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lngiltere Almanyaya nota 
Almanya, bugün, görülmemiş bir 

tayyare manevrası yapıyor 
Bu, $ark cephesile Berlin arasın
da müstakbel urnunıi harbin bir 
Provasıdır 

Bu tun pencereler ka
panacak , başını 
çıkaran tevkil 

olunacak! 
Şarktan Berlin üzerine bir ha· 

'Ya hücumu manevrası yapmak ü~ 
Zere Alman hükUımeti bir plin ha
zırlam .. trr. 

Bu planın bugün tatbik edile
ceği yazılıyor. 

lngiliz gazeteler"ncle okundu
luna göre bütün hafta kumqçı 
dükkanları siyah perde satmakla 
utraımıttır. Bu perdeler, maneY• 
ra esnumda herkesin evinin pen
ceresine takdacak ve böyleec içe
riden ıfıklar kapanacaktır. 

Manevra. gece yarqma kadar 
•Grecektir. 

Şehrin bava müda!:ıası hilhas-_ _ı..._,_..,..___.c:.-_.,.... __ .,.. _ _ 

ba§ vazifesi alacaktır. 
Manevra esnasında naııl hare

ket etmek lazım geldiğine dair, 
Almanca gazetelerde sütunlar do
lusu talimat ne§redilmittir. 

Caz maskeli itfaiyecileri, ıali· 
biahmerc'leri ve müdafaa yolun• 
da çahtacak askerleri ıeyretmek 
Üzere pencerelere çıkmak istiyen
ler tevkif edilecektir. 

( Uevamı 4 6n~üde) Her Hitl11r nıefhur nutukfarından birini aöglemeğ.: 11lderken 

Bir öpücük 
neye 

maloldta? •• 
Bir öpOcUk, ek 

seriya, bir hayata 
1 

da malulabilir; ' 
büyük 4't'rvetleri I 
de mahvt!debilir
Lakin, bu gibi öpii· ' 
etikler, hemen dai 

1 
ma, giizel kadınla· 
rın güt yan:ıktarı· 1 

na, karanfil du· 
daktarına. sUnbül 
sıu;larına knnrto
rutan önfkiiklf'r- j 
dir. Fakal hn ıııe· 

fer. 'ış Ö;•lt. olma-1 
-tı ... 

Gördflfifn'17. hu 
foto~raf. A l"1Rn· 
vanm AA hYk J>u b-

1 
tfn ıııerfrf R .. rr 1 
OM~ vnn J>e'hn· 
nnn dfnlnmatfk j 
me"'_.~,.,f' nihayet 

ver"1fqtfr. 1 
Alm!'lnvsn"l RfUr. 

··este f P"M<rl? et"'Pk 
ilzere tavf-. nla· 
n'ln .,..,, Y:ı>f n .. Mfn• 

de dfnlnm:ıof1""' 
;:.da ederken Papanın murahhaıın Mon~enyör Robinson'u da ziyaret 1-tmiştir. 1 

1 Yunanistanda 
kralhk 

dir:ilecek mi? 

rr:';.,c L WVP 

Bundan üç gün 
önce çıkan ve bu 
gün elimize de~ 

ğen İngilizce 
''News chronic· 

le,, gazetesi Yu·ı 
nanistanda İl· 

yandan aonraki 
vaziyetlere dair 
l:~r takım maili-

Yunan tahtına mat verip tah
gelmesi muhte- minler ileri aüre
mel olan Kral rek töyle demek. 

lkir.ci Yorgi tedir: 

"Yunanistana yeniden kral ge
lecek mi? Bugünkü cümhuriyet i-

çinde konufulan en hararetli me
sele budur. 

V.enizelist isyanım bastıran 

Harbiye Nazırı Ceneral Kondilis 

Atinaya döndükten sonra fU mani
dar beyanatta bulundu : 

.. ..-....·-·······-·--· .... ._... 

Hitlere 
cevab 

Musolini de 
manevralar 
yapıyor 

Roma, l:J ( A.A.) - Son giJnlerde! 
gapılan büyük ma.pevralar nıünaae·i 
betiyle B. Musolini. erkdmharbiyef 
reisi yanında bir meclis toplamış-! 
tır. Harbiye bd:anlığı müateıarı,I 
B. Mıuoliniye generalleri taJ;dinı! 

ettikten sonra. manevralardan çı·j 
kan aakeri meseleleri tetkik için dt ·i 
rektilleri bildlrmlştir. İ 

Ordu erkdnıharbiye llkncl relai, İ 
manevraların muhtelif ıalalıatını: 
ve elde edilen neticeleri bildirmlf · İ 
tir. 1 

B. Mıuollnl, memnunluetinl bil j 
dlrdtkten aonra polltlka "' mkerl: : 
vaziyeti lıiJltiaa ttmlf, sözlerine, ar-: 
dunun teknik hazırlıklarınn lılma ! 
dı nlduğunu bUdirer,.k, nUra11et ver·I 
mlfHr. Toplantıya lüneradan 60i 
ldfi #§tirnk etnılıjtir. ! 

Fran§ı I 

ingiltereye I' 
çatıyor . 

• 1 
1 (Yazısı 2 nci sayfada) i 
·---------·-······················ .. ················= --- ------i .................................. ;;;;;-........... --.. . 
1 HABER j 
İ latanbulun en çok satılan ha·! 
i kiki akşam gazetesidir. ilanla .İ 
f rmı HABER'e verenler kare .f 
i~=-~~~ .. -·---.. --..... __ J 

4 
KUKUŞ 

Sene: 4 • Sayı 1145 

verdi 

Kra lbı,issuul ve o~lu 

Hicaz krahnı 
suikastten 

oğlu kurtardı 

Genç veliaht, ell han
çerli suikast\'lyl 

yere vurdu 
Kral lbni11uuda üç Zeydi tara

fmdan Mekkede Tavaf ea • 
naamda yapılan 1Uikaıt ltakkmda 
lngiliz ıazetelerinde taf silit ıel • 
miştir. 

Kral Suut, yanmda Veliaht E • 
mir Suutla birlikte Kabeyi tavaf 
etmektelerken üç kama!. adam· 

dan biri, derhal lb.nissuut üzerine 
atılmak iıtemit ve Kralın ger.ç 
oğlu, bu mütecu izin önüne geçe
rek, yakalayıp yere vurmu!tur. 

Kral ve Veliaht bu arr:ıda bir 
çok diğer bacılarla birlikte "Ha • 

( /Jevamı 2 ncide) 

1 Bitter, kendi sefirinin Papa vekl linin elin deki yüzUğil öptUtUnU göste· 

~n resmi bir mecmuada görünce, böyle bir işi bir Alman diplomatına yakış- 1 

taınanuş ve onun siyasi mesleğine hemen nihayet vermiştir. 1 

"Bugünkü vaziyet düzeltildik
ten sonra, Yunanlılara, tabi ola
cakları rejimi kararlaştırma fır· 

satı verilecektir.,, 

C 1 N . d' •. - naezedilecek eşyaaı arasında blr d• kumbara!. Acaba bunu ne 11te kul• 
entra ewı ajansının ver ıgt tanıyordu? 

ilet.um öpilcütua bu nerilll lfi&iala mb'dit · · 
bir habere göre halkın bugünkü! - Elbette para arttırmak için.. 

(Devamı 2 nciü). - Doğr'"" fak lıüanll m11et aahlbl 1m1f-



2 HABER - :A.kıam Poah\aı 
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Hl MA.r..T - 19:3:) 

Yunanistanda krallık 
dirilecek mi ? 

Almanya 
Yüziinden 

Paraguvay, muharebede 
Bolivyayı niçin yeniyor? 

(8Qf tmalt. 1 incide) 
temayülü kat'i aurette kraldan 
yana gibi görünüyor. Muzaffer 
olarak hükiımel merkezine dönen 
Ceneral Kondilisin, dönüşü esna
sında kral taraftarlarının yaptığı 
tezahürler bunu gösteriyor. 

Bugünkü Baıvekil M. Çaldaris, 
bilnazariye monartit olarak tanm
mıtlır. 

la yan hareketine kartı zafer 
temin ettikten ıonra almakta ol
duğu tedbirler arasında menetti· 
ği siyasal fırkalar şunlardır: 
Liberaller, köylü işçi, tarakkiper
verler, çiftçiler. komünistler .• 

8. U. P. ajansı diyor ki: 
"Bundan sonra ayan meclisi ve 

mebusan meclisi dağılacak ve ye
niden intihabat yapılacaktır.,, 

Elenlerin ıonJualı ikinci Yor-
si, Yunanistandan 1923 senesinde 
ayrılmııtı. 

HABE..'t: Evvelki gün, Atina 
ınahreçli ajam telgraflannda 
krallığın iadeıi mevzuu bahsol-

. I 
ınadığı yazdıydı. 

Venizelosun Italyan 
gazetelerine beyanatı 

t Atina, 19 (Hususi) - Gazeteler, 
:Venizelosun ltalyan gazetelerıne ver· 
dlği beyanatı neşretmektedirler. Ve· 
nhelos diyor ki: 

- "- lsyan hareketi iki ay önce hazır 
lanmıştı. Ben de isyanın lüzumuna 
kaniydim. Fakat isyan reislifmi red
detmiştim • Tersaneden kaçan ge· 
milerin korsan ilAn edilmesi beni 
de isyan etttrdt Bunun üzennedlr ki 
isyarun başına geçtim. Ancak isyan 

. edenlerin yanlı§ hareketleri k&rflS.lD
da ~ekildim. 

General Plastirasm isyan eden as· 
kerin başına geçmesi Jfi.zımdı; bu ya
pılmadı. 

isyana daha devam edilebilir, Cirit
te senelerce müstakil olarak kalabi
lirdik. Fakat şehrin bombardmıaıı e
dilmesinden çekindik. 

• Bundan sonra alacafmnz vaziyet, 
Yunan hnkOmetlnin verecesn karar· 
lardan soora tayin edtleecktir. 

Metaksas kab:neden 
çekiliyor . 

Atina, 19 (A.A.) - istifa eden na
zırlardan B. Metıaksas, kabinede uz· 
·laşmak lstemlyen onsurlan temsil e
Cliyordu. 

lstitasmı bildiren mektupta B. Me· 
taksaa, B. ('.aldarls ile yaptığı görüş
melerin. vaziyetin icabettirdiği ted· 
birler hakkında müştereken alınan 

kararlarm tamamen tatbilc edile
eett kanaatJni vermedltini söylemek· 

lanmışlar, Yunanlılar da bu vaziyet 
karşısında bilmecburiye ateş edenıc
mişlerdir. 

Kamenos ve arkadaşlan da böyle
ce Bulgar toprağına iltica etmişler· 
dir • . 

Venlzelosun oğluna 
alt vapur. 

Fransa 
lngilizlere 
Çatıyor 

Paris, 19 <Hususi) •- Bugünkü 
Fransız gazeteleri Almanyanm tek· 
rar silihlanması karŞIBmda lngiltere
nin hareketini tenkit etmektedirler. 

iki buçuk seneden fazla biri· 
birleriyle harp eden Paragvay ile 
Bolivya hükumetlerinden Parag· 
vay, Uluslar Kunımundan çekil-ı 

diğini bildirdikten sonra, harp, 
daha umutsuz ve korkunç bir hal 
almağa başlamıştır. 

Şako mevkiinde cereyan eden 
harpde Paragvaylılar, Bolivyalı· 

lan püskürtmüf ler ve zaptettikle-

dusu, Paragvayınkilerden her, eİ" 
hetce daha iyi techiz edilmiştir· 

Hava.da Ü$tÜn, ağır toplarda da Öf 

le... Ve efrat yekWıu ötekilerirı• 
kinden iki misli yukarı... fakst 

daha harp baflamadan önce ınev· 

cut şerait karıısmda manen bezi• 
mele uğrdddarmdan, silahlarıtl 

bir kıymeti kalmamaktadır •.. ,, 

Prensip it:bariyle Paragvayh" 
lar, Şako mevkiini 

4 
kendilerinirı 

saymaktadır. Bir çokları Bolivy• 
tepelerinden gelmif olan BoliV)'3 

) 

L 

Atina, 19 (A.A) -Gazetelere 
nazaran 23 kifiden mürekkep olan 
bir gemi tayf ası gurupu, Nansica 
ismindeki gemi ile Venizeloaun 
oğluna ait diğer iki Yunan gemi· 
sine vaz'ıyet etmek üzere dün 
Köstenceye hareket etmiıtir. 

isyandan lngllizler 
nasıl korunmuş 
Yunaniatandaki isyan urasm

da, Makedonyadaki lngiliz tebaa• 

Gazeteler, Sir Con Simonun Berlin 
seyahati, evnlce Londrada Fransa i· 
le birlikte kararlaştmlmış olmakla 
beraber şimdiki vaziyetin o zamanki 
vaziyete benzemediğini işaret etmek· 
tedirler. 

ri yerlere yerletmi§lerdir. Bundan 
bir sene önce, elde edeceklerini 
hiç ummadıkları bir mevkii tut· 
mu! bulunuyorlar. 

Paragvay - Bolivya ahrbinde 
BoHvyalılarm dayanma kabiliye· 
ti iki fey krşııında yıpra~alda· 
dır. 

askerleri (aralarında "15,, yaşııı' 
da erkek çocuklar da bulunmak• . 

tadır.) O serin yerlerden gelerek 
bu srcak, pek sıcak havalide çar 

sının nasıl muhafaza edildiği Lon• Popüler gazetesi şöyle diyor: 
dra gazetelerinde yazıılmaktadır. "Sir Con Simonun Berlin ziyareti 

pıpnalan büsbütün ve feci surette 
Bunlardan biri, aoğrudan Cloğ-

kendi aleyhlerine çıkmaktadır. 
nıya Pa.ragvay askerleri, öteki ta· 

Almanyannı tekrar silahlanmasım 
Kavalada bombardıman bat· meşruleştirmekten başka bir şeye ya

ladıktan sonra bütün lngilizler ranuyacaktır.,, 
Heygin botan isimli bir lngilizin -------------

biattir. Aruiıim yapdqı, iklimin --0--

ağrr hu•uai:eıidir. •. • • Hicaz kralını sui-
Harp edılen yer, mütlılf lbır or• 

şehir d;ş~~~\~vine ~planmışl~r Al manyaya 
ve eve büyük hır lg.lız bayra_gı dair manlıktır. Haıarat, hutalıik, aı- kastten oğlu 

cak, düzgün münakale yollarmm k d 
çekmişlerdir. 

lıyan ve hücumlarm devam et
tiği ıekiz gün içinde oralar tayya· 
re, top ve harp gemileriyle bom· 
bardmıan edildiği halde İngirzle· 
rin ıığmdığı yer hücumdan aykın 
kalımştır. 

·ırakta isyan 
Londra, 15 - Bağdattan bildi

rildiğine göre lran, Irak hududu 
civarında ve Irak toprak~anndala 
bedeviler isyan etmişlerdir. 

· HükU.met iıyaru kan dökme • 
den baatırma.k için bUtUn kuvve -
tile çalıf!Daktadır. Telgraflar çok •a ve gayri vazıh olduğundan 
meselenin ehemmiyeti henüz an -
laşdamamıştJr. Bu meselenin 1 -
ranta Irak arumdaki hudut hadi· 
selerini fena bir şekle sokmasın • 
dan korkuluyor. 

Vergi kanunlarında 
değişik ilk 

Ankara, 8 - Kaianç, müvaze
ne, buhran, sayım ve istihlak ver· 
gilerinhı değİ!tİrilmesi kararlat • 
mıthr. 

Kazanç. verguinde yapııılacak 
tadilat bu verginin beyannameye 
tabi tutulan kısımlarında olacak -
tır. 

Bu tadiller üzerinde tetkikler 
yapılmaktadır. 

ifşaat 
yoklutu, burada hareketi, ta.sav· urtar 1 

• 
vur edilemiyecek kadar güç bir (Btlf taralı 1 inciJe) 

Ormanlarda gizli 
fabrikalar 

hale aokmaJttadır. Bir §Ole yolu ceri Esved,, elenen mUka.ddeı ta§• 
yolmır. Yollar hep topraktır. Ve yaklapak üzere bulunuyorlardı. 
yağmur yağdıktan sonra bataklık Veliaht ba:ba.ama hücum edeıı 

Londra, 19 (A.A) -Jngiltere 
telsiz telefon şirJletinin harici si • 
yaaa mutahassrsı B. Voigt, Alman 
teslihatmm gizli cepheleri hak • 
kında bir takım iftaatta bulun-

haline gelmektedir. birinci adamı yakalayıp yere vur 
içilecek ıu meselesi, orCfuJann duktan sonra ötekilere dönmüf v~ 

brfılqbklan en mühim güçlük bu sırada birinci adam yerde Krsl 
olmaktadır. Paragvaylar bu hu- muhafızları tarafından öldürül " 

muıtur. 

Bu zatın 'l>eyanatma nazaran, 
ormanlar arasında gizli fabrika • 
lar bulunmakfaı yeni kJJıa ve ia • 

tihkamlar İll§ll edilmekte ve sahil 
muhafaza tertibatına hararetle 

devam olunmaktadır. Her devle -
tin bazı askeri esrarı vardır an -

cak, Almanyada bütün müdafaa 
teşkilatı esrar perdeaile örtülü-
dür.,, z 

---o-

Bitler harbi 

auata kumu davranmakta ve Bo
livyalılarm su muhitleriyle alika· 

larlllı kemıektedirler. Bmıun neti

ceıi oarak binlerce Boli'Vlalı au -

BüraClaki harp çolr ezici olmut• 
tur. Askerin çoğu ~alarya., dizan· 

teri, zatüürre ve tifodan ölmüt· 

tür. Paragvaylılar, Şako iklimine 

daha alqık olduğu için zararları 

10,000 kadar fakat BolivrahJa· 
rmki debtetli çoktur. 

Tajmiı gazetesinin bir muha
biri diyor ki: 

düşünüyor "Böyle vaziyetlerde, liatın aa· 

Be 1. 19 (AA) 0 .. yılan silah ve efraltır. Bolivya or-
r m, • • - oyçver \--------------

adındaki askeri mecmua, Alman· 
yanın harp vukuunda iqesi meae- iş bankası umum 
lesini ehemmiyetle mevzuu bahse- mtidürlilğtl 
dereltj henüz itlenmiyen 50.000 Celal Bayarm Okonomi Babii-
kiiometre murabbaldC arazinin lığına geçtiğindeiilieri lı Ban.kası· 
nadazlarup ekilmesini ve büyük nm ~umi müdürlüğünü yapmak
çiftliklerin taksim edlimesini tav • ta olan Muammer Eriş bu vazife • 
ıiye ediyor. ye :ualeten tayin edilmi§.tir. 

müıtür. 

Diğer ikiıi 'de kaçmak üzere " 
!erken muhafızlar tarafından gt' 

ne öldürülmüıtür. 

Bir İngiliz gazetesi diyor ki: 
''ilVl.uı ... o1.ı •• 1...:J>; .. -1 ... ~;~ l<i-- _, ... ....,, 

mamak lazım geldiği halde, Kra' 
im hayatını kurtarmağa atılan al' 

kerler bundn muaf kalmak zaru " 
retindeydiler •• ,, 

Suikast teı~büaünden aoıtr3f 

tavaf gene devam etmiş ve kral Sd 
ut bir çıOk murahhas heyetleriııi 
kabul etmiş, gôrüflllüftür. 

Kral 55 yqmdadır. 
Kendisine büıcum e'denleriJI 

Yemen imamına memup oldui" 

lbil<lirilmekte ve bir guetedY'' 

yapılan beyanata göre "Suiks•t 
için pek müsait olan Hac meni " 
mini bilhassa seçtikleri,, anlatıl ' 
maktadır. 

Hac esnumda lierliea Mekke11 

girebilmektedir. Bu smetle Kral• 

udir. ~--------------------------~-------------------~~~~-----------------------

Makedonya asilerinin baş [ ] 
da yakl~ak kol&J' olacaill'' 
kestirmitlerdir. 

kumandanı Kamenos 
ı 

nasıl kaçtı ? 
Sonfya, 16 (Husust) - Makedon· 

,.. Ast kuvvetleri kumandanı Kame· 
nosan Bulgarlstana kaçması şu şe·· 

\ilde olmuştur. 
Taarruz bozulup da Kamenos mah

Yoldutunu anlayınca trenle t'veli Gü· 
mOlclney~ oradan da otomobillerle 
hududa hareket etmiştir. Fakat fazla 
kardan dolayı hududa Oç kilometre 
kala otomobi}ler kara saplanıp kalmış· 
tar. bunun üzerine hep birdeo ayakla 
hududa doğru yürUmltşlerdlr. 

