
ispanyadaki isyan hareketi 
Vahim bir mahiyet aldı 
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kdeniz, Karadeniz Bogaz.: 
riyıe lrnroz 

! gaı ettik 
ve Bozcaadayı 

ıı~:~ıç~eki müstakil fırka ile Kiraz
'''vı' Pıyade ve Ezinedekl topçu 

a arı Çanakkalede eski gayri-
• Skeri mıntakaya girdiler 

ılo ve 100 den 
Zla tayyaremiz 

işgale iştirak etti 
oğazlarda askeri 
• 

,~ışgalin tafsilatı 
OQ ~•ından ıonra kahraman Gerede Çanakkale ve ıerek Kllt' 

~'1-r 11 Yıldır kendine hasret radenb: Boğulan ıu anda cumhuriyd 

1 
_ ~ lllıntakasını i1&al etme"' orduıunun kara, deniz ve hava kuvvetle 
~W... . (D«1fllltl 1 ,,,.,.., , 

~·11lltavın fevkalade ıçtımaında 

türkün bir nutuk 
deceği söyl niyor 

-Al~kaia..,.. ...... 
~ ilde içtimada bulUJMtcakları ve Montrö mubveleaa, 
~ ~olayııile Türk milletine ve cihan efkin ~ v Itır nutuk oöyliyecelileri Ankaraıla f&ri .............. ' 

enı Boğazlar 
- nıukavelesi 
•sıı imza edildi? 

~, 
~ 'cete l 

leı-ıer.ı ~" ve MontrlJ HükUmetimizin sulhçu siyasefüıin 
/._~11t~ndıran değerli mümuBili ııe Jlontrö 
(~~ ltönü za/erinln baıancıaı 

' caz.ar 2 inci aaylaJa) T eulik Riiftü Ara 

tit·· ·T .. k. "'~ un ur ıye 
h ~U siyasetimizin BoQazlar 
q~ 2:aferı dotayıslyle 

~..,. Yram yapıyor 
..... :~4 (Yazısı 7 nci sayfada) 

' il 'Claın nutka, yeni Bolalar mulıawlainin dört 
' 1~"1rö Werimu laalılnntla yabancı gazetelerin mü

eoaazlarnl tahkimi karşısında duyduklanmız 
-- - ._. - - - - - -- ~ - 1-2 - - -

Boğazlar, cihanın 
sulhü 

Yazan: Murad Sertooıu 
T ürlı milleti 6agiintlen itibaren omıUlanna 

yeni ve mıılıoıltlu bir uaile tlaha alıyor: Bola
lann be~ifini. 

Zaman uman tarihte MVaflara •ebep olan, 
bü,olı memlelıetlerin laırslannı ayam/ıran Bolaz
lar buntlan sonra bu fJalını ebetliyen lıaybetliyor. 
Sofalar buntlan sonra aade ala, aatle üuanlılı 
"" .aJe meaeniyet lıapgı olaealıtır. 

(Devamı .J tıncade) 

Sözünde duran 
.Türk 

Yazan: Hikmet Münir 
Sömncle tluran Türlıl 
Milli lautlutlarını siztlifin ualıit, bcqlıa mem· 

lelıetler aleyhine bir lıarq bile ileri geçmemek 
tliifiincuini bulerlıen, lıentli lautlutlanna Ja ala 
el sürtlür"emefe ametrnİf bulunayorclun. 

Senin aU ve halı tanıyan ruhunun bu teuı. 
laürü bütün Jiinyaca talıJir eJilJi. 

Seneler •eçti~e, medeni dünya, •enin eleğe. 
(Devamı .J tıncüde) 

Montrö zaferinin geniş manası 
Yazan: (VA• NQ) 3 üncü sayalaJa 

____ eaı_Clrl--=--=2:....!i~ncı~· ~alarımıztlaJır. 
~--~~~------~--------~~------~--~ 
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mzası ispanyadaki isyan 
0 d~? Hükiimet ·tayyare ve harp gemile! 

ltalyaya m kav n harıç "I . b b d d. 
hus si t minat v rem·ye- ası erı om .ar ıman e ıyor , 

ceğimizi bil · d.k Anıele taburu seferber ediliY~ 
Montrö, 21 (Hususi muhabiri-) Skopa Monlröde Dış bakanımızı 

mizdcn) - Yeni Boğazlar muka- ziyaret etmiş ve Montrö konf er an. 

veleı:i dün gece burada Şillon şa- sına iştirak etmediği için İtalyanın 
tosunda merasimle imzalandı. Mu- yeni Boğazlar mukavelenamesini 

kaveleyi alfabe sırası takip edildi- imza etmiyeceğini ve bu münaıe· 
ği için evvela Bulgaristan murah- betle halyanın itirazlarını birdir
haaı imzalamıştır. Sonra diğer mu. mittir. 

rahhaslar imza etmitlerdir. Ayrıca teminat veremeyiz 
Her bat murahhas bir nutuk Diğer taraftan Türkiye Batveki-

aöyliyerek Türkiye Cumhuriyeti- li General İsmet İnönü İtalyan elçi. 
nin ıul yolundaki büyük yardımla. ıini kabul ederek yeni Boğazlar 
rmı anmıt ve Montrö konferansmın mukavelename.si dıtmda Türkiye
müs~~ neticesinden doğan umumi nin herhangi hususi bir teminat ve. 
sevinci teyit etmiıtir. rcmiyeceğini bildirmiştir. 
Dıı bakanımız Tevfik Rüştü Araa ltalyon gazeıeıerJ ıefslralta 

bir nutuk ıöyliyerek candan alkıı- bulunmuyorlar 

lanmıttır. (Nutuk diğer ıütunları· Paris 20 (A.A.) -Anadolu ajan 
mızdadır}. sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Y eııi Boğazlar mukavelenamesi. Romadan Tan gazeteıine bildi-
ni, İngiltere, Avusturalya, Roman. rildiğine göre, Montrö konferantı· 
ya, Franıa, Ruıya, Japonya, Yuna- nın vardığı muvaffakiyetli netice 
nistan, Yugoslavya, Bulgaristan hakkında halyan matbuatı hiçbir 
ve Türkiye hükumetleri imzala- tefsirde bulunmıyor. 
mııtır. Yalnrz Avora gazetesinde ihti-

Japonlar bazı ihtirazı kayıtlar raz kaydile bildirildiğine göre, 
dermeyan etmekle beraber muahe. konferamın hukukça hilkümsüzlü. 
deyi !İmzalamaktan geri kalmamı§· ğüne dair bir Montrö haberi var. 

tır. Fakat derin hoınutauzluk bilhasaa 
halyanın vaziyeti lngiltereye kartı gösterilmekte ve 

ltalyaya gelince, Milletler cemi- lngilterenin filosunu artırmasın. 
yeti nezdindeki İtalyan murahhası dan dolayı luzılmaktadır. 

Boğazlar kon/ eransında. 
Türkiyenin zaferi 

karşısında 
dünya gazeteleri 

Bogazlar muknvclcnameslnin im
zası mUnasebetile bUtün dünya gaze. 
teleri başmakaleler yazmaktadırlar. 

Fransada 
Pariste çıkan untransijan gazete. 

si şöyle yazıyor: 1 

"Barb gemilerinin harb esnasında 
Boğazlardan geçmesi memnuiycti, bize 
harbi kaybettirmesine ramak kalan 
ve her halde Cihan Harbinin uzaması 
scbeblerinden birini teşkil eden Göben 
ve Breslav maccralnnnm tekerrUrUnU 
imklinsız kılacaktır. 

Mamafih, bu hUküm, TUrkiycnin 
dahil bulunacağı mmtakavi bir knrşı. 
lıklı yardım paktı namına. müdahale. 
de bulunacak olan harb gemilerine §R· 

mil değildir. 
Eeasen muahedcnin bu maddesi 

Ankara ve Paril'J bUkOmetlerini bir
leştiren ve blılm, Balkan Antantında. 
ki nüfuzumuzu takviye edecek olan 
bir Fransız - Türk paktına yol aça.. 

· caktır.,, 

lsv'çredc 
Bu arada "Jurnal dö Jenev,, isimli 

lsviçre gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti. 
nin siyasetine gafil göriinen bir yazı 
nc§T'ctnı~tir. Ezcümle di'J;IOT 1.."i: 

ler ve Rusya dUeman deği~tirdiğl için 
onlar da müttefik değigtlrmi§lerdir .. 
Fakat prensip oldu~111 gibi kalmakta. 
dır.,, 

Almnnyada 
Almanca "Berliner Zaytung., ga.ze. 

tesl Türkiycnin "askeri bir mlsakla 
Frangı - Sovyet ittifakına bağla. 

nacak olursa Montrö muahedesinin bil• 
hassa yarın f çin ehemmiyeti haiz olaca. 
ğım igaret etmektedir. 

Yunantatanda 
Atinada çıkan Proiya gazetesi czcUm 

le diyor ki: 
''Montröde husule gelen itilU Türki

ye için siyasi bir zaferdir ki bunun gü· 
mul ve manasını izaha lUzum yoktur.,, 

Romanyeda 
Romanya gnıı:ctelerinden Ernuvel ga· 

ıı:etcsinde okunmu§tur.: 
"Konferansın başında olduğu gibi 

sonunda da Türkiye lehinde tczahUr c· 
den dostane vaziyete Türkiyenin hakkı 
olduğunu anlatıyor ve yeni rejimin Tür• 
kiye ile Sovyetler Birliği arasında esa
sen mevcut olan s·kı dostluk bağlarını 
bir kat daha kuvvetlendireceği şüphe· 

sizdir.~, 

İnglltereds 
Tnymis gazetesi, Montrb''ıcoiiferan. 

sınm t itmesi dolayı~ile yazdığı b~şma. 
kalede ezcümle diyor ki: 

"Tilrkiyenin ba-ıındaki büyük ku. 
mandan, dilrbin bir devlet adamının 
yüksek meziyctleI'ini haız bulunduğu. 
nu bir kere daha göstermiştir. 

''Türkiye, netice itibarile, Boğazla. 
ra hukim kalmaktadır. Boğazların a. 
nahtrı.rı onun elindedir. Harb zama
nında mevcııt muahedelerin lehinde ve 
aleyhinde hukuki incelikler tatbik c.. 
debilir. Mesele Tiirkiyenin Sovyet 
dostluğuna daima sadık knlıp kalmı. 
yacağını ve siyasi tesadüflere kapıla. 
rak başka taraflara siirüklenip sUrük. Kendisi, muahedPlerin konferans 
lenmiycceğini bilmektedir. Sovyet. larla tadili siyasetine müzaheret r>lmi§ 
Iere röre, Türkiye ::Moskova ile bozuş. ve bu suretle Avrup:ı.nm şükranını ka. 
mayı göze alamaz. zanm7ştır.,, 

Bu hesab doğru mudur? SovycL ~:ılaşmayı tc m'n eden had·se 
lerin hasımları Tilrkiyeye muvaffakL Pariste çıkan Le Journal gazetesinin 
yetli surette müzahir olacak derecede Montrö muhabiri Boğazlar anlaşması 

kUVVC'tıi bulundukları takdirde Türki- hakkında şunları yazıyor: 

yenin, o tarafa t eveccüh etmesi pek "Boğazlar konferansında anlaşmayı 

fı.JU tasn.vvur cdikb'lir. Pa~işahlar, temin eden en mühim hadise Almanya 
on <ll'la··:ıın::u :.~ı: ... oı ·-. ~- gibi, Dü. ile Avusturya aracında husule gelen 
yük ITarbdc de bu dyrseh ıt1~ibt!tın~ !_anl!lşmadır. Hitlerin bu yen} .~nev!auı 

Madrit, 21 (A. A.) - Dün akşam 
saat 21,50 de radyo ile neşredilmiş olan 
bir tebliğde hükumetin vaziyete tamamiy 
le hakim olduğu ve asilerin büsbütün he
zimete uğramış oldukları beyan edil
mektedir. Hükumet, bundan başka 
intizam ve asayişin ordunun, ıivil mu
hafızların ve Cumhuriyetçiler ccphesınin 
mesai birliği ile yeniden teıiı edilmiş 

olduğunu ilive eylemektedir. 
Bu tebliğ, birçok liısl\rtlarla ncıre· 

dilmlg olup nihayetinde komUniıt ve ıos· 
yaliıt liderlerin intiıamı tesiı etmek için 
bUtUn lıpanyol ameleyi hükOmetle mesai 
birliğinde bulunmağa davet eden beyan
atını ihtiva etmektedir. 

Dört ••htr mU•l••n• 
Bu tebliğin ncırinden evvel, hUkQ

met, bir nota neırederek hUkCımetin bü· 
tUn İspanyada hikim olduğunu bitdlr
mlıtlr. Ancak aıağıdakl ıehirler, mUs
tcınadır: 

1 - SevUle, Burada hUkC1mete ta· 

dık kuvvetler, aıUere hUcum etmektedir. 

2 - Cadix, Vali ite sivil muhaf;;i;r, 
asilerin taarruzlarına mukavemet et-
mektedirler. 

3 - Valladollt ve Saragoaae ıehir
lerl, halihazırda tamamiyle aaUcrin e
linde bulunmaktadır. 

HUkOmet, Faıtan gelen kuvvetlerin 
Malaga'da karaya çıkmış olduklarına 
dari olan haberi teb.zip etmektedir. Yal. 

nız yerli Fas kuvvetleri , AJgcslraıı'da 

karaya çıkmııtar ise de pUıkUrtUlmilş· 
lerdir. 

HilkQmet, SevUJe lıtayonunun kaç· 
mak arzuıunda bulunan asiler rclıi Fran 
co için bir tayyare fıtemiı oldufunu da 
bildirmektedirler. 

Yüzlerce zabit tevkif dilmi§tir. 
Bunlar arasında General Fanıoul da var
dır. tayan etmlı olan bir takım rarni
zonlar, hilkQmet kuvvetlerine tcılim 
olmuılardır. 

Donanma, hükumete sadıktır. ls-
yan etmiı olan bahriye sabitleri, harp 
gemilerinde göz hapıinc ıhnmışhırdır. 

Sevllde hUkQmet kuvvetleri 

Hendaye, 21 (A. A.) - İsyanın mor· 
kezi ve kalesi olan Seville, hUkOmot kuv. 
vetlerinin eline geçmiştir. 

Dün bütUn gün asilerin haberlerini 
neırctmiş olan Seville telsiz istasyonu, 
saat 22 den itibaren ~1ükumetin tebliğle-
rini vermcğe baılamıştır. · 

F••fakl isyan 

testoda bulunmak üzne Sultanın nez. 
dine ~itmiştir. 

Banka muamalAh durdu 
ô;)belitarık, 20 (AA.) - Yaz.yetin 

vahametine binaen İspanyanın her ta. 
rafınaa banka muamPlatınm tatil edil. 
rniş olduğu puradaki salahiyettar bir 
membaın beyanatından anlaşılmı~tır. 

Son vazıyet 
Paris, 21 (A. A.) - İyi malümat al· 

makta olan mahafil, Fastan gelen 11· 
panyol lejyon etranjerinin İspanyada 

karaya çıkmış olduğunu heyan etmek
tedir. Dün öğleden sonıa asiler, Sevil· 
le, Grenada, Valladolid ve Burgos'da 
hakim vaziyette bulunuyorlardı. 

Hükumet, Madrit ve Barselonda 
vaziyete hakim idi. 

Saint - Sebastien valisiJ otuz yaşın· 

Bu seneki serginin 
muvaffakiyetsizllğl 

il zerine 

Daimi bir sergi 
binası 

Yaptırmak üzere 
teşebbüslere 
girişiliyor 

Evvelki aktam kapanan yerli 
rnall~r sergilerinin sekizincisi tam 

manasile muvaff akiyetsiz olduk· 
tan sonra sergilerin herhalde bu 

şekilde olmaması lazım geldiği 

hakkında umumi bir kanaat uyan
mııtır. Şayanı dikkat ve ay:nı za
manda ~yanı tiikrandır ki, buna 
inanmıt olanların başında bi.u~t 
sergiyi tertip eden milli sanayi bir
liği gelmektedir. 

Birlikte yarın yapılacak toplan
tıda bu mevzu görüşülecektir. 

Gelecek seneki ve daha sonraki 

d ~ 1 b.. .. halk cepli an aşagı o an utun 
1
.•. • rJ11 

sublarınm seferber ıgını .,, 
Öğrenildiğine göre tıı~ 

ve zabita kuvveti, hükumete 
mışlardır. JJ'(l 

Hududu geçmiş ve frarıııP 
etmiş olan halk cephesi rnerı: rı 
kırk kişinin Fransız mernor 3 

dan silahları alınmıştır. 

Bombarjuna" 

Cebelüttarık, 21 (A. ~} ;~ 
barcaiztegui topito muhrıb•, edi' 
Ceuta şehrini bombardınıan ' 

• diiJlu 
Dört İspanyol harp gemisı, .,..ıe 

··ıııı .. J'" sonra Cebelüttarık'da görU ıeŞ f 

gemil(;rde Ceuta '17erine 8 

lardır. Şehrin merkezine bi]t 
düşmüş olduğu görülmüştür· 

Yeni köm0' 
depo1arı t 

Tesisi için büktloı:, 
tetkikler yapıl~/ 

Öğrendiğimize göre, ıstsliı ı 
ni kömür depoları kuruıırıııS ) 
kınd!l. tetkikler başııyacaJ<Uf~ 

·ııeı· man J;anununda İcra Vek1 rP 
kararile lstanbulda maden.~ 
poları tesis ve idaresi inb1 sJI 
veya tamamen Istanbul Ji[ll jJl 
idaresine verilebileceği tasr. ~ 
tir. Şu vaziyete göre §iırıd; !~ 
metle bulunan depol:ırın yere 
ğişmesi veya yeni depoınr ~ 
tamamen hükumetin kar3!Jll 
bir ı~ olarak ortaya çıl'·t 
Şehrin iktisadi, sıhhi, bcC~ ~ 
rma göre depo yeri scçil~eae ~ 
sann mahiyet ve sümu1il 

1 icra V.ekUleri Heyetince te~ 
cektir. J 

Kömür depoları tesisine b 
t.ıı.n sonra lüzum görüldilğii 
bu ıds.renin hesabını ay:.ı~Jl' 
şartilc 1stanbulda kömür~ıı; ,. 
rile de uğraşmasın& tkusıı ,-efı 

aergileT için her §eyden evvel bir tara.'.'ınddn ayrıca mfümace ·fi 
daimi airgi binası yaptırılması mu; tir. Ya.lnız bu depolardan iS!~t 
karrerdir. Bu bina için muhtelif susuııda liman işleri idare.r tO 
yerler tetkik edilmiş ve birliğe de müşteriler karşısında hiç bl 

h hakkt vcrilmiyecektir. t 
birçok yer sa ipleri tarafından tek Aıle 
lifler yapılmıştır. Fakat en muva- 1 kti sat Ve K o :i 
fık olarak Şithanedeki Evkaf hah- _.,,., 

çesinin bulunduğu yer tercih edil- Kağıdın g ü, ,, , 
1 mektedir. Burada gelecek sene • • ttl 

için tek katlı bir sergi binası yapıl· resm 1n1 ar 
masına çalııılacaktır. Elde böyle iktisat Vekaleti, gümrü1<1'~~1 
bir bina bulununca Sanayi birliği diği bir emirle adi gazete 1<d' ,ısıl 

yol uchlrlerlnl muhafazaya memur e. azaaı olan bütün fabrikalar sergiye 9 kuruş gümrük resmi alıı1rıı' ıı~ 
· · k' hh d ki d. dirmi<ı, fakat gümrükler ba~~1."1dl 

Cebelltarık, 20 (A.A.) - Havas a. 
janaınm muhabir" Faslı askerlerle 
Lejy Jn Etranjcrlerdcn mürekkeb :1500 
ki§llik bir kuvvetin yakmdeıki İsp:m. 

dilml~ bulunduğunu ve bu §ehirlerde ı,tıra ı laa üte ece er ır. :s f , .. ~ 
son <.!~rece mukavemet g8stermekte --- halen gazete kağıtlarında~·r11t1İı ~ 
olan sendikalhıtlerle koml\nistlcr üı;c. Maliyeci Rf ket lslan- makta olan 3.15 kuruş . gıııdı.ııııı' 
rine rı.ltralyözler ve piyade havanlarlle bu la neden ael mlş '> rarname ile tesbit edilmıŞ o (tl'J"' 

f'!t • bu kararın bir emirle bozul~ tif· 
mUtemadlycn nteıt edilmekte olduğunu Birkaç gündür şehrimizde bulunan iktisat vekaletine biJdirll1~:, ~ 
bildirmektedir. ve bu gelişi ile beraber birçok şayiaların şimdilik cevap gelinceye }<a _

111
r1: 

Tüfek sesleri Cebelitarıktan işitil. meydana çıkmasına sebep olan meşhur ten gümrükten kağıt çıkaraı::,,fll' 
mektedir. Bir çok ölü ve yüzlerce ya. sermayedar M. Rikct bugün Daçia vapu rıca 5.20 kuruş dipozito alıl'l tıı'~ 
ralı vardır. ru ile Atinaya hareket edecektir. rar vı:rilmiştir. Gümrük)~r \l'~ıı jıır 

İyi malumat almakta olan mahafil M. Riket istanbula gelişi hakkında vekfileti de başmüdürlüğilll 
Tetu~r.daki hava kuvYetlerinin isyana "Cumhuriyet,, gazetesi muharrirlerin· hakir bulmuştur. . bil t 

·~ı i§tir:ıktcn imtina etmiş ve bütün tay. den birine verdiği beyanatta, şehrimize iktisat vekaleti gönderd•~111rilı yare'erin tahrip edilmiş olduğunu be sırf gezmek için geldi_ğini ve hiç bir ma· birinci hıımur kağıtlarıı1 gii Jc~~ıl 
yan E:tmektedir. li maksadı olmadığını söylemiştir. 1Jıl< ~ 

Bıı hükumet atyynresi şehrin üze. 
rinde uçmuş ve bilh~ssa ali komiserlik 
binası üzerine bombalar atmıştır. Yir. 
mi kadar maktul vardır. 

