırakıp gitmi§lerdi ! De- Pavloviç yılan gibi singin ve ser 
mek ki yamyamlar, yabaniler, azgın siz başaltına doğru ilerledi. Orada 
canavarlara karşı tek ba§ma kalını§· dalgın dalgın dü§Ünen bir gemici ile 
tı. Pavloviç dü§Ünürken bütün ce· kar§ıla§tı. Gemici bir saniye hile 
sareti kırılmıştı. Neredeyse elinden sürmiyen ilk §aşkınlık anını geçir
küreği atacak ve boylu boyunca ka• dikten sonra: 
yığa yuvarlanacaktı. Tam bu sıraday - Hay Allahm belası! Sen bura 
dı ki dereye doğru uzanan hiar kara ya nereden geldin? Seni gebenni§ 
burunun arkasından birdenbire bir sanıyorduk! Geminin şimdiki ku· 
gemi feneri gözüne çarptı. mandam Lord Graystok seni görür 

O zaman bir sevinç ve muzaff c- se pek sevinecektir!. . • 
riyet çığlığı kopardı. Pavloviç bu sözlere aldırmadan 

Oh ne tatlı! Yeniden hayata ka- gemicinin yanına iyice sokuldu. Du· 
vuşmuş gibiydi. Düsmanlarından b • daklarında pek dos.ca ir gülümseme 
büyük intikamını almak fırsatının görüniiyordu. Fakat gemici bu yal 
da elden kaçmadığını anlamıştı. taklanmaları ve Pavloviçin uzattığı 

Pavloviç gemiyi görür görmez e. eli hiç görmemizliğe geldi. 
}indeki kürekle kayığın yolunu kes- Bunn rağmen Pavloviç çabuk ça 
meğe ve gemiye do.ğru hiç giirültü 

buk So··ylenmeg""e başladı: 
etmeden pek yavaş yaklaşmağa baş· 
ladı. Küreğin üstaca kullanılışı ka- - Sevgili dostlarım siz benim 
yığı Ugambi ırmağının kara suları yoldatlanmsınız. Onun için elimden 
üstünde, doğru Kinkayt vapurunun gelen yardımı ynpmağa ko§tum. Şim 
bordasına götiirüyordu. di bu yabani lngiliz ile canavar ar 

Daha çok yaklaşınca vapurun kadaşlarından sizi kurtaracak yolln
uykuya varmış bir canavar gibi ses- rı göstereceğim. Alçak İngiliz sizi 
siz duran ve gece karanlığından da- İngiltere ve F ransaya götürür götür 
ha koyu göriinen gövdesini seçiyor mez hemen hükumete teslim ede· 
d cektir. Darag"" acını boylıyacaksınız. u. 

Geminin güvertesinden en kti- Yüreğim göz göre göre kendinizi a
çük bir ses bile gelmiyordu. Derin tr..şc atmanıza dayanamadı! Ölümü 
sessizliği gemiye yanaşan kayığın göziime alarnk k11 "h1lmanız için 
çıkardığı hafif bir sürünme sesi boz. atılalım. Herifin~;., ;~ : ni bitirdikten 
du. Ru ses acaba gemiden işitilmiş bir plan yaptım .. '{abani lngilizle ya 
miydD nındaki adamlnr uyurken üstlerine 

Pavloviç tir tir titriyordu. Bir iki sonra yabanı canavarların hakkından 
dakika bekledi.. Fakat vapurun gelmek daha kolay olur. Nerede uyu 
güvertesinde hiç bir kıpırdanma ol· duklarını biliyor musun? .. 
madı. Gemici başını kaldırdı: 

Bundan sonra Pavloviç pek büyük ' - Hepsi aşağıdadır. Fakat Pav-
bir dikkatle ve iki eliyle geminin ke· loviç bana bak, vakit varken sana 
narını tutarak kayığını baş tarafa ta bir söz söyliyeceğim: Sen bize ne ka 
bastonun altına getirdi. Bastonun al dar kurnazca çene çalsan, bizi kendi .. 
tındaki halat ve donanmalara tutu- ne bağlayıp lngiliz lordunun üstüne 
narak gemiye girmek çok kolay ola- saldırtamazsın. Biz senden de, senin 
c.aktı. Pavloviç kayığa eğildi, eli).... arkadaşın olan alçak Rokoftan da 
le yuklıyar<tk ipini buldu ve basto· ağzımızın tadını aldık .. O herif la· 
nun altındaki halatlara sıkıca bağla- yık olduğu işkence içinde deliler ve 
dıktan sonra bi.iyük bir çeviklikle domuzlar gibi acı acı haykıra haykıra 
gemiye tırmandı. geberip gitti; eğer çok yanılmıyor- ! 

Bir dakika sonra bir kedi kadar sam sen de pek az sonra onun gibi ' 
yavaş ve güriiltüsüz Kinkaytın gii- geberip başımızdan defolacaksın ! .. 
vertesine, intikam ve kurtuluş sa· Bütün alçaklıklarınıza karşı bizden 
hasma ayak hasmı§ bulunuyordu. hala kendinize sevgi ve saygı bekli· 

Geminin güvertesinde hiç kim- yorsan yanılıyorsun, bu kafayı d~ 

ğiştirmiye bak 1 
Pavloviç bu cevaptan çok bozul

du : fakat telaşını göstermemeğe ça
lışarak sordu: 

- Bu sözlerinde bundan sonra 
benim dü:-, ""lanım olduğunuzu anlat
mak mı istiyorsun} 

Gemici: 
-Evet öyle! ... 
Demek ister gibi başını sallad~. 

Fakat birC:lenbire aklına b~vıka hır 
§ey gelmiş olacak ki durakhyarak: 

- Yalnız sana bir teklifim var, 
dedi. Bunu iyi di.işün: Ben ve arka· 
daşlarım seni elimize geçirmiş. ~ulu
mıyoruz. Seni yakalnrsak ln~ılız lor 
duna teslim etmeğe söz verdik. B~· 
nu yapmaktan hiz.i alıkoyacak hıç 
bir kuvvet yoktuı:. lngilizin nasıl 
bir İntikam alacağını, benden iyi sen 
bilirsin .. Fakat ben sana, bu işte tek 
ve son bir iyilik yapabilirim; eğ~r 
beni doyuracak kadar bir şey verır: 
sen, senin burad::ın, kimsenin haberı 
olmadan sıvışmana göz yumarım·· · 

Pavlovic duraladı ve titriyerek 
dedi ki: 

- Eski arkadaşım 1 Demek be
nim bu korkunç, yabaniler ve yam
yamlarla dolu ormanlara yalnız, yar 
dımsız kalmama acımıyacak kadar 
taş yüreklisin! Düşi.inmiiyor musun 
ki: Ben bu ormanda beş cün bile 
sağ kalamam! ... 

Gemici kaşlarını çattı: 
- Sersemlik etme Pavloviçl Or 

man nekadar korkunç olursa olsun 
orada canını kurtarman ihtimalin 
vardır; fakat bu gemide kalırsan 
bin canın bile olsa hicbirini lngiliz 
Lordile arkada~larmın ~elinden kur
taramazsın .. Şunu da söyliyeyim 
ki: Seni öldiirmek Hn lngiliz Lor 
dunun İ§e karışması~a bile hacet 
kalmaz: şimdi şurada uyuyan ar
kada~lanmı uyandıracak olursam, 
onlar ellerile ciğerlerini koparırlar. 
Sen §Ükret ki, arkadaşlardan kimse 
uyanık değil.. Eğer bana rastlama
saydın i~in çok kötü olacaktı ... 