Bu noktadaki Yunan hudut kara
kolu hOkOmete sadık kalmıştı. Ken
dUerlne kim olduğunu sordu. Kame· 
nos hUkOmet taraftarı olduklanm ve 
Asilerin Bulgarlstana kaçmarnalarrnı 
temln için Bulgarlarla konuşrnağa gel· 
diklerini 8&yledt. Bu ~nda hudut 
hattına on beş adım yaklaşmışlardı .. 
Birdenbire askerlerin dalgmlrğlndan 
istifade ederek kartıya ıeçtf Jcr. Bunu 
rlnm Ynnan müfrezesi derhal sflAh· 
Jantta sarıldı. Fakat bu esn-tda Bul
gar askerleri yetişerek Yunan asker· 
1uiae brp .mukabele etmeie ~ 

Sabah qazeleleri ne diqorlar? 
. 

"Almanya nereye doğru gidiyor?,, 
KURUN - Aaım Us bugünkil baş- doğru sürllklenmesi için bir tek · kı. 

makalesıne ''Avrupa nereye gidiyor?,, vılcım getebUlr.,, 
bakımdan Verıag andltıfmaaına aykı~ 

ndır. Bunlardan blrlnciai mecburi 
askerliğin iadesi, diğeri ise ıuker kuv· serlevhcuuu koymuft!'r· Yazıya göre, 

Almanyanın hiç kimsenin beklemediği 
bir anda birdenbire Verşay muahede· 
slnl hükümsüz Udn ederek mecburi as-: 
kerliğl iade etmeai hadisesi fevkalade 
milhlmdir. Diğer taraftan Ballı.an and
laşmcuıı, ve küçük itildlın Macaristan 
Ue Bulgaristanın <ıa ayni yolda· hare-

CUMHUR/YET - Yunua Na.dide velinin yüz binden yarım müyona çı
mevzu olarak son Almanya meselesi· karması. Diğer taraftan Almanycuun 
ni ele almıştır. Avrupanın feci bir bu hareketinin çok h.esaplanmq oldu
harbe doğru gittiğini söylüyor, ve bu ğunu, ve Yersau muahedesini boz. 
gidişteki mesultyetin de tamamen duktan sonra lıiç bir devletin onu tek· 
mualıedelerl bozmak iatiyen def1letler- rar tatbik ettirmesi için harbl göze a-

Bununla beraber bu ltücunııJJI 
kutsi bir ayda ve dini bir iyin el" 

numıda yapılm1t olmuı Vehabi ' 

)erin taassubunu kamçılaması ~' 
Yemenle aralarında yeniden bit 

dövllı başlaması mümkün gö~ 
mektedir. 1

\ "' 1 ffl! •A 
Yuıldıfma göre, Kral son - " 

manlarda öldürülmekten ıidddl' 
korbnakta ve ııkı bir nezaret al ' 
tında dolqmaktaydı. 

o 
de olduğunu Uave edlyor. lanuyacağını blldlğinl söylüyor. 

ket etmesine katiyen müsaade etmlye. ZAMAN - Zaman imzalı yazı Al- bu Sabahki kaza 
ceklerlne dair aralarında anlaşmaları MiLLiYET-Ahmet Şilkrll Esmer manganın Sar muvalfaklyetinden ıon· Bugün Mat on bir buçukta Şıt 
da çok yerindedir. Makale §Öyle /)iti- de bugün yazdığı başmakaleslnt:k Al- ra timdi de Yersay muahedesine kar· hane yo'-··unda bir kaza oJsısdft 
yor: .,.~ 

manganın J'ersag andını gırtnuııın- fi geldlklerini yazıyor. Ve bu kadar bu yüzden tram\raylar on be!~' 
"Küçük antant Ue Balkan anlan· dan bahsediyor. Ahmet Şükrü Esme· c/i.r'etli hareket etmesinin ıebebinl de 

tının verdikleri bu karar Almangada re göre Almanyanın bu hareketi iki mUletten aldı6ı kuvvette buluyor. kika kadar işleyememitlerdir. 
olup biten lflerin ne gibi akisler u- AKŞAM - Akşamcı da bugünkü ·Yokuttan q.ağı inen 161 nudl'-

1 

yandıracağım ve ne gibi sonlara doğ- gamında Alman11a meselesini tahlil rah Emiİlıönü .. Kurtu1uı tnun••ji 
ru gidebUeceğlnl pek iyi gösterir. Sö- lzmlr valisi ediyor. Bazı bedbin değildir. Hiç bir afağıdan gelen bir çôpçü araba''" 
ziln kulası ıudur kt, Almanyanın son Ankara, 18 (Haber)_ Bura· uvletin harbe cesaret edemiyeceğini, na çarPJJU!. Araba ve beygir fi# 1 

durumu bütün Avrupayı altüst etmif- bildkis bundan sonra belki halçiki an- . • . • . lıı" 
tir. Siytı8a acunu lıemen hemen 1914 da dola~an bir şayiaya göre iz • laşma yollarının bulunabileceğini u- fıfçe zedelenmış, tahkikat yapı -
yılındaki görünüıünü almıştır. Yenl- mir valisi Kazım, birinci umumi muyor. caya 'kadar tramva~lar işle~ıı 
den bütün dün11.anuı kan ve ate1, içine nıüfettişliğe taJ.in olunacaktır. • SON POSTA- Yoktur. mittir. 
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§;-;µ,~ 
~loıan· hadisesi 

karşısında 
b· Bundan 16 ıene evtcldi. Tari· E 
t-.~n kaydettiği en büyü), ha"le )C- t 
~~ilnıiıti. Milyonfaı·ca genç, va• 
\> .. l'J ve idealleri için ötmüş. •e Fi ya ti arı 
ıerr 

Eski eserler 
rehberi 

1 Uzüniin hemen bütün millet· d • • •. 
ttin~~lıp yorgun dütmüttü. 1Beledlye bu iş ilzerln· UŞ UVO r l\IUze .idaresi böyle 
ıe. unyanln b:r kısmı neı'eye, de tedklkler yapıyor bir eser hazırlıyor 
~ \'ınce kavuımuı, diğer memle- • Dllo mezbahada 
ttf erj iıe kabuı kaplamııtı. Şehir dahilinde otobüı iıletmek Ayuofyanın bahçesinde bir ay-

a' Umumi ıavaştan ıonra, herke- hakkı evvelki yd belediyeye veril- kil osu 2 0 kuruştu · dan heri devam eden hafriyat önü-
! 111 gözleri Parise dikildi. Hesap· I mitti. Belediye timdi bu hakkını Bayramdan evvel oldukça ıür- müzdeki ay zarfında bitirilecektir. 
tr orada görülecekti: J kullanmak lçin tetkikler yapmak· atli bir yükselme gösteren et fi· Hafriyat bitip yerleri kapandık. 

ki tadır yatları bayramın baılama.aıyle be- lan sonra bahçe tanzim edilecek. " l emanso, Loyd Corc, Vilaon, • . 
~ lrı~o bu hesabı gördüler; ve Şimdi, tehir dahilinde alb o- raber yeniden dütmeğe başlamrt- tir. Aya.aofyanın harici duvar. 
d Ylelıkle Veraay müahedeei doğ• tobia aerviıi vardır. Bunlardan tır. Hem Je bu dt>faki dütüt geç~n ları, bilhaaaa garp cepheıi yazm 
• ıı1: Bunu Almanyaya uzatarak dört ıerviıi husuıi eıhaı, bir ıer- defadan da.ha fazla olmuıtur. lamir edilecektir. Müzeler hakkın· 
:. a kayd ve tart kabul edilmesi· viai travmay tirketi yapmaktadır. Bayramdan evvel et fiyatlarında- da, müdür Aziz demittir ki: 

• Uı, dünyanm sonuna kadar bunun Hususi eıhaaın itlettikleri aer- ki yükaelme kilo batma beş kurut "- Arkeoloji müzeıi memJeke· 
e e.aıe) etmeıini istediler. viıler Sirkeci - Bakırköy, S .rke- kadardı. Mezbahada kaıaplık tin en büyiik müzesidir. Mevcuda 

f Bu hesap cetvelinin beıinci ci-Kocamuıtafapaşa, Keresteci· hayvanlar ayaktan satıı kiloıu 25 il.iveten ıalonlar açılmaktadır. 
~~lt, Alınanyanın askeri kuvvet· ler--Eyüp, Rami-Fatih hatları· kuruştan satılmaktaydı. Dün a• Gerek binasının büyüklüğü, ge • 
J llni tayin etmekte, kara, hava, dır. Tramvay Şirketi de Tak- yaklan satıı kiloıu 20 kunııt.an rekse eserlerinin çokluğu yönün • 
ııe ... • ku ıim-Betiktat a-· nd t b·· yapılmıttrr. den aarp müzelerivle boy ö:rüte. ·•tı vvetler ni bütün tef erril· · - 1 a o o uı -1 ,. 

'tına kadar tesbit etmekteydi. ıervisi yapmaktadır. Tramvay Bunun batlıca ıebebi aradan bilen bu müze durmadan büyü • 
ı. kısaca aöyliyelim ki Versay Ş ' rketi bu otobüsleri Maçka-Be- kurban bayramının geçmit olma· meoktedir. Bir yandan salonlar tan· 
~hhutnameainin beıinci fa.alı tild.q tramvay hattına mukabll sıda. Bayramın et aa.tıtı üzerinde zim edilirken bir yan.dan da kllta· 
"fU 'b• yap ktadır Ker-t ·ı E - iki tekilde lelin" olma'-A-du. Bı'r lotfar •e rehber!er baıılarak mü-il cı ınce Almanyanın mukavele ma • ... ecı er- yup aua 
... ~ 12. yıl daimi h·zmel edecek hattı da gene bu.raya tramvay ya· taraftan kurban keame-kten dolayı zelerin ilml kıymeti arttınlmak • 
~Uı bın askeri olacak. yüz bin u- pılmuı lazım1'en yapdmadıtı için halk az et almakta, d" fer taraftan t.&dır. Müzenin heykeltırq eser!e. 
~r ~e "yetil poliı,, namı altında ihdas edilmittir. Bu •aziyete göre lft.tılamıyan kurbanlrklar da ucuı.· rine ait Türkçe ve resimli bir reh· 
t.thılde ıiaayiıi temin edecekti. bu iki otobüa ıerviıin"n ne olaca- ca piyuaya çıkmaktadır. Kurbaa ber ba11lmıtltr. Bir de Franıız • 
~'~• ve deniz kuvvetleri aıgari tı Nafıa Bkan!ılı ile tramvay tir· b&.fl'anundan aonra et fiytlarını caaı baıılmaktadır. Almanca ve 
~t ıniktara indirilmit: hatta Al· keti a.ruında yeniden cereyan e- dütüreo bir i.mi) daha •ardır ki lngi1izceleri de matbaaya veril • 
~llnYa, aıkert tayyare kuvvetleri• decek müzakerelerden ıonra an- yukarıda saydrğıl'Nz iki lf"bepten mek 07eredir. 
oıe ın.lik olmaktan tamamen mah- la,ılacaktrr. O vakit belediye için de.ha mühim leıir yapmaktadır. Müzenin dilel' mühim kolle1ul
' edilmi§ti. otobüı iıJetilecek Bakırköy, Ko- Bu da ıatrlllrnıyan kurbanlıkJann yonlanna ait rehber ve kataloA • 

ca.mustafapa§a, Rami otobüı aer• etinin İn1U11lmıyaeak kadar ucuz iM da aıra ile tanzim edilmekte· 
- Ot Muzaffer devletler bununla da rialeri kalacaktır. f ıyatla kaçak olarak ıtılmıuıdar. dir. 

t tif • etnıediler. Ren ıahilleriyle =======· = ====== Alakadarlar her aene kurban Mü%~Jer idaresi lıtanbtJldaki 
.. a rlrıaız ve Belçika hudutları ata• like uzaklarda delil, artık kapı· Layramında bu in"t ve çıkıtı tabii eaki eserlerin tescilini yapm&kta 

blıldaki sahada ebediyen asker lardaJır. rannektedirler. Ye reıimlertini a!ara.k tarihçes'.ni 

11\ıll.lll<lurmamasını, tahkimat yap- ltalyanrn Habetistan hakkın· ------------- yapmaktadır. 
illlıaıını Almanyaya - kabul et• daki tiddet politikuan,ın IOD (Ün· MÜ 1akatç1 J ar Müzelerde yanıma ka111 Uç . 

~diler. lerde niçin kıımcn tada ediJJ'Ai· kraıı·çesı· ş h- dina.mo i1e işler tazyikli I U terli • 
... UWJl.1 n IM.1111 ca ua &n'rK ıumun nf, beıgraaa yenı tayin edı"J-.. b 1 '-•- _. B .. 'il .... •lı yapı maıaaaır. Utün mfüre • 
~tlerce bozulmıyacatını, mat· İtalyan Sefiri Kona Viola·nın, • • d lerde mevcut eıyaf1 korıınuı.k için 
~ rnemleketin hiç bit nman eı· Belgrad'da, şimdiye kadar bir rı m iZ e... bir kimya 15.boratuvarı da teais 

.. 'lakeri aatvetiııi bulamıyacajı· ltalyan ıefiri ağzından ititilme- edilmektedir. 
~ ~ ersay ahtnameaine kartı ıe- mit ıulh ve doatluk ıözlerini ni
~~1Yeceğini dütünerek u:zun bir çin· söylediğini, artrk kavrayoruz. 
liddet istirahate daldılar. Fransa ile ltalya arasında 7 

lıtı lıu •uretle tarih n deralenni kanunusani 1925 de yapılan itila-
)e~lt.ula.r. Napolyonun mağlubi· fm ruhunu ı'mdi anlıyoruz. 1 
t 1nı hazırlıyan fihte'leri, Şam- Zira AJmanla.rın evvelki gün, 
~'•t, Stok ve arkadatla.rını akıl· dün ve bugünkü gayeleri yarm da-
~ndan çıkardılar. Silah takırdı- ha vazrlılaıacaktrr: 1 

1 ~k &ruında büyüyen Alman ço- Avusturyanın bu veya ıu ıuret
t !arının hislerini hiçe ıaydılar. le Almanyaya ilhakını i.atiyecek • 
.. t~ F' akat. on ıene sonra, ıaliple- lerdir. · / 

)~korkulu rüyalar görerek u• ltalya ile Atmanyanrn hemhu· 
'" lq tnaaı mukaddermİf. Gaflet uy- dut olması bugün artık bir zaman 

~·t'lırıdan gözler'ni açtıktan va· meseleıidir. Ve ltalya bundan <fo-
l ~ ~ ka.11rtarında ıilahlann envaı· )ayıdır ki aylardan beri huzurt\12 1 0lıldular. b'r hayat ya•amaktadtr. İki bin 

a • • • ıene evvel olduğu gi:bi, Cermen· 
~ "ründen itibaren Yenay lerle Romalıların ahfadı karıı kar 
~lhed_eainin--a.raziye ait kısım· fıyadır. Ve arada timdilik za11r ~,harıç kalmak üzere,- bütün nahif Avuıturyadan baıka bi; 

.. ' 1 1 Bayan B~ttl Ro. 

Balmumu ihracatı 
Sun zamanlarda Alma.nyada 

balmumla.rmııza kartı büyük bir 
rağbet vardır. lıtanbul T"caret O
dasına son bir ay içinde yedi Al· 
man firması memleketimizden 
balmumu almak için müracaat el· 
mittir. 

DUn gelen seyyahlar 
General Fon Ştröbeo iıimfi 

bir ıeyyah vapuru ile dün tehri· 
~ize 300 Alman seyyahı ıelmiı· 
t.r. 

kdbltlt!r a/nuılıdır. Ulıular ara11wdu 
dnatluk kurmak lçln genfllğe düıen 
m/Jlilm l'azif,Jer mr. 

Genrllk 6nnyak olmalıdır. ... 

1le vac, 1le c;ofl - ---- -----
Kuraklığa karşı 

mücadele •• 
Birleşik Amerika Cümhuriyet• 

!eri her iti büyük ölçülerle yapan 
bir memleket olarak tanınmıştır: 
Yeni kalkınma yaıaları, kitle i ... 
tihsnlatı, muazzam binalar aibi 
itler hep bu cü.mhuriyellet"in hu· 
ıuıiyetlerindeiıdir. Şimdi de bura• 
ıı kuraklık işini geniş mikyasta 
ele almıt bulunmaktadır. Yakın· 

da Amerikanın batı merkezinde 
dört milyon genç ağaçtan müte
tekkil ucsuz bucakaız bir orman 
fıtkıracaktır. Kanada"dan Melesi· 
ka ımrrına kadar uzanan genit 
ıahada orman yetiştirilmeğo ka· 
rar vetllmit ve bu planın ilk kıa

mı olarak yukarıda ıöylediğimiz 
dört milyon fidanın dikilmesine 
batlanmııtrr. Ağaç dikmesiyle 
birlikte toprağın kem=rmesini 
kontrol ve kuraklığa mukavemet 
edebilecek ot cinsleri aranmakt4· 
dır. 

Vaıingtondan kalkrp tetkikler
de bu!unmllk üzere Rusya Türkia
lanına gitmit olan mütehusısla~ 
hey' eti bir takım otlarla geriye 
dönmüıtür. 

Kuraklıktan he!' yıl büj.ük ·, ~ı-
1cıntı 1ar çekmekte olan Kanadalı• 
la.r bu faaliyet! büyük bir dikkat• 
le takip etmektedirle~. 

~ 

Oto~C'tbT .. rd • r~d~ro 

Par.iıin taksi olomooiUeri r-ee 
çenlerde büyük caddelerde bir 
raJ)o konseri verdiler. B"undan 
tonra P~ria, Londra, Bertin yahut 
Roma radyo nefı iyatını, müşleri
le. dinliyebileceklerdir. 

Pa,.isin takside çalışan otomo
billerinden bir kaçı radyo tertiba· 
lı yaptırmışlardır. Müşteri, olo-• 
mobile b nip de adi bir ... düğmeyi 
ç~virince, gideceği yere lcadar en 
gıizel musikiyi, Avrupa radyo ia• 
tuyonlarrndan i~tediğini dinl"ye
bilecektir. Makine çok mükemmel 
bir surette ayar edilmi~ ol:.ıp yal• 
nız otomobil içinde · §İşti!ebilmek· 
le ve dışarının gürültüsünden hiç 
müteessir olma.maktadır. Ce'ecek 
hafta!ar zarfında Paria taksi!erin• 
den üç yüz tanesi bu radyolarla, 
techiz edilmiş bu1uncaktrr. 

. 
l\iek tep k l lnplıırı 

değişiyor 
ilk okulların bütün kitaplan 

önümüzdeki ders yılı ba§ında de
ğ ittirilecektir. 

~unun için Kültür Bakanlığı 
bütün hocalar arasın da bir güzel 
k"tap 1-_azma müsabakuı açılmıı· 
tu. . 

-0-anı. ıukut etmittir. yer de yok ıibidir. 
1 ~d~'tl!anya, hazerde, on iki kol· Ve nihayet Taymis'in Ven!ze-
t ~~İ~Ya t.akıim ed:Jmit be, yüz bin Jos'a nrçin tiddetle hücum ettiğini 
_ ~~~1' ordu mevcudunu ilan et· ve hütün Avrupanın Yunan İlya· 

•irı· e Avrupa ııyaaal müvazene• nını niçin miuıas12 bulduğunu an• 
Ş~ltüst etmittil". lıyoruz. 

- l\tı. 1tndi artık, umumi ıavaş bat
ı ~İt iıcına nazaran daha modern 
1 ~'•kert kuvvete malik olduğu 

• • • 

•JtlJldkatcılar Krall~•I., adıyl~ ta
nınnuı olan meıhur lnglllz gazrtrc-ut 
IJayan Hrttl Rot Anlı.aradan ,ehruııi· 
z• gelmiıttr. 

/Jayan Betti Ra., lnoUt~renln ~n 
rok ıatan ~ ha/tada bir çıkan ·rı,,,. 
Pwple., 11aule•i11le Anıerlkun •ue-
arıt .. n~ırlynl mlJeHeıeıl gazetelerl
M blr ffJ/c yazılar l/O.Znuflır. 

Bayan iletti Ro. Ankarada bir ba
loda kadlltlarınuıla da temaa etm/11. 
l/t!ttl Aadın •aulavlunnıız ve blr çuk 
erkek •a11lavlarımızla kufUlftnllftur. 

Kadınlarımız hakkında diyor ki: 
"Kendilerini gayri fık, ıarU bul· 

dum. Genç erlcrklrrle. (lrnç kadmlor 
· ar~ındalı:I arkada~lı6a hagramm. 
Kadın •aylat:larınıı:da azim, irade N 

memlekt'tlr.riı1leı cllwnı altikadar ._ 
d'n nıe11eleler tı:zerlnddt anluul.flun 
çok takdire değer_ Kadın hriklmletltt 

ırusust mck lep!crden 
resmi me1' lep fere 
nasıl getllecek•/ 
Muadeleti lastik ed 'lmit olan 

liselere, ecnebi okullarından se
l~cek, talebe resmi olcullarda im
tihan edildikten sonra huawi Ji~e
lere kabul ediliyordu. ~~~~~a çdmııttır. Dünyanın en 

.),d •nı tayyare kuvvetleri Alman
•dır • 
J ••• 

~bt,.111İliz Baıvekil mua.Yni Bald
~qd 111

1 aeç~n ıene: "lngilterenin 1 

~!~t ~rı Ren aah"llerinden bat' 
tj !~~~Ye aöylediği .özün hikrne· 
l~~d 1 anlatılmaktadır. Geçen• 
,. ene. d"I 

Al~ayaYJ takiben, Avusturya, 
Macarıstan ve Bulga.r'atanm aht· 
name1erdeki askeri maddeleri ta· 
dile kalkıfı'Jlalan muhtemeldir. 