Biı çok yerli, kırlara kaçmışlardır. 
Eşraftan mürekkeh hir heye>t de pro 

l:uruştan 12 kuruşa. sarg ,ıcs 
M. Riket Habeşistanda imparator T:a 6.5 knnıc:tan 10 kuruşıı " 

Haile Selasiyeden aldığı petrol imtiyazı f 
hakkında da: Ha 1kt

8 
m o~i1' 

- Orada aldığım imtiyazların hakkı 1 
bakidir İtalyan htikumeti ile bu hususta terblyeS . ; l 

. resııı .. ı anlaşacağımdan eminim, esasen İtalyan Halkın musiki terbi) ıııtıv ~ 
ların Habeşistanı imar için hariçten ge· mek ve milli musi:d pat$~1ğı ti 
lecek sermayelere ihtiyaçları vardır, de- lama·t üzere Kültür Bnk!lll ....,,,, D karşısında devletler aralarındaki ihtilaf . . alil'"' ıt 

lan gizlemek mecburiyetini hissettiler. _m_ış_t_ır_. ------------ dan seçilen heyet çalışrndn }ll'~~ 
Bundan dolayıdır ki İngiltere ile Sovyet R i r 8m€'1 e " o 1 unu etme~<tedir. Bu m •ven • 6f f! 
Rusya arasındaki ihtilafları örtmek ıa· lunatl mülehas.~ıs profeS ·r rıf 
zımgeldi. Esasen Montröde imzalana • 
cak olan mukavelenin sulh zamanında 

kimseye b1r zararı dokunamıyacağı mu· 
hakkaıtır. Harp takdirine geiince vazi• 
yetin ne şekilde . inkişaf edeceğini kimse 
l:::;t~rc:ı;.ediğinc göre, anfoşmayı imzala• 
ını-.k~a hiç bir mahzur görülmemiştir. - -

testereye kapllrdı halk koroları teşkili için bt 
1 

Cibalide odun isl:elesindf! ~rııerin zırlamıştır. ı&!C (' 
depo~unda bıakı makinesinin etrııfın. Ayrıcn milli havaıarın1 f.0~ .• ~ .... ,. ..... 
daki t:ııaşıarı topnyan 1'.i"-l'ii ŞııKiı ~v un: aiı mmı:ıi ;~irı. t.stn?""' ·e ~':tf 
lunu testereye kaptırmış, ağır suret. varı müdilrU Yusuf zıya ~fl tı~ 
te yaralanarak hastahaneye kaJılırıl- mil bu işle me17gul oırna~ 
mıştır. !ardır. "' 
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Zimmete pnra geçirmekten ı 
suçlu · 

Kartal Belediye 
Şeker 

fiatlerinde 
tenzilat 

Boğaz i ar hakkında 
münevverlerimizin. 

düşünceleri 

unun kapııına kilit 

~tı tey Qe '"I 
q_l>ın... Rt dir. Çünkü Türk J P.ı ... " lle b.. .. ' 

tdCJıi,,. t" Uyük ehemmiyeti 

tahsildarı \ 
Mahkemede hesap 

veriyor 
Bu sene olmıyacağı 

anlaşılıyor 
1?ı .ıC ıın· • 
' ı tetkik e ı~ın her mimari 

ın dın: Saraylann 
l taın.·1 , 

Makbuzların dip koçanlarını tah. 

rif ederek zimmetine 7900 lira ge· 

çirmekten ma7.nun Kartal Belediye 

tahsildarı Veysinin muhakemesi 

ne dün üçüncü cezada bakılmıştır. 

Şeker fiyatlarının bir miktar da. 

ha indirilmesi için tetkiklere yakın 

da başlanacaktır. Şimdiye kadar 

bu mevzu iptidai bir şekilde tetkik 

edilmİ§ ve fiyatlarda bet kuru! ka. 

dar bir tenzilat yapılabileceği ne
ticesine varılmıştır. Bundan sonra 

ki tetkikler, ~eker fabrikalarımızı 
daha rasyonel bir şekilde çalıştır 
mak, pancar istihsalini teksif et. 

mek ve maliyet fiyatını indirmek 

için getirtilecek olan iki Avrupalı 
mütehassısla birlikte yapılacaktır. 

..il Q \ sının. Turk anlayışının muvaHakıyetint s o in\ n z sn n 1 in \YI selamlıyoruz. 
~~~tr hi 1 

erin, medresele-
.~ olnanın diğer kısımla. 
.t! acak 
"ll', 8ir derecede muh-

~· kııllır, :~ın~n en güzel, en 

ıç dü!Ünd·· ~ıya, giriıinde· 
t hür· unuı nıü • Kapı di d, un bir h . ' . 

Rclir anıman nıana· 
d' • 

, ı deh • 
ı : .\na arıtamızı göz önüne 

%aı, v \'Batanın §ekli içinde 
oh·· e o... • • tibi lltü lla • gazıçı • biri haş-

dullı:ı tın • dış ve iç kapı· 
I bıt~ılar :mı? Bunlan 

baıtlltıınd k Yalnız emniye. 
~il.tıda an :uygunsuz değil, 

um · ·~ llltıu b Unııyetl kapı 
Ordu. 02an bir üslupsuz. 

Mahkemede evYela ehli vukuf ra· 

poru okunmuştur. Raporda zimme. 

te geçirilen paranın 7900 lira oldu 

ğu, yalmz sonradan bu paranın 

732 lirasının hazineye iade edildi

ği bildirilmektedir. 
Halbuki suçlu bu rapora itiraz 

elmi! ve ancak 400 liralık bir para. 
yı, zimmetine geçirdiğini ve hazi. 
neye 732 liranın iade edilmesi gibi 

bir vakanın olmadığını söylemiştir. 

Mahkeme heyeti bunun hazine

den sorulmuına karar vererek da

vayı ba§ka güne brrakmı!lır. 

~ • · 539 liraya iki Akay 
ı., aııa tataf 

~'Cilt\ llı.ıt .. kı atlı surette açı. va puro f 
} e " ar ·· l · A · k hıı •an~ I soy enmce, ev· kay idaresınin geçen ı§ tam sa-
de"let~ ar oldu ki, biz, §U tacağI gün bulundukları Paşabahçe 

1 ~~ ~r· e kulis ardmda an· koyunda karaya Yuran ve kısmen ba. 
\ ''l l\'e.)(· Ça tan emektar Fenerbahçe Ye Yakacık 
~Orıtröd 11 

nakkalede vapurları için yapılım arttırmada Fe-
~ '°llr e Yapacağız. nerb:ıhçeye ancak 456 \'e Yakacığa da 

ı ..... ~ t~lla, vaziyet inkişaf 137 lira verilmiştir. 
·c&.tq ar 
~ı ın h' ortaya çıkınca, Akay idaresi, Yelevki nıbu asırdan 
it 0~dı" ıç de danı§ıkh bir fazla kulamlmış ve şimdi de kısmen 
~·~~•.anlaşıldı. deniı altında bulunmu§ olsalnr da va-

1te ~ 1l'ı:z d" • purlan bu fiata sntmağa razi olmadı-.... , "ttlı-.·ı 1 nı_ er ız, kımsey. 
"'"~ , p ki ğından bunları cuma günü yeolden 
~ ~~tı k nısenin kuyu. arttırmaya çıkaracaktır. 
1~tı~~J aıarnk istemiyo- --------------
1Jı/ "ee K a· Ç c· K tı.'~ t~f . n Yakın dostları· 
~1 q~i~:ze itiraz etmeleri H A B E R L. E R 

~t~ İll'lıl Ustakıı Ve durust • Askeri kampa sıkmı olan liseler-
r~ ko"dt ııu götürmez şekil- den bir kısmı bugün kamp müddetini 

' "') ., ll. 
<-tk~ doldurmuşlardır. Yapılacak §İfahi imti• 

'ili b il, 1 "k h d rr k 1 
1 

t!tt' OJı ve enerji,,, an a muva a o anlara ehliyetnamele-
1 ''Quı/;:ti,, ilzam etti. ri verilecektir. 
·llılb, "'unez b l * Tapu idaresine alınacak 8 memur 

l ı. b ~ d·u· azumuz a,, .. d' ~ ~Lı n ıçın un 22 talip arasında bir imtihan 
,.ı~ll)l Yaya kartı koy. '"<ıpılmıc:tır. imtihanda muvaffak olanlar t l.ı "it) Ilı in .. d f ,, :ıc 

ı ~lı. ·t de u a aa etmemi 8 den farla çıkarsa bunlar ileride çıka· 
~~~·~ı~Ulh sahasında öyle. cak münhallere tayin edileceklerdir. 
&~ k dı~. dosta düımana ga. "' Gümrükler umum muhafaza ku• 

i ~ll~eran mandam General Seyfi §ehrimize gele-

~ 
&.tıhin a, beynelmilel dip- rek gümrük muhafaza başmüdürlüğün• 

1 lt.- Lr e ebed· b' d" • de tetkiklerde bulunmuştur. General 
.ı •• -ı·· ı ır ya ıgar 
'il}' llın\in · bugün Karadenize hareket edecek ve 

\ ı. e h .. ı_ 1Yetin zaferine 
''in.. "C\QL Şark vilayetlerinde bir tetkik seyahati 

~e -·•lr()',, .. "' •. ll düvel kitapla· 
S ""' yapacaktır. 
q~ldar odrnek gösterecek. ~ Şehrimizde misafir bulunan Mısır 

, Q- "l a era d. .. v 
~~ ·." lıı.h_ ıye ogrete. talebeleri şerefine dün Belediye tara· 

)~lq '1)~er Vere de iyi belle- fından Tarabyada bir ziyafet verilmiş
&.11 )Ur ı meslek seçerlerse tir. 

~fiefer.. ıt Bursa hapishanesinde sirkat suçilc 
~- t\lı di I~ • yatarken kaçan Mığırdıç freybeliada 
~' p Otna.tı, müzakere plajında garsonluk yaparken yakalan• 

~~tki mıştır. 
' " 1 ~" ı, er- .... · ı:: önümüzdeki ders senesi kinde c:eh ?t ıt. ~\,;egııniz ta • ~ :ı 

'~ ,
0 

zmmat rimizdeki ilkmekteplerde açılacak yeni 
~l .~I> 0 şubelerin ne kadar olacağını tesbit için 

~ ._tıı1}'en h" ıama.na kadar mahalle mümessillerinden semtlerinde 
İlt~ . lr belayı devletin bu yıl mektebe başlayacak ne kadar ço-

ı de\>}oj cuk bulunduğunu bildirmeleri istenmİ§ 
n arasındaki fark! tir. 

li~ (Vft-NQ) 

Q~ bir adam 
~ece 

~ }t diri diri 

Tan gucteıinin İmzasız batmııka. 
1 '* 

leıinden: O O k 
Türk çocuğu 1 bugünden sonra top· 0 .s. 0 fi B) fr 

raklarmızın neresine asker göndermeyi sa cu m o y,aı ı;ı 
lüzum görürsek. neresini tahkim et· Gezgin (Hakkı Süha)' den : 
mek h,tcrsek kimseye danışmadan yapa· Bana öyle geliyor, ki Çanakkaleye 
cağız . Başımızda bir Boğazlar komis- giren orduyu ilk sel5mlıyanlar. Gelıho· 
vonu bulunmıyacak . l luda yatan şehitlerdir. Ve bunlann en 

Mukad.Jeratımıza ı-ahıp. olmadıg~- ö~ safınt!a Süleyman paşa ile Namık 
mtz günlen hatırlatan son ız, son pil- Kemalin ruhları alkış tutuyor. 

Bu mütehassıslar memleketimi. 

ze gelmek üzeredir. 

riiz. bugünden sonra ortadan silinmi · 
olacak. 

~ 

Namok Kemaıonrn 
to ır u ırn tuı Y almz, muhakkak olan cihet şe-

ker fiyatlarının bu sene zarf mda Asım Uı'tan : 
indirilemiyeceğidir Bu husuata or- Tevfik Rüştü Arasın diplomasi sa-

hasında bir çok muvaffakıyetli tecrübe· 
taya çıkan havadis tüccar, esnaf ve lerden geçmiş olan meziyetlerini tek· 
halkı fiyatların hemen bu yakınlar rara belki lüzum yoktur. Fakat büyük 
da ineceği §eklinde bir zehaba dü- vatan şairi Namık Kemal'in torunu olan 
§Ürmüttür. Halbuki alakadar ma- Menemencioğlunun bu konferi."nsta Türk 
kamlar bunu bir tetkik ve hazırlık diplomasisine yaptığı hizmeti takdirler
i,i addetmektedirler. Her halde bu le kaydetmek bir memleket vazifesidir . 

da gelecek §eker istihsali faaliyeti. ~ 
nin ba1Iamaaından ve ,ekerin pi-llVD lbDteaı heırşey 
yasaya çıkanlmaımdan evvel ka. D y 1 d D r 
bil olamıyacaktrr. O :zaman daha Yunus Nadi'den: 

fazla artacak olan istihlakin karşı· Önümüzdeki parlak ve güzel neti· 
}anabilmesi için yeni fabrikalar ku cenin bu suretle tahakkukuna bütün mu. 
rulması üzerinde de çalışılacaktır. rahhas heyetler derece derece yardım 

etmişlerdir. Bu neticeye varabilmek 

Caddelerde sağdan 
yürüyünüz! 

Belediye, sokaklarda daima sağ 
dan yürümek talimatnamesini tat. 
bika dünden itibaren ba,lamıttır. 
Yalnız bu talimatname tedricen 

tatbik edilecek, şimdilik muhalif 

hareket edenlerden ceza kesilmi. 
yerek sadece kendilerine ihtarda 

bulunulacaktır. 

Bu maksatla lcöprünün iki tara

fına iki memur konulmuftur. Bu 
memurlar halka daima ıağdan yü. 
rümelerini tavsiye edeceklerdir. 
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Hicri: ıs.~.'} Ccnıa:rl.)eltın•cl: 

G llneşln Esct" burcum\ gtrmesJ 

oıo 
r-.2,53 12,20 l6,1$ l9,36 !?l,S3 
t~o 7,:n 4,44 8,42 12.ocı 1.51 

Gl:ÇES ~f;Nt: BUGt' S 1'E OLDU'! • 
Yugosla""Yadn kanlı nUmo.yi§ler olmu~ 4000 

Hırvat Maçek'in önünden m111l maroto.rmı 

söyllycrck geçml~lerdlr. 

i~in çekilen zorluklan meselenin büyük· 
lüğünden ileri gelme zaruretler tel~kı 
ediyoruz. En ziyade dostumuz olan 
ve en ziyade anlayı§ \'e kolaylık bekle· 
diğimiz bazı memleketlerin murahhas 
heyetleri bile bizi yordu. Bu hareket 
tarzında devletleri idare eden şeflerin 
hakiki ve dost düşüncelerini olduğu gibi 
tecelli ettirememiş olmağa ve şahsi his· 
lere pay ayırmak kabil olmakla berabeı 
biz nihayet elde edilen müsbet netice 
önünde bu teferruat üzerinde dahi dur
mağa asla lüzum görmüyoruz. İyi biten 
her şey iyidir. 

{( 

Dşte ÇaınakkaOe 
Abidin Daver'den: 
Rüzgarların Ezine ve Bayramiçten 

getirdiği boru sesleri. Boğazın kıyıla· 

rında ve mavi sularıda, uzaklardan gelen 

sevgilinin sesi gibi. heyecanlar, ürper· 
meler uyandırdı. 13 senedir öksüz ve 
yetim kalan Boğaz. bugün. bütün ke
derlerini unutmu , 5anki hayata yeni· 
den doğmuştur. 

Blitün ömrüntl, silahı kuca~ında ya. 
şamış bir cengaver tasavvur edin ki 

kahpe felek, bir gün, onun silahını elin
den almış: fakat bir müddet sonra da, 
tekrar silahına kavu§mU§ olsun! .• 

İşte size Çanakkale ... 

~ 

Zeka 
Sadri Ertem'den : 
Biz bu mu,·affakıyette Türk zeka· 

* O g~n ve 
lb> lUJ g tYı IMl 

M. Turhan Tan'dan : 
Atatürk, yilzbinlik düşman ordusu

nu Boğazın bir bayırına mhladı. Bu 

ordu artık, ipe sekilmi§ hir ölilm mah
kumu gibiydi. Orada yalnız teşhir isin 

d~ruyordu. On ay sonra bu maslub. 
o darağacından çürilmil~ bir cesed gibi 

düştü, kaybolup gitti ve o gün Boğaz • 
sevincinden. kıvancından • dalga dalga 
köpürdii. Halaskar AtatUrkUn mübarek 
admı şen enginlere haykırmaya koyuldu, 

• • 
Çanakkale suları dün gece de ayni 

sevinçle, ayni kıvançla dalga dalga ka

bardı .. 
-1:r 

oasnz<dle lbDzftm 
gD!b>O in OD 

Bürhan Cahit'den : 
Türk ordusu bugün siperlere yer· 

lcşiyor. Türk kuvvetinin taze zaleri 

olan bu yürüyü tc bugüniin genç silan
şorları yerlerini alırlarken dün ayni mu
kaddes vazife uğruna canlarını veren o 

kırk bin fedainin ruhundan kopan ı.esi" 

duyacaklardır. 
.. 

Bu ses onlara diyecek ki: _ 
- Biz varken buradan düşman gey 

medil 

Cumhuriyet çocukları bunun ma
nasını anlıyacak kadar uyanıktırlar. 

~ 

ıtnmatt 
Peyami Safa'dan : 
Biz daha evvelden onum bize itima• 

dını tahkim etmiş olduğumuz icin, Bo

ğazlan tahkime de muvaffak olduk. 
Devletler arasındaki politika ihtiraslar1n
d-;:;;-ve hesaplarından soma, verdiğimiz: 
bu itimadın muvaffakıyetimizde büyük 
bir rolü vardır. 

'* Ollilce Dııaıırp, 
s@nraı siyaset: 

Ercüment Ekrem Talu'dan ; 
Önce harp, top, tüfek, süngü .. 1nö· 

nü. Sakarya, Dumlupınar, İzmir •. 