Rusyalı Pavloviç öfkesinden çıl
dıracak hale gelmişti. Kendisini pek 
güdiikle tutarak ve boğuk bir sesle 
dedi ki : 

(Devc:ımı 1XJT) 

madan, ben onların çık~1m.. Hep
sini mahvedeceğim .. Köppoğlular ... Bu 

günlerde işi azıttılar .. Beni tehdit edi. 

yorlar .. Her ta.em altından zuhur edi
yorlar .. 

Elini nefretle uzattı: 
- Kaldırın şu köpeğin leşini.. 
O ann kadar nrkası benden yana. 

dönükken, bu sefer, yüzünü çevirdi: 
- Ne varmış sandıkta?.. Hediye 

mi gelmiş? .. Kimden .. 
Yanımdn.d adamlar kekeledi: 
- Bir adam. 
- Bir adam mı? .. Ölümü? 
- Hayrr, diri, efendimiz.. Daştnr 

kımıldattı. 
- Uıhavle .. 

Yaklaştı. 
Aralanan tahtaları açtı. O da, hay· · 

retle b:r adım geriledi. 

- Anber Muştafa .. 

A~'Zım tıka ı olduğu için, bir §eY 

söylemeden bn~ımı salladım. Burnum. 
dan hımhımca bir ses çıkardım. 

- Nereden geldin?.. Nasıl girdin 
buraya .. 

- Hım .. Hım .. 

- Dilini mi kcstıler, ::enin oğlum?. 
ı:aij·" ;nd :t'l~rd~n biri f:ı.rketti: 
- A ~ :ndo. tıl,aç Yar, cf endimir.. 
- Çıkarım. 

Çıkarmaları üzerine inledim: 
- Ah, cfcndımiz.. Kestiler .. 

- Garip e.cy .. İşte, konuşuyorsun 
ya. .. 

- ~rdinı o değil.. Hele ç&!Unler 
iplerimi, c:;ıknrsıniar beni bu melun 
sandıktan.. Anlatayım .. 

G<5zlerinden okuyordum ki, bu zen· 
cinin bana karşı rıonsuz bir zaafı, alA-
kası vardı. Adeta betbaht bir evlldı. 

na bakar gibi, Rcl'katle, bana karıı 
al:i m go tcriyordu. Hatta kurtarıl· 

ma.m için yardım bile etti: 

- Vah yavrum vah .. Bak sana iyi
lik edelim derken fenalık oldu.. Ama 

hep bu hain, bu dolapçı, bu müfteri . 
herifin i i .. 

Cesede hıeımla bir kere daha ba.ktı, 
(Devam• var) 
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aldr, mantosunu yerden kaldırdı - 0 1 
manto ki, bir türlü elinden buakmr· 
yordu ve çocuk gibi bebekler yaparak 
ıözüm ona eğleniyordu • ve o vaziyette. 1 
mezar olacak esrarengiz yerden içeriye 
girdi. Espinozarun, kendisine tarif etti· 
ği veçhile ayağını döşemeni:ı. o yerine 

bastı. 

Filhakika sert bir gürültü duydu. 
Döndü ve duvarın eski vaziyetine gir. 
miş olduğunu gördü. Artık görünürler· 

de bir açıklık yoktu. . . 
Pardaayn Espinozanm dediği gibı, 5

'." 

yah bir delik olan mezara kendi kendı· 
ni kapatmıştı. Fakat kapanmadan. ~v: 
vel, oraya müthiş ve kuvvetli rakıbını 
cıtrnuıtr. 

XVII 
ROLLER DEÖtŞtYOR 

Pardayan mantoyu ve Jamba}'.t y.er.e 1 

bıraktı. Diğer iki hücrede oJd•Jğu. gı~ı, 
bu mezarda da mobilya namına bır ş Y 
yoktu. Diğer taraftan kapı ve pe~~~:e· 
de mevcut değildi. Doğrusu, kendılıgın
dC'n kapanmış olan kapıyı bulrnıık bile 

zordu. 
Pardayan bütün hareketlerirıi büyük 

bir soğuk kanlılıkla yapıyoI'du. Raki~i: 
ni yarım boğması ve onu bir çöp gıbı 
oraya savurması kuvvetinin tekrar av. 
det ettiğini pekaJa gösteriyonlu. 

Zaten, şahsrndaki değişiidlk yalnız 
bundan ibaret değildi. Kuvvetile bera 
ber zeka ve şuuru da avdet etmi~ti. 

Artık, biraz evvel olduğu gibi. kor. 
kak ve aptal bir hali yoktu. Yüzünde. 
her zamanki emniyet ve aı:m :radeıı i 
ve birı:tz ıda i!ltihu vardr. ı 

F.spinozay<t doğru yürüdü. Hic acele 
ct:ne:len iizcrini aradı ve par~ümcni cı· 
kararak biraz dikkatle baktı ve sonra. 
tsahte olmadığını anlayarak katladı ve 

koynuna sakladr. 

1 

.Bunu yapbktan sonra kamayı çıkar. 
dı ve kemerine geçirdi. Espinozanın 
üzerinde başka bir silah olmadığına ıcla 
iyice kanaat getirdikten sonra, manto
nun ve lambanın yanına oturdu ve du. 
dlklarında garip bir tebessümle bekle· 
di. 

B;ış cngizitör güçlükle kendine gele. 
bildi. Gözleri Pardayana dikildi ve onun 
her zamanki soğuk kanlı çehresini gö· 
rüncc. bir tek kelime söylemeden ba~ı. 
nı salladı. 

Biran bile. sakin tavrını kaybetmedi. 
Gözleri Pardaaynın yüzüne, sanki saray 
da ve birçok kimselerin muhafazasın· 

daymış gibi emniyetle dikildi. Ne hay. 
ret. ne korku ne de sıkılganlık alameti 
gösterdi. Yalmz gözleri Pardayanm yü
zünden bir türlü aynlmadt. 

Delinin içmiş olduğu ilacın tesiri ni. 
hayet yarım saat süreceği için, henüz 

ümit besliyebilirdi. 
Biraz sonra, mahpus nasıl~ korkak 

lıir çoccuk haline gelecekti. 
Espinoza. i~te bunları düşünerek mü· 

cadcle etmeği maansrz buluyordu. Bü. 
tün mesele vakit geçirmekti. Her şeyi 
bnunla hulasa edebiliyordu. 

Pardayanm kendisine, rahlp ve pa· 
pazlarrna. meşhur ilacı yapan kimya. 
gere bir oyun oynamış olması ihtimali 
onun bir türlü aklına gelmiyordu. 