Acaba mukaddea kitaplann 
bahsettiği kıyamet günleri yak
laıryor mu? Bilmiyoruz ve bile
meyiz. 

lluyun /Jetti Roa ml'llılt'l..etimiıde 

d~ blr çok temaslar 11apnuı w billw.:1-
ıa LJıı 1.flert IJakanmuz Tev/il., Rüflil 
A raa ile görüşerek çok değerli bir nıiJ· 
itikat altnlştır. Avrupa gazetelerinde 
neıred~cektlr. 

/ngilb mii.ldkatcıau Dıı lflerl Ba
kamnuza, .. bir ıullt hcwari11i,, demek
tedir. 

temaa 'ttlm. Kadın hakim Uk defa g6- Bakanlık ikinC: bir emirle ec
r/Jyordum. {'ok heyreanlandım. An· nebi okullarından gelecek talebe
karauı çok •evdlm. lleı altı gün kala- lerin yalnız resmi liselerde değil 
cakkerı. lam on allı gün kaldım._ 

/Jayarı /Jetti Ruı, erk,.kler lçtn "' ayni Z&man!!a muadeleH tastil< e-

ilthı ~re ı en ve Almanyanın 
~~ ar,~dan bahseden lngiliz 
\ İ)f lt:ta.blDID mi.nuı timdi da· 
. ı:- O!'tt\ya çıkmaktadır. 
~~sanın pek haklı telaf1armı 

· idrak ediyoruz, Korku, teh· 

Ne olursa olsun, evvelki gün· 
den, dünden ve bugünden daha 
kuvveti', daha müttehid olmak 
zamanıdır. 

Türk ııyasasmm mes'ul tefleri, 
dünü, bugünü olduğu gibi, yarmı 
da dü,ünüp hazırlamıılardrr. 

Buna inaruy;oruz. 
Raif N. Met.o 

Gnzetecl haata olan dün11a11a em· 
nlgf!l ve refah getirmek IJzere ne yap
mak lazım geldiği gulundo ge11e Tev
fik Rüştü Araa·a ıorduğu blr ıorgu11a 
fU cevabı alnUftlr.: 

"- Sıya&a ı:e 6konoml ıalıaaında 
emniyeti temin etmek lô.zJmdır. Mın
takavi mlaaklar lazımdır. Yalnız u· 
lıulara;·aaı tedbirler kati değildir. u. 
lıual tc:dbirler de almak icap eder. 
Bilha&aa ıUdlıaızlannuı l§;I llzerüuU 

"burada erkekler 1.ndmlardan dall~ dilmiı olan hususi liselerde de ·m· 
lemlnilltl ilen hu kadar fenıltıüt er- tihan edilerek layık oldukları srnı
Mk dünyanın bir gerinde görmedim! fa kabul edilmelerine karar veı
DiJngtJ1Un bir çuk• 11erlerlnde kadınla- mitti. 
rın hakkım erkekler e.lrgemekle, un. Bakanlık taraf mdan bütün o-
ltıra giJçlilk ç&kartmaktayken, burada k 
b ullara gönderilen son bir em--ilabütün aksi olmuı, hayata allfmak •"' 
me•elet1lnde erk~kler kadınlan te~vlk göre yaf mz ecnebi ve al(aır yet o
etmlıtlr _ demektedir. kullarmclan gelecek talebeler de-

Bayan Betti Roa. buradan BurtfaT!a ğil muade!eti lastik edilınemi~ hu
gldecek ve tekrar ,ehrlmlze dönerek susi okullardan gelecek ta!ebe de 
Avrupa 11olculuğuna fıkaacktır. • imt:ha.o edilerek alınacaktır. 



4 HABER - Alqam Poatur 

Almanya ya 
AJ m an yanın niyeti n ed; r? i" ..... :: •• ::: •• -::.::: •• :: •• :: •• -::.::: •• ::: •• :: ... ::: .• :: •. ::: .• :: ... ::: •• :: •• :: .. ::._=-=.:: ... ::.:;.:-;-:----------..;;;~--------------

lngiltere nota 
fıkl1;:,~~n~:~!;~~::ı.; i Almanlar ! lngiltere dün A lmanyaya 
İngiliz hey,bnin rei.i olan Lin ! · b Gene~ Mor~an, ~eyli Telgrafı) Japonyanın ir nota verdı• 
ıazeteaınde dıyor ki: [ 5 

"Şuna kaniim ki, Almanya ö- i ekmeğine 
nümüzdeki aylar zarfında Avıu- ! v •• •• 

~ bo~azma ablmak ba~bbü- i yag suruyor 1 
s~u tec~ıt ed~kti~. ~da gös- i Vcqingt01t, 19 (.A.A.) - B. Bulli 
te~ıyor kı, eakı Harıcıye Nazırı ı· Almanyanın Versay muahedesillin: 
muteveffa Bay Rathenan·m hül aakerl maddelerini kcildınnt1$ı hak.! 
yaaınr Koatlar ve Nitrojen Mna • ~ kında miltalea utırfitmekten i.rlin~ 
yii Ertaoi tahakkuk etmııtir ve • lcd/ ~ ol~la ~· u~mtJ 
Almanya kafi miktarda p"l t tacayi"libt ilzerınde ınkifal go6ter! ı o ye- ~:wı ,_, l - A • ti t• · h la '"g 1113 ere gore, lntaK11anın be·= 

1 ırmıt ve &Dr nınııtır. ganatı., bir Nitefelıhümii ımle et.! 
. B_ay !"loı gan, netice olarak d~ mi§, müatakbcl görü~meler için va·~ 

mııtır kı: zlydl agdrnlalmlf ı·e Ammkmnr1İ 
• Hiç bir §ey ikmal edilmemiı. ~p ıonrası Avrupasındaki mürf 

tır. Seneler, meıum devre•ini ik- l:illlerden 1aınne11 rn~ul tuttuğu( 
mal etmittir. Şimdi tekraı 1914 YnStlll l#UDhedeıine nihat bir dari 
aenesine d" ... b ı he mırmuıtur. ; onmuı u unuyoruz. A.lmıJIG ltdd:iHlerinln U :ak Şarkİ 
Sovyetler şid- t vaziyeti ~zerinde yapac~4, aksütd-i 

d 
: mdler dikJ«ıtle taJ."fp edilmd.-tedir.: 

et ta vsive l S?eyet Rusyanın garp lıududunda-l 
• ~ : ki kuvt."etlcrlnl fnzlalaşhrmak mec-i 

edıyor j ~it~tinde ltalarak, Birle~ilc A"'r! 
M k : rikaıwl Japonyaya kar11 vazi1,1l"tinri 

... os ova, 19 (A.A.) - Ko- 1 mgıllatmıııındu korkulmaktadır.! 
munut fırkanın organı, Pravda ga- ! Bun:unla beraber, hu endişenin A ! 
'tetesi: i merikanut oaziyeti ve Berlinde unp-i 

"Hitlerin öc almağa hazırtan • 1 maları muhtemel profestn hakkın· ~ 
makta olduiu meydandadır.,, i da alneaklan krrrar üz~rint mıies-: 
dedikten sonra, Almanyamn tid. S Bir olmıyacak kadar müphemdir. S 
det polltikasmm bundan böyle a • : ........................................................ 1 
razi iddialarım tazeJe,eciiiDi ya- lngiltere sahille-
~;· haber alan mallafil, itilif. rindeki kuvveti-
cuyane davranıldığı takdirde, bu- ni arttırıyor 
Dun Almanya tarafından yeni bir 
tetYı1c addedilmenden korkuyor Londra, 18 (A.A.) - Avam 
lar. Bu mahfil, ıup devlet • kamarasında ordu bütçeıi tahmi-

lerinin Almanyaya karfı fiddetli nab layiha.smı tevdi eden Harbi. 
tedbirler aJmalanm mü•it bir na- Y9 Bakaalıiı mali müstep.n do. 
ıarli tetlkki edecekler ft: Scw,ıet mittir ki: 
hükOmeti de, V ersay muahedesini Almanyanın son kararı üzeri
imzatamamr! olmak itil>ari-,ie, nr ne ana vatanın denizden, kara . 
ziyetinin müsaadesi dairumde ba dan ve havadan müdafaumı i . 
tedbirlere i;tiralr eyliyecektir. cabı veçhile tensik ma~adiyle 
Ttah•an matbuah ne diyor büt,&eyi biraz fazlalaıtmnak mec-

Roma, 19 (A.A.) _ ltalyan buriyetindeyiz. 
matbuatı, Almanyada meeburl LA.zım olan yalnız zabitan ve 
askerlik hizmetinin yeniden tesiı efrat deiil, fakat ayni zamanda 
edilmesi meıeleıine dair uzun mü- yülaek tekniğe uygun malzeme 
~ütalea1ar aerdetmektedirler • ve eılilıadır. 

GiornaYa Ditalia, ltalyanm mu • Pek yakmda mütehassıslar ta-
ahedelerin ebedt olduğu ak~desi • rafından bu bapta derin tetkikat 

ne muahilf olduğunu ve fakat ay· yapılacaktır. Gelecek sene için 
ni zamanda ba muahedelerin yek- memleketin havadan müdcıtaaaı. 
cihet olarak yeniden gözden reçi· m ıslah maksadiyle bfitçeye 450 
rilmesi ve bozulması bususUDa da bin fngıTız lirası konulacaktır. Bu 
uıuanz bulunmaktadır. tedbirler tamamen tedafüi mahi-

Bu, ahiren Roma ve Lorubada yette olacakhr. Gerek lngıltere • 
yapılmıt olan mülakatlarda ltal • de ve gerek ecnebi memJeketler
yanın müdafaa etmit olduğu bir de aabil :müdafaa tertihatı pek es
orent; ptir. 1ri &istemde olduğundan hu terti • 

Bu pernitp fimdiki Mman me- batm modern terakkiyata intı,,ak 
ıelesine de tatbik edilebilecek 0 • ettiril'"e~i ""-"'"' "'""'"""',.kfadır. 
lan umumi bir pre111iptir. ltalya, 
lnı ciheti Almanyaya gayet haktı 
olarak ihtar edebilir. 

Çünkü ltalya, Abnanyaya prek 
Almanyanm ve serek sair mağ -
IQp devletlerin müdafaa zarureti• 
ni anlamakta oldujumı açıkça 

bildimiftir. 

Frans z hükumeti ne 
yapacak? 

Paria, 19 (A.A.) - Nazırlar, 
dün saat 20,30 da toplanarak Al • 
manyada mec'burt askerlik hiz • 
metlnio tesisi üzerine bi.diı olan 
vaziyeti tetkik etmittir. 

B. Laval, lqiliz ve İtalyan bü. 
kUmetleri bu bapta yapılmıt olan 
ıöl'Ü§llleler hakkında malllmat ve 
izahat vermiıtir. 

Borsadaki tes;rler 
Pufa; 19 (.A.A.) - ıs tarihli Pa. 

rİI bona nziyeti: 
EDer iyeti teılril eden l&tı! mu-

S;r Con Simon Berline 
gidiyor 

Londra, 19 - Almanya lngilte
reniu kendisine vel'dijfl nota~ mü 
aait bir cevap vermiştir. tııgi]tere 
hariciye nazrn Sir Ccn Seymonun. 
Lord Edenle birEkte Pazar ıünü 
Berline gitmesi kararla~ırılmıt • 
tır. Almanya hükiimeti de bu zi • 
yareti istemektedir. 

selerini müteal<ib, pek az cesaret 
ver·ci temayül göstermi~tir. ma· 
mafih hona ~afilinde eseıı ha -
Ya, her türlü uabiyetten lridir. 

Elneriyetle tetkil eden satı! mft .. 
a.mdeleri, bazen ~ahsus derecede 
dütükTükleri mudb olmaktadır. 
Bu vaziyetten en ziyade müteeair 
olan kömür ocaklan ve kimyevi 
maddeler eslıamıdır. 

Kap&nJt daha mukavim olmuı
tur. 

Almanyaoın sll4hlaomasıoı yanlız prensip 
itibariyle protesto etmekle kalmıyor 

tebllkell buluyor. 

lngiliz Nazırı Berline gidecek 
Nota verilmezden evvel 1 

Londra, 18 (A.A ) _ K b. yek cihet hareketin yeni bir mi-
. a me, sal' d. . 

Almanyanın aon beyannameai ı ır ve premıp m~eleı.;nden 
hakkında tetkikatta bulunmak kabnaza.r Avrupada cıddi auret • 

ve te d' 1 · 
dün ak!am Almanyaya gönderil. ~ lfe en arttıracak nuhiyet. 

k .. s· c Sa tedır. me uzere ın on ymon tara· . . . 
fmdan h.azırlanmıı olan nota üze. İngılız nazD"lan ile Alman 
rinde müzakeratta bulunmak üze- devlet adanılan ua.smda bır içti
re saat 10.30 da toplanmIJtır. ~.yapılması teklifi 3 Şubat ta. 

Bütün nazırluın önünde, muh- ~ı Fransız • İngiliz tebliii muh
telif hükametlerin Londradaki teviyatının ve Almanyauın 14 
firlerinin vermit oiduklan r&'PQ-; Şubat tarihinde verip lngitiz ve 
lar vardır. Bu raporlarda aefiTler Alman hükUınetleri araımdaki 
Alman beyannameainin kendi muahhar tebliiat ile teeyyüt e • 
memleketlerinde Jıasıl etmit oldu- den cevabmm bir ne-tiua•dir. 
ğu intibadan ve ihdas etmiı bu _ lncili:c hükUmeti. bu vf"r.aikin 
lunduğu vaziyetten bahsetmekte- tesirleri ve neticeleri üzen11e Al . 
dirler. manya hükGmetinin bilbuu na-

Sir Con Saymonun zan dikkatini celbetmeyi 7&1'W'İ 

b 
addeder. 

eyanab 
Londra, 18 (A.A.) _ An.m Nota timdiye kadar yapılmtf 

kamarasmda Bay Lambuıy, Ha- olan feylerin teairatını birer bi • 
ridye Bakanmdan Almanyanm rer aayip döktükten şonra. derpif 
mec.burt a.kerf hizmet hakkın • edilen ra~nin, Almanya ile di . 
da ittihaz etmit oldufa karara fer devletler arasında ıer bestçe 
müteallik be}'&natla balunmaıı • müze.kere edilecek olan umumi 
m i.ttemit ve Sil' Con S.11DCD bi7 ib1afı ve Almanyanm Veraay 
fÖyle demi§tir: muahedenameainin beşin~i kıı . 

" - lnailtere hük6meti, daha mı yerine başka ıeyler ikame et· 
ıimdiden bu maele hakkmda mesi t&kaırinde tealihata müte • 
Fraw v. ltaly.a lı&a-'-ıc .. ı. allik bqka itı1&flar xücuda. setir. 
le temaaa ginfti,tir. HükUnıet. mek olduğunu ve bunun JiG, _ _ 

Berlindeki lnaifıs tefirine Alman man lnailiz hük6metinin ai~ 
biı1Wmetine bir n()kta tevdi etm~ tinin gayesini teşkil etnıi, ve bu 
si içtn icap eden tafımatı vermit- rayenin tahakkuku için lnıilte . 
tir. renin ıerelc Cene"t'J'ede •• ıe 

Zanned .... ba 1IOla, 1ııa- rek bqka rerlerde bütün mesai -
gün öi)ede.n IOlll'a te.di .dilmif ni sarfetmit buiandv.ğmm bildir. 
bulunacaktır. Bittabi nota Al. mektecfır. 
man Hariciye Lbnma indi e • 
dilmeclea Pf'ftl omm mahteriya
tmı ilp. edemem. Anca\ teYdi 
edilcfilini .Anin atrenh ölren
mez notamn nepediJmesi için 
muktui tedbirler ahıwnqta-. 

Ba7 lamtsmy. t.ıs:k6metin .. -
zi~ Amwi1ra ••·wti ile ft 
sulh __ .__..s • • • ~· ı.._ 

DIU&ll9Ueallll imza -ıı lllU -

Junan cliie:r ~etlerle ma here 
etmek ,,. aLıd.• kunamu ı.e,ük 
m..&ainin içtima daftltini talep 
eylemek niyetinde olup olnıa-?rtı -
nı ıo1'1J1Uı üaerine S-ır Con Say • 
mon ıöyle demqtir : 

"Bu iki me•elenrn tetkik edil
mekte olduiuna am temin edehi
lirinı. 

Diğer bir me'b'ua Fl'llMIZ .,.~ I· 
talyu hük6met1erinin de nota gön
derip göndermiY"C'ei'i şekrmdeki 
ıualine Bay CoQ 5Qaıon fa Ce\'&Dt 
venni§tir: Bu lnuusta beyanatta 
bplwıamam. 

Notada ne!er yazıh? 
Londra, 18 (A.A.) - lngiltee 

renin Almanyaya vermit oldutu 
notaıda. denil~ ki: 

lngiltere hilkbıeti,. Alman hü
kUmetini 16 Mart tarihinde kura 
ile atker celbi mulünü 1ıahul et· 
mek Te Almanyanm nfh :ıama • 
nmdaki ordu mevcuchmu 36 fır • 
kaya iblağ eylemek kararmı 

protesto etmeye kendini mecbur 
addeder. 

Almanyanm hava kunetleri • 
nin arttmlacatı haberini b kip e

den böyle bir beyanname netri 

Nota ş<Syle bitiyor: 
lngiliz lriikftmeti, hiçbir za . 

man umumi anlatmayı teshil ede
cek olan ziyaret f ınatını terket • 

meye mütemayil değildir. Fakat. 
yeni ahval ve ferait altmda bu zi. 
yaren yapmazdan evvel lnıiltere 

hük\imeti kendisini Manan hü • 
lr&netinln nazan dikkati.ı:ıi cel • 
bebneie mecbur sayar ve bu zi • 
yaretin evvelce kabul edilmif o. 

lan pyelere - ki, yukarıda izah 
ve tqrih edilmiftir - tevfikan 
9Ulcubalmaaı &l'ZU9UDU izhar e. 
der. • 

ltalya ve Fransa 
ne yapmıya 
hazırlanıyor? 
Pariı, 18 (A.A.) - Romadan 

relen ıon habere nazaran Roma 
bük&neti, Berlindeki ltalyan. 
lngiliz ve Fransız sefirleri vası· 
tası ile Alman hükWneti r.ezdin . 

de bir protestoda bulunma.anı& 
ve bu üç df'vlet arasında bir uti
pre yapılmaıma taraftardır. 

Ancak v luılar kunınw.ıa mü
racaatın bu istitareniıı netıcesioe 
baih olacağı söyleniyor. Her hal
de Fransa hükumeti, lngihere, ı. 
talya ve Fransanm milşter@ic hir 
hareket takip etnoeleri lüzumuna 
kail bulunmaktadır, 

19 MART 19:t5 

verdi 
Fransanın An" 

kara sefiri 
Alman ı~ıoJ nasıl 

anlatıyor 
Ankara - 18 Fra.n.sız ~ 

aşaiıdaki beyanatta. bulunsDllf' 
tur. 

Alman beyannamesinde " 
Alman fırka.sının ihdasını DJubi) 
göstermek ıçin ileri aurüleo deJil. 
F ranaada askeri hizmetin iki JI' 
neye iblağı ve bu iblağ keyfiy~ 
Almanyaya ıöre ''uzun müddetli 
bir askeri hızmet eauı u2eriol 
müesses bir aiıteme geçmek içİI' 
kısa müddetli askeri hizmet et'· 
aına müstenit tamamiyle tedafüi 
bir ordu premipin.i reddetmelııı 
demektir. 

Böyle bir iddia Pariste ittib_. 
edilmit olan karann ıisteınal~ 
bir surette tahrifi demektu. P• • 
riıte a1ınmıt olan bu karar. bİ' 
aene için toplanmıı nonnai ef,.t 
miktannı askeri ıınıflann. bot• 
luk rörülen devrelerde . t'&7ifefl' 

ri batında tutmak için hükuaıet' 
mezuniyet veren 1927 tan hi11dl 
meriyet m~vkiine ıirmit. kaıld • 
nun maddelerinden biririn tatbİ' 
kinden batka bir teY değildir. Şd 
halde Fransız kuvvetlerinhı teS' 
yidi hiç bir Teçhile meTzııuı-b' 
değildir. 