Sonra siyaseti Mudanya. Lozaıı ve 

bugün Montrö ve Boğailar. 

Bu mefahirden hiçbiri yeryüzünde 
ya ıyan l.içbir millete bu t ürlü nasip 
olmamıştır. Nasıl olsun ki. Ataturk 
bir tanedir. Ve onu yetiştirmek biz Türk 
milletine nasip olmu~tur. 

Yeni ticaret 
muk&\7 elelerl tb ~~ lltıdı 

~~ sab<ı.lın ı. 
llJ ~ti })crı l\Ur§ı san.t dörtte 
~ 'l:l* onun Seviyor mu sevmiyor mu ? lktisad Vekfılctı ntı afından seçilen 

iktisa1c;:ılardan mürPl:kcb bir heyet il. 
nümUzdeki cumartesi günü Avru{>aya 
harcl.et edecektir. Hu seyahat PSna. 
sında İngiltere ile kJning esasına da. 

tı\ı3 "benin .. gazino3undaki 
"e ı. ııst kat 
~ "'UlUben· ından ynn. 

•ijh... l§lır. ın bu kısmı ta. 
"\!(le .. 

~ btt . ıo ~·aş 
~ht.ı~ar ında Earnlambo 

b lamba Yatıyordu. Hasta 
~ı Uc1.1 Yı Yaktıktan sonra 

· l:. na ko;} 
~~ ~a~~ba rınş uykuya 
~be, lt \·e Yo~ab:ıha karşı dev. ı 
\ ~ ı;:tt'afnu ;anıar tutuşmuş, 
) '" ı;:trıı.frn1 aran alevler kar. 
~tııı al{ ca~ saran alevler ara. 

'~l;hkikat cayır Yannu!iltır. 
t!l lto ına ÜskUdar ınild

Yn1u§tu1·. 

Büylil.a<lada Kederli im:asilc Ald~iJwn:; bit' mcl•fıı7ı. 
ta deniliyor k": 

"27 ynşındnki genç bir adamın metresıyim Yaşım 

24 füt'. Alakasının yalnız benimle olup olmadığını öğ. 
rerunek istiyorum .• Ne yapayım, bu hayata devan• et.. 

meli miyim?,, 
Cevabımız: 

Birbirinizi se\"iyorsı:mız niçin evlenmiyorsunuz". Bu 
şekilde yaşnyış sizin :ç:n hem tehlikeli, hem de ;stik
balinizi balt:ılayıcıdır. 8izi sevip se\.ınediğinC' gelince 

mademki kendinizi ona vcrmi§sinlz, buna inar.nuık mec. 
buriyetindcsiniz. Başk11silc alaknsı meselesinde ken. 
di::ıi hakkında hiç maliımalıruz olmad1ğından bu hususta 
bir fikir yürütemiyece~iz. · 

Evinizi, kocanızı bırakmayın 
Beyoğlırndan gelen ı·e ( H. T.) rum:ww taşıyan bir 

nwktuvta deniyor ki: 
Bugün dört senelik evli bir k~dınım. E\ lcnmeden 

evvel o zaman evli bu!unan bir erkekle sevi§mi§tim. 
Tesadüf geçen gün bu eski sevgilimi karşıma çıkardı. 
Tekrar görüştük. Şimdi evimi barkımı bu &dam için 
yıkmaktan korkuyorunı Rica ederim br.na yardım cdi. 
niz, akıl öğretiniz. Çok müşkül bir \'87.iyettPyim ... 

Cevabımız: 

İyi dü§ünmeli ,·c la.ıvvetıi bulunmalısınız. l~ğer bu 
adamla bir daha yüzleşmek mecburı:;etindc dcğ!1scniz 

- yani ko~anızı tanımıyorsa - karşılajjmamnya gayret 
C'diniz. F.:vinizi YC kocam7.ı bırakmak hiç doğru olmaz. ! 

yarıaıı yeni bir ticari anla.<µna da ya. 

pılaet.ktıt. Aynı 5ekıl anlaşmaların 

Paris ve Berlinc dcı teşmil edilmesi 
muhtemeldir. 

lt11.lya ile aramızdaki ticaret :lnlaş. 

ınasmın müddeti bitmiş olduğundan 

ltnlyn ticaret umum müdürü yakında 

Ankaraya geıerc::k yeni bir anlaşma 

i~in temnslnrda bııhınacaktıl'. 



' om 

Atatürk, şenlikler 
yapan halk arasında 
Diia rece Büyük önder Atii.türk oto• 

~obille ıehrin muhtelif yulerini ccıc

rek bu muhim anı halkl.ı beraber yaıa· 

h~kın co1kun tezahüratile karşılanmış· 
tır. Atatürk Taksim ve Beyuıttan oto• 
mobille geçmiş Şehreminine kadar gide 
rek halkın tezahürlerini yakından gör" 

mııtudır. Cumhurreisimiz her yerde müılerdir. 

Boğazların işgali 
e • 

merası mı 
( lltlf taralı 1 incide) diğimiz gibi açıp istediğimiz gibi ka. 

ri ta?"ahndan işgal edilmiJ. Çanakkale pamc;.k hakkını resmen kazanmış ol. 
Boğuı dıpndiki lmro~ Ye &zcud& da duk. Bu kazanç hükümetimiz için 
kahraman Türk denu silih endularr ta şanlı muvafakiyeUerden sa.yılacağı gi. 
rafından askcrleıtirilmiıtir. bi. mılletimiz için de bir saadet tegkil 

Ordumuzun muhtelif cüzütamları eder. Bu sevince yalnız Çanakkale 
dün gece araba vapurilc Uıküdar, Kaba- değil, bütün memleket iştirak edecek. 
taş ve RumeJi sahilinden Anadolukava 1 tir V-! milletin bu bayram günUnd~ her 
ğına kadar gitmiı n burada metruk, f erd gibi bizler de canevimizden sevi. 
bir halde bulunan tabyelere yerleımif nerek gururlanırız. 
tir. Boğazın evvelu mukarrer bulunan Donanm•mız Çanakkal•de 
mınta-kalarma topbnmn konulmuştur. Çanakkale, 21 - Donanmamız, ~ 
Bu yerleıme i!l ıu anda devam etmek ta Yavuz olduğu h lrie, torpitolar, d•
tedir. Şirket npurlan mütemadiyen nialtı gemileri Etıielcten geldiler. Her 

- . 

kahraman aakerlerimizi taflyordll. taraf donanmış TUi~tttdir. Başba. 
-.n.adqlukrn.iı bu aabah fevJralide kan lsmet !nönünün de Çanak.kaleye ~ ~ 

blababktJ. Tahlieiyc, ıüımiik. liman gelmesi bekleniyor. Asker §ehfre doğ. Ça11akkalenin i§gali mera.!imine i§tira'l( etmi.ş olmı filomtL..--dmı bir ka(' gemi bir mmıem"O e~ 
id!-resi motörleri ile Şirketi hayriye, ru geliyor. ...,.. 1ı Aka.,. npurıan ba:rrak1arta aüaıenm~. Amtre11n 9Bzterı Bo 0az1 arın tahkimi karşısında duyduk 1 ar!'~ 
ıtam önünde dolqıyorlardı. Cinrdaki Çanakkale, 21 (Hususi muhabiri. B v ı 8~ 
ilkeleierden de bir çok aandailar ıüı• mizden} - Donanmamız Yavuz, Ha. ogaz ar, cihanın Sözünde dur 
lenmif gelmifti. Saat on ikide askerler midiye. Zafer, Ttna.ztepe. Kocatepe, 

blr AÇ\t nimi yapmıflar, sonra toplar Rasih, Hım-reis, Birinci, lkinci tn. su 1 h Ü T Ürk 
tabyedeki yerlerine konmuıtur. Halk önü denizaltı gemilerind~n mürekkeb .JO 

d . Yazan: Murad Serto~ıu y t 1"" bu eeaada büyük teah&nt yapmıftlr. ır. '::t azan: Hikme "; 
G«e halk nlmi.nmh &Ju mmtr Donanmada Amiral Şükrü erkanı (Ba§ tarafı ı incide) _ (Baş tarafı l " 

k .d k - ,._ h ı Ik 1 • harblyeeile bulunmaktadır. B . .ı. -ı _ 1 b k ,,. 
uma gı er en onmn araret e a ıt a unu 1•0<n ecıen en üyü ıey Boğazların rini daha iyi anlamağa cıe .ana Jıarıı · ,~ 

- __.'" iıltil&ml et:m.ittir. Eıaaen Amiral bana tanlan söyledi: l"il T .. .ı. .ı. ti . al _J .ı._ı .ı. k b l tir 
--,. ._,,,. - "Sabaha l«ıT~ tmir al.dım. La:tm ı en UTR tcUVVe erı tar ınaan ifgal eclümi§ ol- 1a11.rnı11a . RÜÇÜ ir §eytaneti o ıu 
IMyecaa iıçiııde bulw:ı.aıa hallı yiiit oıclu nKV1.Jır. Bugün beynelmilel dünya politilttamJa w 1.--( muzun geçtiği yerlerde fevkalade tua- geleM yerleri i§gal ettik. Türkün bii. mege ""'i' amıftı. ı,;J, 

Y::k ,:;..:.-,;,. -T.zın.m va.ıifedmı her Türk aozü k.aJt- kuvvetli bı"r aulh ıe...:nah yoktuT. Bu··tü· k l l t v aP ~ hürat yapmııtır. Topçu ve motörlü kıta .. ::.o--.. - &itti :ı· -· .... n Om§U arına yap rgırt • r·, 
lannm Oürüd&r araba npar ütlesin- TW.rk gibi miiteha.!.ri3im.,, TüTkiye, 1.tiklal MıVQfııwlanberi gelip geçen miıakları ve ıonra Milletler cemiye~ ~ 
den vapurlara irkip edilirken bu teza• lınroz ve Bozc••ü bütün la&liaelerJe ne ltotlar büyük öir aulhaever bir fayda mekani%maıı haline getiril . 

.... , •dlldl .J ,.~,. 
hürat son haddini balmlJthlr. Bir hava olaaiuna bütün dünyaya İ•bat etmi•tir. Doıtlo.rı- di bealenen . bir te•ekküle girmelı 'Jl''r , Ç:ınakkale, 21 (Hususi muhabiri • 3' 3' 

filomuz da bu Hıw!a Boğaz iberindt mbden) _ GeyiklldE-n geçen asker,, mrz kaJ11r Jiifntanlanmız da bunu tasdilı ederler. tekemmül etmekte, §ekil peyda ettrı-._,JI 
u~kta •e tmYirat yapmakta idi. tki tmroz ve Bozc;a.adayı işgal etti. Bu Buim lıiç Mm.enin toprağında gözümm ~tur. hüniniyeti ve beTabeT çalı§mak zihttW 
torpido denizaltı ~dea ...._ ı--1.- denlg ailüıendazlan 1-•lannda F_.._-ı L -~· • .: • • t • · · d ı· · J · d " 

..1- Bo- •.._:...ı. ~-.., "'""ti' - ııce,_r envaıye .. mu;ı emın ıçın e e ımız en rıyor u. "' v 
kep blr filo wıı ıua ıı....,...._. Yavuz bandosu oldugu· halde i•tirak el h • ~:. Balka • k • _,. .,e 

Dün gece K.aradaıiz Bofuını ftcal "'il 8 en er feya yapmamu en tabii 1hakkımızJır. .;wnra n mııa ına gıraıtt·. Joİ 
tden kunetluin ha.rtlrltma onlu mü- ettiler. E•CJNn mGha..z: Boğa 6.,eriyet için •at/ece ttni bu mi•aka aza almıyanlarla JaN 
fcttişltrinden Orceneral lınttin ku- c;.naklcal•r• ilk glrenlar bi.r tehl.ilre itli. ıJlalbaRi aullran en büyük bekçiıi tan hiçbir za.man alıkoymadı.. • ıJ, 

Çanakkale, 21 (Hususi muhabiri - oltl Ô l b ku tJfJ 
manda ve nezaret etmiıtir. Heybeli n• uğuna l>iiliin J~ın iman ettiği Türk topları Y e " rtarıcın var ki, ır - _Jj mizden) - Gece verilen emir üzerine !ıet" 
puru bu sabah Karadeniz boiuma hal· ed k. t BMazlara hakim olunca ba tehlike oTtaclan tama· hatlar sag"lamclır. Dünya nizamını, Kirazlıdaki piyade ve Ezin e ı op. -e / 

la parası~ götünnüıtür. çu alhyl&n gece yansmıh.n sonra ça. mile kaybolmuıtur. ketinin refahına eıetmek iıtiyoT. ti 
Çanakkalede nakkrleye doğru hareket etmişlerdir. Biz, dünyaı/a l>Ue MlJınnağa cuaTef edecek Öyle bir hükumetin var ki, al~ 

Askeri kuvvetlerimizin Çanakkale Bu ıı11.rretıe askerlerimiz eski gayri as. ltaJar mecnun bir deuletin mevcudiyetine inan- aclımlanndan en uyanık icaplarına .. "~~ 
Baeanna ıiriı intibalarnı tcsbit için bir kert mıntakaya girmişlerdir. mıyonı.z ve inanmamanau Ja ıayet tabiicliT. dar • panltın altında bulunduğu btıf" '~~ 
arkada§ımr.tı Ç:maklraleye göndermiy- nıc defa yarbay tsmail Hakkının /: ı~ 
tı·k. Bu muharririmi% dün rreceden iti• Boğazlar tahkim eclilfliJıten aonra kendi istila dayetine daima lrendini vermi§ olartJ · 

b lrumandumdak.i piyade. alaymıız Ça. 
baren çektiii tdpafJada lıu büyük ha.· nakkaleye girmeğe ba.şlamı,tır. Ezine. hırılannı haflralannın toprakları üzerinde tatmin mu ihmal etmiyoT. 1 

diıenin tafsilatını bildirmektedir. Aldı- deki topçu alaylal'Jını.z da Erenköy efme\ Uliyeeelr olan tlevletlere Karadeniz: tama· Sözünde duTan Türk! ... J, ~ 
iımn telcraflan - ahı uruile - derce mmtakasmı işgal etmektedir. ınüe lıapalı balanrıyor. Ba i~barla bilhaaa Bulıa- Mademki sana gödeTilen itirrı~ ;,ı 
cilyo~: TaırarelerlrwJz ri.tan, Romanya, .llocaıutan gibi Karadeniz. ve ulviyetle layılıt. olduğunu, (azla•ile ;• -

1
,i' 

Çanakkale. 20 - Ordunua Bolular Çaııakkale, 21 (Hwıusi muhabiri • Tana Jevletleri Karadenü yolile kendilerine gele- Mallemlıti • elinde kuvvetin oltfuğıJ J 
mmtak.aaına ginn.ain.i halle lleyecanla mhıden) - tstabuldan 3o. bmir ve Es. bilcek tehlikelertlen ileleb.ı kurtulmu• bulunu- el ·11 ti l b b t el ~ bir fft" .iı' 
kutlulamrıtır. Şehir bpdarma bq bü- ki§ehirden yüze yakın tayyare Çanak. ::r e, mı e er e era er anı ıgın •rfll' 

4 yük: tak yapılmıı. ıchir 1-ttan bap do• kaleye geldi. Boğaz mmtakası ü:se. yarlar. l net etmeği i•temedin1 kendine yed~ yd .J 
natılmıytı Cinr köylerden eden biıüer' rind4' dolaşıyor. Ba bakıma göre Türkiyenin Boğazları iıgal Aynı aıalet ve kuvvetinle, aıı:.z,;J 
cek köylü batta eski muharipler ve ıehit ------------- •lm•i ve iman ·evvel ifaal için ısrar etmesi bey. bir here daha yükıelmif olarak rrı~. l'i'· 
anaları olduğu halde cumhuriyet meyda lolfl ıt~re ve Japon- nelmilel ~11- hrumalr için göıtercliği büyüh yanına §anlı ünilormanla da iıteıliı•" ~ 
:ıında toplaHr. Bir yuda jandarma yada manevrala r l leJdarlıfın en biiyülı tlelillerinclen biridir. Söz:iinde daran Türk! r.f~ 
budosu diler yanda davul ve zurcıalar Londra. 20 - Londra üzerind' ya. 1 Türlıiyenin prenabi yurtJa ıulh, cihanda HIKMEf. , ,·-
rah-. Halk Lı~k bir co,_lnıınlalr ;..;.. .. prla-k hava manevraları bu hafta -·lhtuT. --------,.....-----_._:.d/lj 
, J-· _,.. ·:s··· '"' ... Eıaıen modern Türk Jiplonıaa-- 1• ' dedir. Geu feh:r bW inci ıibi clonandı. içindi!' be~lıyaeaktır. ı 

Vali N°ııamettin, BelcGiye reili. as· Tokyodan bildirildiğine göre Japon Yıırtda sulha temin etti. Ve bu ıon lıarelteti.le yük muvallaltiyetlerinclen biri Je bıJ _,J}, 
manVi binlerce lla1k n Jröylü ordumu- askeri tayyareleri de bugün bir hafta ciltanJa mlh .i~n Je büyült bir yardım ve hizmette yeti cieğü mitlir ~ 
~ü ,ettrin dJıtmün tıU)llamak için bet sürecek olan manevralara başlıyacak. bulunda. Mur&d sEfı I 
~ ·~~~~~~~~~~~~----------~~~~~~~----...... ~~ ~ k11om~re öteye ı~erd.ir. lardır. Bu manevralara Japonyada - _ _ _ rl" 

a ren ••k• rlerlmlzln bulunan iki FransJZ harb gemisi de Harbiyede nftİnune-BOyUk müsabakamız' Fiıistl -ıe' 
luunaHltnı • JIG7•r İ§tiraJc ~ec~ktir. mahallesi Yahudi 4 

Ça~i:'1ca1.eye giren 1atalann kMınoıı.. ----n.-.-_.-e-ped--e---- Bdediy~. Emük n Eytam bankası •il' 
d~uaı tJeMNJl H1'mtü K1lkıf da rt. be- ~L t arf 9' 
yanatta bulurnlu: Acele satılık tarafmdan satılmakta oWı Harbiyedeki a ,.,, 5~,, 

"- Çanakkale Boğazı Ttirklerin analara bina yaptırmamaktadır. Bu u· Kudüs 20
0 

(A.AJ.-M ~I 
Pek c.ıkiden hikiın oı.ı .. 1.1-- bir yer. r.:ra Mbep td>ir plim yapıldıktan sonra S asır' 

~· arsa b i1 • bi h n saat .zarfında arrı ..... dı·r. lstanbuhm fethı' .__.__ FaAtih uraya tam manası e asrı r ma a e tal<'"° 
1
, 

~ nilerine karşı bir rrı' tarafından yeni yapıbzut olan Çanak. G<ıctepede Rıdvanpaşa cadesinde inşa edilecek olmasıdır. Satılan arsalara bulunulmuştur. Mütea j 
kale "• Kilidilbahir kaleai vuıtasile Eren:köy kıa liaeain.e pek yakın bir bu sebeple ancak bC§ ıene sonra bina ğu öldürülmüştür. ı .. rı v',) 
B~ .... kapablmı•tı. O zamandan.beri semtte bir dönüm iki evlek 7-l zira yapmak mümkün olabilecektir. ur.... ~ 

Vfi... "ıl Hükumet meın_ ~it· r muhtelit vesilelerle muhtelif htllrltmet. rn acele aatılıktı~. Talip olanların • Anaların kanalizasyon inıaatı Bele- ltf" ~ 
d. · n müudere etmıŞ -'' ler bu Boğazlardan geçmeğe savaımns- HABER g&Jıetesinde Bay Fethiye mü. ıye tarafından tesvıyei türabiyesi ise da trip yakmmda fJ•Y~ ~ 

tardır. Türkler de yurdla.rmnı. kapı. raca:ıtları. EmlAJc bankası tarafından yapılacaktır. b tarı • .Jfl~ 
na karşı vuku u ıırı.-. 