Zaten buna nasıl inanılabifüdi Bu 

ilaç, birçok defalar, yüzlerce betbaht 
insan üzerinde tecrübe edilmiş ve her 

zaman iyi neticeler vermişti. 
Biran için. bu ilacın müthiş ve sag· 

lam bir bUnyeye malik olan Pa;dayana 
k:trsı iyi netice vermediğini uüşünse 

bile. onun uzun müddet açlık ve susuz
Puğa tahammül edeceğine ihti:-ı1al vere
mezdi. tşte sırf bunun içindir ki, Parda. 

yanın kendilerine bir oyun oynamış ol· 
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tamamen emniyet gelmişti. Korkmuyor 
du çünkü cesurdu. ölüm onu korkuta
mazdı. Fakat, bitirilecek bir vazifesi 
olduğunu ve bunu bitirmeden evvel öl
memesi icap ettiğini düşünüyordu. 

Suf bu endişe iledir ki, karşısındaki. 
nin taarruzundan çekiniyordu 

Pardayan. ilacın tesirile ya\·.-ş yavaş 
kuvvetini iktisap edecek ve bu vaziyet 
birkaç dakika devam edecekti. Binaena
leyh §UUnınun bir parça avdeti, başcn-
#gizitöı-ün üzerine saldırarak b">ğmasma 

kafi gelebilirdi. 
Espinoza bütün kuvvetine rağmen. 

böyle bir rakiple başa çıkamıyacağını 
pekala biliyN"du. Buı1un için, Paıdaya. 
nın gösterdiği bu korku ve çekingenlik 
onu ikna etmişti. Emniyetle ()na Joğru 
yaklaı;tı ve adeta tatlı bir sesle: 

- Ne o Pardayan, dedi. be:ıi tanı:ııı
yor musunuz ? .• 

Şövalye bu sözler üzerine, zıhnen bü
yük bir gayret ı;arf ederek höftzasmı 

yoklama k ve bir şeyler hatırlamak isti. 
yormuş gibi bir hal aldı ve tekrarladı: 

- Pardayan ? .. 

- Evet Pardayan .. Pardayan sensin. 
Pardayaıı yavaşça gülmeğc baş1adı 

\ ' C mırıldandı: 

- Böyle bir isim tanımıyorum. 
Espinoza bir adım daha attı ve elini 

önun omuzuna koydu. Pardayan titre· 

meğe başladı ve Espinoza, onun nere
deyse elinin altında ezileceğini hissetti. 
İkinci defa, gene ayni garip t~hessümlc 
gülümsedi ve ayni tatlı sesle: 

- Korkma Pardayan, dedi. sana fe. 
nalık yapmıyacağım. 

Deli sevinçle: 
- Sahih mi? 
Espinoza tatlı ve yumu~ak bir tavır 

takınarak: 

-__ ,. ___________ _ 
- Görmüyor musun? diye soıuu. · 
Pardayan uzun müddet endi~cli na· 

zarlarla ona baktı. Sonra, herh:ılde ka
naat getirmiş ola:aktı ki, manasız bir 
tebessümle gülümsemC'ğe ba§l;ıdr. Es
pinoza, onun nihayet emniyet ettiğini 

görünce devam etti : 

- Hatırlaman lazrm. Anl•yoı mu
sun ... lazım? Sen Pardayansın. 

Deli zevk duyuyormuJ gibi l-ir tavır. 
la ve gülümsiyerek sordu: 

- Oyun mu oynayacağız? Şu halde 
Par ... da .•. yan ola~ım. Ya siz, kimsi

niz? 
- Ben Espinozayım. 

Deli tekrar hafızasını yokl:\mak için 
büyük bir gayret sa:federek: 

- Espinoza .. ? Espinoza! .. Bu ismi 
tanıyorum. 

Dedi, ve birdenbire hatırlamı ş gibi, 
dehşet ve korku içinde ilave etti : 

- Evet J ... Evet, hatırlıyorum!... Es-
pinoza 1.. Bu çok fena bir ııdtımdır ... 
Dikkat edin .. Bizi döğecek 1 

- Ha! Nihayet hatırlamağa başlıyor 
sun Evet. ben Espinozayım, Sen de 
Pardayansm. Faustanın dostu Parda. 
yan. 

- Fa usta 1 Böyle isimde bir kadın 

tanıdım. Bu çok fena bir kadın! .. 
Espinoza gülümsedi: 
- Evet ta kendisi •. Nihayet hafızan 

tamamile avdet ediyor. 

Fakat delinin sabit bir düşüncesi var· 
dı ve hep onunla meşguldü. Espinoıa• 
nın kulağına doğru eğildi ve ifpattı 

bulunuyormuş gibi bir tavırla: 

- Siz benim hoşuma gidiyorSWlUZ, 
dedi, bunun' için size haber vereyim ki, 
Fausta ve Espinoza hiç şakaya gelmez. 
ler. Bunlar çok fena adamlardır .. Bize 

fenalık yapacaklar. 

.• 
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dattı ve: 
- Sefil delil dedt Espinoza benim 

diyorum. Bana iyi bak ve habrla l 

Onu kollarından tutmuı, ıculcrinin 
içine ba.kJyordu. Sanki bu bakqile ona, 
mahvetmek için her çareye bqvurduğu 
zekbınr iade etmek istiyordu. Ya bir 
tesadüf eseri, hakıbtcn ona iradesini 
kabul ettirmi§, olacaktı ki, deli bir çığ
lık kopardı, snkinerek elinden kurtul. 
du ve bir köıcye sığındıktan sonra ıo
luyaralr bağmnağa ba§ladr: 

- Sizi taruıdrm ... Siz EspinMasınrz ..• 
Evet .. Hatırlıyorum .• Beni aiz yakalat
tmız .. Bana öyle geliyor ki, o .zaman 
bambaşka bir adamdım.. Kimdim? ..• 
Bilmiyorum .. Fakat rörüyorum.. Çok 
kuvvetli ve cesur bir ıdamdtm .• Siz ba. 
na ıstırap çektirdiniz .. Evet, hatırlıyo

rum •.. Açbk, milthit açlık ve ıu..nzluk .• 
Ve bir çok uvallılann itkenceye maruz 
kaldıktan o meıum koridor! .. 

- Çok 1ükür l Nihayet hatırladın! 
De1i deh§et içinde ulumağa baJladı: 

- Yaklaımaym !.. Sizi tanıyorum .. 
Ne i!ltiyorsunuz? Beni ökfürmefe mi 
geldiniz? .. Gidin! ölmek istemiyorum!. 

- Bu defa artık beni tamamile tanı· 
dm. Evet, Pardayan, doğru: Sen cesur 

ve kuvvetli bir adamdın ve ıimdi nesin? 
En küçük §Cyıden korkan bir çocuk. 
Seni bu hale getiren benim. B~ni biraz 
anlıyorsun Pardayan: Bu anda hafif 

bir zeki kıvılcımı beynini tenvir ediyor. 
Fakat biraz zonra içinde tekrar zulmet 
doğacak ve sen gene biraz evvelki hali
ne avdet ede:ekıin, yani zavallı bir de
li. 

Senin nklnı mahvetmek fikrini b2na 
kim verdi biliyor muydun? Senin doL 
tun Pauıta. Evet, bu fikir onun ve itiraf j 
ıtmeliıim ki, bunu ben bulamazdım. 