Yalnız bu kuvvetlerin - t 9,S 
senesinden itibaren ve doğrucı-' 
doiruya harbin neticesi olar~ 
kura efradı miktarının 240 bill ' 
den 118 bine inmesi, yanı. hafif 
miktarda nısfından az o1ın ... 
keyfiyeti nazarı dikkate alıJı•' 
... ı.. ı; .. ı .......... -~1--=- - -· - , _ _,,. 
edilmesi hususi nazan itibare .Jr 
ıımıştır. 

Direr taraftan efradı itıbarif 
le boıluk ıöıteren sınıflarııı bot' 
1uklarını doldurmaya matuf oı-' 
bu çok normal tedbir 1929 ıe~' 
sindenberi CeneVTede si1ihJ~ 
tahdidine müteallik umumi bit 
mukavelenamenin ihzannda det' 
pit edilmiş ve kabul ve teılim o' 
lunmu! maddeler meyanı kon.; 
muştur. 

Almanyanm iddiasmd"ki .. • 
mimiyebizlik şununla da 7ahit' 
dir iri, F ransada ittihaz edibtıit 
olan tedbirlerin 1936 ilkba harıır' 
dan evvel bir g\ina teairi oımır-' 
caktır. Halbuki, Almanya d•"' 
şimdiden kendisini azade lulın~ 
iddiasındadır •e bunun içm 3 Şd' 
bat tarihinde aktedilmi, oıan ff 
Almanyanın yeni bir askeri s~ • 
tü aramasını, emniyetini?' ull'd' 

mi zamanlarımn beynelmıleJ tef' 
riki mesai çerçevesi içind~ iıJıİ ' 
,af etmesine bailı tutan Fıaııl~ 
lnıiliz tebliğinde derpif ediı..,if 
bulunan müzakerelerin esaslatl' 
nı tamamiyle tahrip etmektedit• 

Şurası meydandadır ki ,.ı' 
manya, açıktan açığa muahed' ' 
leri ihlal etmekten ibaret olaS' fi 
birkaç seneden heri \,q1am~ bd' 
lunan ~i açığa Y\lrmak ;ıti""' 
Sebebi de askeri kuvvetlerioİ f' 
niden tensile etmektir. 

Mareşal P lsudisk1nin fi' 
dönümü 

Varıova 18 (A.A.) - Mare~ 
Pilsudski, kendi yıldönümü il'~ 
siminde hazır bulunmak üS 
Vilnoya gibnittir. Bu merasİJIS• J# 
tün ı..ebistanda mutantan i>ır -' 
hiyet a1mttfır. Şehirler donatılı;; 
trr. Resmi ve huıuai mebanido 
virat yapılmıftır. 
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dönmesiyle ayakGenç kızın hayata 
larına zincir geçmesi bir olmuştu 
Biraz sonra sandalın çok yakın· 

larına gelmişlerdi. içerisinde genç 
?ir kız baygın yatıyordu. Sandal 
1ndirerek kızı yukarı aldılar. Fa· 
kat biraz sonra aralaımda ·bir ih • 
t i)i.f ~ gösterdi. Gemide fazla 
1. 
uır adam beslemek istemiyorlar • 
dı. Hele kaptan buna muhalifti. 
Fakat ne yapacağmı bilemiyordu: 

- Ne yapmalı, dedi, onu yeni
den denize atamayız ya •• 

- Fakat hem kurtulmanın, hem 
de bu yüzden para kazanmanın 
Yolu var ..• 

Kaptan Hacı Rüstemin esirci ol
duğunu biliyordu. Onun ne de -
ttlek iıtediğini anlamakta güçlük 
~ekmedi: 

parçalar aramak, hem de yağlı bir 
alıcı buluna Stellayı: ıatmak için 
bütün yukan İtalya şehirlerini 
gezdi.. İtalyanın doğu kıyılarını 
da adını adım dolaştı .. Een sonra 
gemi~en görülen on beş kadar e -
sirle Venediğe döndü •• 

Stellaya, iyi bir alıcı çıkmamış -
tı •. An-cak otuz altın kadar ver -
mişlerdi .. Halbuki o seksenlerden 
aşağı inmiyordu .• 

Hasta olmaması, cı'lız düşmeme 
si için de gözünün bebeği gibi ba
kıyordu .•. 

Gene iyi işler yapacak, hiç de -
ğilse dört beş yüz altın daha ka • 
zanaçaktı. 

Gill.ümseyordu .. 

ır;:::::·-CEeı-oELiKLER"" il 
deleye =,·! Geçiren~ aebldellkler Şahı A4jıkgözler Paditahı ı 

Milli müca-

_ rtA·BI Ali Cengizin başından ge41enler 
Bir milyon lira temin ı -"--···· ... ·r.·-··· ............... -... -............. . Eden posta müdürü =---™====:===~== ===~io .. .:.··--· .......................................... ... 

61dü 
tzmir Posta ve Telgraf Batmü· 

dürü Bay: Enver 12 Mart Perşem· 
be günü Çenkelköyündeki kö§
künde vefat ederek ailesi makbe· 
resine defnedilmiştir. 

Bay Enver, Milli mücadelenin 
başlangıcında Kastamoni posta 
bafmüdürü bulunuyordu. lstanbul 
hükWnetine ait bir milyon liraya 
yakın para~ı Ankaraya gönder
miş olduğu cihetle "Ferit Paşa,, 

hükfunetince idama mahkUm edil
mişti. Bu suretle Anadoluda Is· 
tanbul hük\mıetine isyan eden ilk 
baımüdür olmuştur. 

24 senedenheri posta ve tel
graf idaresin:n muhtelif ve yük· 
sek vazifelerinde himmet ve gay· 
reti görülmüş olan bu vatanperver 
zate "Allah Rahmet eylesin!,, 
deriz. 

-0-

Demir haykırarak: " 
1 

- Sakın ha! .. dedi. Sonra onu 
da beslemek lazrm. Hele bize av 
köpeği ne kadar da yakışır •• Ken· 
dimiz muhtacız .• Nerde kaldı bir 
ıle kopek besliyeceğiz. 

- Pek ali! Fakat sözünün doğ
ru olmadığım da söylemeği bir 
borç bilirim: Bir köpek bir arka· ı 
daştır. Ona bir şeyler getirip gö· 
türmek öğretirgek rahat eder, er· 
zakımızı ona taşrtırdık.. Artık 
ben gidiyorum. Kafamın içi öyle 
mühim, öyle büyük vaidlerle dolu 
ki .. Bir gün size bir torba altın ge· 
tirirse:nı hiç de hayret ebneyiniz. 
Maa.mafih bir taraftan da siz ba· 
banıza mektup yazmağı, para is· 
temeği ihmal etmeyin .. Belki ıyı 
damarlarına rastlar da merhame· 
te gelirler .. Size gece gelirken bö· 
rek getireceğim .. Börek mükem· 
nıel bir gıdad.ıır, insanı besler .• 

bu dakikada hissettiği bahtiyarlı· 
ğı duyamazlar. Yoksuzluğun da 
bir bu iyiliği vardır. Mahrumiyet 
bir ~eyin değerin yüz kat arttırır. 

Ali Cengiz çamurlu yollardan 
Divanyoluna çıkmış, cebinde tam 
yüz kunı!U olduğu halde tramva· 
ya bile iltifat etmiyerek Suttanah
mede doğru yol almıştı. 

Yolda kendi kendine şöyle dü
tünüyordu: 

- Gözüne mi kestirdin? Sana 
l>arar •• Fakat ben •• 

- O halde bana sabver!. Ayak 
bileklerindeki köstek yerlerine ba
l'lıhrsa bundan evvel de esirmiş •.. 
lier halde kaçmıı, denizde yolu 
)li§ınnıı, yiyece!biz ve susuz ka· 
lınca böyle baygm diipnüf ola .. 
t01k !. 

Son günlerde, esirlerini Vene -
dik esir pazarında da on gün ka • 
da satılığa çıkarmış, ancak iki iri ' 

Şehrimizdeki 
bakanlar 

Ökonomi, Bayındırlık, Akçe 
Bakanlan Celal Bayar, Ali Y ıılçın 
Kaya, Fuat Ağrıman ıehrimizde 
bulunmaktadırlar. 

Nejad: 
- Börek getireceğim diye elbi

semi berbat etme, rica ederim, de
di. 

- Ben timdi bir francala ile mi 
karnımı doyuracağım?.. Bu nasıl 
olur? Benim gibi güzel bir gen -
cin böyle, kafi d~recede besleyici 
olmıyan bir 9eyle karnını doyur
ması ayıp .. Hem ayıp, hem yazık .. 
Koca Istanbulda tanıdığım yok 
değil ya .. Sonra .. Bir an jçin ol • 
madtğım bile dütünmüı olsak 
cebimdeki bir lirayı ne yapalım ... 
Bozdurmryacağımı vadettim ama 
onlara böreği ne ile götüreceğim 
iyisi mi şimdi bozdurmam. Benim 
güzel Despinamın evine giderim. 
Gerçi §İmdiye kadar ona çok aziz
lik yaptım. Birçok defalar ken• 
disini seviyor görünerek aldattım. 
Fakat o benden pirzolasından tut, 

Kaptan, genç kızın ayak bilek· 
le . baktı tıne ... 

Sahiden orası çepçevre kızar -
tnı~ ve morarmıştı •. 

Pazarlığa giriıti.. 
Çeki~e çeki1e sekiz Düka aitıru 

Yermek üzere uyuştular .. 

yan zencıyı uygun bir para ile 
baştan savabilmişti .. 
Eğer Ali Reis ve arkadaşları o 

günlerde Venedik esir pazarını 
dolaşmıf olsalardı, hiç şüphesiz 
Stel1ayı tanıyacaklar, sevgililer 
biribirlerine kavuşacaklardı. 

Onu Hacı Riistemden zorla a -
Iamazlardı. Çünkü böyle olursa, 
işe hü~!:lnıet karışacak, belki bi -
zim yoldatların kimler otduğu 
meydana çıkacaktı. Fakat Hacı 
Rüstem seksen altın istemiyor 
muydu? Ali Reis aekiz yüz altını 

Hacı Rüstem sekiz altını aavdı.. ~· LlhU- L.ıluc ao.yar, luardeıini l(u:r-
Kaptaıııu yüzü gülmü.§tü .. Böy- tarırdı .• Buna kim ned.er, ve on· 

..! ·bir saat içinde hiç yorulmadan lann kim olduklarım, kim sorar' 
~~ı{:z altın kazanmak ne iyi ıeydi ! araştırırdı?. 
i(~~şke hep böyle batı boş sandalla· . Lakin tesadüfler nasıl çok za • 
tl ra3t gelse ve içinde böyle bay- man 'hasretlileri birleştirirse, çok 
gın genç kızlar bu1unsa !.. zaman da ayırır .• "insanlar ve bü-

Genç kız biraz sonra gözlerini tün fu dünya, kör tesadüflerin o· 
~ınıştı ... /\~ .... · " akıtılan su ve yuncağı değil midir?. • 
f<lrap onu bir an evvel hayata çe-
\'trnıişti.. Cenova gemisi Adriyatiık ve 

Yunan denizlerini geçmi§, Akde
F akat hayata dönmesiyle esirlik nize açılmıştı .. Navarin açıkların

ıincirinin yeni·den ayaklarına geç- da birdenbire kar§ılarına Uluç Ali 
'nesi de bir olmuttu. . Pa9amn filosu çıktı .. 

Zavallı genç kız büsbütün ayıl -
d Uluç Ali Pata yeniden Cezayir 
ığı zaman, kendisini esirlerin a-

'l'a.sında esir o1arak bulmuştu • beylerbeyi olmu§tu .• O sırada Ak-
denize çıkan ve Müezzin zade Ali 

Ne olmuıtu? Avlonya pazarı, f( • Pata kumandasındaki iki yüz kal-
a.ta Yusuf, onunla beraber gizli· yon ve kadirga1ı Türk filosunu 

t:e Ali Reisin gemisine giriş, orada 
karşılamak için buralara gelmit -

ı?eçen korkulu, fakat mes'ut za - ti. Son iki sene içinde Türk do. 
t'tı.anlar, kargaıalık, direğe asılan nanması yeni zaferler kazanmış -
•e\tgilisi, onun kurtuluıu, fakat tı. Hele Kıbrısın alınması Avru -
k~ndisinin de ufak bir ıandalfa paya bir korku, Türklere flzla 
açık denize 1b

1

:ı:rakılması .. · gurur vermişti.. 
k Bütün bunlar evvela tatb, fa· Türk donanması Akdenizde 
at sonra gittikçe korkunç olan bir şanlı bir dolaşma yapacak, sonra 

\iiya_ gibi geçmişti.. kıtı lnebahtıda geçirecekti. 

bağırmak, çrpınmak, kurtul· Venedikliler Kıbnsta Türlderle 
1tıak için aa.ğa sola saldırmak.. ' çarpışırken Cenova ile savaşta de-
. - Ben esir değilim! Beni niçin gy ildik. Fakat buna ragm"" en Ce -

~lh-· 

l 
--ıre vuruyorsunuz?? Ne hak -

1\? . ..... 
ll. I>i~e haykırıyor, fakat hem bu • 
• ~ kunaeye dinletemiyor, hem de 

lıt'i Ya.rı habeı kö1enin kırbacı cı • 
ıı 

l 0ınuzlarında ve sırtında tak -
1)ordu. 

Ş ~~te bu kız, güzel Stella, yani 
~lltıı Reiıin kızı Ayıe idi .. 

l' .\y!~ çırpınmanın faydasını gö -
l':eYnıce boynunu !büktü, bıçkı· 
) al'Inx kendi kalbine yığdı, göz 
t.a'§l~nı kendi içine döktü ve sus
.. : ~iıini yeniden hayat seli· 
··•ıı d .. li 0nenıeçlerine bıraktı .. 
y acı Rüatem bu deiferl.i parçayı 

elledikte iyi besledi.. Hem iyi 

novaldar gizliden gizliye Vene -
dikliler·den yardım ediyorlar, hat, 
ta yo1larına düşen Türk gemilerini 
de kancıkçasına avlamaktan ge -
ri durmiyorlardı .. 

Devamı var 

l'K69" 
19·3-935 

~~=~Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ia; ... ::.:mU 

---0--

Komlsyoncular 
arasında 

l:zmir Komisyoncular Birliği h· 
tanbul Komisyoncular ·Birliğine 
bir mektup göndererek iki birliğin 
müıterek yürümeai için arzularını 
teyit etmiı ve İstanbul Komisyon· 
cular Birliği Batkanı Cevada iz· 
mir Bil'liğinin f~hrl baıkanlıITT 
ünvanmm verildiğini ibildirmittir. 

-----G---"-

Ta ziy et için teşekkür 
Pek küçük iki yavru bırakarak 

alemi ebediyete uful eden zevcim 

merhum Kor General Kenan'm 
cenaze merasiminde bulunan ze· 

vata teşekkür eder, taziyet lut· 

Ali Cengiz kapıyı arkasından 
çekerek cevap verdi: 

-Hiç merak etme.. tr. 

Ali Cengiz cebinde büyük bir 
servet ta,ıyan adam haJiyle kunı
la kurula, memnun bir tavırla 
merdivenlerden inip gitti. 

Ali Cengizin kaldırımda yürü
yüşünü görenler, dünyay! onun 
yarattığına hükmedebilirler ve 
otomobilinden inmit de lôtfen 
yürüyormuf zannına kapıla bilir -
lerdi. 

Böyle nasıl yürümesindi: Ce • 
binde tam yüz kurut parası var· 
dı. Kaldırımda kendisi gibi yµ • 
rüyenleri adeta yol vermeye nıec • 
bur brrakıyordu. 

Belki elbiseleri daha temiz ve 
ceplerinde daima çok para bulu -
nan yüzlerce genç bulmak kahil • 
dir. Fakat onlar, Ali Cengizin 

• 
çikolatasına kadar hiç bir §eyini 
eksik etmedi. Kendisini dört ay. 

danberi görmedim. Beni görünce 
sevineceğini sanırım. 

Ali ~engiz bunları dütünürken 
Sultanahmetteki lokantalardan 
birinin önUne gelmişti. Camekan. 
nm önünde durarak tavuklarla 
balıkları aepetmeğe başladı. Buw 
rası dardı. Tam bu sırada kaldı
mnda, strtmda küfesiyle geçen 
bir hamal koluna çarptı. Yerler 
ıslak ve çamurlu olduğu için bu 
çarpıf Ali Cengizin müvazenesini 
bozdu . . Sendeledi ve yere kapak
lanmamak için kendisini güç zap
tetti. Kendisinden geçmiş bir bal. 
de arkuından: 

- Gözün kfü mü !\ayvan! diy, 
bağırdı. (Devamı var) 

funda bulunan gevdiklerine ayn lll••••••••••••••••••ll!!M••••lıl 
ayn aaygdarımı arza nihayetsiz 

teessürüıın mani olmaktadır. Af 
dilerim. 

"'l Nimet 

HABER 
Akşam Postası 

1DARE EVl 
ISTANBUL ANKA~ CADDESi - - ---

l'elcral Adıeal: ISTANBUL BAlS&ls 
Telefon Fııı.uı !18'71 idare; 14.1'"0 
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i t.ıırldyeı UO ltiO 660 ~ KıJ. : 
! l!lcııebl: USO 14D MO 11110 1 
~ il.Art TARiFESi 1 
! ncareı Ulnlarmm atırı u.ao : 
: Heamt UA.allU' 10 tuıuttm. s . . .............................................. .__.. 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
8aadaıfl yen (VAllJT) Matbauı ·, 

B A -L O 
~ · Mevsimin en nezih ve en eğlenceli balosu 

KURUN 
gazetesinin 21/ 3/ 935 Perşemhe akşamı Maksim aalonunda 

vereceği balodur. 
Bu baloya, Kurun gazetesinin nc~rettiği kuponlarını toplı

yanlar bedava, kupon toplamıyan1ar ise 1,50 liralık bilet muka
bilinde girebileceklerdir. 

Kuponların değiştirilmesi ve bilet sahtı, Cumadan maada 
hergün saat 9 dan 18 ze kadar Kurun idaresinde yapılmaktadır. 

Davetiye ve biletler ikişer kişiliktir. 
• 1o ~ • • ._ , . ' . ~. , 

Bu Perşembe akşamı SA~A Y Sinemasında 
Eski boks şampiyonu GEORGES GARPENTiER'oin zafer 

zamanlarına yaşattığı ve kadınlar tarafından seYilcrek 
ıeçirdiği hayatım ve aşk macerasını tasvir eden. 

TOBOGGAN • 
.. ........................... ııiimm ........ P.e.k ... m ... o.h.im ... Y.e .. a.ıa•k•a•b•a•b•ş•m .. u.a.zz.a.m .. 

1
f•i•Jm ... b .... aş•l•''•o•r•· ....... .. 

r varın akşam MEL EK sinemasında ' 
Jönprömyelerin en güzeli GARY GRANT Güzeller güzeli ROSiTA 

MORENO ve sinemanın yeni yıldızı FRANCES DRAKE 
ALFRED SA VOlR'in bir eserinden iktibas edilen 

Avlanan Gönül 
Fransızca sözlü nefis ve sevimli filminde görüneceklerdir 

. ' . . • . . ' ,,, . 1,. ' • ·. ... • • . • .. - • !111 • f ' 



8 
• -

Esir Kadın 
--... ·--·-·.,.,_,__. i 

Nakleden: fi 
< va - "o ) ................................ : 

HABER 'in 
tefrikası 

ı··--........... - ...... ._ .. 

1
. fto. 42 
Aşk ve His Romanı 

Ki.mile, çok iıtirap çekti. Eier ı 
bir kuıuru bir kabahati varsa bile, 
alevlerin yalm dilleri gibi, bu iı
tirap, onun her §eyini pirüpak bir 
hale getirdi ..• 

Artık, onun hüviyetine hakim 
olan annesinin mahzun ve mü· 
kedder hayali değil, babasmm 
katlan çatık ve mağrur tahsiyeti 
olacaktır. 

Ki.mile, batını vak.arla kaldır
dı. 

Her ne olursa olsun, netice ne· 
ye vasıl olursa· olıun, gitmeıi li.· 
znndı. Bu nq'eli, ziyalı ve hava
dar evin muhiti, onun mücadele 
kabiliyetini azaltabilirdi... Daha 
müsait bir yere sığınmalıydı ... Ra· 
batından da bu fedakirlığı yapa· 
ca.ktı .•• 

Allahasmarladık... Sevdiii bu 
bahçe ... Gülünuiyen bu plaj .•• 

Daha timdiden, kendini, ko
ca.siyle kartı kartıya 1rörüyor .•• 
Murad Efendi, ona, akıllıca. ve ao· 
fuca aözler aöylüyor ... Ki.mile, o
nun likırdılariyle alakadar olma· 
ai çalıııyor ... 

O buradan gittikten sonra, a• 
fağıki koskoca salon bot kalacak. 
Odaaıru hiç bir mevcudiyet dol· 
duramıyacak ... Matmazel ile oğlu 
ona mektuplar gönderecekler ..• 
Kamile, saklandığı yerde, bu 
mektupları okuyacak... Sonra, 
beyni, boşluklara dalacak. .. 