!nndau istemediklerini ~imıemeğe Fatlbt e sile hükumet ıııe11'~ ... .I 
uğra71llI§lardrr. A 1 t 1 k Tophanede kanlı No 41 askerlerle ve bede•l _, eu.uretıe eski ve yeni t:&rib.imiJde ce e 88 1 1 arsa . eıeıe,... 1 

hl k avcnetile tayyar ~ı,. l ,... ...... ı.ııa1e ölmez yol, Türkler içill ebe- Fatihte Kıztqnıda Sofular cadde. r · 8 vaa · tetpt• e 
~ "' Muhasebat umum te karar verınıı tf di bir savaş yeri olmuştur. Umaml ainde üç tarafı muntazam cadde, deni. Bu sabah Tophanede bir kavga ol- r1I 
harbde vuüeaini çok giize1 yapmış o. ze nazır. tramvaya ve çarşıya pek ya. mut. Kürt Galip adında bir dam Alinin Sara~lar ce ti l~iı 
lan Çanakkale. harbin sonunda ı.ozan kın, l'ivarı klmilen mamur, 702 meL kahvesine elinde tabanca olduğu halde mlldftr)ftğft Saraçlar ce~iye JJ1J ~.J 
muıh~esile gayri ukert bir hale kon., re murabbaı, kısmı azamı mülk müs. girmiş ve Ali ile kavgaya ba§lamı§tır. Anka:a 21 (Telefonla) - İzmir Def- müddeti bitmişti.I'· ~~ 
muıtu. Bu vaıiye~ 'nirk milleti ve, tatilüuekil ve altı parçaya mufrez arsa Kavga neticesinde Alinin di§Teri kı-l icıüuı iiıl>du ruUud:.clıai: Umum nıüJUr• f<la.re heyet! ~ırJ . ~,,, 
TUrk devleti i~iıı. bir azabdr. M\Jlltrö acele satılıktır. Tctliblerinin saat on. rılmı' bu sırada yetişenler kavgacıları lüğüne, muhasebat umum müdürü Cc· tin Fatihteki ~~ _rı; 
konferanmtdll bu pürilz kaldmhn~ 1 dan bi~ kadar HABER gazetesinde gilçbela aytrmı§l~r.~lır. Z~bita tahk_gcat 1 malin de yeni ihdas edilen Bütçe umuır. caktır. Seçim o gu ıttit• 
oldağm)dllll yurdumuzun kapısını iste.J Bay Fethiye qıüracaatıan. yapmaktadır. müdürlüğüne tayinleri yapılmıştır. kada, devam edeCe 



~ı 7- --- .... • . 
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nıurtma aptallığı 
VE 

eo ımanın güzeJliği 
~Slümüşse süküt altın mıdır? Bu 

~•histe ise sükOt kı.Jrşundurl 
~lıir.~ ne kadar kızarım. Somur"' somurtmak, sonu gelmiyen serili bir ro• 
~ .. dın ~ahammül edemem.Somur man gibidir, serili bir film .. 
~ :n ıse kaçarım. Fakat so- Bununla beraber, Tanrı ıizi hiddet• 
~ r kadınla evlenecek olursam, ~n de korusun ... O kızı§malann üzerin-
~iun değil mi? den gilnet çekilip de, hiuiyat soğuyr 

beraber, somurtmak fiilinin rak, donarak vaziyet sürüncemeli bir 
can sıkıcı bir hal almau için somwtma halini almasın? 

1 
İki kiti llzmıdır. Hem ne can Komfudan nefret etmek, hele kom• 

• Adanı oilunun tanıyıp tanı- fUDJIZ kocanız veya karınız oluna pek 
Celı~enıi bir azap.. yanbf bir harekettir. 

ltnıek inuni bir harekettir. Fakat benim ıörtifilme göre, onlar-
k kadın halidir. }{adınca bir i ca alıdrmamazhk, onlarla darılmak da· 

ıİ Fakat somurtmak gayri in•ı ha yanbf ve kötü bir harekettir. 
ele devamlı, ve tamamen gay- Söz gilıniit ve sükQt altırviır diyorlar. 
tekilde comurtmaya kan koca Fakat somurtmahan gelen ıllkut 
te.&dUf edilir. kurfundur, tenekedir. diyelim. 

ilerledikçe, aaadetledfti 
e obn çift bfribirine hiç Ji• 

.. ,....,__,..,,ek derecesine ıelirler. Ve 
ı.. Un önUndeld delillerle bilı .. 
..._ birçok kan koca. ayni evde 

~dıklan halde biribirlerile 
nıaktadırlar. • 

'ltbııerde, tamdıtmuz bir kadın 
.... 

0 
IByle bir söz ka91"dı : 

Gç '1ld tuz heı ııenedenberi evliyim. Son 
>0rııı. ır kocamla tek kelime konuımu-

~ni~. karıkoca işlerine karışmak 
~ Çunkü bir defa Pariste eJini 
\.."" hn bir apap ayırmağa teıebbilıı 
ıııııt. ~ lkiai birden üzerime yürüdü
~ "1 t b6yle senelerce birlbirine la· 
~ ltınenıeleri çekilir ıey detn .• 
~~çift buna na1ıl tahammül 
"1.; ler de •• 

'ı. ~er, çtinkil kahkaha ıomurt· 
1..:.--.ıı sanar. Yıkar. 
~. zalimane bir hareket ol

... ~ ~dalaca bir ittir. Zalimane 
"ICf lt alacadır yL. Ve 1üpbealz 

1ette olan iki kiti ,.ayana nqe 
içinde yapyamular. 

.Kger kartınızdaki kızacak v.ızıyette 
ise, sükfıt etmek ekıeriya doğru, ve hat• 
ti aalllne bir harekettir. Fakat bu sü· 
rilp gldecekae, birkaç 18z 18yleyin da· 
ha iyi! 

Daha dopu ve ullhe hareket. Jıid• 
deti bertaraf etmek için bir Ud milnaaip 
Wmdı söylemektir. diyebillrlm. Hatta 
nllktedan bir adamanız, karınuzdaldni 
gUldOrecak blr yarıdıbtta IHDiz refah 
için en milbmmel vasıta elnizde demek 

~ bir delikanlı, bakılması Yqan: W.,Jt. TITT.ERTON S ,, ı.ı, .... --.. -.a. ... :r .. !Laı '"•••"•' (tnıw aıuhwriri) 

tir. 

ili\' "4 ° lenin yolundan aynlmak glbl --------------
~bir almaktadır. Adeıa bir haııta 
~· libidir. l:Ul:lllWlllH llAI 1 JIIII 

bitııcı~~~n~~r ~~ası~da. somu~tmak ~Satılık kAJ{lr konak 1 
. lf'1buki c;ı. muzmın b~r haldır. i! Nuruosma.niyede Şeref sokağın J. 
~ıl~. una kıyas edılecek olursa H da 40-42 numaralı kagir konak 
t~~etınıek d h · 'd' N'h f • 1 
ır-~""'lrdan ~o a • . .1Y1

1 
ıbr: 1 

•• ayet. 
1

'. 1 ı H ehven §artlarla satıhktJr. Boğazal 
·~rı ~ nra guze ır gun gc ır. I! ve Halice fevkallde manzara yirmi 
btt,bı. • gülümser. öpüıür ve sonra I! oda ve bUyUk bah"e latiy~nlerin 
ır_ -rce ıi 'd 1 Uf k f k J• " · 'tlla nemaya gı er er. a te e : Nuruosmanlyede bakkal Hafı:r 
de fıttı: da ~ kabildendir .. Bardak isin il Nuriye mUraca.atlan J 
dır, tz a nevınden tey .. Bır sonu var- ı: = 

la hikayelere benzerler. Fakat ~======rm:m•=a 

HA ~.:R - ~m Postaiı 

Yazan: 

Niyazi Ahmet 
.. 

401 sene evvel bugün • 

Şarlken ordusu 
Tunusa girdi 

iki gün içinde 30.000 kişi boğazlandı. 
10.000 esir ahndı • BugUıı dUşmanlarmı titreten kah. !eri kulelerden ikisini zaptederek kül- hatta en derin kuy1.1ları bir htrsı n 

raman denizcı Hayreddinin acı bir liyetli silii.h ve mühimmat ile kırk top retaver ile araştırırlardı. Cami! 
mağlubiyetinin hikayesini okuyacak. aldılar. Bunlardan sonra yüz gemi ve medreseler, mektebler harab old 
smız. Bu mağlubiyetin doğurduğu muhtelif çapta üç yüz daha top alın. Nadi::' ve kıymetta!· kitablar yırtıldı 
felaket belki tUylerinizi ürpertecek, iş_ dt. yakıldı. Her tarafta katilden, he 

,kence ve zulüm sizi tiksindirecek, fa. En mühim mevki sukut etmiş ter. ırzdaıı, yağmadan başka bir §eY g 
kat ne yapalım ki hakikattir. sane mahvedilmişti. Hayreddin, son rillmüyordu. Üçilncii gUn imparato 

Şunu da ili.ve edeyim: Ttlrk as. ümidi saf muharebesinde buldu. Baş. yalnız yenecek şeylerin y~a edilin 
keri, dalma intikamını a.lmJ§ ve kar. ka çare kalmamıştı. Fakat düşmana sine müsaade ettiği Alınan ask · 
deglerinden akan kanı düşmanlara ö... karşı çıkarabileceği 9700 askeri vardı. şehr.! girdi. Galiblerin tahribata 
detmiştir. Fakat bu muvaffakiyetler Bu hafif ordunun Maraştan alınmış hayet vermelerini ve bunda devam 
bazan "Türkün zulmü,, diye gösterildi. askerinden maadası kale duvar:lanl'l- denlerin idam ile cezalanacakla 
Hayıı:, bu TU!"'kün intikamıdır. Vak. dan •:ıkmak istemiyorlardı. Buna rağ. bildirir bir emirnaır.e neşretti. 
aya geçiyorum: men Tunus istihkimlarınm altında Ordu Goletanm eteğinde mevki 

Üç yilz elli yıldan.beri Tunusa ta. şehre girecek düşmanı muhakkak su. mağa giderken her adımda in,an lif 
hakkllm etmekte olan Beni Hafas rette menetmeğe ımuvaffak ol9cak bir lerl çifneniyordu. Cesedler içinde 
hanedanından Molav Hasan "dört yüz yerd~ ordusunu yerleştirmişti. Fakat çok kadınlar naran dikkati celbede 
güzel delikanlıdan mürekkep olan ha.. korktuğu da başma geldi. Anadolu di. Bunların şişmanhkJan o dere 
rimi halkını artt.ınnağa çalışıyor,. ve askeri silaha sarıldığı vakit, Afrika idi ki koca memeleri kannlannm al 
dört kardeşin kan lekeleri henüz ku- askeri yerinden kımıJdamıyordu. üste na kadar inerdi. Fazla !ifmanlık Be 
rumamış olan tahtını muhafaza ilin şehir içinde mevkuf bulunan hri.ati. beriye sahillerindeki kadınların "kok 
hiç bir şey yapmıyordu. yanyanlar, zincirlerıni kırmışlar. ka- roz,, ile beslenmektr-n tevellüd eder 

Hkyreddin Moll!l.y Hasanm bu hl- pılan kapamışlardı. Artık tutunacak • • • 
yanetine nihayet vermek içliı Tunusa bir kuvvet kalmadı. Goleda mUdafii Molay Hasan tekrar tahtına k 

girdi. Fakat Tunus& ancak bir kaç Sinan ile diğer maiyetini aldı. Dağla- VU§tuktan sonra Şarlken ile bir ittif 
ay aahib olabildi imparator Şarlken ra çekildi. ahidnamesi imzaladı. Galibe on iki b 
buraları fethe karar vermi§ti. Erteei gün, 21 temmuz 1535 yılı. dUka verecek, ve her ıtne yortular 

• • • 401 sene evvel bugün.. Şarlken bir gün evvel Fas cinsinden on iki 
İmparator, Barselondan gemiye bin. ordu'3unu şehte doğrulttu ve hareket ve on iki tay takdim edecekti. M 

diği giln, be§ yüz gemi kendisini ta.. emri vermeden bilyilk bir mecliJ! kur- hede şartlarına ilk riayetsizlik yaptı 
kip ediyordu. İspanyol, Itaıyan, AI- du. Burada askerin Tunusu yağma vakit elli, ikjnciainde yüz bin dü 
man askerle.ı:leri rengin Tunusu talan etmesine müsaade Jlunup olqıpn.ıy~ca. ödiyecek, üçüncüsünde devletini k 
etmek lçitl .. bırsızJanıyor~ A.vrn- iı Jtıonutulİl.eak'tı. Müiilltere tam Uç bedecekti. 
palılarm 001ed8. 'deaik~eri Halkull*ad 'taat ıtttrdtl ~'iiietı~ ilrl ~ phrin Şarlken muzaHer olarak Berberi 
kalesi Tunusun en kuvvetli yeri, adeta yağmn edilmesine lrarar verildi. sahilinden çıkarken Osmanlı Padi 
anahtarı idi. Hayreddinin tersanesi B·ı karar tebliğ edilir edilmez baş. Süleyman Tebrize girmiş, İran phr 
de burada bulunuyordu. Kaptan Si. ta İspanyol askerleri olduğu halde aarayında emirler veriyordu . 
nanm muhafazasında olan tersane ve ordu yıldırım süratile şehre ilerleme. 
kale düşmana bir :ıy mukavemet etti. ğe başladı. 

ve Uç defa Sinamiı kuvvetleri dııarı Bu vakayı se.yıfalarma geçiren ta. 
hücum ettiler. Birinde kumandan rihe tek bir kelime ilave etmeden ya. 
Dük de Sarvo öldürlildü. ikincisinde zıyonım: 
Marld Mondeya yaralandı. Üçüncü. "'Otuz bin kl§i boğazlandı. Orı bini 
sünd·~ de bUyUk zararlar verildi. Fa- esir edifdl. İBpanyo'ar en slyade v&ı. 
kat beş yüz barb gemllıine karşı mu. get VP. yağmaya inlümak gösterirler
kavemet uzun aiirmedi. Şarlken asker. di. Haneleri, ilanc1Jklan, kilerleri 

•Hasan F~hmi Ferit Nadi kardeşler ,, ~, 

en nıodern 
ve en büyttk 
muhallebicisi 
açılmıştır bir 
ziyaret kAftdir 

Bıı ~k kostilm nerede mf yaptldı; 
adresi: 

Yenipostane kar'§ısmda Foto Nur 
;;mda Letafet hanında 4 No. da te 

YAVUZ SEZE 

HABER 
AKSAM POSTASI 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poata kutusu ı lataabul 214 

Telgraf adresı . ıstanouı HABER 
vazı ısıerı tetofonu Uft72 
idare ve ııan .. · 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
e •vtııc 
3 •v•ık 
' •v••k 

Tiirlı•11• 
t&OO l<r 
730 .. 
400 •• 
ıso .. 

Etrrdı 
2'700 I<•. 
1&50 
800 •• 
300 .. 

Salııbi w Nesrıqal Müdürü: 

Hasan . Rasim Us 
Basıldığı qı:r (YAKIT) maİbaaıı 



RAUYU • SiNEMALAR 

1 S TA. N BUL: 
18 Ta.kaim bahçe:ıinden nakil, .20 halk mu

ıılktsl (pllk), 20,30 Bayan Llvie f.'lorettl 
(Soprano) ve ııtUdyo orkestraları, :n,30 ııon 
haberler, Saat 22 den ~nra Anadolu ajanaı
nm gazetelere mahBwı havadJs servisi veril<.• 
cekUr. 

TURK 
MELEK 

iPEK 

B!E;~t:f::m~:n~:· FutbolCularla bisikletçi) 
~ 

ı Daııa rUyuı ve Çocutumu 

tlAKAY 

V t l' A N A: J tlUMER 

18~ opera parçalan konuıma, 19,23 grı.· 

: ~·:::·.:·=. cumaya gidiyorlar 
• ~:

1

:nkeştaynm ni§&nlw ve Dün giden mofon, konu§ma, haberler, hava r..aporu, 20, VILDIZ 
ııs uıuw yaym, gramofon, 20,05 oUytik kon- Garip bir ~" 
ser, 22,46 eğlenceli yayın, ııualler ve cevaplar TAN 
haberler ve hava raporu, 23,l:i dans musiklai, 
24,20 konuıma, dans musikisinin deYamı l,01> ŞIK 
gece musiklırl, 

1 13 numaralı caırua ve sporcular 
K&(ak ııevd&lılaı 

ı Altm arayaıilar kızlar ve k .
1
m1 e rd .

1 GUndüz inaan ge kurt ,, 

BE R L t N: 
Al.KAZAR ı M'aakeler &f&ğı v• s~ t 

ıllthmdır 

18,05 halk ııarkıl&n, 18,85 eğlenceli yayın, ŞARK 
20,05 gramolon, 21,05 haberler, 21,15 muıılkl,( ASTORl'A 
23,05 haberler, 23,33 musiki. 

ı Trakanova ve Demir pençe 
ı Harp muhabiri, Çin eeran 

ve Kok&raça 
CUHURJYET ı BüyUk tehirler uyurkeıı 

B U D A P .E Ş T E: 
ve Demir kapı 

ISTANBUL 

Evvelce de yazdığımız gibi, ikin 
ci bir kafile olarak olimpiyatlara 
gidecek olan futbolcu ve bisikletçi. 
!erimiz cuma ıünü hareket edecek 
lerdir. 

Bu kafile, kamptaki 18 futbolcu 
18,0:> f&ll konııert, 18,3:> koııterana, 19,00 

ııalon orkeıtraaı, 19,30 k&n§ık yayın, 20,0:> 
muaJ, konferans, 21,16 vlyolonael koıı.lcrt, 
haberler, 22,20 gramofon, 22,2:> çingene mu• 
ııiJ9al, haberler, 23,25 piyano konaert, ingillz.. 
ce koııteraruı, 24,25 dans mualklırl, aon haber. 
ler, 

BUKBEŞ: 

. 
ı Koraa.ııiar defin ut 

Brodvay melodJ 
ve ile Ankar.adan ıelen sağiç Hakkı, 

F ederuyon reiai Hamdi Emin, F e· 
deruyon katibi Kemal Halim ve 
hi.kem olarak Şa.zi T.ezcandan mü· 

ı Rus qkr ve K&(akçıl&r 
J)efinde 

ı Prenses Ttlrandot ve lkt 
yQzlQ katli . 

18,lO p-amofon, 19,05 havad18, gramofon, 
koııterıu:ı., 20,2:> keman koruıeri, 21 p.ıı kon• 
ııer:l, ~ııteranıı, 21,33 gramofon, haberler, 
22,60 sramoton, koııaer, 23,60 !ran.eızca ve 
rumence haberler, 

PAR 1 8 (P, T, T,): 

18,3G haberler, 18,46 konUfmal&r, 19,06 or
keııtra kon.sert, 19,35 havad18, 20,33 orkestra 
konaeri, 21,05 konu§ma, dJnleytcllerleriıı. za
manı, 21,30 pratik naalhatler, 21,35 konaer, . 

AZA.il ı M'eçbQI doktor ve Bef 
kocalı kadm 

D:MAI..Bm' ı Proiraznmı bDdtrmemlft!r 

KADIKOY 
ı Bayanlar , 
ı Nqlt ve &rka.41ftan 

OSKODAR 
ı Sekoya (kaplan kız) 

BALAT 

tetekkildiı:. · . 
DON GiDEN SPORCULAR . 
Dün h~eket eden sporcu kafile

ai tunlardan mürekkeptir. 
Güre"il'": 
Küçük Hüİeyin, Arucaralı Ah

met, Y a.p.r: Sadrk, Saim, Nuri, An
karalı Hüseyin, Me~ıinli ,Ahmet, 
Adnan, Mustafa ve Çoban Meh: · 

ROMA: 

20,25 eğlenceIJ mumkl, 20,60 tramırzca·ha· 
herle:, 21,10 havadla, 21,33 · konufm&, 21,415 

·met. ... 
ı Petreaburs ~eceleri · ve Ah 

Tarzan met F etıeri,, ·Seyfi Cenap, 

plyu, 23,20 danıı muıılklat, 24,05 
2(,20 ln~lllzce haberler, 

handia, OZl:N 
KARAGOMROK 

1 81bfı')'a maJıkt\mJan . , 

Otobüs alınıyor 

Ruhsatiyesi alınmıı kullanı§lı 14-16 
l<iıilik bir otobils satın alınacaktır. 