Evet, hakkın var l Seni öldilrecefim. 
Öyle bağırma. Seni bir kama darbelile 
öldürmek istemiyorum, bu çok ıeri ve 
tatlı bir ölüm olur. Sen yavatça ô1ecek· 
ıin. hem de muann içine gömülmek 
ıuretile. Müthit bir •shk ve ıuıuzlukt. 
öleceksin. Bale Pardayan, dikkııt et ı it· 
te senin mcunn. 

Espinoza bunlan söylerken, herhat. 
de gizli bir manivelayı if)etmiıti. ÇünkU 
birdenbire, duvarlardan birisinin ötesin
de bir yer açıldı. 
diğer elile de, hiçbir mukavemet göster
miyen Pardayam yakalayarak, açılan 
yerin önüne getirdi ve titriyen bir ses. 
le: 

- Bak, Pardayan, görUyor musun? 
Burada ne I§tk ne de hava var. Bu bir 
mezar, hakiki bir mezardır ki, içinde 
yavaş yava§ açlıktan öleceksin. Dünya
da, benden ba§ka hiç kimse bu meza
rı bilmiyor. 

Ve biliyor musun Pardayan? Bunu 
sana sırf iıkence ve ıztırabın daha bü
yük olsun diye söyliyorum • ki tabii 
sözlerimi hatırlar-..an - biraz sonı 11 ııana 

ait olacak olan bu mezarın gizli bir 
mahreci vardır. Bunu da yalnız ben bi
liyorum. 

Başengizitör bir elile lambayı aldı, 

- Bu mahreci arayacaksın. Pardayan, 
b:.ı seni meşgul eden bir eğlence ola:ak 
tır. Onu arayacaksın, çünkü ~imdi öl. 
mek iıtemiyonıun. Fakat onu bulama. 
yr:uksın. Benden batka onu kimse bu
lamaz:. Bense, biraz sonra, bit daha 
~ömr.em:k fü:erc buradan çıkır gidece
ğim. Fakat dışarıya çıkmadan evvel, 
seni oraya iteceğim ve ıcn d~. ıurada 
gördUğiln şu döcemeye basınr.a, seni 
diri :liri mcz"rmn gömecek olan demir 
kapağı kendi ayağmla üzerine kapaya. 
caksın. 
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Zavallı deli i.nliyerek yalvarmaia baı 
ladı: 

- Merhamet l ölmek istemiyorum t 
Merhamet! .• 

Eapinoza o müthit ukin tavrile de- j 
vam etti: , 

- Bitiyorum. Ölmek istemediğini bi. ' 
liyorum. Buna nimen biru aonra ora· 
ya cirecek n o andan itibaren artık 

mahvolacalram. Fakat 1unu bilmen li. 
zımdır ki. maruz: kalclıim bütün itken
celer ve sana gönderdifim bir mektup. 
la kendi keftdini aç bırakman Fa.ustanın 
yardımından istifade ederek benim ya
rattıiım bir eaerdir. 

Ve timdi, madem ki her ıeyi ve ıe. 
ni bekliycn ıkibeti biliyorsun, sana kar• 
§1 hiçbir kinim olmaclıiı halde bütün 
bunları niçin yaptıitmı da öiren. Çün. 
kü senin gibi kuvvetli, cesur ve bir tek 
kel~yle fevkalbqer insanlar, bizimle 
beraber olmazlarsa, mukaddes kilise-

mizin gayeleri için daimt bir tehlike 
olurlar. Çünkü aen hUkümdanmm ph
aını tahkir ettin. Çünkü onun kar§ISlna 

müthit bir tehlike ıeklinde dikildin ve 
' geniş projelerine mani olmaia çahıtın. 

Sana verilen cezanın. öyle müthit 
bir şey olmasr lbrmdıt" ki, senin gibi 
hueket etmek arsuıuna kapılanları 

tit:-enin ve bu ınalrıtalarrndan vazıe· 
çinin. Ve timdi. madem ki her ıeyi 
biliyorsun Ye ölecetindcn de haberin 
var, bize kar,ı yaptığın biltün teıeb. 
büalerde matlup oludufunu 8jrenmek 
suretile. ümitsiz bir vaıiyctte ölmen 
lbım. Bunun ~in 1unu bil ki. bu ka· 
dar urak yerlerden celerck ele geçir. 
mek istediiin parıilmen bendedir l 

Pırdayan kekeledi: 
- Parıilmen ! .. 
- Anlıyor musun? Halbuki anlaman 

lazım. Bak, dikkat et. tıte parıümen, 

görüyor musun? Bu mütevo:!!a hal 
tianrinin beyannamesidir. Bunda Fran
sayı ispanya kralına brraktiğmı yumIJ 
ve imıalamııtır. Bu parıümene :yi bak. 
Sırf bunun sayesinde, senin memleketin 
tspanyanm idaresi altına cirecektir. 

Espinoza, koynundan çıbrmıı oldu. 
ğu parşümeni bir müddet delir.in gözU 
önünde tuttu. Sonra, karımndakinin, 
parıümene manasız ve ifadesiz nazar
larla baktığını ve bir ıey anlamadığını 
görünce, bu kıymetli evrakı bükerek 
tekrar yerine koydu ve kuvvetli elile 
Pardaaynın omuzlanndan yakalayarak, 
onu. zaten mukavemet ıöıteremedifi 
için kolaylıkla kendisine doğru çekti ve 
anıirane bir sesle: 

- Şimdi, madem ki ıana söyliyecek. 
!erimi söyledim, ölüme gir. 

Dedi ve öteki elini d~ Pardayanın 
omuzuna atarak, onu açık duran mezara 
kadar itti ve ilive etti: 

- iıte mcıann. 

O zaman, çok iyi tanıdıit müatclui 
ve alaycı bir ses, onu dehıet içinde üt'· 
perten bir ses bağırdı: 

- Canım, beraber ölelim! 
Ve Eıpinoıa bir tek hareket yapma. 

ğa vakit bulamadan, demirden bir el o
nu boğazından yakalayarak boiamaia 
başla<lı. 

Bat enıizitör Pardayanın omuılannı 
bıraktı. Eli kamasını ıradı. Fakat hare. 
ketini tamamlayacak kuvveti kendinde 
bulamadı. Demir el bolazını biraz daha 
sıktı ve Eapinozanın dudaklan ansın• 
dan boğuk bir bir inilti çıtla. O ıaman 
Pardavan onun boğazını bıraktı kolla. 
nnda~ yakaladı n lma bir müddet ha· 
vada ~uttukun ıonra. bütUn h11De mc. 

zarın içine attı. 
Bu iti bitirdikten ıonra da, Eapino

zanın yere bırakmıt olduiu llmbayı 
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JS,30 pltkla danıı muıılklsl, 19,30 spor mu 
sahabeleri, E§rc! Şefik, 20 Türk musiki he
yeu, 20,30 Ömer Ru.:ıı tara.fınde.n arapça 
söylev, 20.~ Vedia Rıza ... e arkadaşları tara 
tmdan Türk muıılkiıı1 ve halk §arkılarr, aa. 
at ayarı, 21,15 orkestra, 22,ır; ajans ve boraa 
haberleri, vo ertesi gUnUn programı, 22,30 
plA.kJa aololıır, opera ve operet parçalan, 
23 son. 