Boşluklara... 

Hiç bir ıey dütünmlyecek. .• 
Hiç ..• Hiç ... Saat on olacak ... 

On bir o lacak •• - -----Zaman geçecek. •. Geçecek. •• 
Kamile, pencerenin yanma, ita· 

reti iıitmek için yaklatacak .•• 

-----......... ._____. 

"- Ya ha.bam uyandırırsa .•• 
Korkmuyor da .•• ,, 

Ah, ne fena fey yapıyorlar ... 
Hem, koakocaman kadm olduğu 
halde, Matmazel Jackson, onun 
gibi küçücük bir kızı böyle teyle
re nasıl da sürüklüyor ••• 

Fena teY ••• Fakat tatlı ••• 
Bir daha •.• 
Ukin bu ıef~, ifa.l'et adeta ia

tirap ifade eden bir tekilde ..• 
Ki.mile, kabustan uyandı ... Ya· 

taimda oturdu dinlemeğe baıla-
dı ... 

Dinledi ... 
Fakat, hiç bir ıey ititmiyordu •• 
Mutlaka rüya görmü,tü .•. Ha· 

yale kapılmıştı.. Y alnrz denizin 
hrtırtıaı ititiliyoı·du ... 

Denizin hıtırtııı ve Ditleğin 

havlaması o kadar .•• 
Kamile: 
"- Anla,ıldT ... -diye mJTıl

dandı.- Hizmetçi eve dönüyor .. ,, 

• • • • • • • • • 
Vahid de hummalar geçiriyor• 

du .• 
Erkeklik gururunun en yüksek 

tepelerinden ayağı kayıp da kıa

kançlık, nefaine itimabızlık, ü
mitaizlik uçurumuna yuvarlanma· 
sı, pek feci olmuftu. .• 

Bu yuvarlanıt nerelere kadar 
olacaktı? ... Arkuında deniz var-
dı ... 

Uzun zamandanberi, '-ı,ir gün 
hayatına nihayet vermek,, li.zım 
ıelecetini dütünürdil. 

.(Devamı vu) 

Almanyaya yumurta 
ihracatı 

Sar havza11nın Almanyaya geç
meıiyle mühimce bir yumurta is
tihıal mıntakası kazanan Alman • 

Fakat niçin kendine bu cezayı 
veriyordu? ... Niçin o da annesi 
gibi bedbaht olacak ve ömrünü 
ebedi bir intizara verecekti? Niçin yanın yumurta ithalatında mühim 
botuna bekliyecekti? deftiklikler olacaktır. Bu itibar-

y k, k B d l ·ıikt· Ah la Almanyaya mühim yumurta it. o yo ... u, e ı ı... -
makhktr ... Budalalıktı.. Bunu kat' halatı yapan memleketimizin va -
iyen yapmıyacakb... • ziyeti alaka ile takip edilmekte • 

Gayet basit: Hiç bir değiıiklik dir. Alakadar makamlar bu 
llzım değil... hususta bir tetkik yapmıı,ardır. 

Hem timdi uyuması dalıa İsa· Bu tetkike nazaran Sar havza -
bet olur ..• Uyusun ve yarına din- smda yılda 40 milyon yumürta ye

lenmi9, sakin ve sağlam dütünür tiıtiri1idğinden Almanyarun 210 
bir dimağla kallum... milyon tutan ihtiY.acı konmıak için 

Genit yatağında döndü, yer• hariçten 170 milyon yumurta it -
le9ti ... Uyku vaziyeti aldı... Bük- hal etmek mecburiyet inde kala • 
tüğü kolu üzerine batını yaaladı... cağı anlaıılmaktadır. 
Öbürüyle, örtüyü kaldırdı.. Par- --o-- . 
maklariyle saçların~ düzeltti... Kurtarılan bir vapur 

. Hemen hemen uyum ut. gibiy· Roman yada ITa ~iden Anverı 
dı ... y a.1ıut, ha uyudu, ha uyuya- r manına giderken bir hafta evvel 
~ kvaziyetteydi.. Belki rüyaya Çanakkale boğazında Akbat mev·· 
bıle dalmııtı... kiinde kayalara oturan 5200 ton 

HABEP - Akşam Polfan 

ltalya ile 
Habeş' er 

anlaşamadllar 
Cenevre, 18 ( A.A.) - Ha

bqiatan hükumeti Ulualar Ku
rumu genel katipliğirıe bir 
muhtıra göndererek, birkaç 
ha/tadan beri ltalya hükume
tiyle cereyan etmekte olan 
müuıkerotın akamete uğradı • 
fını büdirmi§tir. 

Bu notada, gerek o mü.zcı. 

kerat ve gerek l tal yanın tuke
ri ha.zırlıklan hakkında ma • 
lUnıat verilmekte ve Habqi. • 
tanın Ulu.lar Kurumu lıonae
yine vaki olan •on müracaati
nin, en kt•a bir zamanda na • 
.zan itibare alınmaaı oe tetkiki 
iatenmekteclir. 

Sanatoryomda 
mahpus! 

Dolfasun yerine gUz 
diken sefirin 
mahktl.miyetl 

Dr. Rtntelen 

Eski Avuıturya BaıvekiU Dotl
fuu'un öldürüldüğü zamanlarda, 
A VU1turyanm Roma Elçiti bulu-

nan doktor Rintelen, yeni teıek· 

kül edecek kabinenin baıvekili 
olmak kararındaydı. 

Doktor Rintelen son defa yapı· 
lan muhakemesinde ebedi hapse 
mahkUın oldu ... Bunu ajanı ha· 
berlerinde okumuıtuk. Fakat ln-
gil:z gazetelerinden birinin Viya· 
na muhabirinden aldığı habere 
ıöre, mahkemenin verdiği bu ka
rar, mahkfun Rintelen'de pek bü· 
yük heyecan uyandırmamıtbr. 
Çünkü, yazıldığına göre hapisha
nede değil bir sanatory.omda ya· 
t.ıyacaktır. 

lngitiz gazetesi şöyle diyor: 
"Bu, hükiimetle R ·ntelen ara· 

smdn gizli bir anlaşma neticesidir. 
Nazilerin hükumeti düşürmek yo· 

lundaki teşebbüslerinin hakiki hi
kayes' ni pek açmamak üzere Rin· 
telen aöz vermİ§tir. Avusturyada, 
bir çok mühim sıyasal şahsiyetler, 
bu hükiimet dü§iirümü teşP.bbüıü 

_ 19 MART - 19.15 ~ 

Habeşler millet değildit 
rehberliğe muhtacdırlat 
Krallar . krahnın memleketini 

benimsemek isteyen ltalyanıar 
böyle propaganda yapıyor 

ltalya ve Habet meıeleıinin 
yeniden bat göıterdiği yazılıyor .. , 

Habetiatanm hükUınet merke- 1 
zi olan Adiı'ababadalri müzake· 
reler bir çıkmaza giım·9tir. Ora• 
daki ltalyan Elçisi Kont Vinci, 
kendiıine verilen talimatm bir a• 
dun bile iler:sine gitmek isteme
miıtir. 

ltalya, bala tarziye, İtalyan 
bayrağına tazim ve ağır tamirat 
istemekte ısrar etmektedir. 

1928 müahedesindeki kayda 
göre, bu meaeleyi bitaraf bir tah
k.k heyetine veya hakem' e müra· 
caat usulü ile halletmek yoluna 
da meyletmektedir. 

Habeı1iler, timdi, Romaya doğ
rudan doğruya müracaatla ıu sor
ruyu IOnDUf )arda; 

"ltalyan hükUllleti hakem usu· 
lüne muvafakat ediyor mu?,, 

Geleec.k cevabın menfi olaca· 
ğından hiç ıüphe edilmiyor. ltal· 
yan Baıvekili, hakeme müracaat 
usulüyle bu güçlüğü balletmeğe 

taraftar görünmediği g:bi uluslar 
kurumunun müdahalesiyle bir hal 
çaresi aramağa da yanaımıyor. 

Uluslar Kunnnu ite müdahale 
etmek istediği takdirde İtalya ku

. rumdan çekilip çıkabilirm't de .• 
Şimdiki halde lta1yan propa· 

ganda11 Habetistanın bir devlet 
dahi olmadıiı kanaatini 
dmyo • Bu ülkeyi 0aııarfi içınde 
gayri medeni ve gayri mütecanis 
muhtelif akların bir arada bulu· 
nuıu,, teklinde tasvir ediyor. 

"Azione Kolo'anle,, isimli ltal· 
yan gazetesi diyor ki: "İtalyanın 

Habeıiıtanda teenüı etmeai far! 
neden mülhit ıurette aylan ıeli' 
yor? Habeıiatan, hiç tüpb.,,iı 
rehperlik ve yardım ihtiya~ 
dır ... ,, 

Diğer taraftan haber ~rildili' 
ne göre, ltalya Şarki Afrika ıoiif 
temlekelerinde garnizonlar ~ 
makla birlrkte çok miktarda ah•~ 
de göndererek oralarda i.kin et· 
mektedir. 

B:Jhaaaa iıçiler gönderilın~ 
ve kendilerine yüksek üc.ret veril' 
mektedir. 

Günde dört liraya kadar acı' 
alabilecek İtçi vardır. 

Bu para, ltalyada mühim ~ il" 
gündelik sayılmaktadır. Binler" ~ 
itçi daha t·mdiden Afrikad-' 
ltalyadan hareket etmittir. 

ltıizliiin en çok aezild' ğl r-ıt 
poli tehrinden bir çok kimsel• 
listeye yazılmıfbT. Röyter aja"'1' 
nm bildirdiğine göre, bunlar bit 
kaç sene orada kalacak ve öz I"' \e 
yadaki itsizliği de azaltmıı oll' hil 
ca.ktır. ~ 

Tahmin edildiğine göre ı ,S(/J 1 
asker, 3,000 Fqiıt Milis kı~ 1b 
1,000 tayyareci ve binlerce ihti,., ha 
sahibi i~i müstemlekelere gilJlljf di 
tir. 15,000 asker daha gitinek U' 
zeredir. 

24 den 54 yaşına kadar göJ 
Ja1o• .. ı..---1'••i-I• .. 

ltalya aa1cer göıtderlyoP 
Napoli, 1! (A.A) - lçiod' 

18 zabit ile 400 nefer bulu-
Montnegro vapuru Şa.rki Afrik•' 
ya müteveccihen hareket etmiıtit' 

Boksör Şmeling gene "' 
elı.emmiqet kazanıqor 

Son muvaffakıyetini Hitler 
telefonla tebrik etti 

Eski dünya ağrr sıklet pmpi· 
yonu Makı Şmeling, Amerikalı 

Stiv Hamas'ı Hamburg'da yendi. 
Buna dair gelen laf ı:Jitı veriyo· 
ruz: 

Dövüt dokuzuncu ravnd'da 
hakem taraf rndan durdurulmut· 
tur. Hamas berbat bir halde idi. 
Aldığı darbelerin tesiriyle ağzı 

burnu kanıyordu. 

Belçikalı Bay Falloni idi. Ri~ 
gin yanında da bir Amerikalı bi1 ll;i 
Alman yan hakemi bulunuyordt" ~ 

ikinci ravndda Şmeling'den 1' ~ 
diği bir yumrukla Hamas ipler~ 
üzerine dütmüttür. •it 

Hamasın ıon çalıfma metodd ~ 
nu, Şmeling gayet ustalıkla f•f 
dasız bırakmıttır. 

Neredeydi?... buğdy yüklü İngiliz bandrralı 
Denizin hıtırtısmı mı duyuyor, Verlomıilia vapuru Türk Gemi esnasında kendilerinin rolünü a· 

Yokıa korulug .. un yapraklarından K çığa vurmak istememektedirler. 

Şmeling bütün dövüı müdde· 
t' nce faikti. Böaylece geçen yıl 

Filidelfiya' da puvan hesabiyle 
mağlubiyetin'n acısını çıkardı. 

Yedi ıekiz ve dokuzuncu ra.O~ 
larda Şmeling müth. t kükre.oif 
Hamas'ı üç defa yere vurmUf, fıl' 
le altıncı ravnddaki vuruıta ti•' 
mas dokuz sayıya kadar yerdi 
kalıuıta. 

urtarma Anonim Şirketinin A-
ık h rrt ., Ve bu adamlara göre bugünkü 

ç an ış ıyı mı···· lem dar ve Li.mina vapurları tara· mahküm Rintelen "bu itlere dair 
çok fey bilen,, b '.r ıima olarak ta· 
nınmaktadır. 

Artık lier feyi biribirine karrt- frndan kurtarılmııtır. Kurtarılan 
trrıyor ... Zaman mefhumu geriye 
doğru kayıyor ... Matmazelle bir
lilde, pencereye dayanmış, bekli
vorlar: 

" B 1 k ·., - - u gece ge ece mı .... ,.~ 
Ne azap .. . 
lıte geldi .. . 
itle itaret verdi ... 
Matmazel Jackson, onu, niha· 

yetsiz koridorlarda, ıof al arda ıü
tüklüyor ... 

Yeniden bir İpret .•. 
Ne sabırsız, ne tedbirsiz adam 

bu Vahit ... 

gemi b~r kaç gün sonra kendi ve
aaitiyle Anvets yoluna devam e· 
decektir. 

--o
Yeni neşriyat 

BOyUk gazete 
Büyük gazetenin 21 nci sayısı 

çok güzel bir kapak içinde, zengin 
yazılarla çıkmıştır. Bu sayıd'a, bir 
çok meraklı resimler, son Yunan 
ihtilaline, Girid isyanlarının tari· 
hine dair tayanı dikkat makfleler 
vardır. . · 

Mahkeme, 10 günlük bir mu· 
hakeımeden sonra, tedit biyaneti 
vataniyeden kendisini suçlu bul
muf; suç, öldürülecek Dollfuu'un 
yerine kendisinin Baıvekil olmağı 
kabul ebnesi teklinde tesbit edil· 
mektedir.,, 

-()--

Hollvut 
Holivueun 14 üncü sayısı, Fe

riha Tevfik' in büyük renkli bir 

1 
reami ile en son haberleri havi o
larak intitar etmiıtir. 

Maç, bilhassa bu oyun için ya
pılmıt olan Haneastik isimli hol· 
de ve yirmi bin seyirci önünde ol· 
du. 

Ve ilk defa olarak maçm tele· 
vizyon resimleri telsizle Londra· 
ya Parise ve Nevyorka geçirildi. 

Şmeling timdi bu zaferle, gene 
evrensel bir ünvan kazanmak üze
re Ma1" Baer gibilerle çarpıtma 

sırasına geçm· t oluyor. 

Şmeling'le Maks Baer bu yaz 
Nevyorkta dövüteceklerini bile u· 
muyorlar. 

Hamaı son oyun için 5,000 in· 
ıiliz lirası almıttır. Orta hakemi 

., 

Diğer devrilitler, bir "naJc-~ 
derecesini bulmuıtur. Bazan ipi 

üzerinde tama.men kendiııd.~ l 

1eçmi9 olarak lmlıyordu. Keııd• "\ 
güçlükle müdafaaya kalkıtıyord1f' ~d 

~ )' 
Aahali maçm durdurul-'

1 
"' 

çin haykırıyordu. Nihayet bak~ ._. 
"Stop it!,, diye haykırdığı ~, ~ 
Hamas büsbütün bitlôı bir ~ 
deydi. ~ 

Alman Reisicümhuru ve ~ 
kili Hitıer, Şmeı ng·ın bır el 
olan karııı Anni Ondra'ya telef if -t 
ederek kocaımm muvaffakiyet 
den dola11 tebrik etmiftir· 
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Yakında balık-

çılara ağların, ol
taların başında 

ellerinde birer 
kitap göreceğiz! 
ve kimbilir balık
çılık pek yakında 
ne sekle girecek 

Balıkçılık mektebinin tatbikat gemisi mektep nlıtımında Jflünlhte Kümtlerhcws caddesi ve /ıQdi scye salıne olan Sinagog 

Dört tallebeli 
leyli mektep 

AhnantJa mefduB.u 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Münih Yahudi hav-
#alta limanında balıkla 
l"ın sarayında bir saat .. 

rasında bir hlldise 

leiiçük midye, kendcsini y~mel1: istiyen 
kuşu öldürüverdi l 

Münib (Hwwi) - llu hafta 
büyük sinagogla mühim bir hadi -
'ae oldu: (Pierstein) adh bir A • 
vuıturyalı musevi genci hahamın 
nıutat vaizleri arasında ayağa 

kalkarak: 
"- Kulağım Hitler'e vermedin 

Size bir bi1°mece aorayım: la • raft" çıt yok •• Bura11 bir mektep • mi? Hala uyuyor musun? Şu za -
'-nbulda topu topu dört talebesi ten daha çok, ıahipleri göç etmiş ı vallıları hala (Turisina) sözleriyle 
olan mekteb neresidir?. Acaba bir eıki zaman konağını andırı • kandırmağa mı çahtıyoraun?.,, 
hilir misiniz? Pek zannetmiyo. yor •• Ben deta bu ıükunet yadır· Diye haykırmağa ba,lamıştır •• 
tı&ın. Onun irin ıizi biraz hayre- aama

0
1Ya baı'amı•bm ki r1htıma bı·r '· Sinagogta büyük bir kargafalık ~ " ~ Kü~·ük midye avladığı l\U§Un 

~ dütüreceğini tahm'n ettiğim bu motör yanaştı ... içinden Deniz Ti- gagcmnda.. ve heyecan doğuran delikanlının 
0ıl-... · b b · l M kt b' t ı b 1 · d b' sözleri. asri zihniyetlerle büyu·· • a.•,u ... cenın ceva ını en vereyım: care e e ı a e e erın en ır 

k · kaf l k G 1 1 • bir pencere önünde müessesenin mu··, olan bazı aençlerı' de harekete ı enıtıtüıü.. : e çı tı. e en er erutıtünün ııı 

Evet, Ba'ık enstitüıil, Balta li - dört tanecik talebesiyle birleşti de İ§ proğramını anlatmağa devam getirmit ve hadise büyümüştür. 
lbanıooa, Ökonomi Bal<anlığına biraz ıeı, ıada. gürültü, hareket ediyor. Açıklarda bir kaç balıkçı Müteassrp yahudilerden bir 
~~, 'k k b. L-·ı k b' d d A, · · ld kayığı var. içlerinde oltalarının çoklarının hücumu u··zen'ne (Bı'ers· s•ı yi.ı se ır taııaı me le ı · uy um. '4eta ıçım açı ı. 