Müracaat: Eminönü Re§adiye cad· 
desi Rus benzincisi Civan Ali 

TAKSIH BAllÇJCSINDll: 
Şut 21,61 

.Ralımet Elendi 
Y E N t O P E R E ' T 
IHaular evvelden ayırtda

Mllr. Teleloaı mu 
Yakmda: B A B A L 1 K 

llanıa alakadar Bankalar, mües-• 
sesat, şirketler ve tüccaranın 

, Nazarı Dikkatine: 

KURUN ve HABER Baetelerintle nqredilecelı ilanlara ait 
tarilc tıfaiıJa BÖ•terümiftir: 

Birinci ıayıf ada batlık ' 
Birinci sayıf ada santimi 
ikinci aayıf ada santimi 
Üçüncü ve dördüncü sayıfada santimi 
ilin ıayıf alarında santimi 
Resmi ilinların ıantimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilanatr santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmıyan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanların bet def uı 

" 
" ., 
"' 
·' 

,, 

., 
,, 

500 
300 
100 
50. 3!j 

30 
20 

20 

30 
100 

J 
Muhtaç ıanatkirlar ve it .ıuıyanların 
ilanatı 10 kelimeye ka.tar meccanen 
Devamlı yapılacak ilinat içın tenzilat 
yapılır. 

ilanlar için yanl.ız Ankara c-addeıinde 
V AKIT Yurdunda 

co 

.. 

\ 
l 

' 
PROPAGANDA 

servisine müracaat edilmelioir. Telefon: 24370 

Sadullah ve lamail Hakkının ida. 
reci ve beynelinilel hake.İn olarak 
iıtirak ettikleri ,kafilenin bu kııı~ıı
na, Pett~de tahsilde bulunan kıy. 
metli ıüreıçimiz Abbu da BerHn-
de katrlacakıtr. · 

' Semercinin iclar .. incleki baalııet. 
bolcularımız, Naili, Kiıriil, Rıza 

• , "" t' ' 

Hayri, Sadri, PeMO, Ha]jip, Şeref, 
Sakalak ve.Nebilden ibarettir. 

Beynelmilel olimpiyat komitesi 
Türk azuı Retit Saffet Atahinen Arslan güreşçfl~miz Romanya vapımrnun gfJ.verlesi?td~. 
ile matbuat kafileai tefi olarak •Y ----------..!.---------:-------~ 

lavlarmıızdan Naıit Hakkı da ıpor ----------ı 01 İm P: yat 
cuJ.arnnızıa beraber hareketetmit· Futooıaa 1 
lerdir.JIMNAsTtKCİLER Norveçle meşaf eSİ ~ 

Alınan hüktlmetinin daveti üze. karşılaşacaQız ı Yunanistanm her tarafınd•~ 
rine, Gazi Terbiye Enstitüsü beden Dün Boğazlar meselesi için çı . gelen binlerce kişi önünde ~ I 
terbiyesi ttil>eıinden otuz genç, baı kardığımız ikinci tabımızda ili< me§alesi, olimpiya dağında t,c tJ1 I 

ak k bedinde yakıldı. Meşale, buıLJJl ""- ... larında üç idareci olduğu haCle olar ariilerimize bildirdiği dl .... r 
b İ rette mşa edilen sütun üzeriP'.:'a..111.; 

dün olimpiyat Türk sporcu kafile. miz gi i, ıtanbul federasyonu· iki genç kızın müşterek rn~ 1" 
ıile beraber Almanyaya hareket na verilen bir habere göre, Ber güne1 ı§ığı pertevsizle topı~ll' ıl 
etmittir. Gençler çok temiz ve yek. linde 1936 olimpiyatları dünya :nı§tır. .,,.-_ 

nasak giyinmiflerdir. 
1 

futbol f&Dlpİyonaıı kuraıı çekil. Bundan evvel olimpiyat kod" ,, 

Gençler Berlinde toplanacak! mit ve bu kura neticesinde Türk isi Kont dö Kombertcn bir nu~ 
olan beynelmilel spor konıreıine takımına Norveç takımı isabet mittir. ~ 
ittirak edecekler ve tertip edilcekl etmittir. Türkiye - Norveç mil· Meıale, Yunanistan. sul~ 
jimnastik ve ıpor hareketlerile mü. li takımları arasındaki maç ( Yugoslavya, Avusturya, JI•~ 
aabakalara gireceklerdir. ağuıtoıta Berlin stadında yapı Çekoslovakya tarikile Berlin•~ 

Dr. Neceaddin . 
Atasagun 

Doktor Necaettin Atasağun her 
gün sabah 7 den 8,30 a, akpm 16,5 
dan 20 ye kııdar Lilelide Tayyare 
apartunanlan daire 2 .No. 3 de has· 
talarını kabul eder. Cumartesi gün· 
len ıaat 14 - 21 arasında yapılan 
muayeneler parasızdır. 

Operatör Drolog 
Doktor 

Süreyya AtamaJ 
Muayenehane: Beyoğlu • Pannar 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 
yanında 121 birind kat ~ 

Her rün t 5 - 20 ye kadar 

Göz Hekimı 
Dr. ~ükrii Ertan 

Cafaloflu Nuruotmaniye cad. No 3f 

(Catalotlu Eczanesi yanında) 
Sa!ı r\inlen -eccanendir~ 

Telefon. 22566 

lacaktır. tir. Her memleket hudutları ,fi ~ 
o memleketin atletleri rn~l...dJ 
kilometre taşıyacak ve ark•~ 

General All Hikmet 
\'ekildi 

Türk Spor Kurumu Başkanı Ali Hik
met Ayerdemin bu vazifeden çekildiğini 
haber aldık. Değerli ba§kamn iatifaıı 
haberi bizi cidden müteessir etti. Duy
duğumuz bu haberin esassız olmasını 
temenni ederiz. 

!im edecektir. ~ 

Ople Naçata Bulgar adi,.....~ 
me.1ale Yugoslav atletlerine t ,~ 

lecek ve müteveffa AleksanfllS Jet"' / 
daki mukaddes ateşten yatcıldı c•' 
ra genç kral ha§metlu Piyer jJll 
metreyi koıacaktır. 

Dün ve Yarın neşriqatı 

Hipnotiznıa 
Şimdiye kadar bizde ilmi mahiyet~ce mütalea eclillll~ 

ç~k mPraklı bir bahistir Hel~ ruhi mese!elerdeki derin ~ 
dunyaca tanınmıı olan büyük profesör Dr. P. Jane'nin ~ 
eseri muhterem Cemil Sena tarafından tam bir itina ile tetc-" 
ve netrolunmu~tur Bu memleket heıa~ına büyük b;r Is• ,ıi" 
olup üstadı bu tercümesinden dolayı bassatan tebrik ed 

Fiyatı 100 kuruı. 

V Af(/T lıütüoltane.; - lıtanbul - Ankara caJJ~•i 
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Sulhç_u siyas 
,, 

do ayısiyle 
lıütün Türkiye 
~~~ram yapıyor 

' · 'l'ürıuye, Boğazlar muko.\·e.

1 

radyvlar Atatürkün §U emrini bildir. 
~ llJ. ~sını dün nkşam ve bütün di: 
~it etli St\'ınç!.i bir bayram halinde - Bu gece halk kayıtsız ve şartsız 
UtjYet r' ~taturk T\irkiycsinin, Cum. sabaha kadar eğle:ıebilir . . 

0laıı \1e ~ltninin bu büyük zaferi Türk Biraz sonra ellerinde davullarla 
la(e:-ıeşt· ~k kalacak olan Boğazların bckçıler sokak -aralarına yayıldılar ve 
bııı ettır· ırılrncsini bütür. dUnyay.ı ka. ordunun Çanakkalcve girmekte oldu. 
~lttı du ıtken halk bunun sevincmi ta ğu haberini verdiler. 
t~~eneuş v~ kutlulamıştır. Dün Sabaha karşı halk :ırtık yurdun ka. 
~~ k 1 tnemleket bir coşkunlukla pılarıuda kahraman askerlerimizin 
lltıı !ırı'l.aa ~dır. Dün gece anla~mn.. beklediğini bilmekten gelen bir huzur. 
tıtı ıe'l.ah~dıldiğini duyan halkın yap la, y.llardanbcri en rahat uykusuna 
~ aı .. Uratın muhakkak ki misli dalmrştı. 

goruıınüştüı. ~. tatUrke taz·m 

b.· DU:ı ak,am Yurdun her '-"anında ve lstanbul. ılrı. da .J 

~ b~ ha saat on yediden itibaren daki meydanlar.da toplanan halk Mon-
j'\lk .tan başa donanmıştı. Bu tröde anla.5manın imzası haberini alın. 
~~~U? Şerefine dükknnlarm ve ca bu zaferi yaratan Atatürke, Başba. 
.~81 h er:uı sabaha kadar açık bu. kan İsmet tnönüne, Dış işleri Bakan. 
"le dona akkında wrilmia olan müsa.. lığına ve Cumhuriyet Halk Partisi ge. 
tordu. nrnaya ayrı bir rcYnak veri. nel merkezine tazim ve tebrik telgraf.· 
~ lan çekmişlerdir. Dün gece Atatürk 

~I bi; Vil~Yetçe _ tezahüratın disip- bu şekilde binlerce telgraf almışttr. 
~ §ekılde olması için - yapılan Şeh·r namına çekllen telgraf 
~ ~· geç vakit ikmal edilmiş ve Diln gece şehir namına büyük ön. 
~ haı~lllse haberdar olmamış bulun. der .Atatürke ve Başbakan İsmet lnö. 
-~a de ~alk akın akın büyük mey. nüne iki telgn.! çekilmiştir. Bu tel. 
~~et!. ~gru toplanıyordu. Ak§am grafları aynen koyl?yoruz: 
~~~d'tibaren Tak.sim, Bayazit, Fa Kamlil Atatllrk 
~ln.~nları tıklım tıklım dolmuş; Türkiye Oıımur Reisi 
~~1' 1

• Üsküdar, Üsküdar Do. Fl,orya - lstanbul 
hı..~ ~U llarkı, Kadıköy belediye da. ı ~ yılıdr lıcr tı"lrlii. zaferin gil::elle
~Ce k ~arıyer ve Eyüb kazasında şen yüziınü e§siz dchanızın ı§ığından 
,~, iaı .toplanmıştı. Taksim mey. terr.a§a etmek saadetine eren Türk u. 
ik.~ehır bandosu, 3ayn.zitdr as. ıwm Montrö zaferilc bir kere daha bü
~ , 0 ve Fatinde de itfaiye ban. yük talihine hayraıı olnıU1iur. 
~·akta idi. Bv. sevinç içindeki lstan'Uulun Ştik-
~ h~· nı.otosikletli ve piyade po- ran, tJaygı t.ıo bağlılığım 8Unmakld 
-..~~la tarafta intizamı temine ça. bahtiyarım. 
~lôt-ı tdı. Buralarda yerleştirilen İstanbul vali ve belediye reisi 
tr... nt. h: halka muhtelif havalar ça. ve C. H. P. ilyönkurul başkanı 
~~ 1k zam.an zaman büyük bir Muhiddin Üstündağ 
it~ ~a. nı.illi mar§ları söylüyor, B• f b akana fe!graf 
~~Otdu. tilrk?. Var ol!.,, sesleri yük. Ba§bakan 18met lnönil 

~ \'e.ltit . . Büyük §Cfin yam ba§ında korl..wıç 
) de faaı·gıttikçe ilerliyor, daimi şe. tchl;ke zamanlarından kurtulu~ t.ıe 
~~ llo 1Ye~te bulunan İstanbul rad. yük..scli§in aydın ve bahtiyar bugünle. 
~j<11l~ll.trödeki imza merasimine rinc kadar ba~urmak ma~hariyetinde 

an_,ltı.d eden hadiseleri Anadolu btllunduğunuz büyük i§lcre bu akşam 
Saat an alarak veriyordu. eklediğiniz Boğazlar mukavelesinden 
~ hadd~4 . e doğru halkın .sabırsızlığı dolal!' §ehriıı tebrik tıe teşekkürlerini 
~ lılU· nı bulmuştu. Saat 23 de bü. .•mnsuz saygılarımla ar::cderım. 

il h~:~llin Verilebilecej!ini tahmin İstanbul vali ve belediye reisi 
:.;-- J\.cab . ve C. H. P. ilyönkurul başkanı 
llt.alitı· a bır .şey mi oldu? l>fuhüldin üstün.dağ 

1 
birbirine soruyordu. 

~u Bu esnada 
~ esıı.acıa 

~l ltoyıe YUrdun her yanında en 
liıİ 'ıo re kadar halk meydanlara 
~~ bU~ Uzak illerden Cumhuriye. 
tİb· be1tu k zaferi'lc ait gelecek müj. 
~~ 1 ~utd;ordu. lstanbulda olduğu 
t b~haıa ll. her tarafındaki şclıid ana 
~~le ;;, k~rdl'3lcri, gaziler yaşlı 

lldıl'ı ce hır tarihi hafızalarında 
Yorıardı. 't 8

•at 24 de 24 d 
~1 lltıy0r e .~aauerce bckliyen kalb. 
~.~it ),1'0 

butun gö2:.ler karanlıkları 
.~ nt ·· \t b· Olaıu roye kadar uzanmak, o. 
~"~ da~ gönn~k istiyordu. Sa. 
·~e'n b· a ilerledi. Bu esnada opar. 
~ ' 1 • ır ses Yükseldi · ~~ <ve ... • 

tıı"4·~" cın~na.ndır bcklecliğimiz Bo. 
Lıiıııi ~ ına.smm M ontrödc imza 

~ ~l'lörcı?>ıdi haber aldık.), 
~~~ 11' aııt ~ .çıkan son heceler bil. 
~e ~. ııurt:ını§bıçınde boğuldu. Dakika. 
'~ ~hurı u alkıştan sonra lstiklül 
~~ hlılllk s Yet marşları söylenıyor, 
~,.,. etkt:!a bo~ haddini buluyordu. Ar. 

""~~ trb· · ~ :"lldan ~ ırını tebrik ediyordu. 
~~ Q01aş aglıyanlar, birbirile sar. 
t\ı.~ıı .. _, 0Ianıar ·· . . 
~~a go1c çarpmakta ıdı. 
\' ~a b Vapurror da düdüklerini 

l~ ~~it ~lanuştı. 
tıı •• t~ sabah 
,"l,( 1-ı-ıu llıe a Yaklaştığı halde halk 

Ank arada cof k un luk 
Ankara 21 (Telefonla) - Montröde 

anlaşmanın imza edildiğini bildiren bü
yük müjde Ankaraya saat 23,3 geçe 
verildiği esnada halk görülmemiş bir 
coşkunluğa kapıldı. Bu zamana kadar 
meydanlarda toplanan halk hem büyük 
bir sabırsızlıkla imza haberini bekliyor, 
hem de milli marşlar, şarkılar söylü
yordu. Saat 23 e doğru on binlerce kişi 
Ulus meydanında toplanmıştı. Bu esna· 
da anlaşmanın imza edildiği haberi geldi 
ve büyük müjde verildi. Alkış uzun 

e timi"zin zaf-eri 

Dün gece Taksim meyd.amnda ·Boğa:Zann işgali hab erini bekliycn halk. 

müddet devam etti. Halk bu sabah orta" 1 t b 1 da 
tık aydınlanırken evlerine gitti. s a n u 

lzm lrde tezahürat B •• k •• ı• ki İzmir 21 - Geceyansı atılan toplar ugun u şen 1 e-. 
meydanlarda toplanmış olan halka Mon• 1 • 

.Bu sabahtan itibaren resm1 ve huauat d&i• ( 7) den lUbarcn Taksim meydanında mlllt 
reler, mUeascscler, binalar, kuleler, dük~ mıı.rşlar çnlacaktır. 

tröde Boğazlar mukavelesinin imza e-ırın resmAı programı 
dildiğini bildirdi. Halk çok heyecanlı 

bir gece geçirdi. Bugün büyük bir mİ"' 
ting yapılarak Atatürk heykeline çelenk 
kondu. Gece Atatürk, ismet İnönü ve 
Partiye tebrik ve tazim telgrafları çe· 
kildi. 

Üni ver sitede 
Üniversite Rektörlüğünden: 
Boğazlar rejiminin Türkiyenin em· 

niyet ve selametini temin edecek bir şC"' 
kil almı olmasından duy:ulan haklı he• 

it t ~ .nbı rııı • ,, 
yecanla bqıü saat ~Ş,S ta ttniveraite 
konterans salÔnun~a tqplanılacaktrr. 

Profesör ve talebe, bütün Üniversite 
liler ve aydınları bu toplanmaya çağın-
rrz. 

Talebe blrlljlnde 

Milli Türk Talebe Birliği başkanlı-

ğından: 

Birlikçi arkadaşlara: 
- Programı ayrıca gazetelerle ilan edi• 
len son Çanakkale zaferinin kutluları· 

ması töreninde bulunmak üzere bütün 
yüksek tahsil gençliğinin bugün saat 

!ar, blldmum kara ve deniz vcaalti gündUz Saat 21,30 da bütün halkcvlerlndc kendi 
bayraklarla ve defne dallarlle tezyin edilecek idare heyetleri tarafından bu muahedenln 
gece bu yerler I§Iklandınlacaktır. hukuk, emnJyet, tarih, askerlik ve dUnya sul 

Saat 14,SO da Edimekapıdakl Çanakkale ı hU b&kmıından değeri hakkında konferanslar 
ıehltllflnde toplanan halk tara!mdan Şehit• tertip edllecckUr. Bulunan yerlerde bu kon
likte bUyUk bir tören yapılacak ve halkcvlerl feranslar hoparlörlerle de bUyUk meydanlık
namına çelenkler konacaktır. Bu töreni Fa· lara verilecektir. 

tih kaymakamı idare edecektir. Saat (21) de bUyUk bir fener alayı yapıl~ 
Saat 16 da Üniversite konferans salonun.. caktır. Bunun lçin bUtUn tstanbullular bu 

da Üniversite Rekt!SrlUğllnce tefrik ~dilecek saatte Beyazıt cumhuriyet meydanında top.. 
zevat taratmdaıı konteranelar verlle.cek~r. tanmıo bulunncıı.ldardır. ~at ~.!.\!h ve 

1 Siat 11 de Beyazıt meydanmd& bUtliil l~ diğer bUtUn le§ekküllcr kendi bayraklarile 
ta.nbullularm Iıtıraklle bUyUk bir miting ya• fenerlerlle l§tlrak edeceklerdir., Önde İtfa• 
pılaciı.kbr. Bu mJUngi bir heyet tertip ve 1- iye mUzlkası olduğu halde alay tam (21,80) 

dare edecektir. Şehir bandosu bu saatte Be-- • da Byazıt meydanından hareket ederek o;. 
yazıt meydanında bulunacak mitinge UıtlklAI vanyolu - Ankara caddesi -Sirkeli _ Re
mar§ı ne b&§lanacakt.ır. Bando UıtlklAl m&rJ1 §adiye caddesi _ Köprtı _ Voyvoda cadde" 
çalarken tJnlveralte ve diğer yüksek okul si - Şişhane yok~'lll ve isUklAl caddesini 
talebeleri ağızdan marea tıUrak edecekler takiben Tnludm meydanına gelecek orada 

dir bandonun lştlraldle mllll marglar çalmacnk 
Miting idare heyetince ayrılacak dört kl.§i .hava !!§ekleri atılacak ve fener alayı burada 

tarlamdan bu ınuahedenln ehemmlyetinl izah bltmi§ olacaktır. 
edici sözler 8'lylcnecektlr. Mitingin bitmesini 7 - Çanakkalede yapılacak ;Uirene lııtan
mUteakip miting :idare heyeti tarafından bul halkı namına l§Urıık etmek üzere intihap 
Taksimdeki cumhuriyet Abidesine çelenk ko- olunan bir heyet vapurla Çanakkaleye ~ön.o 
nacaktır. Bunun için tuaıye bandosu sa.at derllecekUr. 