Sllf11•6.L6.ll 

SEYOCLU 

BERLtN: 
ıS,05 musiki, 18,35 konferanaıar, 19,05 

muslkl, 20.0!'i gelecek ha!tanm programı, 
20,25 gramo!on, 20,f5 SUnUn akisleri, haber 
ler, 21,15 gramofonla dana havaları, 21,45 
bUy{lk konser, 23,05 hava, haberler spor 
23,35 gece mualkial, ' ' 
rr;şTE: 

18,015 salon orkestrası 18 40 s k ' • por, onuş. 
ma, 19,45 çln~eno musikisi 20 S"' bl • , " opera • 
nasmdan naklen: Opera yaymr, 23,40 gramo 
fon, 24,0:5 !ng!lizce haberler 24 10 1 • , ç ngene 
orkestrası, 1,10 son haberler 
BCI\REŞ: ' 

18,05 gramofon, ıo os hava k 
O • , onuoma, ve &&!re, ı ,15 gramofon 20 20 k f 

opera bln""'"d ' • on erıuıa, 20,40 
......... an naklen· o"" hallerde haberler 

8 
• .-~ra yaymr, istira 

' por, 23,50 frıuıarzca ve al 
manca haberler, 24 son habe 

1 LO~"DR..\: r er. 
18,05 çocukların zam 

rl 19 45 krr t anı, lD,05 §an konse• 
, ' aa ' 20,0s hava h be 20 35 mumkl 2 • a rlcr vesaire, ' , 1,05 piyano il 

21,20 ha.fit musı • e eğlenceler, 
22 50 d ki, 21060 orkestra konseri, 

' ana musikim 23 0"' h çor konu ' • " aberler, hava, 
sı 24' 3., h §berna \•eaaıre, 23,80 dans orkestra 

• • " a rler ha 
RO~L\: ' va, 24,45 gramofon. 

17 ,os keman k 
rlzm lıabcrı oıuıerl, lR,55 haberler. tıı· 
§&rkılerı "2crl, vesaire, 22,05 Napoll halk 
tur ~u· ; •55 konu§nıa, 23,05 e,anat ve kUl 
tnuııiktsı.' 4,05 haberler, hava, 24,35 dans 

TUtıetçı eczaneler 
şı,ıı: Asnn T kai 

tada Ert ' a m: KUrkı:Uyan, Finıza· 
PUlos Tü utruı, KalyoncukUllukta Zaflro• 
cadd;sind~cl~e Matko\1ı:. Galata: Okçumusa 
il K l: enlyoJ, lö"mdıklıda Musta.fa Na· 
..; ıuıınıpaşado.: MUcyyet, Hasköy· Asco 
1:orn1nanUn y • • 
Tc:ın U cnılııte Bensason, lleybcllada: 

K n 11
• l3UyUkadıı.: Mcrl;:cz, ı-·auh Hamdi 

ara:ru ' • 
Hil 0 nırUk: :Mehmet Aarlf, Bakırlcöy: 

:ti, Sarıyer: Osman, Tarabya, Yenlköy, 
E:ntr;~. numcllhlsarındakl eczaneler Bc
tlklalı· Sili r • cynuın Recep, Akımray: Ziya Nu· 
I, hadıköy; Pazaryolunda Merkez Modada 

Faik lıkender, CskUdar: ômer K~nan. Fl'oo 
ner: Dctterdarda Arif, Beyazıt· ''cnllD.Iell 
h:U tık • .a. ' 

C Pazar: Hikmet Cemli Samatya· Koca 
ınust.:ıra ' • lu pa~3d:ı Rıd\•an, Alemdar: Di\•anyo-

nda Esat, Şehremini; hmet Hamdi. 
------=--:--~~~~...::..~~~~~~ 

. Kcul:köy 1 inci sulh hukıık 1uikim. 
Z!ğinacıı: 

!\ecdete aid ve zayi olduğu anla§ı. 
lan Ergani demiryolu istikraz tahvil. 
lerinden ve (A) tertibinden 1989 ve 
4653 No. lı tahvillerin men'i tediye
sine ticaret kanununun 437 nci mad
desine tevfikan karar verilerek 23·1. 
1934 tarihinde ilfın edilmişti. !tt.ihaz 
edilen nıezkur karar tarihinden itiba.. 
ren Uç sene mUddet mürur ettiği hal. 
de bir müsta.hik zuhur etmemesine 
ve Necdetin sıhhati müddensınr teyit 
ZJınnmda usulcn yemini eda etmiı; bu
lunmasına. mebni zayi olan yukarda 
numaralan yazılı 2 adet tahvilin fa. 
iz ve temettüatmın Necdete itasına 
karar verilmiş olduğundan tarihi i. 
llndan itibaren iki sene zarfında. bu 
tahvillere bir müstahik zuhur ettiği 
takdirde usulen mahkememize mlira· 
caat etmesi lilzumu ilan olunur. 

Dis Dnkt<mı 

lCJbey'U: taoçeır 
Cumartesinden maada hergiln 

hastalarnı kabul eder. 

Edirnekapı. KnragUınrlik Tramva~· 
Durağı No. 95 

Göz Hekimı 
Dr. Sükrü Ertan 

Cağaloğlu Nut'UC'amaniye cad, t-ll• 
(c.1taloğlu Ec.zanesı yanında) 

Telefon. 22566 

SABAl' • RUyalar diyarında 

rURK ' 
l)OkUZUDCU senfoni. Şehir· 
ıer alev içinde 

MELEK 1 Dans için yaratıım11 
IPaK 1 Romeo ve Jul,}·et 
SAKARYA • Beyaz melek 
YILDIZ ' Bitmem~ senfoni 

8UMER • ö!Um §Ual 

ALliAZAJI • Tayfwl 
fAN ' Altın toplayan kızlar. Ka. 

zl.no de Parla 

Şilt 1 caııual&r ka?'§ı ku,ıya 

ŞAltK 1 sıngapur postası. Altın 

toplayan krzlıı.r. 1936 AtJ• 
na Balkan oUmplyatıan 

\SRI 1 saadet yuva.ar. Biz de 
insanız 

SA~OAK ı şırıey ası. lntJkam seııl 
(E!k.I Aııtoryıı) DUnya havadiat 
vmıuıuı·ET I Esrartmglz tayyare Yıl· 

dmm bö.lllk • 

tSTANBUL 
1 Canlı !llm • Sevt:mek ar-

zusu 
&UI.LJ ı BUlbUller öterken. Şeytan 

Jar dllşmanı 
mı.AL ı sagcıat blllbWU 
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ko 
BAKIRKÖY 

HtLTtl' ADI ı Bir ma~ gece.si 

Beyoğlu dörldüncü sulh hukuk mah

kemesinden: 
Terekesine mahkemece el konulan ve 

hali tasfiyede bulunan ölü madenci 
Mehmet Arif uhtesinde bulunan Emni
yet Sandığına ipotekli ~lan Bo
ğaziçinde Yeniköy Molla Çelebı mahal-
lesinin Köy başı caddesinde eski 29 ı 
mükerrer yeni 9 No. lı sahilhane tasfi
ye memurlarının ve alakadarların talep· 
lerile açık arttırma suretile satılığa çı. 
karılarak 29-3-937 tarihin'dc yapılan 
müzayede 3000 lira talibi uhdesinde ise 
de haddi layikini bulmadrğrnd:ın onbeş 
gün müddetle tekrar ilanına· karar ve
rildiğinden mezkur gayrimenkul açık 
arttırma suretiJe 27-4-937 salı günü 
saat 14 te satılacaktır. 