'ıf dir V 1. 1 d.. E · .. 1 k b' "d. batında tevekkelane boyunlarını tein) susturularak sı'nagogtan dı-• e ııe mezunu o an ort nıtı:unün ça ıı an ır mu iı· 
iJI adet leyli talebesi vardır. r6 var: Bay Nuri... Bir taraftan bükmüt hekliyen fakir bir kaç ba- ıarrya atılmıısa da, iyin tamam· 

Bu talebeler, enstitüde balıkçı • gündelik it!ere bakıyor, bir taraf- lıkçı... }anmadan herkes birer birer Sina· 
lığa rnütea'lik nazari ve ameli tan bana mektebin maksat ve faa- Balık Enıtitüıil, balıkçılara a - goğu terke me<:bur olmuştur. 
\.ıtun biJrıilerl okuyoi1ar. gendi - liyetin: anlatıyorı meli dersler vermek, onların bilgi (B!erstein) ile görüten bir ga • 
~ine, hükumet tarafından ayda "- Enstitü, sulanmız:Ja bulu • noksanlarını tamamlamak için ha· zete muharririne bu münevver ya-

d' elliıer lira ücret verilmektedir •• nan batıkların cinsler:ni, her mev- zırlanıyor, broşürler bastırıyor. hu:ii genci fU sözleri ıöylemittir: 
Oç ıeneJik tahsil devresini bitir • ıime göre, nerelerde bulunduk • Pek yakında balıkçılan ağla· '

1
- Ne Hitlerciyim .. Ne de 1rk -

' dikten ve bakalorya'armda mu • lannı, ıu'arımızın muhtelif cins • nn, oltaların başında e!lerinde b:- da§larımın dedikleri gibi bir ihti· 
İt' t&ff ak olduktan aonra diploma· lerini, her mevsime göre, nereler· rer kitapla göreceğiz. Ve gene ya- lalciyim .. Küçüklüğümden beri ıi· 

~~ını a'.acak ve yurdun muhtelif de bulun~uklarını, sularımızın kında, hangi cins balıkların, han-' nagoglara devam eder'.m .. Bir ta • 
-Ote1erinde ihtisalarna göre va- muhteJ:f tabakalarına aid hararet gi mevsimlerde, hangi ıularda ve raftan da Üniversite tahsilini bi -
'ilet-er alacaklardır. ve kesafet derece!erini, gene sula. hangi derinliklerde bulunduğu 1 tirmek üzereyim. Vaizin üç bin 

lçinizdenı rımızın balrk gıdasmı teş!dl eden an!aşılınca balıkcılık kimbilir ne j •ene evvelki şeraite göre ıöylen • 
- Canım, balıl<çı'ı~m da ihti • hurdebini • bir k11mı nebati ve hale girecek?•• mit o!an nasihatlerini dinlemek • 

l'-•• mihtisaııolur mu imit·• Balık bir kısmı hayvani olan • pilakton Balık gemisinin süvarisi Bay ten usandım. insanların gök yü • 
::.-lıktır .. Sa.lanın ağı, atarsın ol· cin.alerine göre bulundukları mın • Ali ile enstitüyü gezmeğe başla - zünde uçtukları, ve deniz altından 
"tı, bekler, kısmetine ne çıkarsa takatar1 tesbit ediyor. dık. Yatının orta kat sa'onu balık yürüdükleri bir a11rda, Mu.sanın 
~kır, top!arsrn.. Şimdiye kadar Bu pilaktonların ıahalarmı ve müzesi haline konulmuş. Taş mer
~lıkçılık edenler, itlerini san'at • nev·ıerini, mevsimlere göre bulun· divenleri çıkar çıkmaz büyük bir 

;Si" :nnı mekteple mi öğrendiler? 7 duk'ar1 mmtakalan tesb!t etmek, cam vitrin içinde koç büyük'ü~ün
bi1 ~lığın bol mevsiminde .. Köprü - o gıdalula yaşayan hayvanların de bir deniz kaplumbağa51 ile kar 

~il altından küllahıml atsam bir da orac!a bulunacaklarını tesbit fı kar§ıya geldim. Bay Ali: 
l ~k bahk çıkarmm diyecekler etmel< demektir. Bu ıebeple de • - Bu bir fey değil bundan çok 
llUlun b ık· nı'zler·ımı' t k 1 1 daha büyüklerine tesar'üf ediyo -ur e ı... z mın a a ara ayrı mış • 
l' Fakat, kazın ayağı böyle de • tır. Enstitünün balık tetkik ge • ruz.,, diyerek geçti. Sağa döndük. 
~ıniı .. Enstitüyü gezdikten sonra, misi ile buraları dolaşılır. her Bir öküz kafasından daha büyük 

lrkçı!ığın zeytin yağı eıirgen • derinlikte ıu numuneleTİ almak, bir ba~ iskeleti ... 
~erni,, limonu sıkılmış taze bir ve deniz taranarak ve muhtelif - B' r Yunus ha lığının kafası,, 
1'kara lüferi, eski bir birdak ta· balık numuneleri tutmak, bunlar decJ:ler. Korkunç bir şey ... Sıra sı
~bla gövdeye ind·rmek kadar üz~rinde, ayni tababette olduğu ra vitrin!erde muhtelif deniz ne • 
d· l•y obııadığına kanaat getir • gibi teırih amelyieai yapılmak ıu- hatları, ham ve işlenmiş süng"!r)er, 
lllı.. retiyle çalşıhyor. deniz kestaneleri, şi~elere y\!r!eş· 

d tnstitüniln daha yeni boyanmlt Bunun için, emtitüde Hidrobi • tirilmit yüzlerce balık tipleri gö • 
~lkıir kapısının önüne geldiğim 1 yoloji, Hidyografi ve tekno!oji rülüyor Eiı vitrinin önünde dur • 
~illan, hafızam, insiyaki b:r ıu - kısımlan için üç Alman mütehu- dum. Kocaman bir istakoz boy -
tı t~ mazinin dehlizlerinde dola,- sıs çalışmaktadır. Çalışmamızın nuzlarrnı ıermiş yatıyordu. 

' neticesi zamanla alınacaktır. Di· -e Ne büyük istakoz ! demi~ 
ltt~ir zamanlar, memleketi, kendi ğer denizci devletlerde bu ensti. bulundum. Güldüler: 
ltt'k canı için bir pula ıatmağa tü gibi ıekiz on tane vardır. Ga- - Bu iaıtakoz değildir. Buna 
~d an bir kara heyulaya kölel"k yemiz, balıkların. ıstıfuını temin böcek derler. lstakoza çok ben:zer 
>,~11 ~ir beyinsizi hatır:adım .. Bu etme!<, balıkların en muvafık av • o kadar ki bazı J:.alıkçrlar b:Je n) • 

'-' ı; bır zamanlar, ona yatak ol • Jsnma tarzını teıbit ederek alaka· danır!ar .• , diyerek ceni hakiki . s• 

~i' la damgalı idi. Şimdi, bu ye- cJar'ara bildirmek, balıkların ko • takoz kol!eksiyonunun yanma gö· 
, ~~f haknnh haliyle bir günahın runmasına çalıımak, nesilleri türdü!er. Bir vitrinin i~ine de mid-