14,30~Ed~n~a~Şehliliğin&, ~~==========~~~==~~=~~=~=~====~~~d~ 
yurttaşlarımızı ve Evimiz bağlılarını ça· layrniyle bu akp.m saat 21 e 16 da ttniversite konferans salonunda 

ve saat 17 de Beyazıt meydanında yapı• ğmrız. İffet Halim tarafından bir konfe-
1 - İstiklal marşı: Evimiz koro heye I k · A k ' lacak mitingde hazır bulunm.alan ve rans veri ece lır. yrıca oro ve 

ti tarafmdan. 
Taksime kadar yapılacak yürüyü!e işti~ bando da çalacktır. Konf er anı her 

2 - Söylev: Halkevi başkanı Agah 
rak etmeleri rica olunur. keıe arrktır. 

Sırn Levent tarafından. es 
Bugün saat 19 da Bandırma vapurile 3 - Söylev: istiklal lisesi talebesin• 

Birlik üyelerinden 100 kişilik bir kafile den Sevim Levent tarafından. . -
Çanakkaleye hareket edecektir. ttye 4 - Söylev: Evimiz üyelerinden 
arkadactların hüviyetlerile birlikte saat 

Beyoğlu Halkevinden: 
B::>ğazlar zaferi münasebetile 1:nı 

gece saat 22 de ev!mizde konf er anı 

verilecektir. Bütün yurtdatları da• 

vet ediyiyoruz, 

:ı Nusret afa Coşkun tarafından. 
12 ye kadar Birliğe müracaatlan. 5 - Koro: Evimiz koro heyeti tara· 

Halkevıerlnde fından. 
Eminönü Halkevinden: 
Montrö zaferini kutlulamak için bu 

gece (21- 7- 936) saat (21) de Evimi~ 
zin Cağaloğlundaki merkez salonunda 
bir toplantı düzenlenmiştir. Programı 
aşağıya çıkarılan bu toplantıya bütün 

Kadıköy Halkevinden: 
Montrö mukavelesini imzasf do• 

TUrk .. ltalyan kUltUr yakınlığına doğru ••• 

Meşhur ltalyan kadın ressamı 
Natali Mola 

Kızılay menfaatine 60 lstanbul 
tablosu yapacak, bir ltalyan 
musikişinasr da ayni menfaata 

konser verecek 
~hrimizde bulu.:ıan İtalyan musiki 

sanatkarı Koradine Mola'nır kardeşi 

Natali Mola da tstanbula gelmiştir. 
Nalali Mola İtalyanın en büyük res 

Koradine ve Natali khrdC'ş lcrıP. ba
bası İtalya Kralının yaveri Kom M~ 
ladır. 

samhrı meyanındadır. Ndali Mola Roma konservatuvarı :m.• elorıe
lstanbula ait 60 parça tablo ynpmağa rinden meşhur kemancı Lili L' Alpini 
kara:· vermiştir. Kızılay tarafından hazırlanan kennese 

L'1atali Mola bu 60 tabloyu Kızılay iştirak edeceğini cemiyete 1:.ildirmio-
\. ~ini Ydanıardan evlerine dön. 

~ı h~~:~u. Bu büyük günün he. Sultanahmete 44 ihıc:'1 m, mektepte aftlan oyuıı yerinde çocuk·lar oynuyorlar. 
1 rsarmıııtı. Biraz sonra · (Basın Foto) 

Cemıyetine hediye ~decektir tir. 
Cemiyet de bu taploları Kızılay ker- Lili L' Al pini sa'!atkar Kalo Kapu-

mcsinde satılığa çıkaracaktır. · çell}nin refakatinde konser verecektir. 
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Hallfenln atlıları halkı çiğneyerek 
dörtnala koşuyorlardı 

- Hesap meydanda. Seninle evleneli 
bir hafta oldu. Bu vakadan evleninceye 
kadar geçen zaman da altı gündür. De
mek oluyor ki on üç gün. Hem kuzum 
seri bu işle bu kadar yakından ne diye 
ali.kadar oluyorsun? 

- Ben ..mi? Amma da yaptın? Nedi· 
ye flakadar olayım? 

- O kadar ince soruyorsun ki 1 
- Kıskanıyor musun yoksa? 
- Ne yalan söyliyeyim, elbettel 
Hüseyin, genç kansının kendisinden 

iurtulrnak için kıvrılan, ve bu halile a
na çok güzel görünen vücudunu zorla 
kucakladı. Ve bir taze gül gibi görünen 
ağZ'lnı öptü: 

- Çok insafsızsın Eymen 1 Bir defa 
seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ben 
hayatımda senden başka hiçbir kadınla 
alaka.dar olmadım ve olmıyacağım da. 
Belki bir gün beni terkedecek, benden 
kaçıp uzaklaşacaksın. Bunu aklıma bile 
geti,mek istemem. Fakat kimbilir, hayat 
bıı.. Böyle bir şey olsa bile ben seni ge
ne sevmekte devam edeceğim. Bana en 
büyük fenalıkları yapsan, hatta beni 
öldürsen bile gene kalbim ebediyyen 
senin olacaktır. Seni ben o kadar çok 
seriyorum. 

Haydi biz karıkocayı sevişir blraka· 
1ım da dışarı çıkalım. Onlar içeride iste
diklerini y~psrnlar. Biz saraydan çıkan 
§U sekiz hassa askerini takip edelim. 

Sekiz asker tam bir küstahlık ve ser
kC§likle atlarını Bağdadın dar sokakla· 
rında koşturuyorlardı. Bunları gören 
halk ezilmemek, atların altında kalma· 
mak için §eytan görmüş günahkarlar gi· 
bi kaçışıyor, kendilerini evlerinden ve· 
ya dükkanlarından içeriye dar atıyorlar 
dı. 

Buna rağmen hemen hemen her sa
kakta ya bir çocuğu çiğniyorlar ya bir 
adama çarpıyorlardı. Bu vaziyet karşı
sında serkeş ve ahlaksız süvariler seci· 
yelerini belli edecek şekilde küfürler 
savurarak çirkin çirkin gülerlerken ar
kalarından halk onlara lanetle beddua 
ediyordu. 

Atlarının ve kendilerinin üzerinde 
Halifeye mensup olduklarına dair işa· 
retler bulunan sekiz atlı Dicle kenarın· 
da bir hanın önünde durdular. . Hancı 
burıları görünce hemen dışarı fırhyarak 
istikballerine koştu. Çünkü o, bu saray 
muhafızlarının ne derece ahHiksız ve 
küstah olduklarını çok iyi biliyordu. 

Muhafızların başı olduğu anlaşılan 

birisi bağırdı: 
- Hanın bütün kapılarını kapa 1 Hiç 

kimse ne drşan çıkabilecek, ne de içeri 
girebilecek. Anladın mı? 

Birkaç dakika sonra zabitin bütün e· 
miFleri yerine getirildi. Hanın dört ka· 
pısı sıkı sıkı kapatıldı. Önlerine birer 

bekçi konduktan sonra hancı ile beraber 
dört muhafız içeri girdiler. Ve birer bi• 
rer odalaı dolaşarak birini aramağa ko
yuldular. 

Handa aşağı yukarı otuz, otuz beş ki· 
şi vardı. Bunları birer birer gözden ge· 
çirdikten sonra nihayet ihtiyar beyaz 
sakallı bir adamın oturmakta olduğu bir 
odanın önünde durdular. 

Zabit: 
- Tamam 1 diye mırıldanarak ihtiyar 

adamın önUne dikildi: 
- Kimsin sen? 
İhtiyar adam bunları görünce gayri• 

ihtiyari sarardı. : 
- Benden ne istiyorsunuz? Rahat 

bırakın beni 1 İhtiyar. bir ayağı çukur
da bir adamla işiniz ne? 

Zabit ihtiyar adamın göğsüne bir 
tekme yapı§tırdı: 

- Sorduklanma cevap ver. Kimsin 
diyorum sana 1 

ihtiyar göğsünü tuttu, inliyerek ce
vap verdi: 

- Aman Allahım, bu ne gaddarlık? 
Kim olacağ ım, garip bir yolcu t 

- Senin ismin Sabahaddin mi? 
- Ne olacak? 
- Şamdan geliyorsun o fitne ocağın· 

dan buraya değil mi? 
İhtiyar cevap vermedi: 
- Cevap ver diyorum sana f Yoksa 

fena olur. Böyle mi? 

- Evet 1 Söylediklerin doğrudur. Ben 
Şamdan geliyorum. V c ismim de filha• 
kika Sabahaddindir. 

- Şu halde yapılan ihbar da doğru· 

dur· Evet, bütün noktalarda tam bir 
mutabakat var. Beyaz sakal. Yumuk iki 
göz. Sol kaşın üstünde bir yara izi. Hay 
di bak1ı1hmryUrü t 

- Nerey.~ ? 

- Hala itiraz mı ediyorsun? Sana 
yürü diyorum. Eğer mukavemet etme
ğe kalkışacak olursan halin haraptır. 

Zabit ihtiyarın hala yerinden kımıl· 
danmadığrnı görmesi üzerine kendisini 
sakalından kavradı. Ve kapıya doğru 

sürüklemeğe başladı. ihtiyar adam ava· 
zı çıktığı kadar: 

- İmdatl Ümmeti Muhammedi Beni 
bu katillerin elinden kurtaracak yok 

mu? ~ 

Diye bağırıyordu. Fakat bu haykırış· 
lara ancak ağır ve insafsız tekmeler, 
ltılıç kapzeleri cevap verdiğinden ses 
gittikçe hafifliyordu. Nihayet ihtiyarın 
iki koluna iki asker girdi· İhtiyar adamı 
böylelikle daha çabuk ve kaeı bir şekil• 
de götürmeğe başladılar. 

Handa bulunan herkes bir yere giz• 
lenmiş, korkudan başrnı bile çıkaramı

yordu. Çoğu: 
(Devamı var) 

11 -

- Kim o? l 
- Affedersiniz s~ze bir şey sormnk 

istiy6rum. Acaba bitıRikteki pembe ! 
evde kim ot uruyor 1 

- Kim olacak, pıçin annes:. sarhoş 
karı!. 

- Evet, ama, o sarhoş kadın dedi. 
ğiniz kim ? 

- A. oğlum, nasıl oluyor da bil. 
miyorsun. Yoksa buralı dE'ği' mis in ? 

Kadının ismi Şadiy. · , kocası Celal . Z:l. 
vallı adam bir gelse de hnli görse!. 

Delikanlı sözü kesti . Teşckkiir e. 
der e't çıktı. Artık tereddüde mab ai 

yoktu. Hakikl'.t bütün fecaatile ?nün. 
de yükseliyordu. l si anlamak lazımdı. 
Yürüdü, dışardan yuvası eski şirinli. 

ğlle yüzüne gülüyoıdu . Hı~r şey hı. 

rnktığı gibi yerli y.:!rindc duruyordu. 

Yalnız bilişik•cki kirf.ç ocakları 
y~ni açılmış .>lncak ki hiç h:ıtırlıya. 

mıyJrdu. Dışarıfan evi süzdü. içeri. 
de ışık vardı. lnce, uzun hir golg-e ka. 

palı tUlün arkusınd.ın belirdi. Bu Şa. 
diye:ıın endamıydı. O çok sevdiği va. 
kur, azametli kadı.tın viku1u. 

l e: ürperdi. Katbi çarpıyordu. A. 
yaklrı.rınm ucuna b:ısnrak ilerledi. 
P encere açıktı. Bir fısıltı işitti. Din. 
ledi. Kadııı dua edivordu 

- .. Yarabbim, Al!a hını b~na merha. 
met et. Ölen yavr,ımun acısı keder

lerimin sonu olsun ötekileri bana 
bağışlal. 

Hatıralarını anlatan : EFDA~ TALAT 

Masanın 
alarak 

Konuşmamızın sonunda sordum 
- Miralay efendi, dah;- başka söj' 

liyecekleriniz var mı? 
- Aşağı yukan hulasatan hepsınc 

temas ettim. 
- O halde bir dakika müsaade 

ediniz de ben bizim Kolon~li göreyim. 
Belki Harbiyedeki kumandanlıktan dön 
müştür. Sözlerinizde bazı mühim noı< · 

talara temas ettiniz. Onları bizzat 
kendisine tekrar etmenizi muvafık gö· 
rüyorum. 

- Hay, hay! bu delaletinizden do
layı size karşı çok minnettar kahnz. 

Yandaki odaya geldim. Miralay Bal
lar Harbiyeden dönmüştü. Beni görün· 
ce sordu; 

- Misafirler gittiler mi? 
- Hayır içerideler. 
- Ne anlatıyorlar? 
- Çok uzun 1 Fakat kendilerini 

bir kere de siz dinlerseniz çok iyi ola
cak ... 

- Pekli14 getir buraya .. 
Miralay Ballar Yunan zabitlerini 

asık bir istiskal ile karşıladı. Yerinden 
şöyle bir parçacık kımıldıyarak ve iki· 
sine birden hitap ederek: 

- Gene neler var bakalım. Galiba 
havadislerle dolu olarak geliyorsunuz. 
Herhalde sizin ajanslarınız gayet iyi 
çalışıyor olmalı ki, gün aşırı bize haber
ler getiriyorsunuz. Dedi. 

Gerek General Yuvanidis, gerekse 
Miralay Kondilis bu söze ne mana vere· 
ceklerini §o1lşrrmrşlardr. 11tisi de Kolo
nelin gösterdiği yerlere oturdular. Ben 

de odadan çelCilmek üzere kapıya doğru 
yürüdüm. 

Benim odadan çıkmak üzere oldu· 
ğumu gören Kolonel Ballar seslendi: 

- Gitmeyiniz. Misafirlerimizle ilk 
konuşan siz olduğunuz için yanımda bu· 
lununuz. 

Miralayın bu sözJeri üzerine ben de 
bir kanapeye oturdum. Balların bu 
işin kendi yanında idaresini bana bırak
mak istediği anlaşılıyordu. Bu fırsatı 

kaçırmryarak sözü ben açtım: 
- Muhterem kumandanlarla içeri· 

de bir hayli görüştük. Bilhassa Miralay 
Kondilis cenaptan. bana ziyaret sebep
lerini ve dileklerini etrafiyle anlattılar. 
Ben anlatılanlar içerisinde §ayanı dik· 
kat olanlarını işaret ettim. Bunlar bil· 
hassa Yunan hükumetinin mali vaziyeti
nin fenalığı hakkında verilen izahat ile 
Anadoludaki Yunan ordusunun sevk ve 
iaşesindeki yolsuzluklar ve kumanda he
yetini teşkil eden ve kralcılara mensup 
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üzerinden bloknolll 
"" yazmaga baş adım 

ııır•k 
zaman tazılarımı türkçe 0 bl bulunan erkan ve ümeranırı dirayetsiz ( 

lik ve ehliyetsizlikleri hakkında bildi· 1 
rilen malumata münhasırdır. Arzu bu· 

dım. Bu hır kurnazlıktı. sebC 
lunca da: •0( .. 

T .. k . d h . yaıı) - ru .çeyı a a serı 
vabını verirdim· il 

Türkçe yazdığım bu notla~cr' 
ten sonra derhal ingiJizccye i)r~ 

masanın derek verir, eJ çabukluğuyla t ~ 
yazmağa retini de bir tarafa saklardıııt· ,rı 

yurulursa Miraaly Kondilis bu noktaian 
tekrar buyursunlar ... 

- Muvafık 1 yalnız anlattıklarını siz 
de not ediniz .. 

Balların bu sözleri üzerine 
üzerinden blok notu alarak 

bu notların benim hayli işirrıe ~· 
söylemeğe bilmem lüzum l/ar .. 1~ 

KONDILISIN BiR t'flJV' 
Miralay Kondilis, BaJlarıll cııti 

mühim sualin cevaplarını "er ıl•' 
ladr. Ben de türkçe olarak 110

.,;4 

başladım. 

Kondilis anlattı, ben yazdım. Bu iş 

bir hayli sürdü. Nihayet yorulmuş olan 
Yunan miralayı Balların masasından ge· 
ri çekilirken şu sözleri ilave etmekten 
kendini alamadı: 

Müttefik devletlerin, bilhassa İngiJ· 
tere hükumetinin bu kadar teveccüh ve 
itimat beslediği Yunan milletinin böylr 
cahil ·•e dirayetsiz insanların elinde ba
zice olmasına, felakete doğru sürüklen· 
mesine müsaade edilmemelidir. Böyle 
acı bir akibetin zannederim ki sizlere de 
tesiri dokunur. 

Kondilisin bu palavrası beni §aşırttı. 

Rallardan sert bir cevap bekliyordum. 
Aldırış bile etmedi. Ve eminim ki ondan 
başka birisi olsaydı Kondilise çok ağır 
bir cevap verirdi. Hatt! cevap vermekle 
kalmaz herifi kap: dışarı ederdi. 

Halbuki İngiliz soğuk kanlılığının 

güzel bir misali olan Ballar, Yunan mi" 
ralayının bu sözlerini gülerek ve soğuk 
kanlılıkla karşıladı· Çünkü, o, vaziyeti 
C:aima aklile muhakeme ediyor, düşün· 
celerine hissiyatını karıştırmıyordu. Kar 
şısında oturan adamlardan belki icab n· 
da faydalar temin edebilirdt Bunu -dü" 
şündüg'üne ·emindim. Ve kızacak yerde 
nazik bir eda ile: 

- Miralay efendi 1 Memleketinize 
karşı beslediğiniz sevgi ile büyiik Bri· 
tanya hükumetine ait merbutiyetiniziq 
tabii bir neticesi olan bu teşebbüs ve? 
zahmetlerinizden dolayı size teşekkür 

ederim. 
Sizden öğrenmek istediğim bazı nok

talar vardır: 
Büyük Britanya hükumetinin Yuna· 

nistana karşı takip ettiği siyaseti değiş
tirmeyi icap ettirecek makul sebepler 
nedir? Bunları söyleyiniz de katibim 
not etsin .. Ben bilahare yüksek kuman
da heyetimizle görüşerek bu hakikatll · 
rin Londra hükumetine isaline çalı~aca
ğım . Londra Uzerinde tevali edecek o· 
lan bu teşebbiislerimizin elbet bir gün 
müsbet netice vereceğini umarım. 

Balların bu sözleri üzerine ben td-· 
rar kağıda kaleme sarılarak masanın ba
şına geçtim. Böyle işlerde not al ·nacağı 

dil"' 
ğa başladım . Fakat, gon 6rl;ı 
türkçe olarak not aldığıını g 'f' 
den bire sustu. Bakışları değl cıı~ 
deta benden çekinir bir hal ııl 
lara dönerek: ·ııı 

' scııı 
- Fakat, kumandamın 1 ıırcıı' 

yeceklerim çok mühim ve ıll 11 

hususa ta taalltık eder. Bunları 
1 ııO• 

başkasının önünde anlatınatll c:ı 
şey değildir. Binaenaleyh ar'~ 
süncü şahıs vaziyetinde ka]afl ~ 
buradan çekilmesi lazımdır. 1 • s 
(beni göstererek) bu ef end1

• 1,dı 
kendi lisanilc not etmeğe bllŞ 
ederim, buna mani olunuz . ., 

Yunan miralaymın bundaıı,r! 
terbiyesizce muamelesine 1~ 
beraber ses çıkarmamış oJa!l ~ 

bu son sözlerine fena hald' ~e 
Adamcağız ela itidalden, rıe~~: 
ser kalmadı. Piposunu fı rlatıı 

- Miralay efendi 1 Bit ~~ ~ 
kullandığımız adamların emııır' ( 
mada şayan olup olmadıklarıfll r'' 
b·1· • B . k . . . le bO ı ırız. enım va tım sızın ·ıait 

1 
boylu uğraşmağa müsait değ•~ 
enaleyh rica ederim, söylİ)'e'' 
buk söyleyiniz, diye bağırıd· :ı 

" '-~ Bu esnada Kon<lilisin yUıil~Jill' 
bir adamı bile kahkahalarla g \ 

~ti· 
derecede komik bir hal ıılm' e ~ı 
bir saniye içinde renkten rcıı~ı: 
oturduğ u yerde lıiiziildükÇC .i1 

. . . ' d G 1 <.fil 1 
tırtır tıtrıyor u. enera o• 
Bursada kumandanı k odasın. 11~~» 
miralayı H aringten aldı ğ ı dc:'~)cı· 
rıı ı ~ olacak ki hiç sesini çıkar 

Ballar t ekrar sordu: 

- Söyliyecek misiniz ? ..,:ır 
Kondilis yava bir sesle cC 
- Söyliyeceğim. 