Tafsilat; sahilhane üç tarafı yüksek 
ıduvarla ve diğer tarafı bir nhtım ile 
mahdut olup üç katlı ahşap bir köşk 
bir kayıkhane ve üstünde odal:m bulu
nan bir mutbah: ve bir de çamaşırhane 
ve bahçeden ibaretti. 

Zemin katı - kagir bahçeye üç ka. 
pm vardır. Deniz cihetinde yanyana 
iki odada bir hamam ve bahçe tarafında 
bir mutfak ve hali ve aralarında kapı 
bulunan iki taşlıktan bahçeye çrkılrr. 

ı inci kat - bu kata zemlnden ah-
ı1ap ve bahçe!den ta~ merdivenle çıkılır 
bu katına bir kapı ıle aynlnuj iki sofa 
sahil cihetinde iki oda ve arkada bahçe 
tarafında aralarında bir hali bulunan 
iki oda vardır. 

2 inci Ust kat - deniz ciheHnde iki 
oda bahçe tarafında aralarında bir ban· 
yo yeri b~.lun~n iki ~da ve birinci katın 
iki sofası u.zerı~de hır oda vardır. Köşk 
dahilen ve harıcen yağlı boyadır. De. 
niz cihetinde bir oda vardır. Köşkün 
yanında bir kayıkhane vardır. Köşk 
her vakit gezilebilir. Tamamının kıyme-
ti ınuhamminesi 11465 liradır. Arttır. 
matara girebilmek için yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde pey akçesi yatırmak la-
zımdır. ihale pulu resmi telliliye müş· 
teriye aittir. isteklilerin yukarda göste. 
rilen gün ve saatte Beyoğlu !dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine başvurmaları 
kıymeti haddi Jayikınr bulduğu takdir
de en çok arttrranın üzerine ihale edi· 
ıeceği ve ııatrş günilne kadar vcrggiler 
tasfiye masasına ait olduğu ilAn olu. 

nur. 

Satılık Duba 
Al,ay işletmesi MüdUrlüğllnden: .. 

Haliçte Piripıışa ile Cami altında idaremizin malı bul~nan ve suwkesımın. 
de.n 30 santim yukarsma kadar bakır kapalı muhtel~ eb adda (~) agaç duba 

ık arttmna ile satılacaktır. Bu dubaların bir tancsme veya bır kaçına da ;!y sürülebilir. Arttırma 20 NiEan 937 günü Akay Şc.fler Encümeninde saat 

15 ıt:e ba.şlıyarak 16 da ihalesi yapılaca l}mdan t:lip!erin ş:ırtnamcyi. görm:ı• 
Uzere !şlct.me Şefliğine ve yüzde 7,5 güvenme ve arttırma paralarile o gun 

e?ıQU.nıene gelmeleri. "1980" 

istanbul Levazım Amirliği 
_Satına1ma ~omisyonu ilanlare 

Ordu hnstanclc.ri içm 38 bin met
re yatak kılıflığı bez ile 9600 metre 
c.lbise torbalığı bez 26 Nisan 937 Pa
zartesi günü saat 15 de lstanbulda 
Tophanede Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 19516 liradır. 
İlk teminatı 1463 lira 70 kuruştur. 
Yatak kılıflığı ayrı ve elbise torbalı. 
ğı ayn ayrı olarak ihale edilecektir. 
Şartname ve numunesi l{omisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi. 
kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Ko· 
misyona vermeleri. "418,, "1962" 

Bir No. lu Dikimcvi için 700 bin 
adet madeni dUgroe ve ıo bin adet 
küçük parlak düğme 14 .Nisan 937 
Çarşamba günü saat 15 de Tophane
de Satmalma Komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. İhale günü teslim 
şartile alınacak olan işbu malzeme 
için isteklilerin belli saatte komisyo. 
na gelmeleri. "421,. "1988" 

Gülhane hastanesinde yapılacak 
mUdiriyet binasının 12-4.937 tarihin. 
de yapılacak in§aat eksiltmesi şart
namesinde yapılan değişiklik dolayı. 
siyle 19 Nisan 1937 Pazartesi günü 
saat 14 de Tophanede satınalma ko
misyonunda açık olarak eksiltme yn.. 
pılacaktır. J{eşif bedeli 8416 lira iki 
kuru.5tur. İlk teminatı 631 lira 20 ku
ruştur. Şartname ve keşfi komisyon. 
da görülebilir. !steklllerin kanuni ve
sikalariyle beraber belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. ( 412) (18i8) 

. :. 1 s ta n bu P:.'Ko· riı u ta n l ı ğ 1 . 

, satı~~ım.~ . .J:~Q~J~yo!lu· !~ar:ııa.rı ~ 
lstanbul Komutanlığı birlikleri için 

8360 kilo taze b:ıkla açık eksiltme 
ile satmalmacal:tır. llıalcsi 26 Nisan 
937 pazartesi günü saat 15,30 da ya. 
pılacaktır. Muhammen tutarı 313 li. 
ra 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin 24 liralık ilk teminat 
makbuz veya rnektupaln ile beraber 
ihale gilnü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satınalma komis
yonuna gelmeleri. "1987" 

ilan 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah-

kemesinden: 
Terekesine mahkemece el konulan 

ölil Merzuka Hacer uhtesinde bulunan 
Beyoğlu Kamerhatun mahallesi topçu
lar sokak eski l O yeni 12 numaralı evin 
tamamı açık arttırma suretile ı 0-5-
937 tarihine müsadi! pazartesi günü sa. 
at 14 te satılacaktır. Tamamının kıyme
ti 3400 lira'drr. Telliiliyc resmi ile ihale 
pulu müşterisine aittir. Arttırmaya gi· 
rebilmek için kıymetinin YÜzde, 7,5 nis. 
betinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

Tafsilat: - Bir bodrum katı bir çatı 
katı ile üç kattan ibarettir. ~emin katı 
iki kanatlı demir kapı ile zemini mermer 
dö eli iki taraf duvarlannda iki dolabı 
havi taşlık vardır. Bu katın arka tara· 
fında bir oda vardır. Bura:dan ahşap 
me~ivenle bodruma inilir, bodrum
da aokak cihetinde bir mutbah ve arka 
cihetinde koridor ve odunluk, kömürJUk 
vardır. Zemini malta döşelidir. 