~d•rclini verm:f bir insana ne munkariz olan1arm sebeplerini yeler ve çe~it çeşit deniz kai:-ukları 
~~~ benziyordu. bulmak, muhtelif konserve ,ekil • dol :lunılmuş. Burada, insanı balık 

"ı lıcaıesenin temiz ve yeknasak, terinde ameli ve sınai inkiıafa çı'ığa heves'en ·ire-:e!t blr ~ey c'a-
tİ ~ 1!'1 elbiseler giymiş hademeleri, varmaktır.,, ha var: Midyelerden çıkarılmış i·' ;; -ı:; tcnit bir ms:afir salonuna Enstitü müdürü, bana vakitsiz rili ufaklı ind!er ••• 

1 •r. bir bahar güneşi altında pırıl pITıl ı Müzeden sonra, enstitünün la-
lte.r taraf aeaaizli.k içinde ••• Et· yanan Boğaz içine açılmıı geniı boratuvarmı, soğuk hava, tuzla• 

ma, tütsüleme odalarını ağ mahal· 
lini gezdik. inanır mısınız ki !>alık 
ağlarını bile Avrupadan alırmı§ız. 
ş·mdi enstitüde her §ey yerli ma. 
lndanolmak iizere mükemmel ba-
lık ağları yapılıyor.Artık balıkla

rımızı kendi ağlarımızla tutaca • 
ğız. 

Son olarak, balık avına mahsus 
olan (Balık) ismin:!e gemiyi de 
gezdik. Enstitü mütahassısları ve 
talebeleri zaman zaman bu gemi İ· 
le seyahatler yapıyor, tatbikatta 
buhmuyorlarmı,. 

Biz gemide iken, talebeler ga -
gası bir midyeye çıkışı::u,, ölüm 
halinde iri bir deniz kuşu ge!irdi· 
ler. Hayvan can çeki§İyordu. An
lattılar: 

- Kuı, su derinliğine dalmı§ 
ve dihde açık duran m :dyeyı ye -
rr.ek istemiş: Fakat midye tam bu 
Mrada kabuklarını kapavınca. ga -
gası sıkışmı§, ka 1 mış. Hayvanca -
ğız, bir çok debelemeden sonra 
midyeyi yerden koparmı~ ama, ca
nını kurtaramamış ve pisbo~azh
ğına kurban o1mu§tu. 

Den=z ku~u öni:miizcle can ver
c1i. Onu, ~a..,r~rnı h~tA bırakmryan 
katil rnHye ile birlikte müzeye 
gö~ürdüler. 

lhaan Arif Gökpınar 

tükürüklü parmağiyle körlerin 
gözlerini açmanın bir keramet ol
madığını bizim hahama anlatmak 
iıtedim . ., 

Cehaletle mücadele etmeğe ka
rar verdiğini ıöyliyen delikanlı 
hayatını tehlikede görerek, hadi • 
ıeden iki gün ıonra Münib civa • 
rında bir köye gitmiştir. 

Müteassıp yahudileri fena hal• 
de aıabileştiren bu hadise Hitler· 
ci gençlere aksetmit ve (Biers • 
tein) nin bu hareketi takdir edil. 
mittir. 

(Bieratein) iltica ettiği bir Al • 
man köyünde muallimlik yaparak 
hayatını kazanacğını ıöylemekte 
ve köylülerden himaye görmekte
dir • 

Münihteki yahudilerden bir 
çokları başka mem~eketlere hic • 
rete hazırlanmakta olduklarını 
söylemiılerdir. ı 

H:tlerin büyük şehirlerde kur • 
duğu (içtimai muavenet teşkilatı)' 
medeniyet ve terakki dü§manlı • 
ğmı gösteren müteassıp yahudi
lerin mağaza!arın:?an alıt veriş e
dilmemesini hususi beyannameler
le ilan etmİf ve bu mağazaları 
halka tanıtmıştır. 

Berlinden ve civar memleket• 
lerden Kudüse hicret edeıa yahu • 
dilerin Flistinde (Siyonizm) itti • 
hadım husule getirmek üzere kırk 
senedenberi çahşan Avrupa mer
kezlerni:leki murahhaslarla tef • 
riki mesai eetikleri ıöylenmekte • 
dir • 

Siyoni:tlerin 1921 Viyana 
kongresinde neşre:tikleri bir be • 
yannamede şu sallrlar yazıhydı : 

"lrkdaşlarımızın top!u bir hal
de her hangi bir memlekette uğra• 
yacak!arı tecavüz ve hakarete 
madrleten tahammül imkanı lml-
madığı takdirde, siyonist te~kila .. 
tı onlara maddi yardımlat temi • 
nine ça!ışacak ve hayatlarım ko • 
ruma çarelerini araştırac'll<tıT.,, 

Mün'hteki yahudiler Viyana 
kongresinie kabul edilen bu 
maddeden istifade etmek kastiyle 
Kudusa bir murahhas göndemıiı • 
lerdir. 

Hükiimet ferd halinde hiç kim• 
senin seyahat veya temelli olarak 
memleketten ayrılmasına müma • 
na:ıt etD"emektedir. 

KuJüse giden yahudilerin hü • 
tün Almanya :laki ırkdaş!arım Fi
listine çe!:melerine imkan olma • 
dığı için, Sinagog heyeti, hicrete 
hazırlanan yahudileri yatı,tırma • 
ğa ça 1ışmakta ise de, her gün pa
s:>.!)ort 1 ar.rnı alan!arın sayısı çoğal
c!ı~ı görülüyor •• 

Hükumet Almanyada (S.yonist 
prensipleri) ni güden yahu.dile.ri 
f iddetle takib etmektedir. 
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Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
esamısını neşrediqoruz 

Sivil tayyarecilik müthiŞ 
bir tehlikedir! 

. Son sistem yolcu tayyareleri, bomD8rdıman 
ocakları derecesinde yıkıc~ bir silahtır ZB/Z/935 tarilali bilmecemizinJ 

Jofru ~lanmUf ıeklini bugün 
neırecliyoruz: 

1 - Saraybuma, Z - Maar
burnu, 3 - Kireçburnu, 4 - San
Jıkburnu, 5 - AkıntıbUTnu, 6 -
Zeytinburnu, 1 - Kalburnu, 8 -
Modaburnu •• 

Doğru bulanlardan lzmirde 
Tilkilikte Muzaffer oğlu Sadi 
Gültekin 1 inci, K-dirgada Mela
hat Günay 2nci hediyemizi kazan
mıtlardrr. 

KAKAO ka:r.ananlar 

3- Betiktat 18 Nuri Tür1'otlu, 
4 - la. erkek L. 746 Ihsan, S -
Ticaret mek. Faik, 6 - Paqalb 
3 Maide, 7 - Unkapam 40 Mu· 
tafa, 8 - Kurtulut 64 Naci 9 -
Beyoğlu 29 uacu aıek. SeYiaı Ce
mil, 10 - Kuıtulut Bozkurt C. 
Suan Adil, 11 - la. erkek L Hik
met, 12 - Çenıelk&y ait d9ktoru 
kızı Melike, 13 - Cihangir Güzin 
ŞükrG, 14 - Panpltı 2 Selami 
Kur&11, 15 - Vefa L. 268 irfan, 
16 - Panplb 3 Malike, l 7 - 15 
inci mek. 663 Amman, 18- Kara 
gümrük 50 Cemal, 19 - Davut· 
Pat& orta mek. 2217 Mahmut, 

BOSK.01 lıasananlar 
.21 - Şehremini 40 Bekir, 22 

.- Davutpqa orta mek. 288 Fuat. 
· 23 - ıs inci mek. 793 B~ 24 
- Haydarpap. 4 Fatma Haynar, 
2S - DaTlltp9fa 8 Fatma. as -
BetQdif 8~, 27 - PangaJ. 
tı S Bedriye, 28 - Kurtuluı 64 
Gilzln, 29 - 29 unca mek. 508 
Sellhattin, 30 - Oaldidaı 63 ca. 
vide, 31 - la. Ankara cacl. 157 
K&muran, 32 - la. esnaflar cemi
yeti Bakiye, 33-Vefa L 272 Nec 
mi, 34 - 12 nci mek. 362 Omer, 
35 - Panplb 2 Muazzaz Selimi. 
36 - Edirnekapı 17 Numan, 37 
- Huanpap 2 Ozcan, 38 -
Cemberlitq 8 Sefer, 40 - DiftD. 
yolu 128 Salih. 

K.lr AP luaananlar 
41 - Buna 84 Ziya Raif, 42 -

Erkek L 4S - Sabri; 43 - ~ • 
ioloilu 1 t ŞükOre, 44 - Ankara 
poata itleri M. Hiianil, 4S - E,Op 
27 Zehra, 46 - Boyacıköy 115 
Bülend, 47 - 8 acı mek. 412 lh
an, 48 - 25 İDcl mek. 468 Ali 
Sami, "49 - K~ 18 Re
tat, 50 - . Edirne 38 Feriha, 51 
-Ankat Zip km Zehra Ba,...ı, 
12 - linci mele. 288 Slrena, 13 
- Kocamuatafa papıc>2 Mehmet 
14 - Fatih 9 Emin, 55 - Panpl
b 1 Kadri, Si - 44 ündl mek. 
2 Kamber, 57 - Çapa kıs Mu. 
mek. 345 Malike, 58 - 59 unca 
mek. Arpluya, 59 - Boatancı 98 
Saime, 80 - 44 6ndl mek. 389 
Macide. 

DEFTER lıaontınlar 
ıı - ıs inci mek. Emel An, 

12 - lt-unca mek. 181 Mahmut, 
83 - Gedikpap. 9 Anteıla, 14 -
Vefa L 898 Feridun, 15 - Ka
batq Zafer S. Fahrilmd.a, 87 -
&e,.uıt 29 Nenin, 18 - lıtikW 
Jileti 209 Fenu, e - Kumkapı 
4 Diruhi, 70 - Fatih 1 l Cemal. 

KART luaananlar 
71 - Diftllyolu 128 Salihı '2 

- Orta mele. 1l7 Safa, 73 -:- 2S 
inci mek. 79 MeYhihe, 74 - ıca. 
çillmnutafa pqa Fatma, 71 -
o.... ..-..121. .. ,. •• , 78 

Topkapı 19 Betül, 77 - Üsküdar 

Saatte 200 mil yapabilen Ava· 
kar adlı ve lngiliz "lnperi<\l Air· 
ways,, kumpanyasına ait yeni ya
pılmıı bir tayyaredir. 

Bunlar harp zamamnda 
tehlikeli olabilecekdir . 

5 Mükerrem, 78 - 24 üncü melt. 
321 Leman, 79 - Noter kitibi Er
doian, 80 - 5 inci mek. Selahat
tin, 81 - 11 inci mek. S-A Ha
lil, 82 - Orta mek. 572 Nadir, 
83 - Bailarbqı 60 Ayten. 84 - \ 
Davutpafa 247 Akyıldız, 85 -
Sultanahmet 153 Ahmet, 86 -
24 üncü mek 558 Saime, 87 -
İs. erkek L. 396 Burhan, 88 _ Avrupa yeni bir ıiliblanma 
Atikali paıa 11 Gülseren, 89 _ tehlikesiyle karıılaııyor. 
İıtanbul L. 23 Selihattin, 90 _ Şimdiye kadar yapılan müca· 
Oıküdar 63 Caride, 91-Beyoğlu deleler, ıu veya bu kuvvetin; 
40 Nermin, 92 - Samatya 52 top, tank, harp ıemiıi ve hombar· 
Berç, 93 - 15 inci mek. 3 den dmıan tayyareleri yapmamaları 
Melahat, 94 - Fener 4 Mitat üzerineydi. 
Akın, 95 - Tophane 28 Cemal, Bunlara doğrudan doiruJ& 
96 - Ulua matbaumda Burhan, "Silahlanma,, deniyor ve mevcut 
97 - Amelihayat 229 Cemal, 98 muabedelerin takyiclatma niabetle 
- 28 inci mek. 196 Omer, 99 _ mümkün olduiu kadar arbn•ma11 Fakat yeni makineler umarla- &lir. iki~ ton &dar yük tqıy• 
Is. erkek. L. 1ı7 Orhan, 100 _ tehlikeli bir tekil almamaıı için myor. Bu yeni makineler daha çok bili70rlar. Ve madeni surette 
Panıaltı Poyraz ao •. 19 Selma, 101 çalııdıyordu. Fakat bqün, Jenİ hızlı olacaktır. Hatti yeniden e- l&Dllllf kanatlarmm dibinde 
- Samatya Ştikrü Ozcan, ı 02 _ bir tehlike nr ki, tamamen ıivil aana almakıızm uzun mesafeler ba iddibar edilebilecek uyguO 
Gedikpqa 26 Feyyaz, 103 _ aabadadır. Sivil abada batla • katedebilecektir. botluldar meYCUttur. 
Kadıköy 480 Hamdi, 104 _ 1. K. mak üzere ve hatti batlamıt olan Gizlice ıilihlanmak latiyen lklnci muf Alman ticari tar 
L. 1074 Saliha, 105 _ Kadıköy bir faaliyet, yamı derhal ukerl her haqi bir devletin ticari yol· yareleri, dilerine niabetle çolJ 
288 Nülıen, 106 _ Kadıkay 20 olabilecek bir mahiyettedir. larcla kullanılmak üzere tayyare. ıüratli poata tanareleridir. Sil 
Orhan, 107- Davutpaıa 268 Fu- Devletler araımda, yann müt- ler imal etmeafnde hiç mü91dlllt hah ıicliti aaatte 200 milden ftr 
at, 108 - Oıküdar 5 Mükerrem, bit bombardıman tayyareleri ha - yoktur. Ve eeaa itibariyle bunlar kandır ... 
109 _ S. K. s. M. 20 Sabahat, line ıirebilecek ıivil tayyare yap .. ukerl makinelere muadil ~ Framap ıelince, IOD Od 
110 - Rumeli K. 58 Necdet, 111 ma yarııı, en zorlu devreaine ıir· maktadll'. içinde Avrupa yollannda mü

0 

blllP1 
- Erzurum 462 Selimi, 112 - mektedir. Bu ·maJrinler hem 8yle utaldc- meliyet Ye halı aldit itiharile .,. 
~ioıman pa9a 466 Hul6ıi, 113 Bu.ıün ticari maksatlarla 1"" lı plln tlzere yapılmaktadır ld, ileri tanveleri oltaya koymak 
- 11 inci mek. l>-A Halil, 114 pılmıı olan ıon ıiatem tayyareler en ula bir teftlt neticesinde, hat- tamr. 
- Beykoz 8 Viktor, 115 _ 8 in- içinde tebik itibariyle bombar- ti mntehaunlar bile, iyi lmralmaf lqllterenln ftSlyetl de, ı 
el mele. 239 Fikret, t 16 _ 45 in- dıman tayyarelerinden daha yük. bir ticaret tayyaresi kartnmda müzdeki iki yıl l~inde blabl 
d -~ ...,_, ~ tek olanlan vardır. balunduklannı unacaklarchr. · delifecektlr. Poeta Ye telpaf 
mek. 71 Fani, 118 ·- Kuzgun- .;..MeaeUl buıün to.ıUteMte en 1937 Pm- .. mma cloffa DNtlain ltlıiml mm 
cuk 1 Celll, 119-18 inci mek. hızlı bombardıman tayyareai 1&. meydana ıelecek olan ıiVll tana- BG16i Britiiij&J& ba'ft J01lf 
599 B:0.han, 120 _ Samatya 8 atte 170 mil yapmaktayken, ticari ~terin 1&J11ı, ne olacatı tam ma- ppma:yı d8ftlnelidenberl 
Oaman, 121 - Vefa L. 698 Fe- yollarda kulJanmak üzere ppd. naalyle anlqdamam da f6yle ka- hava lm••etbıde dehtetll Mr 
rid.un, l22 -1 T. M. 6 F-.ik IDlf bir ıivil tayyarenin ıürati aa- · ba bir tahmin )apılabUmektedir. ma slridecektlr. 
Bahri, 123 - Aksaray l l Pira- atte 200 mili bulmaktadır. lnıilterenin timdild lmneti 40 - Bri~ lmparatorlala ....tı 
ye, 124 _ Beyoflu 472 Necmiye, Tam manaıiyle sailam, ökono- dan qalıdır. Fakat 1937 aonuna ıble daha çok im TenDek, Brita1li' 
125 - Galata 1 Nuri, 128 - Kız mik ve iyi kullanıılı olma maiyet. dotra 120 ye çıkacalı ıariilUyor. yanın, bqünk6 han 1mnetilı 
orta mek. 2ŞO Perihan, 127 - Is. leri bulunan bu tayyareler, YU&tl Almanyanm bu çefİt makine • derhal Ud milline So~ 
Ank d K 

mükemmel fabrikalarda hemen lerden timdi elinde 80 ~e nr. mh-•..31
- ol---'-"--. "im- ---• 

araca • imuran, 128 - Be- bo ba ak iki 1 UllllUUI IMö&llllll" ~ tiktat 
33 

Mehmet, 
129 

_ Orta- m vem ineli tüfek teaiaab JI içinde bu miktann kola;rca ErveJJ,, için baün 50 makine ,ı.-

k
5! A te .A. ı..-:ı 

130 
Y ve yerleri ile teçhiz edilmektedir. iki misline çıkaeaiı keatirilir. ha-••lanm•kta-'-. 

vy y D .--.un, - eni 1 ·1 -------- uu-
K. 7 Şükriye 131 - Oıküdar 28 nıı terenin bugünkü ticart Framanm bugünkil ıivil tay• Diler taraftan Amerika bahri-
irfan, 132 - lı E. liseai 1126 ~ava filosu, niabeten daha as 1are mevcudu, Almanya ile bir Jeti de, Olqanu denizi lizerind• 
Kemal, 133 - Pertevniyal L. 787 ~arbe • yarı~acak,, ıekildeclir. sayılıyor. Franaa da, bu :rekGnu "Müttehit Amerikan han 10Ua-
T. Yalçın, 134- Kaamıpqa 102 Suratlen de n11beten azdır. iki jiıline çıkarmak niyetindedir. n,, Dm Veflc Ye Gaam adalard' 

~emiha, 135 - He~liada 194 Faz:let, 149 - Erenköy 833 Be • talyanm bu vadideki tanare durak Jeri olarak bllanmak 0..-
Nejli, 136 - Şehremini Zülile kek L. 139 Haldun, 170 - S.:. me~du be"?'da bir rakam ı&- re bir ban batb teala etmesi ~ 
1
·37 Be ' gada 53 Halil 171 - K"" ük" p terilmem~ ıae de, bugünkü va· millaad111m&1De ... .1...--1. ..:..eaı- • 

- JUll 11 Meliha, 138 - ' UÇ • • • 1 Al ----, ~-•u~ Plll 

34 
87 M. Yılmaz, 172 _ A-n--v zı.yetiy e manp Ye Frauenm • ded' 

üncü mek. 537 - Fazilet, 139 1 
·---·

1 kind il'. - Betiktat 8 Bahtiyar, 140 - 25 Saim, 173 - Akaaray 35 Mu- . • en &f&iı dütmediii tahmin e • Bu mUaaadename, tia adalat 
Büyiikkapı 28 lk&:J , 141 - A· zaffer, 174-Saray B. 406 Vaaıf dilıyor. berinde JeDl banprlar, depolat• 

d 
1 

175 - Kuleli A. L. 930 Ekrem Şu demek oluyor ki, bu mem· telab if&l'8lleri .,.. diferbava U-
na o ukavakta Metin, 142 - 176 - Beyo"lu 32 ncı· mek. 40' leketlerin bava kuvvetleriııin kola •-L•-- ib 6.d 
Gedikpqa 82 Simon, 143 - Fa- N • • bombard k • l nı y._....,. clu etmeli in~ 
tih Haaan Altındal 144 Gedik ermın, 177 - Çarıı k. 207 Ab.1111an11mı. ııYi tana· edecektir. 
-- 9 Antula, 145' - -15 ı·ncı. ~et,. 178 - Süleymaniye l 1 Hay- relerin aakerlle1tirilmeai1le iki Gene bu Jeni mGaade De, ''1r. 
r-.- il 179-F y milline ~ıkabilecektir. '----1 b" :ı..:_... mel .._ __ ..a.. 
mele. 941 Azime, 141- Beyoilu nınn aa, • ener • 10 Nurten, ~-n•n, -:1-.. ıe __ , _ __. ıu.aı 11' ™"Y~ .,, a,, ,.........= 
8 lftade, 147 - H··-'..! d 83 180 - Kimıl H. Hakkı Ekrem, ı- 9'11"~ ...usı-& kan bahri:reai, baraları badi idi-, 

....m ca • 181 - Beylerbeyi 288 lamet, 182 bir bale ıetirilecek iki tü,lü ıim lanmak ıibi bir istifade de \«-

~an, 148 - Şehremini 537 - Akaaray 24 Vedia, 183 _ Er- tayyare1i Yar. Bir ..taaeai,. birden mİD etmit olacakbr. Amerika "1' 
Fazılet, 149 - Erenköy 133 Bey- kek L. 1024 Hakla, 184 _Fener ziyade makineli ve hma yolcu. auretle OkJanua Gzerinde &ilblltlt 
han, 150 - la. erkek L S~, 6 Nedim, 185- 8 inci mek. 207 hmı enatea tqıpn Ye Berlia ile eaaalı bava Galeri elde edecektir• 
151 -Erek L. 45 Orhan, 152 - Haa&n, 187-Bakır k. 34 Nuran Kroydon araamda lfliyen tana. Şimdi, sll&htalanma ko..P' 
Z nci inek. 189 Hiiaamettin, 153 187 - Rum m. 25 Efroaim 188 __: releridir. Bu tayyatelerin on ae • ıinin aivil tanarecililin kontrol' 
- 4üncü vakıf ·14 Müveddet, -54 35 inci mek. Bedriye, 189 _:_Kadı- kiz taneei her tin harekettedir. hakkmda abmt olduiu tedbmı- • 
Menderea S. S F etbi, 155 - Ll- kay Bedia, 190 _ Şehzadebqı Bunlar her bansi bir lnsiliz bom· ria tiddetlenclitilmelİ Ye tatbiW 
leli 11 l Sümer, _156 - SIUJl&tya 188 Emine, 191 _ Ankara poıta- bardonan t&J)'Ueli kadar ıUratli- kirleniyor. 
8 Zühe11a, 157 - Haydarpqa ıı Hüsnü, 192 - Bakır k. 425 Hu- ----7---------..:....:...:.._ _____ ,,_, 
399 Muammer, 158 - Fener yo- 10.i, 193 - Samatya 72 - lb_.n ~YEnl ÇIKTI 
lu 16 Nurten, 159 - Tophane 194 - Betiktq 33 Mehmet, 19S ı I~ 
24 Müzeyyeıı, 180 - Nitant&t 4 - Edirne k. 37 Nadide. 196 - Alıfran~ ft ılımrta. 

~im, 161 - Gazi mek. 344 Edime k. 38 Feriha, 197- L. YEMEK TATLI K•T1ABI Sacıde, 162-Beyazrt 29 Nearin,I 490 Celll, 198 - Şi9li Cevdet. I ve . 1 M 
183 -. Muradiye ~O ~üheyli, 164

1 

199 - Kabatat L. 126 R. Ensin, 
- Betildat 33 V elı Sumer. 165 - 200 - 42 nci mek. 87 Sulhiye. 

Htrgtlrr pffecelı: yemetlerlo n tadılarm Harllfnt " yapı11f1anl" 
bu tltabda bo1&.caklllll& . 

Samaty~ 200 Mehmet, 166- KG- Hediyelerimiz 
çük naklipt C. Ali otlu NeJat,l Her laJta • Per,em&e .Snlerl ı 
117 -Yefa L 887 lhMn, 168 - matbaanmda lafdılu. .. 

S.ut yeri; lsta~ Ankara ~ No. JS7 

lnklllb Kitabevi 
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Herkesin evinde her 'MAZON 
Şeyden evvel bir şişe M E y V A TUZ 

Bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Mü tef errih, müle,
yind.r. Mide ve baraaklara zarar vermez ve alı9tınna~. Güç hazım• 
leri kolaylAfbrrr. Kabızlığı defe der. fazla bir yemek ve içmeden 
sonra hiued'len yorgunluk ve ıiı kinliği hafifletir. Ağızdaki latıız-

··---------· KLASlt< 

u lık ve kokuyu izale eder. MAZON isim ve markasına dikkat. Deposu 
Mazon ve Botton ecza deposu Bah çekapı it Bankası arkaıında No: 12 

E!>ERLERDEltl,'! ..... =:e;.'!~~=~;,~"= 

------------• Türkce - Osmanlıca - Fransızca Yeni Çıktı 

Değişişler •• •• 
OV I D SOZLUK S. Z. AKTAY 

Ovid e•kl Romanın en bUyUk klls:k 'alrlClir. De§I· 
tltler bUt n orta .;a§ları kaphyan talrln en UnlU ve 

en tizlU eaeridlr. 18 forma - ı& kurut 

DaRıtma Yeri - Vakıt Matbaas1 - Istanbul 

Dictionnaire Turc - Ottomane - Français 
lsmail Hami Dnnişmend tarafından megcona getirilen bu ıu~at öz 

1 ürkçe kelimelerin şımdi!1·e J.acar "u//cınıımcı/da oıon o~maniıca ve 
alJnı zamanda Fıansızca karşılıklarını ~Ösle1mckledir. 

ASiPiN KENAN Herkestn \1 e hallft ecnebllerln istifade edeceği bu SOZLtJK 
lnllşar etmiştir. f"'latı 100 kuruştur • 

soğuk algınlmığdan, nf zleden, gripten, ~ ~ ~ ve 
ağnlarmdan koruvacttk en ıv1 ılaç budur. 

. ,=Kanaat kütübhanesi:c:ııı:ıl 
ls·nine rHkkat buyuru ması BUnyamloiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Nişantaş - Vali konağı c:.addeai 1\ A Ş E 
No. 24, Şirin apartman 1 ınci dai· 

ADAPAZARI 
.(3S84) • NEOKALMiNA 

Türk TiCaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayes 

klralık köşkler 
Bakırköyünde Kartaltepe 

OrJp - Nevralji - Dnş ve Diş ağrıları 
ArlrllJzm - ltomalJzma 

• 

2,200,000 rnrt lirası 

Meırutiyet caddeıinde 13 dile· 
ri 1 1 nunıaralı vasi bahçeleri her 

tarafa nezaretli elektrik, ıuyu 

mükemmel biri 10 diğeri ö odalı 
havadar aanatoryom ıibi kötk· 
ler tamamen veya lnamen ayn 
ayn ucuz kiraya vrilec~tinden 
Gala.tada Kredi Lione Lankaaı 

yanında Melek hanında 7 numa· ı 

SPOR POST ASI 
lLlrk•ıenin her yerinde fUbe ve muhablrJerl va rd1r 

lier nevi Banka muamelatı yapar. 
lıtanbuJ Şubesiı Telefon: 22042 

Galata Şubeai: Telefon 4J201 raya müracaat. ( 4086) 
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184 'BOJUtY !&. 

res Borjiya mandolinlerle flavtalar -
dan müı ekkep bir çalaıınuı iç aıcıklı -
yan nağmelerini dinlerken gözleri ya
rı kapalı ollirak pek denn bir diltön -
ce)e dalmı9t;ı. 

Genç bir himıet~f kadm. elindeki 
geniş yelpaze ile Ulkrem bot bir se -
rinliğe gömüyor, ve salonun ortasın • 
daki somaki mermer havuzdan f~kı • 
ran billGr sular bu güzel dekoru ta -
marn lıyordu. 

Göz kamaştıran &ilzelllif tle bir 
aşk perisi kadar alımlı olan bu genç 
kadının bu ~Ur ve hulya dola hali tM!Y· 
rine doyum olmaz bir IAvba ldL LOk· 
res Borjiya düşünüyor .. LOkres Bor -
jiya kederli ... Acaba gene nasıl bir ci
nayet Jçin hazırlanıyor? 

• • • 
Ltlkres dUşünUyor ... 
Gizli ve derin ihtiraslar yavq ya. 

vaş helirdikten sonra muhayyilesinde 
aitgide bir hakikat şeklini alıyordu. 

Romadaki mevkii ııe idi? .. Hiç! .. Hat
ta hiçten de daha aşağı.. 

Ziyafet!- Etlence! .. Bunlar kimin 
için yapılıyor?. Kendbıi i(in mi? .. Ha· 
yır! •• Bo ziyafetler, bu eğlenceler. Ro
ma asilzadelerinin Borjiyaların ihti
pmına hayran olmaları için, sarayını 
dolduran Senyörleri ln!llftru eğlendir • 
mek san'atile zevke boğmak için ya -
pılı).or. Ziyafet:,. Eğlence? .. Borjiya
ların zalim pençesinde inliyen baron -
lar tattıklan istırabı LQkreshı işvele
rile unutturmak için yapılıyor .. Onun 
da hnyatı bu suretle ziyan olup IPdi
yorda. 

Ba muhteşem esarete. kadınlık ih. 
tirasırun bu zavallJ maj'lftbiyetine bil· 
tün ruha ile isyan ederken zorla ~ü -
lümsemete çalışıyordu. Nedir? .. Al • 
tına Aleka.ndr ile Seıann elinde bir 
&evk Aleti olmaktan ileri geç~mfyor -
dn. Ah! .. Emretmek! .. Hlkf m olmak!. 
Kraliçe olmak! htedfjt gibi kesip bl· 
~ji bir hüktmetin mutlak hWmf 

bulunmak! .. Bunun kadar du)gusuııu 
okşıyan bir düşünce, bir emel olamaz. 
dr. 

Fakat bu hayalinin hakikat olma.~ 
için bir adam lı\zımdı. Kuv,etll. hiç 
bir ,eyden yılmaz. atr!ganhtıı iktida
rı Sezarınkinden çuk, her tiırlü hileyi 
başarabilecek bir adu.m bulmıtlıydı. 

Ah, o böyle bir adamı laıu)urdu. O 
adam mevcuttu. Onu ele geı;irmek il • 