Demek doğru, bu evde bir çocuk bitkın, harab bir Şadiye Ka rısını odanın 

vordıı ölmüştü. Acaba hangisi ? Leyla mı, bu halde gön.in re t!enç arlnm hir an 
Necli. mı? 

Delikanlı şaşkıı bir hh.lde kapıya 
doğru yürüdü. Tam çalacağı esnada 
kapı açıldı. lki kız çocuğu bah~e. 
ye çıkmak üzere eşıkte b<'lirdı . Bun . 
lar onun sevgili yavrularıydı. Ne de 
büyümüşl<>r, ne de giizell~~mişl<>r 

maşaallah !. Hemeıı yanlarına gitti. 
ÇocuJ...lar afalladılar. Acaba onlara 
muhnbbetle bakan bu meyus tıalli er. 
kek kimdi?. Korkmadan yakla:ştılar 

ve birdenbire baba1r.rım tanıyarak se. 
vinçle b:ı.ğrı§mağa başladılnr. 

- Anne, anne, babaıuız geldi. Koş 
gel!. 

Celal iştiyakla çocuklarını göğsüne 
bastırdı. Sonra dnha karısınuı gel 
mesini beklcmı?den içini kemirl"n suali 
sordu: 

- Kim öldü. Bu evde sizden baş. 
ka kim var? 

tk: kız, birden cevap vE'rdiler 
- Kardeşimiz Abdul1ah ! 
Bu çocuklar deli mi? Ne diyorlar. 

Kadeşleri Abdullah da nereden çık. 
mış? 

Hayretle başını kaldırdı. Karşı. 

sında Şadiye duruyordu. Fakat zaif, 

içindt! her şeyi unurtu vP bilyük bir 
muhabbetle kol arın ac:ara k : 

- Karıcığım, Şadivel'ifım. Ne 
olmur1. sana?. 

Diye bağırdı. 
• Kı:ıdın ger!led:. Bütiin "Ürndu tit. 

riyo:-du. İri gözle.·ınde müdlıiş bir 
korkunun ıı.lil.imi vardı, rengi sapsarı 
idi. 

- Celal, Celal nihayet geldin öy. 
le mı?. Beni kuc lklama, beni sar 
ma. Ben sana Hiyık değilim! Ne <le. 

sem seni inandırmımın imkfı.rn olmı. 

yacaktır. Beni bırak. Git git.. Bir 
şçy sorma!. 

Celalin başına kan çıktı deliler gi 
bi karısını itti, iç .. •ri girdi. Bir ne. 

feste bütün odaları doln3tı. Yatağı, 

her seyi, her şeyi e:ski halinde ıdi Yal. 

nız ayak ucunda ı:nr boş cıeşık duru. 

yorclu. Üst katta cocuklar'n odasına 
girdi. Mavi dallı t>asmadan perdeler 

asılı ıki küçük demlı karyoıa karşılık. 
lı ~urulmuş, her yer derli toplu. Deli. 

kanlı tekrar aşağı indi. Odasına gir. 
di. Uzun uzun beşiğe baktı. Şadiye 

f 

sordu : . ...ıir 
f(ll" ~ 

- Bu beşik, bıı çocıı~. uııc 
[{r.dın boynu ~ii kUk 00 r~t · 

vod u Bu c:ok kı .-ktuğıı ı-tı !· 
d. reı·e 

ı niha ye t gelmışti. ' ' P l\ 

Erkek tekrnrlndı · 
1 

... H 
' tt'I • 

- Bu çocuk kir.ı n ? ı şı / 
-- İşit tim. \-e • 

~ •\'l'f' .ı - Neye susuyorf.un ı-ı.: f" 
Bur.ıöa işi n :?, kim . ı. ?, 

11
511''1 

Şadiye kekeledi . ~o.ırıı !"• ~ · ,d 
kocasının ayakların& knpıırıt it' 111 

- Dinle ben! ~0lal \'31 ~ 
mum. B ir günahtı., ,.oJ•tı.ır · 

- Çocuk .timin ? ..,,f11 .J , ıvo• ~ -et', 
- lnanmıyacaknm ril-.ett11i\~ 

kadar yPmin ı· İSPm faydn ~ 
·ı;tıfl'I 111 Sana demin de soylernı.. J)!Jtıı .' 

.. l" h .ııı: soy uyorurn sanaca.ı{sm. (lyırv 

yapmalı da "'eni Joj!r!l c; o' 
inandırmalı!. 

ver:ıeJlt' 
- Sen bana cevab 

ça.cuk kimın? 

- eeıa.ıı . 

-- Senin de~il 
- Evet. 
- Vay alçak. 

• ? 
rr.l . 

f J!· 
'J ~e. } Rczı · ~ ~ıf 

(Deı;affl' 
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~! l!.A.~INLAR -
·. ItışııvnA 
~ bir fare görülünce .. 

~~Pek 
'~lliıde madem ki bir 

t..7le kolaydır. Eier ~ö 
}Ol,~oraa evin hikimi 

ltaıi dinlemiyor, karı· 
~'tin hikimi o olmak 
~ ~ IÖylebakalım, han 
., ' llııiniz? 

~ IÖre köpek! 

Aerodinamik TIW<Ül8ıııa göre ço-
cıtk orcWcısı ı•c çocuk bakıcısı! 

Vardım 
- Karım bütün gece ıztıraptan 

)adı. 

_ Peki bunu önlemek için 
ıey y,apmadın mı? 

- Yapmaz olur muymn Kulak 
lamm pamukla tıkadım! 

Otımbaz - lkimA:: 
zi b1ra.kmııyacaktık. 
ri yanlıfltk yaptı! 

.. şecaat 
arzederken 

Mahkemede hakim, maznun fO· 
före aordu: 

- Demek ıu adamı çiğnemeden 
evvel korna çaldığınızı iddia edi
yonunuz. Fakat p.hitler aksini ıöy 
liyorlar. 

- Kabul etmem. Ben yirmi ıe· 
nedir otomobil kullanırım. Ve her 
adamı çifnemeden e~vel m~tlaka 
korna çalarım! 

~ .. ~ : ' . .. . . . .. . ., 

Dalgın alim - Banyomu hdlQ ha.:ıT" 
IGmadtta na.ti 

- 30, 40, 50, 60 kuT'U§ .. Vay catmıa, 
tren bildi almak için daha be§ k~ 
Zdzım! 

Canı yanmış 
Telif la arkadatmı buldu: 
- Yahu sen ne mezhebi ıenit 

adam11n. Karın içeride bir erkekle 
beraber yapmadığı kalmıyor. Bu 
bal sana tesir etmiyor mu? 

- Bana ne tesir etsin? Karımın 
yanında olan ben delilim ki o er-
kek! . . 1 .... 

- lfte babam yukanda yanma gi. 
dip benimle evlenmek isf.ediğini :t'!Y_lc. 

- Yok, burada 8Ö1Jlerim da.ha tyı! 

Arkadaşlar 
- Ali ile Veli dün müthi9 bir 

kavıa ettiler. 
- Nasıl olur, bunlar birbirlerin. 

den katiyen ayrılmaz arkadaıtılar. 

- Bunun için kendilerini zorla 
ayn-abildik ya! 

Temam ile 
erisin ı 

Kanıı zayıflamak için banyola. 
ra ıitti. Dört hafta ıonra kocaıına 
fÖyle bir telgraf çekti: 

•
1Dört laaltaJa kilom yarı yanya 

auılclı. Param bitti. Daha kalayım 
mı?,, 

Kocasından ıu cevabı aldı: 
"Daha dört hafta kal! Parayı 

telırafladım. 

- ôyle nereyi auZuyoraıcn' 

ETkek - Gidersen git, ne durn
yorsun1 

Kadm - l'ağmuı·un <l°111ucsiııi bek. 
liyorıım! 

- Bizim ÇGVU§un kızı piyano ym-itıe 
kemana merak salsaydı ne olurdu! 

- lngiliz ka .. ik4t11rü -

Sonradan 
görme 

- Kızınız "Mavi Tuna,, yı 

Do.Jguı Juktor 

- Doktor, kocam çok hMfa .. 

- Pek dlci, :royıuwnrr.: da muayene 
edeyim! 

Moda 

- Pa::ar giinü gcwıcğc aitti!.: 111i har 1 
Ayol halimize baksaıma nasıl van. 
dık! 

1970 aenesiıtde 

- Yah" seıı hayatında kadııı gör. 
mcdin mi1 

Çocuk mantıOı 
- Baba, ıenin n~den bqında 

saç yok 
- Çünkü çok diifünürüm. Ka .. 

fam bir dakika bile rahat durma~. 
- Şimdi annemin de neden 1&· 

kalı olmadığını anladım ! 

- Anne, dikkat!. Pastaları e~8. 
ccksin! 

Niyeti bozuk ı 

- Ge'lenleri seUimlasana. Bak bi.. 
:;i merasimle kar.şılıyorlar ! 

Şemsiye 
Kahvede iki adam töyle koma .. 

ha: 

- Zannedenem bir hafta evvel 
sizinle tekrar bu kahvede kartılq.ı 
mııtık. 

- Ben hatırlamıyorum. Nere· 
den anladınız. 

- Şemıiyenizden. 

- Fakat bir hafta evvel bende 
bu iemıiye yoktu. 

- Bende vardı . da ! 

- .ArkadQ§ım tlfGğıda §C'1Miye Hıtyor/ _ Otomobil gayet i1dfaadi, her 5000 kilometreac 
on grllm ben.ıin yakıyor! 
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Mukavelenin imzasını müteakip 
Hariciye Vekilimizin Yeni boğazlar m ka 

• • dört dhika söylediği mühim nutuk sının 
I 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Araa. dün gece Montcöde mukavele
nin imaumı: müteakip şu nutku söy. 
lemişUr: 

"Baylar, 
MUhim ve manalı bir hadise vukua 

gelmiı bulunmaktadIT. Bir kaç dakL 
Jca evvel kaydettiğimiz mesud netice. 
ye vumak için bir aya yakm bir gay. 
ret a&rfetmek icabetti. Montrö mu. 
,kavelesi, müraca.auınıza rtvap veren 
devletlerin sıkı t:e3riki mesaili netice. 
sinde lmu.lanmı§tır. 

Bundan bayle dunyaya diyebiliriz 
ki, milletler her türlü beynelmilel an. 
13.§Dlaıun esaaında bulunan hU.ınU ni
,,yet ve mlqma dÜ§üııcesile mUtehas. 
lliı oldukları vakit en mUttUl mesele. 
ler bile hal ve tesviye edilebilir. Ve 

her bıri taraf mdan dofr.ı ve adili.ne 
makaadlarla aarfedilen ga.yretler mu. 
vaffakiyetle tetevvüç eder. Bid &n-

taımı ve Kemaliat Tiirkiye aiyuetine 
mllletler anamda karşılıklı itimada, 
teısrUrl mesaiye olan imanını te.raın et

mek imki.nmı vermiş oldufunUJıdan 
dolayı alzlere TUrk milleti namma te. 
eekkilr ederim. 

Montrö muahedoai, harb IOnrut si. 
yasettnde bir merhale teekil etmekte. 
dir. 

Burada tezahür eden anlıtmat yese 
dtl§e ı bir c;ok yürekleri kuvvetlendir. 
mekt.e, dünyaya yeni bir ümJd ate,i 
vezn,ekte, sulh davuma yeni bir iBtL 
nad Jloktuı temin eylenıekte ve bir 
taıısim iıi çerçiveaini tafarak beyneL 

milel anlaşma sahasında milletlerin ö. 
ni.lııde daima geni§llyecek olan bir dev. 
reye ı>.lpneaini koymaktadır. 

Baylar, Bu neticeye eıi§nıek için, 
bizlerden her birimiz tarafından nıU... 
hfm. tavblerde bulunmak icabetti, Her 
he.ide Tiirkiye en az tavizde bulunan 
de·•Jttlerden biri değlldir. lırremleke. 

tim mUnhasıran milli ola.bilecek ve fa. 
ka.t bir teeriki meaai neticesi olmasını 
tercl!ı ettiği tarzı halle eri§mek için. 

dir ki en mukaddes ha.klannda feda.. 
klrldrlara katlanmıftır, BUtlln mil. 
Jetlerle sulh ve yakmlık ıiyasetimiz 
elde edilen netice ile tamamile tatmin 

edilmi~ bulunmaktadır. Ve gene bu 
netice sizlerden her birinizi de tatmin 
etti~ içindir ki ehemmiyeti f evkalide 
bO.yt;k bir mana iktisab etmektedir. 

Eof&zlann geçi§ini swnle tanzim 
ettik. Fakat bu herkes içindir. Di
~r milletlerin de baıılan doğrudan 
OOJruya, bazıları ma.nevt müuheret. 
!erile bize iltihak edecekleri huaul\Ul.. 
C!a Umidler perverde ettik. Bu netice 
ne bizim için olduğu gibi ıizler için de 

herlııtliıı huret çektiği bu eseri tnhak. 
kırk ettirmi§ olduk. Bu salonda vu. 
kua gelen mesud hadlııeden sonra son 
ürr.um.t toplantıda mümtaz ve aziz re. 

·~!iııı.fzin B(Sylediği sözlere bir kerre da.. 
ba .'\vdet edeceğim. 

&ylar, Büyük Jıarbin en kahra. 
rnan ve aynı zamanda en tahripkar 
Mfhalarında.n birini teşkil eden kanlı 
hadiselerin Stanley Brtik'ü siyanet e. 

:dere~ kendisine burada Boğazlar me. 

selestnin muslihane bir tarzda h~l ve 
tesviyesine riyaaet imklnmı vermiş 
olmasından dolayı memnun olmahyız. 
lılum~yhte yalnız beynelmilel hıilza. 

imk!n olmıyan bu sö:ı:ler her birinizin 
hl.re kendi memleketiniz dostlufunu 
bildiren münkerelerini hülasa etmekte-

dir. Bu .t'5zler ayni .ıamand• doıtları• 
mız ve müttefiklerimize kat'§ı bizim ken 
di hiuiyatmuıa da adık surette ttrcü• 

man olmaktadır. Muhterem kinci reisi• 
miz memteketlerinizin daima teali ve 
muvıffakiycti hakkındaki temcnniltrim 
ie birlikte be!'im bizzat size söylemek 
istediklerimi belagatle ifade etmiıtit. 

Bizim ınukavele projemize verdiği 

şekille itimizi çok ziyade teshil etmiş o• 
lan tnıiliz murahhas heyetine bilhassa 

teıekkürlerimi bildirmezsem bir kıdirii• 

naahk tttncmit olurum. Fakat Büyük 
Britanya murahhas heyeti tarafından 
bu derece dostane bir surette hazırlanan 

esas werinde bütün difer murahhu he.o 
yetlerin Tilrkiycye karıı ibul ettikleri 

itimat n dostlukları gördUk. Burada 

Sovyetler birliği gibi on beş unedenbe
ri TUrkiyeye karp olan dostlukları bü• 

tUn ıahılarda tecrübe cdihnif memleket 

terle, yahut Franu. ıibi kendilerine 
karıı çok samimi bir doıtlukla mUtehas 

ıiı bulundufumuı memleketlerle ve Bal 
kan antantı müttefiklerimiz ıibi sadaka· 

tl tecriibe cdilmft müttefiklerle mü.ıake· 
rcletde bulunduk. Fakat 1unu tebarüz 

ettirmek lıterim ki. bu konferans es~a

sında bu memleektler kadar dost Japon 
ya ve Bulgaristanın bize mUrüvvetli 

yardımlarını vermek: suretile Türkiyeye 
kartı doıtluk niıaneleri. ibzalde biribir

lerile yanı edercesine hamleler göster"' 
meleri keyfiyetinden en meıru bir tefa· 
hUr duymaktayıı. 

11111 r... h 

Baylar, 
SözUmü bitirmeden evvel mUuade 

edint. de kıymettar tcırlki meaailerile 
Montro konferansım beynelmllcl top-

lantılar arasında imtisal nümuncsi hali• 
ne ıetiren Contzesco ve Po11i ve Agni• 
dete de teıekkü.r edeyim. 

ödenecek daha bir tükran borcum 

nr. Ef er iti erimize en mükemmel bir 

intiıanı içinde devam edebildi isek, bu• 
nu Milletler Cemiyetinin muhterem ge

nel sekreteri B. Avenolun talebimizi 
sempati ile karıılamıı olmaaına ve Mon 

tröye mümtaz memurlar göndermesine 

medyun bulunuyoruz. Kendisine Türki• 

ye narruna teıekkür ederim ve eminim 
ki konfetanıta kendisine karıı minnetar ' 
lığını bildirmek için bana iltihak edecek 
tir. 

Kon(eransınuzın fahri reisi B. Motta, 
İa•içrede bulunmadığından, kapanıı 
celsemiıe riyaset için gelememittir. Bu 
akpm, kendisine hürmetkar ve doıtane 
sellmlanmı bildirir ve yükıek federal 

meclise bütün minnettarlık hissiyatımı 
illveten beyan eylerim. 

Bir ay burada, bu füsunkir mernle• 
kette Vaud Kantonu ve Montrö kamu· 

nu makamlarının misafirperverliği dai· 

ma uyanık tekayyüdti arasında çalıştık. 

Bu i~ametimizi bu derece memnuniyet· 

baht bir hale getirmekle bu makamlar, 

i~lerimizi kolayla~tırmışlardır. Kendile
rine minnettarlığımı bildiririm.,. 

Mühim birer vesika olan bu metin 
aynen neşrediyoruz 

.Ank1.ra., 20 (A.A. ) - Yeni Boğ z. - toıınc metrique - ıstılahatı hariç 1920 tl!lt'.ihin•n e..,ı 
lar rejimine ait mukavelenameye bağ. olma';{ Uzcre 1016 kilogramlık (2.240 ise \Cate) ı~ ten• 
lı lah ika aıağıdadır : libr~lik) bir tonu göst erir. 1919 dan st>Dre 

Lahika• 1 B - Sınıflar (Cale) 20 ıeıae. .... 
• 1 - Sam harb gemileri aşağıdaki D - Tlli ...,_UI"'" işbu mu,:auclcnamenin ikinci mad. ·k· f i e.-

'?1C$inc fC'tJ/ikıın tah~l olıı'ltabilccck ı ı sını tan bir sine mensup su üstU gcmisi ~çin ı• • 
muharebe gemileridir. E - Bir dtnizaltt • 

resim.. oo m9'kellefiyetlcr a*1fğıdaki A _Tayyare gemilerinden maada LAhll'• 
cctı;cide gösterilenlerdir: su üstü muharebe gemieri deplasman ...:ıeJI 

Türk hilkümetin~n bu resim ve mü. tipi 10000 t onu fevkinde (J0160 ton Aşağıda gfbteru 
kellcfJyctler il:rerinden ·kabul edebile. metrik ) veya 203 milimetre (8 pııs) a ne ane:ısu1 >:*~·o 
ceği tcnıillt, ancak ifa edilen hizmetin fai k c;apta bir topu hamil (B) tali sı. gcmlıınd~n ı~aoı t 
mahlyoti, her safi tonilato üzerinden nıfınclan muavin gemiler veya saffı nı ec:ab<ır~.e ııyare 
istifll edilecek ~sim ve mtikellcfiyet. ha rp gemileri. de edılecegı muk•~ 
lerln tutarı tefrik edilmeksizin tatbik B _ Deplasman tipi 8® tondan bu iki geminin ~ 
olunacaktır. (8.128 ton metrik) yüksek olmıyan ve tona muadil ad vt i 

1 - Safi rcjialer tonilato miktarı 203 milimetre ( pus ) a "nik ~apta bir Tezt.~.w 
uzerir.dcn altın frank. topu taşıyan , tayyare gemiler inden un-

A - Sıhhi mut.yene 0,0 75 maada su üstü harb gemileri. Asama ,.. 
B - Fenerler, ışıklı ea.man. 2 - Tayyare gemileri, mai mah Yııkumo 1· t 

dıraln.r , geçit §8.mandıları ve reci ne olursa olsun denizde t;ayyare. ıwata a. ~ 
saire için 800 tonilatoya. kıı. !eri taşımak ve uçurmak iizcre betah Normal maı IWl 
dar O, 42 Is fnşa. ve ihsa edilmiş olar\ eu üstU Asama O 

800 den yukarı O, 21 harb gemileridir. E ;!cr haı·b gemisi 9 
C - Tahlisiye ll&ndaHarı, roket denizde tayyareleri taşımak \'e uçur . YakumC> 

mevkileri, sis düdükleri, radyofarlar mak için bctahsis :nşa ve ihzar erlil. İwata 
ve kezalik B fıkrasında. zikredilenler . memiş ise bu gcm1 üzerinde bir iniş 
den gayrı ışıklı şamandıralar da dahil ve uçuş güverte tahsisatı yapılmnsı bu 
olduğu h&ldc tahlisiye hizmeti veya gemiyi tayyare gemisi sınıfına ithale 
aynı neviden sair tes-t için 0,11 scbcn teşkil ctmiyecektir. 