Birinci kat zemin katından ahşap mer 
divenle bu katın sofasına çıkılır. önde 
sıkmalı bir oda ile arkada bir oda var· 
dır. 

ikincikat birinci katın aynı olup bir 
halası vardır. 3 üncü kat ikinc1 katın 
aynıdır. Cumbanın üstü dar.1cadrr. 4 
üncü kat çatı katı olup sokak cihetin. 
de açık taraçalı bir mutfak arkasında 
bir oda ve merdivenin üzerinde bir do
lap varidrr. Ahşap aksamı yağlı boyadır 
su ve elektrik tesisatı vardır. Satış bede 
Ji kıymetinin yüzde 7 5 §ini bulduğu 

takdirde en fazla arttıranın üzerine iha· 
le edilecektir. isteklilerin yukaı da i:ÖS. 

terilen gün ve sac:tte Beyoğlu 4 üncli 
sulh hukuk mahkemeaine başvurmaları 
ilan olunur. 

DOKTOR 

K.ema Özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Eksclsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'l~l: 41235 

inhisarlar Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka imtihanı : 

lnhisarlar Umum Müdlirlüğü kadrosunda münhal müfettiş muavinlikler.ine 
aşağıdaki şerait dairesinde müsabaka. imtihanile namzet alınacaktır. Bunla. 
ra. verilecek Uc.ret 125 liradır. 

lmtihan Sirkecideki teftiş şubesinde yapılacaktır. 

mt•tıona girmek şartıarı 
1 - Hukuk Fakültesinden, Siyasal Bilgiler okulundan, Yüksek Ticıı.ret ve 

1ktısat mektebinden veya derece ve programlan bunlara muadil ecnebi mclt. 
teplcrin birinden mezun bulunmak. 

2 - 21 yaşından ru;ağı ve 35 y~mdan yukarı olmamak ve askerlik vazi· 
fesini ikmal etmiş olmak. 

3 - Yapılacak Uıhkikat neticesinde müfettiş olabilecek evsafı ha~ oldu. 
ğu anl~ılmak. 

4 - Vücudunun seyahat me.şekkatlerine mütehammil olduğu hükumet 
doktorundan alınacak bir raporla ta..'1akkuk etmek. 

5 - Müracaat muhtasar tercümeihali de ihtiva eden ve talibin el ya.zısx 
ile yazılmış bir istida ile yapılacak ,.e bu istida zirine hakkmda malumat alı.. 

nabilecek en az iki kimsenin isim ve muvazzah adresi derccdilecektir. 
6 - Mürncant i:t!dnsır.a b::ı.ğlanacak ''es;kalar: 
l - Mektep ııehadctnamesi. 
2 - Nüfus hüviyet varakası sarcti 
3 - Askerlik vesikası sureti. 
4 - Sıhhat raporu. 
5 - Hüsnühal vara.k::ısı. 
6 - 4 adet fotoğrni. 

lmt'h n pro!Yramı 

1 - Maliye: vasıtalı vergiler ve İnhisarlar. Muhascbei umumiye kanunu 
ahkamı. 

2 - İktısat: "İstihsal, tedavül, inkısam ve istihlak bahisleri. 
2 - Mali ve ticari hesap, faizli hesabı cariler, borsa ve kambiyo mua

melatı. 

4 - Ticari muhasebe ve usulü def teri. 
5 - İdare hukuku: memurin muhakcmat kanunu, ceza usulü muhakeme. 

!erinden tahkikat bahsi, memur suçları hakkındaki ceza kanunu hükümleri, 
kanunu medeni borçlar kanununun mali kısımları. 

6 - Türkiycnin tabii ve iktısadi coğrafyası, tnhisarlann tarihçesi. 
7 - Ecnebi lisanı '"Fransızca, Almanca veya İngilizceden biri.,, 
Tahriri imtihanda. kazananlar ayrıca bir de §Üahi imtihana. tabidir. Tali. 

riri imtihan 20 Nisan 937 Salı günü yapılacaktır. 
Taliplerin 15 Nisan 937 perşembe gününe kadar İnhisarlar Umum Mil· 

dürlüğüne müracaat eylemeleri ve bu tarıhten sonra vaki olacak milracaat. 
ların kabul edilmiyeecği ilan olunur. "1948" 

. · . C? e ~, .. ~~:)r~~~.~ azı rni l- ··.S '.a .t . ı ,n ~ ı m a 
: Komisyonu ila.nla·rı . . ..,.• ... ""•·· ... . ... . . . , . ·, ' 

Takribi tutarı 2880 lira olan 16 kilit takriben (7300) kilo ağırlığında ve 
28/57 m/m kalınlığında gemi zincirinin 20 Nisan 1937 tarihine raslıyan Salı 
giinil saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. Şartnamesini görmek isüyenler her 
gün, pazarlık için yazılı günde 216 liralık muvakkat teminat mektup veya. 
makbuzln.riyle Kaşımp:ı.şadaki komisyona müracaat etmeleri. (1877) 

Tahmin edilen bedeli 3225 lira olan 15 ton go.z, taahhüdünü ifa edemiycn 
mUteahhid nam ve hesabına olmak üzere, 19 Nisan 937 tarihine raslıynn Pa.. 
zart.esi günü saat 14 de açık eksiltme usuliyle alınacaktır • 

Muvakkat teminat 241 lira 88 kuruş olup şartnamesi her gUn komisyon· 
dan parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ile \'e belli giln ve saatte 
Kasımpaşada bulunan komisyonumuza. mUracaa.Uan. "1892,, 

Tt:J Q KiVE 

lrR~AT 
BANKA~I 

Biriktiren rahat eder 

• 
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HER AKŞAM 

Bayan 

L ON D R A Birahanesinde 

••••- Telefon : 40227 

·--------·---------------------· 

1LAN 

uhtelif 
ineleri 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkemesinden 
Terekesine mahkemece el konu lan ölü Hristo Dragonise ait ls· 

tanbul Hasırcılarcla yeni handa 2 sa yılı mağazada bulunan ve mah
kemece tesbit edilen matbaa tab, yaldız makineleri elektrik dinamo
su, gaz motörü, ezme, vernik,· değirmen transport, makineleri ve 
matbaa taşlan vesaire açık aı1brma suretile 15/4/937 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat 14 de satılacaktır. isteklilerin yukarda gös
terilen gün ve saatte mahallinde hazırbulunmalan ve müzayedeye gire 
bilmek için tesbit esnasında dosyasın da bulunan laymetinin o/o 7 ,5 1 

1 nfobetinde pey akçesi yabrmak lazım dır. Dellaliye resmi müşterisine 
ait olduğu ilan olunur • ............ ---... --........ .,.. ____ _.. 

Elektrl k tesisatı 

M. Kemalpaşa Belediye Riyasetinden: 
1 - Kasa.banın 1933 senesinde yapılan ve Nafıa Vekaletince tasdik edil

miş bulunan proje ve şartnamesi mucibince "125" bin liralık keşüli elektrik 
tesisatının yapılması ve işletilmesi imtiyazı 20 sene müddetle talibine verile. 
cektir. 
, 2 - Kasaba 15 bin nüfuslu ve 4 bin küsur haneden ibarettir. 

3 - Belediye kendi umumi tenviratı için kilovat itibariyle mahiye parasını 
1rerecektir. 

4 - E.1-siltmeye girebilmek için Bayındırlık Vekaletinin olbapta.ki tamim
lerine tevfikan kanum vesaiki haiz bulunmak şarttır. 