zere iken gent- kaçırnıışta. t'al.at. he • 
nilz mağlftp olduğunu kabul etmiyor· 
du. Onu tekrar bulıacak, ok11ayışlarile, 
işveelrile kendıne bağlıyacağına e. 
nılndL Ve ona kendiıflne nuo etlikLen 
sonra: 

- lşte seni kral yapıyorum. Sen de 
bent kraliçe yap, dedikten e.onra bil· 
tiln ltalyanın üzerine aldırtacaktı. 

Bu adamı ne kadar seviyur. takdir 
ediyor. kendi taliine hikim görüyor -
du. Onun alayına hakaretine uğram11 
olduğu hald~ şimdi ona karşı daha 
şiddetli bir arzu duyuyordu. E'·et kra· 
liçe.I olmak istediği hiikftmetin krı.ı lı 
da mutlaka ha adnm olacaktı"O \'ahit 
sarayı, ordusw pirleri. heykeltraş-

lan. ressamları. masfklşinaslara hep
si kendisine altolacaktı. Mutlak haki· 
mi bulunduğu hUkQmette insan mu. 
hayyelesinl okşayan zafer, aşk, ze\'k, 
şan şeref kibir bütün emelleri elinde 
tutacaktı. 

LAkJn bu haya111erln hakikat olma· 
sı için atılacak daha ilk adımda kar. 
şısına bir engel çıkıyordu. Evet alçak, 
iğren~ ıııeril bir engeL Bir isim! Ya
şayan bir adam! .. Lôkres serbest bu· 
lunmuyor. ÇiinkO Dü~ dö Bizalya is
mini tqıyordu. 

Romada bir adam var ki Ldkr~. ~ 
basının vekllet ettiil Allahın buzu • 
runda ona ftaat ed~ne ve aadık 
kalacafma yemin etmişti. Bu engel 
karıwnda dUl'acak, ıert mi çekilecek· 
tlT 

BaJll' J .. Lürea BorJl7a, hatt& ko-

Memleketimııde Ye ecnebi memleketlerinde blltOo ıpor •e 
ııençlik bareketlertaı Ye aporcu geoçlıte nrilmesı llıırn ge'en 
yeaı tekiller baklundakı J1tt1ıau muntua"Dao t•kip etmek ııle· 

JCDler m6nbHuaa s p o a. p o .s r A s 1 Dl okumatadırJar. 

Her v•rde fiatı S kuruttur. rnutla'< o'cuvunuz. 

ka altınına hak kazanmak astlyor der
lem doğru ..öylemiş olmll~ mıyım? 

Rlig.tıttamn bu ı:ıöı.lert pek nıahlra· 
ne ldL Enell l'rim'"ere baıjından ıe
~enlt-rl tıaber verhordu kJ o da en çok· 
buna botlyordu. Sonra dlnllyenleri 
kendi ıararına çevirt)or. nihayet Jan 
l\taletest.anın hakaretine ç«'k daha &· 

fır bir hakaretle ce'1lP \'eriyordu. 
l'rfmverin yüzü ge~ki bir gurur 

11vincf ile kı7.ardı. Rag:uıtan bunun 
farkına varmamışb. l\laletesta hid
detle elini kaldırarak Şövalyenin il· 
zerine ) lirildü. - Fakat tl etmefe vakit balamadıtn 
Ragasıan Jan Malete•1.anın bile~ini 
ya'.ialadı. Büktü, ezdL Gözlerini hid
det bUrUmüş ' 'e .rüzü kor~unç bir hal· 
de geril.niş bulunan delikanlıya dof-

" nı eğileı·ek: 

- Sizi ne vakit 31dHnnekliifml ls
tiyo"'un uz? Suu.Uni gürleyid sesiyle 
turdu! 

~la lete11ta: 
- Otmekten korktufunu söylersen 

daha iyi olurI Yoksa hiill kanına ~U· 
aamıı olduğumu anlıyamadın mı? de. 
dL 
Ra~tan onun blleı'f'lnf bırakarak: 

- Efendi düello için sizi nerede 
beklemekliğimi btiyorsunuz? dedL 

- Büyük meydanda. 
- Ne vakit! .. 
- Bu akşam. 

Jan l\laletesta hiddetinden mos
mor kesllmlıt olduğu halde sendeliye.. 
rek dışarıya çıktı. Bu atız ka,gası 
pek çabuk geçtiğinden kim!'enln ka· 
rı~ma~ına zaman kalmamıştı. M:ıle

t~ta ~ıktıktan sonra Hagastan mec· 
lise dönüp sakin bir tie&le: 

- Efendiler! Artık hakkımda fena 
dfişüncelere kapılmıJacatınaza emin 
olarak ıd:ı. helıJ@yl oldujıı gibi anla -
tacağım ! Siz. Roma yeraltı mezarlık· 
Jarında görmüş olduğum Senyörlersl
alz. O vakitler Sezar Dorjfya aleyhi • 
•• slıittiiinlz işlerde slzlnle beraber 

olmaktan çel.lnditim halde ~ındı bıa
r-.&1a oaı.aJ u nl("in Kl'ldiilmi SÖ.) le • 
mehliğım lazınadır, dedL 
Hazır bulunanlardıua Orsl.nl Raru

tanın .Cbünü ~~ti: 

- MÖtiJ ö ı_ t-;;ier mutlaka anYatmıık 
lstiyorwn l'Öılerim dın leme~r hıa:ıı • 
r1z. 1''aJuıt fO anda Jıuı M11ldeııil1uııll 

•ize ettq:i ırıuıtnıelede lıa~ıı oldu~u • 
nu tasdi edenm. UurJl,\llların 11ld 
kendi len ne pek büyük bir du1ntan btl• 
diklerine gelince buna llen de phl• 
dlm. Senl -- Anj şato:;unJan kaı;tığr• 
nıı. zamı.n bt!n de giıfüe Uonıad:ı bu
lunuyorılom. Başrnrzı gl'tiı ene bü.' tik 
bir mükfıfal vadeden ilanları göıum. 
le gördüm ve okudum. Sizi Jlt~ıthtnııdc: 
için gör.e alınan fedakflrlı~lardan 

onlan ne kadar korkutmu~ olduguııu• 
zu anladım. O andan :;onrh sb.inlt- la.o 
nışmayı ~e>k istiyordum. \"e Lu;;iın de 
si1e dostluk elimi uzattığını için çuk 
mea'udum. 

Ragastan sevfn~le Onfnlnln elini 
sıktı. Diğer azalar da aua ile ~öval.>o
nin elini sıktılar. 

Bundan sonra Rngn!lltan ftalyttya 
~rdiı(i andan bt-rl başından gl'ç-eııleıl 
blrer biter anlattı. Uu maceranın en 
mühim yeri Sezan kendi yerine ziııti· 
re vurması ve Papayı ele geçirnıe:.f 

idi. Herkes nefesini tutmu11 bu harı • 
~afar dolu sergüzeşti dinUJordu. Yal· 
oız l'rinn·er du) duklarını hiç belli 
etmiyorJo. Fakat SÖ) leneni o kadar 
dikkatle dinliyordu ki Şörnl3 e sustu • 
ğu zaman ~iddetle titremekten J...:ndl
sinl alaınadı. . . . , 

Kont Alma kendisi bulunmadıfl tcJ: 
rada alınan tedbirleri tamsmen kalıul 
ettiği ribl Prens Manfredi~e de ba:r 
kumandanlıkta kalmasım rica ettl \ "e 
mttll'fln toplanmıı olmurndan a,.ur .. 
de ederek RagMtanın da muhnfız as. 
kerf kumandanlığına tayinini tasdik 
ettirmek l~tedl. Fnk:ıt Raga~tan: 

- .Dea aerbest bir cönilllll olarak 
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kalmak isterim. Cevabile bu te'klif II 
reddetti. 

- Demek ki bizi terketnıeği düşü -
\Üyorsuıuı.ı? 

- .Muhterem Kont, buraya geline.i
ye kadar pek tuhaf ve karışık bir ö • 
mür sürdüm. Ba gerçi tehlikeli fakat 
&Jlli ıamaoda zevkli bir bayattır. V'e 
benim buııdan ws geçmeme imkan 
yoktur. Bunun için bugün burada i -
aem yarm nerede olacağım belli de .. 
ğildir- Nerde kaldı ki Jan Maletesta 
ile edeuğimiz düellonun sonu da şim· 
dilik meçbuldllr, 

Kont ciddi bir ta:n:rla: 
- Bu düello olmıyacaktır. dedL 

Prens Manfredi de: 
- iki cesP!' delikanlının boş )'"ere 

kan dökmeleri doğru değildir. Jan 
Ma!etestayı buraya çağınnız. Sözleri
ni ilave etti. 

Or&ini dışarıya fula.dı. Blru sonra 
Maletest.a ile beraber geri döndü. l\la· 
letesta soğuk bir tavırla susuyordu. 

- Prens: 
- Azizim. J an siz Şövalye dö Ra • 

pstanı tahkir ettiniz. Süphe1eıinizfn 
boş olduğuna dair ellmlzde kat't de -
]iller var. Tedbirsizliği yüztinden uğ
radığı: f eliletten kurtulup aramıza 

dönen Kont Atma btit:O.n kumandan • 
tıklan tasdik ediyor, ded.L 

- Kont Almanın sevgi ve saygımıza 
Jayık olduğunu si>ylemek benim için 
en büyük bir şereftir. 

- Pek ala Jan? Şövalye dö Ragas
tan<t gelince, kencfıstne haksız olduğu
nuzu söyliyecek kadar temiz kalpli ve 
mert olduğunuzu biliyoruz. 

- Prensr .. Size c~vap vermeden ev
Tel Şövalyeye hususi olarak iki lfilar-
• söylemek isterim. 

-NAiL 
Jan Maletesta tle Ragutan bir pen

ftrenin arahfllla çekildiJer. Bu srra • 
da babasınm arkumda duran Prim-

vet Jdnıseye sezdirmeden öbür pence
reye yaklaştı. 

Jan MaleWsta söze başladı: 
- Şövalye sizi Romada yeraltı me

zarlıklannda gördüğüm andan beri 
oesareti:niı, mertliğinize hayran ol· • 
dum. Bu fikrim Kont Almayı getirdi. 
ğinl.ı ane kadar değişmemişti. Kont 
hayatını olduğu ibi namusunu da size 
borçludur. 

- Mösyö, emin olunuz ki-
- Brrakmız da sözümü bitireyim 

Şövalye!" Size söylemek :l!tediğim şey 
deminki hakaretin asla aklımdan bile 
geçmemiş olduğudur. HattA siz:I kız• 
dıracakJzzeti nefsinize dokunacak ze
hirli sözler aradığım sırada bile sizi 
takdir ediyor, şu kadar var ki ayni 
zam.anda kıskanıyordum. 

Şö,'8.lye şaşkın şaşkın dinlerken 
Maletesta devam ediyordu: 

- Şövalye!. Size bu ef endilerln ya
nında tarziye vereceğim. Çiin.kii haka
rete ıa.,ık olmadığınızı bildiğim halde 
sizi pek adi bir şekilde takkir ettim. 

- Ben de sizin gibi bir kahramanm 
böyle bir hale uğramasma meydan 
"'Umiyeeeğinı. Şurada sit.Yiemiş oldu. 
tıınnz ~zler aramızdaki dargınlığc 
sildi. Hakareti unutturdu. Bundan 
dolayı ben bu kadarını bile istemez • 
dlın. 

- Teşekkür ederim Şövalye t Fa • 
kat sözümü bitirmekliğime müsaade 
ediniz. Şimdi size tarziye vereceğim. 
Bu akşamki düel1o olmıya.cak .. ı,Akin 
gene düello edeceiiz ! 

- AnlıyamtyOrUm.. 

- Herhalde kavga etmemiz 18.zııa 
oldutunu söylüyorum. İkimizden bi • 
rimiz mutlaka ölmelidir. 

- Pek aıa.. Sizinle boğaznnı bile 
kesmeğe bazının. Çünkü haliniz ha • 
na.. 

- Deli oldufumu gösteriyor, defll 
mi? 

- Ne vakit vuruşmaauzı istiyor
sunuz? 
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- Yarın gece!. 
- Pek a1!.. Nerde? 

- Kalada. 
- Monteforteyi henüz i)ice bnme -

eliğim içia Kafa dediğiniz yerin neresi 
old ıığ'uına kestiremiyorum. 

- Kalenin d.ıfuıda. geçJl\İŞ olduğu· 
DUZ boğazın öf.esiııde iki yüksek kaya 
vardır. Bilmem dikkat ettiniz mi? .. Bu 
kayalardan sağ taraftaki bir insan 
kafasına 1>emer. lşte bunun için o ye
re kafa adı konınQŞtur. 

- Pek llA J4ösyti. Y ann ~ Kafa 
kayasmda bulunacağun. 

- Teşekkür ederim Şövalye .. 

- Bir teY daha sormak isterdim. 
~im Pbi namuslu bir adanı, sebe -
bini bilJnedea siziD gibi asil bir kimse 
taralmdan ö1dürülıneğe \"ey& onu b1-
dürmeğ'e razı ola.maJI,. 

- Stzi ıtiçin düelloya çağırdığımın 
sebebini llıi öğrenmek istiyorsunuz'! 

- Bu hakknn değil mi? .. 
- Pek Ali!. Bu çok basit bir şey. 

dir. Ben Beatrisi seviyonım. Sizi hak· 
srz. olarak alçakçasına tahkir edecek 
kadar aklımı başımdan alan bu aşk -
tu. Omııı tarafmda.ıı sevilmediğim i
çin ölmek istiyorum. 
· Ragastanm benzi sapsan kesiJdi: 

r - Prenses l\lanf rediyt mi seviyor -
sunuz? 

Malete8ta Şö"8.lyenin kolundan tu-
tarak sözünil kesti: 

' - Ona seviyorum .. işte bu kadar .. 
• O da sizi sevdiği için ikimizden biri -
·.miz mııltakkak b1melidir. 
· ~n dona kalmıştı. Matetesta 
)"I yakalamak istediyse de bu mrada 
genç adam salonun ortasına kadar i -
lerlemlşti. Geçerken Primvere sürün-

' dU. Prensesin etini alnına götürerek 
"sefil!..,, eözüntl mınldandrfım duy • 
du. 

MaJetesta Yrt bir 8e8le: 
' - Mösy8ler! Senyörler! Ettiğim 
•akaretl dayan sizlerlri huzurunda 

' S4JyaJye d6 Ragastana tarziye veriyo~ 1 

rtım. Şu hareketime öyle zaruıediyo • 
rum ki kimse şaşmaz.. dedi. 

Prens Manfredi: 
- Hayır .. Hayır evlidrm. Herkes 

sizin icabında böyle bir yanlrşlığı dü
zeltecek kada.r mert olduğunuzu bilir. 
Sözlerini söyledi 

Herkes elini Jan Ma1etestaya uzat. 
tı. Ve sanld hiç bir şey olmamış gibi 
güle konaşa dışarıya çıktılar. 

Ragastan da çık.mata hazırlanıyor· 
du. Bu anda omuzuna bir elin dokun
duğunu dll)'arak geri döndü. Titredi. 
Bu el Primverindi: 

- Bu akşam saray.m bah~11inde sf. 
dnle konuşmak isterim .. sözlt'"ini mı• 
nldandı. 

Ragastan cfü:leri titrediğ: h:ıJcle 
hürmetle eğildi. Doğrulduğu zaman 
Prel'.tes Manfre\jnin kapıdan çık • 
makta oldufu.nu gördü. Kont Alma e
linden tutuyor ve yanında lakırdı söy. 
lemek için eğilen Prens Manfrediye 
gü1ünmlyerek bir şeyler söylüyordu. 

Ragastan bulunduğu yerde hala taş 
gı"bi durarak kendi kendine düşündü: 

- Maletesta, Primverin beni sev • 
ditini siJylilyordut Halbuki o şimdi 
Prens Manfl'edinin karıS1dır. Bu ü • 
mit, artık benim için tamamen mah • 
voimuştur ! .. Hayır Maletesta aldan • 
dı. Kıskançlık onu deli gibi bir hale 
getirmişti. Prfmver beni sevmiyor, bu 
muhakkak_ O beni sevmiyor_ Seve. 
mez.., Hayal! .. Delilik! .. Jan Maletes
ta ikimizden biri ölecek diyordu. Ki • 
min ölmesi l!zım geleceğini simdi an· 
lf'1Vrum_ 
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DlJŞES Dô BIZALY A 

Bu vak'alann geçmesinden on beş 
gün kadar evvel parlak bir günün 
mehtapla aydmlaıımış gecesinde Şen 
Saraya girelim .. 

lhwlce gôrdtltilmüz heykelli sa • 
londa kalçadan üzerine uzanarak ba· 
şnu kuş tüyü bir yastığa gömen LUk.· 
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'Y urd oğlu Türkü ancak yerli 
llıalı ıüsler, yerli mab kuvvet
lendirir. 

11- RAD-YO ~ j 
~---""'- ~ ~ Türkiye 

M.ERKEZ 
Cümhuriyet 

BANKASI' M. t. ve T. C. 

Bugün 
İSTANBUL: 
18: Almanca ders. 18,30: Jimna'!.· 

tik. Bayan Azade. 18,50: Operet mu· 
sik.isi. Plak. 19,30: Haberler. 19,40: 

Flizmet ed~cek bir kadın 
Bir yaşlı kadın yanında oturup 

e~ işleri yapacak yalruz ve yaşlıca 
bir kadın aranıyor. Matbaamız kah -
~ine müracaat. 

saçları dökülenlere 

Keman solo - Viyolonsel Orhan. 
20: Maliye Bakanlığı namına kon • 
Cerane. 20,30: Demircaz. 21,20: Son 
haberler • Borsalar. 21,30: Radyo 
orkestrası. 22: Bayan Semiha §an -

radyo caz ve tango orkestrası. 

AKTiF 
Kese: 

14 /3 ı 1935 vaziyeti 
PA.SiF 

Lir• 

Sermaye ·-·--··----·---··---·--··---·-·--
lbtint akçesi· ... ··------- -~~~:~~;.~~-~~~~~-~-·-~~:~~~---~-~-~ 1 ~ ~ ~:~:!:!~;: :.: 

Lire 

ı S.000.000.
.663.91 UO 

' .., 
lnailiz Kanzuk Eczanesi 

Muıtahzaratmdan 

Saç Eksiri 
IComojen Kanzuk 

Saçlarm dökülmesine ve kepek-
leıuneıiae mani olur. . 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kızdordu 

için yayını. - Orkestra konseri. 19, 
30: Ko1koz programı. Radyo için 
besteler. 22: Almanca yayım. 23,0S 
ransızça yayım. 24,05: Felemenkçe 
yayını. 

832 Khz. Moskova. ( Stalin) 361 m. 
18,30: Bir opera temsilini nakil. 

22,45: Dans musikisi. 24: İspanyol • 
ca yayım. 

823 Khz. BÜKREŞ 364 m. 
13 • 15 Gündüz plik neşriyatı. 

18: Plıik. 19: Haberler. 19,15: Plik. 
20: Konferans. 20,20; Operet parça· 
larmdan plklar. 20,45: Konferans. 
21,05: Radyo orkestrası. 22: Konfe
rans. 22: Senfonik konserin sürü • 
mü. 23: Haberler, 23,25: Maxim -
Zigden nakil kabaresinden. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,25: Piyano konseri. 19,10: 

Ders. 19,40: Salon orkestrası. 20,35 
Konferans. 21,20: Plak 22,10: Söz· 
ler. 22,35: Vagnerin "W ALKURE,, 
operası. 23,45: Çingene orkestrası. 
1,05: Son duyum] ar. 

Ufaklı'' ····································-- ,, 614.598. 32 

Dahlldekl Muhablrler : 

2.515.004. -
500.826.98 ·~~t;~ = s~!~s~\g~-==~~~~~--~~.~.~~~~~ 1 ~ ------Hariçteki Muhabirler c 

5.354.894. 7 5 

30333 64604 

3 015 83098 

Altın: Safi kilogram 3.807. 024 
6ıluna tahvili kabll Serbest dövizlcı 13962.769. 89 1931766464 

Hazine Tahvlllerl : ''------
i( arşılığı L.158.748.563.-
Deruhte edil en evrakı naktiye 1 
Kanunun tı ve 8 inci mad-
delerine tevfikan vaki tcdiyaı ,, 10.121.623.-

Senedat CUzdanı : 
Hazine bono lan •··········· ............ L. 8.633.807 60 
ficarl senetler --·········· ············ ,, ı. 108. 7 88 99 

Esham ve Tahvlllt CUzdanı: 

{ 

Deruhte ed11en evrakı na1:
A tiyrnin k:a.rşılığı esham 't"C 

tahvillt [ itibarl kıymetle l 
.. 30.857.747. l9 

148 626.940 -

4. 7 42.596.59 

B ) Ser bcst Esham ve Tahvillt 

Alun \'e döviz fizerinc a.vtns 
TahvitAt fizerlnc avans 

• 

4.864.570 35 35.222.3 [ 7.54 

23.706.62 
.. .99S.38640 101909302 

TedavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye L 158.748.563 -

Kanunun 6 ve 8 fnci madde-
1 eriııc cevfi kan hazine tara· 
fından vak i tcdiyat 

Dcrohcc edilen nraln naktiyc 

ba!aycsi --···········-············- ·-
Karşılığl camımen albn olarak 

10.lil.6!8.-

148.620.940 -

11.000.000. - t S9.62~ .940,...; lllvcten tedavüle vazedilt-n JL 

·-----ı TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz ----·-····-----·--·· ı 14.899 530.82 
Vadeli - - ---·····---- · . 14 899530.82 

DUvlz Mevduat. : 
Vadesiz --.. ······-··········-··· ı 10.982.486.85 
Vadeli - ········-·-····-····· .788.409.82 I t.770.846.67 

Muhtellf -......................................................... 55.359.140.36 

K . l k"kl . . J~..-ıtıı111111uıımnımıu1111111111llftlllllllllllııııınt il...., omoJen aaç arm o erını K i M y A G E R .. I 
lruvvetle~irir ve besler. HU SAM E D DİN 

Hlssedarlar································· .. ···· ··············· 4 soo oco -
muhtelif ıo 542 283 34 

YekOn 257.s20.sı2. ıs YekOn 257.820.372. ıs 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi yUzde 5 1·2 - Altln üzerine avans yUzde 4 1·2 Komoıen ıaçlarm gıdasıdır, J ı 

'-hir renklerini bozmaz, latif bir İdrar, kan, kazu.ra.~ ve ticaret tah-
l'a.yihuı vardır. j !illeri yapılır. EminonU, Emlik ve j 

K • K---•~ 1 __ • • Eytam Bankası kaqısmda İzzet bcyJ omoJen 1L11ZUA uç eıuıırı J.:: Daima 
Daima 

genç 
güzel 

.. 1 anı • 
.._ruf eczanelerle; rtrıyat maga- 0 ıw ıuınu•zuıın•ııı.•...-m 
ı.larmda bul~ur. 

.... 
_ı 

~A~l(A 
Mu.Wııanlı 

HUBUBATU!flAllJ 

SıHHAT 
VE 

KUVVE1 

ZA YI - Arapgir fllbeainden 
e.ldığım ukert vesikamı kaybet • 
tim. Yeniıini çıkaracağımdan e1 -

kisinin hükmü yoktur. 
J1tanbul: Yedikule Gazb çeı • 

mede Mehmet Pata akaretlerinde 
15 numarada lbrahim oğlu 314 
doğumlu Ramit 

1
. Şiıli Etfal hastaneıi .. 
Göz mütahassısı 

Doktor 
1 Rifat Ahmet Gözberk 
1 

C. Halk Fırkası sırasında Kız 
Liıeıi karııamda 32 No
Muayene saatleri hergün ıaat 

18-15 
' 

ıstanbul Beledlyesı 11€ınları 1 
Adet Adet Eb'adı 

• Dıt 8 I~ 5X30 Havalı 

' • ' " 
6"15 x 33 " 

' • ' • 720 x 20 ,, . 
' • ' • 3' x 730 ,, 
s • 5 ,. MX5 ,. 

' ,, o " 930 x 120 Dolma 

• ,. o ,, 930x140 • 
Temizlik kamyonları için lbım o lan ve yukarda eb'adı ve sayısı yazılı 

1
t clıt v• dolma lAstlkler &Çık eksiltme ile abnacaktır. Bu lAstiklerin muham
ıı.._ bedeli 2901 liradır. Şartnamesi levazım mUdiirlüfünden parasız alınır. 
~tmeye afnnek .lstfyenler 2'90 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda 

~ •esikalar n 218 llralık teminatı muvakkatesiyle eksiltm~ rünU olan 

~ - 8 - 935 peraembe lilntt saat 15 de Daimi encümende bulun~alıdır. 
......,, ..... .._7~' ~' (ll51) 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
muıtahzaratmdan 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

f ıimli 2 pheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik ınüıtıabzar-
IandJr. 'il ~ • 

Otedenheri memleketimlz kibar 
aleminin takdirine mazhar ol . 
muıtur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadm güzelliiinin ıihrini terki . 
binde aaklıyan en ciddi ve p.yanı 
itimat markadır. Genç ve ihti • 
yar bütün kadmlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara· 
vetini arttırır. llakfmlyetl Milliye Yatı mektebi talebesi için 500 ayak siyah yerli vidala, 

i?s kilo yerli kiisele, 6 tura yerli meşin ile 75 kilo kösele, 35 kilo muhtelif nu
llııı:rada güneş marka çivi, dört kilo san, dokuz kilo monta çivisi, bir kilo ver-

1\tJc, SOo gram yerli balmumu, 200 gram kıl, altı düzine (B) marka oluklu fine, 
ıı., düzine İngiliz yuınafı, bir tıt sapı, 8 tıf ucu, bir tane 18 N. mike marka 

'dura bıçatı, bir tane kut marka efe 480 çift siyah iskarpin bağı açık eksilt-

~ lle alınacaktır. Bunlann tahmin fiatı 1206 liradır. Şartnamesi levazım mü
t/ tltıfUnden parasız alınır. Eksiltmeye girmek lstiyenler 2'90 numaralı art

ı tttı.a eksiltme kanununda yazılı vesika ve 90,5 liralık teminat ile birlikte iha

le tUnu olan 21 - 3 - 935 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bu-J 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuıakhirm temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri abr • 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
Traıtan ıonra cilde latif bir ae -
rinlik verir. 

~llttıalıdır. (il05) 1 

Umumi deposu: lngiliz Kan· 
zuk eczanesi. Beyoğlu. Maruf par· 
fümörilerde bulunur. 

Gripten Kurtulmak için 

ALGOPAN ALlNJZ 
1/6/12 adetlik, Hitfen dikkat dcSrt kav Ye sakallı kutularda her 

eczanede bulunur. Siz de teorciben ALGOPAN'ı iıteyiaiz. 

Bara Gölge 
Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu meraklı Ye heyecanh romanlar ıerisinden her on b9f 
günde bir kitap neşrolunur • 

Her kitab baılı baııoi bir romındır • 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

,, 2 Sarı Saçlı Adam 

,, 3 Asılmıt Kadın 
,, 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri : Vakit Matbaası - Ankara ad. • fstanbul 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertibin 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 
mükafat vardır. 



Hitler, Almanlara dedi ki: 
Komşumuz Fransa, askerlik 

müddetini iki seneye çrkardtr. İn· 

gilizler, var kuvvetlerile silahlan· 
m arttırmağa başladı .. 

. 

• 

. • • . Sovyetlerin 
ordusu daha bugün· 

den 980,000 kişiliktir. 

. . . Bu vaziye~ karşısında Alman mi11eti Versay muahedesine ria~t etmiyecektir ! Biz de 
~ 

ordu yapacağız ve gizliden gizliye hazırladığnnıız silahları ortaya çı karacağlf 

lı 