Dr. Nihad Tözge 
ı ıncı sınıf Cilt ·Frengi ve dıQer 
ZOhrevl hastalık lar mutahassısı 

8"bılU T•n••• C•m•••" .... , ••• No. ti 
T•f•lonı ••••• 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 
15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder 

Sall gOnlerı parasız 

---Dr. lHSAN SAM! __ _ 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

1ll~~~~r:::n:mınul 
.. 
:İ DJ;ı tabibi 

1 
!; Dt. Kemal Sun 1 ıı !sUklAl caddesi 322 
= . iJ Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı üstü 
H Telefon: 48667 
:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii 

'. • ····: .. .''ı ' .... -1.1_',- ..,.·. 

t .. ·:t··.;.... •. -. . 
.oreloQ . Operatör · 

' I)~.:,; OSMAN ÖNER 
ldr~r: yolları, Belsoğukluğu ve 
ERKEKLİK hastalıkları . P>Litenassı&ı 

· Muayenehane: Habçekapı Anodolu Han 
. " kn'rŞı_ sırıİsında Arpu,·ılur Han ·No. 16 

·· Ev: lstlklAI l'Bdde~I Yıfdız Sineması 
· · yanında Tokat' Apartımaııı No. 3 

:1:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::::::u 
es Doktor ii 
iiömer Abdllrrahmanğ 
is DERMAN f! .. .. is Muayenehanesi - Eminönilnde ii 
ii VALDE HANI içinde No. 21 !: .. .. 
···==::::::::::::::::::::=::=::=:::---==::::; 

•t. : •. •, ' .. ',. '.' 
.' . ' ·. . ... 

Bir Gripin almadan evvel 

ıstırabın ve ağrının en şid. 
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kaşe GRİ. 
PİN almaktır, mideyi boz. 
maz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

9 NİSAN - 1937 

' .- ..... " - 'ı . • . 
. """"' .;~ '~ ... ' ....... ·-.:.. . ~ . ... . ~ .. ı:,: ~ ... ... .11•"t>_:~. ... . 

· · 5 clakilca Sonra . .'.·. . 

Aldıktan beş dakika sonra --------

Ucuz -Tesirli - Zararsız 

• '•'. '• ' ;I • ,,. : 1 • '~ ,: ..-.., ~ • .·"~ ' ' 

5 - Şartname ve projeyi görmek istiyenlerin belediye kalemine mUrac~ 
atları. 

6 - Talip olanlar müzayede ve münakasa. kanunu mucibince kapalı zarf
la yapacakları tekliflerini nihayet 1937 Nisanının 30 cu günü akşamına ka
dar Belediye Riyasetine vermeleri il!n olunur. "1838" 

:=--=:-.=::::::::;:::::::::::=:::~:lllllllllllllftlHI 

P. işçi aranıyor 1 .. , ------ a r --~-· ti Cerrahpaşada Cevat Yürür mo .. 
i=ı· bilya fabrikasının teşkilatının tev- u C e m i Y e t 1 B a 1 o s u 

---------------------------hili~~~~km~il~~kri~~I b~bcl~wclurem~~cin~~p~ti~m~~minW~kw~k~ 
:; mamile vakıf işçiler aranmakta· 5 celi balosu 10 Nisan cumartesi günü akşamı Maksim salon~rmda saat 
h dır. Fabrika müdüriyetine ınüra- 51 21 den sabaha kadar pek zengin programla devam edecektir. 
:ı d·ı . e ~i caat e ı mseı. r. Biletler balo gecesi Maksim kişesinde satılır. 1 
:~u:m111=:::::11::::::::::::r.ı::::===nımn::11n:n;ı 

-==========;:_---~~~~--'"--'---'---~~~~~--'"-=------~--; 

Müteahhit nam ve hesabına 

Muhtelif cins makkaplar 
Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarda yazılı malzeme Askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonunca 24/ 5/ 937 pazartesi 
gilnü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat tem.inat olan (1290) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkflr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanun 2 ve 3 maddelerindeki vesa.ikle mezkiir giin ve saatte komis~ 

• yona müracaatalrr (1859) 

Muhammen bedeli 1185 lira. olan 151 adet batta.niye ile 51 adet kilim 

Salıpazarmda. askeriğ fabrikalar Umum Müdürlüğünün İstanbul satınalm.a 

komisyonunda 16.4.1937 Cuma gü,nü saat 14 de pazarlıkla mübayaa edile
cektir. Nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 88 lira 88 kuruşu Beyoğlu mal Müdür

lüğüne yatırarak o gün ve saatte 2490 No: lu kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaiki h8.ınil olarak Komisyonda bulunmaalrr; (1654) 

~·. ' -. . . ~ . .. . . . ' 

H A <B•E Rl ~ . ' " ,.. ~ 1AK$AM POSTASI 
. -İÔARE'~ EViJ" .. 

ıstanbul Ankara ,,. 'Caddesi 
...... "W" .. • A --......- , 

• Posta kutusu ı't lstanbu• 214 
Tetgrar adresı : ıstanouı HABER . ·-- ___ .., - ..... 

Yazi ışıerı teıoronu., 2~872 
' idare ve ııan 1 .. ~r ı.. 24qf 

1 ABONE ŞAf3TLARI · 
.\ Türld11•\, -E~ıt~bı 

~ seneıtk• t400 Kr;l' '2700 Kr., 
& • avtık 730~.. t450 '•• 

• 3 ' •Yhk 400''" eoo .jı ... 
, - aylık 1!10 _ .. _..... 300 r .. . 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş 
ağrıları, Artritizm 

• OiKK T 
<®@ırlYı o me m nş 'ff u ırsaıto (!(.=ı~o ırm©lyo ıFD o~ 

GALATA DA: 

Meşhur K E OR 
Elbise mağazasının telanil dairelerindeki tenzilatlı satışından istifade etmeniz menfaatımz icabıdır. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz: 
KUMAŞTAN pardcsüler 11 i Liradan: ERKEK KOSTttMLERi 15 i Liradan 

TRENÇKOT ,, ,, ıs ! " ,, 
GABARDİN ,, ,. 17 i " ,, 
MANDLBERG ,, ,, 23 i " ,., 
MUŞAMBALAR YAZLIK 

BEYAZ 11 ! ,, ,. 

KADIN MANTOLARI 
KADIN YAZLIK BE. 
YAZ MUŞAMBALARI 

13 

10 i 

,, ,, 

.. ,. 

Erkeklere ısmarlama elbiseler iki prova ile 28 1/ 2 liradan yalnız birkaç gün için Galatada 
EKSEL S YOR elbise mağazasında bulacaksınız. 

1000 kelime ile kendi kendine 

Alnıanca 
im Restaurant 

( Lokantada ) 
Resim: 10 

ı - Der KelJner: gars<YJı. 2 - Die Gaste: ·mü.§t-:riler. 3 - Die 
Tanzer: d.ans edenler. 4. - Das Orchester: orkestra. 5 - Der Tisch: 
masa. 6 - Die Stehl:unpe: lamba. 7 - Eine Flasche Wein: bir şişe 
şarap. 8 - Der Eiskühler: ouz ko1xı.sı. 9 - Das Weinglas : şamp 
kadehi. 10 - Die Gerichte: yernekZer. 11 - E i.n Stuhl: bir sandaıye. 
12 - Ein Teller: bir tabak. 

1 