Not: 100 kuruş ta.krlben altın 2 '.l':ıyyare gemileri sınıfı iki taU sı. 
frank 50 sanUme muadildir. nıfa taksim eder. 

2 - İşbu lahikanm birinci bendinde Şöyle ki : 
mü.zeyyel cetvelde zikrolunan resim A - Tayyarelerin uçup inebilmesi 
ve mUkellefiyetıer Boğul.ardan iki için bir güver teyi haiz gemiler. 
kerrc mürur - ya.ni Ege denir.Inden B - Üstteki (Al raragrafında tav. 
Karadeni.ze bir mürur ve Ege denizine s if olunan göverteyi haiz olmıyan ge. 
avdet ve yahut Karadenizden Ege de. miler. 
niıine doğru Boğazlardan bir mUrur 3 - Hafif su Ustn gemileri 10.000 
ve müteakiben Kara.denize avdet - ton (10160 ton metrik ) 1 geçmemek 
için tatbik olunacaktır. Bununla be. üzere 100 t on (102 ton mE'trlk) c faik 
raber efcr bir ticaret gemisi Boğazla. dcplı.snıan tipte ve 203 milim~trc (8 
ra dilhul tarihinden bir aydan fazla pus) a faik çapt a top taşımıyan tay. 
bir zamandan sonra icabı hale göre yare gemileri küçük muharebe gemile. 
Ege denizine veya Karadenizc d'5nmek ri-:tavire de combat- veya yardım4 
üzere tekrar B<:ığazlardan geçerse azi. er gemilerden maada su üıstii har b gc. 
met seyahati için gemi, bayrak farkı milcrldir. 
gözetilmeksizin bu resim ve mUkelle. Hafif su üstü gemileri sınıfı üç ta li 
fiyeUeri ikinci defa olarak tediyeye t a . sınıf-ı inklsam eder . 
bi tuuJabilir . Şöyle ki : 

3 - Şayet azimet kec;işinde bir tL . A - 15~ milimetreye (6.1 pus) a 
caret gemisi avdet etmiyeceğinı be. faık çapta bır top ta.sıyan gemiler. 
yan ('derse işbu lahikanın birinci pa. B - 155 milimetreye (§. ı pus) a 
ra.grafınm (B) ve (C) fıkralarında faik capta t op taşımıyan ve normal mai 
derpif edilen resim ve milkellcfiyetle. mahreci (deplacement ty pe) 3000 ton 
rin ancak nıs!ını tP..dfye edecektir. (3048 tonnes metrique) a~an ıemiler. 

4 -1ıbu li.hik&nın birinci bendine C - Milimetre (6. ı pus)a faik çapta 
mUzeyyel cetvelde zikrolunan ve mev. top taşımayan normal maı mahreci 3000 
zuu bahis hizmetlerden mUtevellit ton (3048 tonnes metriques) ği aşma• 
masrafları korumalt ve bir ihtiyat ak. yan gemiler. 
çuı veya makul bir müdevver sarma. 4 - Denizaltı gemileri, deniz ıathı· 
ye bulundurmak iç!n elzem olan mik- nın altında seyir etmek üzere inıa edil
tardan üstün olmıyacak olan resim ve miş bütün gemilerdir. 
mUkellefiyetler ancak işbu mubvele. 
namenin 29 uncu maddesi hUktimler i. 5 - Küçük harp gemileri (Navire de 
ne göre tezyid vey3 ikmal edil~bile. Combat) 2000 tonu aşmayan (203ı 
ceklerdir. Mezkur resim ve mükellc . tonnes metriques) ve 100 ton ( 102 toı." 
fiyetler altın frank olar~k veya t ediye nnes metriques)e fa ik olan Deplacement 
tarihindeki kambiyo f ıatı Uzerin'a?n type de normal maı mahrccde olan ve 
Türk parası olarak tesviye edilecek . aşağıdaki evsaftan hiç birisini haiz: 01· 
t ' nuyan yardımcı gemilerden maada su 
ır.5 _ Ticaret gemileri, klavuzluk VC' üst ü harp gemileridir. 

römorkaj gibi ihtiyari hizmetler için, A - 155 milimetre (6. 1 pus)a laik 
böyle bir hizmet mevzuu bahis gemi. bir çapta topla tesviye edilmiş olmak. 
nin :ı.centası veya kaptanının ta lebi B - Torpil atmak için inşa ve.ya t ec· 
üzerine Tilrk makamatı tarafından la. biz edilmiş olmak. 
yıkile ifa edildikte resim ve mUkellefi C - 20 milin fevkinde bir sürat yav 
yet tc diyesine tabi tu!ulabilecekler mak üzere inşa edilmiş olmak. 
dir. Tilrkiye hUktlmetı bu iht;yari 6 - Muavin gemiler , harp filosuna 
hizmetler için istüa olunacak resim dahil olup normal maı mahreci 100 toıı 
ve mükellefiyetlerin tarifceini a ra sıra ( 102 tonnes metriques) ğe faik olan, nor 
ne§redecektir. mal olarak filo emrinde kuJlanılan ya· 

6 - Bu tarifeler 5 inci maddenin hut kıt'a naklinde veyahut muharebe 
tatbil<i neticesi olarak bu hizmetler yapan gemilerink inden gayri her Mngt 
mecblJri kılındığı hallerde tezyit edil. bir maksatla istimal edilen ve muharebe 
miyeceklerdir. yaparı gemi olmak i!:in betahsis in~a e. 

nm hesabına dahil o 
sınıf ve tali sınrflal'I .ıf 

Tali sınıf hattı b 
gemileri : 

A - T~li sınıfı, J 
Hafif su uatü g ,,. 
A - Tali mufı. 

Tali sınıfı. 
Deni:ı:al tı gemileri: 
İşbu mukavelen 

lahikasındaki tarif1eıt 
İki numarah 11 

vcçhile normal naif 
tonajı hesabında an 
tarif edilen, ya,r1u 
gemiler nuan iti 

2- 18' inci 
derpiş edilen tebl' 
f?emilerin mecmu 
kanrn birinci para 
ve tali s·nıflan fhtid 

LAhika : 2 dilmemiş bulunan ve aşağıdaki vasıflar-------

A - Deplasman tip dan hicbirini haiz: olmıyan su üstü gc· 
mil eridir. 

kerel~ .idaresinde calibi dikkat bir ---- - - - - ------
ı - Su Ustu gemisimn deplasman 

tipi -· mecmuu ton - makine veya 
kazarı!arm beslenmesi için mahrukat 
ve ihtiyat suyu haric; olmak üzere, de. 
nize açılmaya müheyya makinalan ve 

A - 155 milimetre (6. 1 puıı)a faik 
bir çapta bir topla t eslih edilmiş olmak. 

LehistS 
Danzig b8i §ll.hsiyet değil fakat aynı zamanda her 

kes için muhabbetknr bir doat bulduk. 
M'ontrô konferansı onun riyıısetile şe. 
ref buJmuştur. Onun ismi memleke . 
timde her Türkün yüreğinde yer tut. 
rıu~ olan bir davaya bağlı olarak ka. 
•eaktır. Kendisine samimi ve derin 

m lnndtarlrğmuzı burada bir kerre da. 
h& teyid ~erim. 

Dostum B. Politis ıescn cumartesi 
aünü size "Türkiyeyi dünya karıramda 
yükıelten her ıey Türldyenin doatlan 
için bir kazançtır,, dedi. Burada temıit 
edilmekte olan bütün devletler murah-
has heyetlerinin memleketime kartı 
göstermi9 oldukları samimi dostluk aa• 
yeainde elde edilen muvaffakiyetin de· 
rin sebebi, bundan daha iyi bir surette 
ifade olunamaz. 

Bay!ar, 
Bundan daha fazla dostane olmamıa 

Faşistler 
yüzünden 

lngllte r ede de hi\dl
seler başladı 

Londra 20 (A.A.) - Dün akıam 
Manchcsterde mahallt faıiıt şubesi ta· 

rafından tertip edilmiş olan mitincde 
gürültülü nümayiJler olmuıtur. 1 

Faıistlerin lideri Sir Olvald Moıley, 
her taraftan ıelmi~ olan sosyalistlerin 
"Ölü nya diri olarak Mosleyi istiyoruz:,, 
diye haylnnımaları içinde bir nutuk 
aöylemiştir. 

Bu toplantının sonunda faşistlerle a· 
leyhtarlarr, biribirlerini, taşlamışlardır. 

Nihayet polis, müdahaleye mecbur ol
muıtur. / 

ocaklnrı ve bütün esJiha ve bütün cep. 
hane: i, tesisatı, techizatı, koman. 
yası, milrettebatı iç:in tatlı suyu, er . 
zakı, ha.rb halinde taşıma.ya mecbur 
olduğu muhtelif alit ve her nevi ye. 
dek edevatı ile itmam edilrniş geminin 
deplaı.manıdır. 

2 - Bir denizaltı gemiıinin dep. 
llaman tipi - mecmuu ton - mahru. 
kat, yağlama yağı. tatlı suyu ve her 
nevi muvazene sarnıçtan (balas t) 
suyu hariç olmak Ur.ere harb zamanın. 
da t.i§ımaya mecbur olduğu rniirette. 
batı, denize açılm:ıya müheyya mo. 
t ör cihazt (ana makinası) büt ün es 
liha ve bütUn cephanesi, tesi~atı . tcç. 
hizatr, mürettebatı için komanyası, 
muhtelif alat ve her nevi yedek edeva. 
tr ile - bölme ve kompartımanları ha. 
riç - itmam edilmiş su üıtil gemisi. 
nln dr-plasmamdır. 

3 - Ton kelimesi, ton metrik 

B - 76 milimetre (3 pus)a faik hir 
çapta 8' den fazla topla tcslih edilmi~ 
olmak. 

C - T orpil atmak için inşa veya tc.· 
sis edilmiş olmak. 

D - Zırh levhalarla muhafaza edil· 
mek üzere inşa edilmiş olmak. 

E - 28 milden yukarı bir sürat yap· 
mak için inga edilmiş olmak. 

F - Deni:ı:den tayyareleri uçurmak 
için hetahsis inı;ıa ve ihzar edilmiş ol. 
mak. 

G - İkiden fazla katapult'le milceh. 
hez olmak. 

C Yaşını doldurmuş gemiler 
İkmalinden itibaren aşağıda gösteri· 

len miktarda seneler geçince S§ağıdaki 
sınıflara ve tali sınıflara mtnııup gemi" 
ler yaşını doldurmuş addedileceklerdir. 

A. ·· :Bir liaUr ~ .arp gemisi fçln 2e a~ 
ne. 

B - Bir tayvare gemisi icln 20 sene 
C - a, b. tali sınıflarından bir hafif 

su üstü gemisi için : Eğer 1 Kanunusani 

Nüma~~ 
Varıova 20 (/..J..) 

bildirildiğine göre 1'&I,..... ...,a 
hüküm sürmektedltl ,...; 
Almanyanın btı ıeb t t/I; 
aleyhinde Lehistaod' 9tl 
ve bilhassa Kra~ifl" j 
da bir takım nüdl'~ 

Yann Gdyniacla,..J fi!_. 
zerin cenaze m~~ 
ncral, Baltık saıdll~ d• ~ 
yare kazası netfce•ill .-:,-

Zannolunduğuııa ~
bir "deniz devtetf,, ~ 
tan lehinde bir ~~ 
sına vesile tetkfl f 
Rei~icumhur ftf. 

yarın Gdyniaya 



Peissis 
llı~~a~dere Zerdali sokak 8 No. lu dükkan hara.p olduğundan 
~t ıı ııale&i hakkında se.hibine ihtarname yazılmıı ise de buluna

Mevcut kadın şapka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük tenzilatla elden çıkarılmaktadır. 

} il', 

'e 
~hı:~tnaıne yerine kaim olmak üzere tarihi ilandan 15 gün sonra 

Bez - Panama- Baku -Sizol- Bangkok ve saire 
ADRES: Tünelbaşı Beyoğlu ıubesi: istiklal caddesi Senl . Mari kiliıesi karıısmda No. 340 

t •ıaıe edilmezse Belediyece yıktırılacağı ilin olunur. (B) 
(4176) 

Y, . h 
•ı ~ık ııı ~ide yük taşımak ıçın alınacak 20 tane yük taşıma araba· 

·~==•:na: Türk Maarif Cemiyeti ::::::::::::..:::::==~ 

mı~G"i';'~d~
1

k
1

;
1

;t'i'~- ıı Resmi ilan işleri bürosu il 
D E M E K i= Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki i:::·~: ~i · tkıiltmeye konulmu§tur. Arabanın bir tanesine 165 lira fiat 

lioltrı~ <>lunınuştur. Şartna--:nesi levazım müc:ürlüğünde görülür istek
~k ltı ar 2490 No. Iı kanunun tayni ettiği vesika ve 247 lira 50 kuruı· 
sası> U\'akkat teminat makbuz veya mektubile beraber 27 Ten:muz 

• • . d dairede 20 Temmuz 936 tarihinden itibaren işe başlamıştır. Ata: 
Adem 1 1kt1dar1 n H kadarların Resmi ilanları bu adrese göndermeleri. Tel 21101 :: 

devası demektir. g (Resmi Uanlar Türk Limitet !İrketile alakası yoktur. ) H 
=······ıs······-----···········································::·········· ······ ................................. :: 

a.ıartesi günü saat 15 de daimi encümende buiunmahdır. (8.) 
l'rof esöı Steinach ve Bı·,1\\' rı Sc:! ::..... ... .•• ---................................................. •·····•··· ·····••·······••••··•··•••·····•·•······• 

- A 1 
(3335) 

. Seıı 1'k . 1111de e ı muhammen kirası 1 BO lira olan B~yazıt Cı:mhurıyet cad-
~h~t a.tkasrnda bir odalı ahşap 22 No. lı dükl:an teslim tarihinden 
tt tç~ .937.938-939 ı:enelcri mnyıssonuna lmclnr kiraya verilmek üze. 
tOı-uı.. artırmaya konulmu~tur. Şarn::.mesi levazım müdürlüğünde 
~ -~r. istekli olanlar 13 lira 50 kuruşluk muvr kkat teminat n:ak
IS d''Ya lllektubile beraber 22 Temmuz D36 ç~rşamba günü saat 

quardın ınesailerile elde edilen 
mühim hir keşiftir. 

Her eczahanede bulunur. 
1 

1 nnıı1111111ııırıı11nıı111uııııııııııtııı1111ıııııııııttıı1111ıııııııııı111111111111111 

• 
Soydan 

Sünnetçi Ahmet 
Meşhur Sünnetçi başı Halcplinin 

torunu 
e daitni encümende bulunmalıdır. ((B.) (3841) 

~-----------------------~- Sul~PAhmtt~~~uu~~ 
.. ~ksek Den 'z Ticaret Mektebi -------N-
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·i. "'~d ü rl ü ğ ünden: ü"S~t~l~kkA";t;k~:k1 
;1 tt ı.._ .- Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere beş yıllıktır. Yatılı s: •• 

fi ~ ~t.., d U Nuruosmaniycde Şeref sokağın ·U 
tktil', a ır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve makinist yetiştir- iİ da 40-42 numaralı kAgir konakH 

g 2 H ehven §artlarla satılıktır. BoğazaU 
~~ () - Mektebin yalnız Lise biı·inci sınıfına lal ebe alınır. Bunla- ı=c ve Halice fevknlfıde manzara, yirmili 
~ı>lttı~ll lrıektebi bitirmi~ olmaları ve ya§ları on be§ten küçük ve on H oda ve büyük bahçe. tstiyenlerinH 

rfı' 3 an büyük olmamaları ~ar! tır. 1 Nuruosmaniycde bakkal Hafız !: 
~" - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe ff Nuriye mUracaatlnrı. Ü 

ı~ ~t'lllrnalı dır. r.ı:::::::: ==:::::::::::::=:::::::--=:::::::::' 

~it. -1ıteklilerin mektep müdiiriyetine kar§ı yapacakları iıtidanı\ 

Türkiye Ziraat Bankası 
Müfettiş namzetliği ve Şef 

namzetliği müsabaka 
imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaffakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi 
ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal bilgiler "Mül. 
kiye,, veya Yüksek Ticaret ve lktısat okulasından veyahut Hu
kuk fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki ben· 
zerlerinden biplomalı olmak gerektir. 

113 - Müıabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
bankalrında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri
lerek Ankaraya getirilip •Özlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Müfettit namzetlerine "140,, ve tef namzetlerine "130., 
lira aylık verilir. 

t~ ~llt hüviyet cüzdanlarını, a§ı kağıtlarını, mektep diplomalarını, 
"t '°tl~•tlikli diploma suretlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıtlarını 
1~10111:rinin izahlı adrese ve tatbik imzalarını ve dört tane vesika

g0iraflarını ili§tİnneleri gerektir. 

DOKTOR 

Kemal özsan 

Müfettit namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettiılik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettİ§liğe 
geçirileceklerdir. An~aradan Umum Müdürlük servislerinde ça· 
lıttırılacak olan ıef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli 
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - İmtihan programile ıair 9artları gösteren matbu& l~ı 
Ankara, İstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebliir 

~~ - Yazılma iti 7 / Ağustos/936 cuma gününe kadardır. istekli· 
~!) ~llayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulun· 

Urolog - Operatör 
Bevliye MUtehassısı 6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 / 7 ' 

936 pa2:hrtesi günü aktamına l<adar "An1tara Ziraat ba~kası tef . 
tiı heyeti müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile müra. 

'rı 

6 
gerektir. 

t .._ - Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu gönder;:nek ıar· 
'""'k , t\lpla mektep müdüriyetine müracaat edilmelidir. ( 4000) 
~ 

1\ raklJy - Ekselslyor mağazruı& 
uanında. l/er (ifın 'Öğltiden •nnro 
2 • den 8 · e kadar. Tel: 41235 

caat etmİ§ bulunmalıdırlar. (3967) 

20 MACLOP FAUSTA MAGLOP FAUSTA 17 

- Efendim İsa .. Bunların asıl
madıklarını istiyor musunuz? O 
halde yalnız, hapsedilerek kırhaç
lansınlar. Sonra da bana gelirilsin
ler .. diye ilave etti. 

Biçareler yakalandılar. Ricaları
na, hağrıılarına katiyen ehemmi
Yet verilmiyerek sürüklenip götü· 
tüldüler. 

Üçüncü Hanri: 

- İşte din düşmanlarına böyle 
muamele edilir, diye bağırıyordu. 

"" Halk bunu işitince dönmüt ve 
herkes: 

- Yaşasın kral! sesleri ayuka 
Yükselmiş ve halk her şeyi unut· 
nıuştu. 

Bundan sonra kral, Gize döndü 
ıre: 

• 
1
. - Haydi yeğenim, kiliseye gide 
ırn, Allahın ihsan ettiği büyük gü

nü tebcil ve takdi& edelim. Sonra 
otele giderek Parislilerin, vasıta
nı2la bize bildirmek istedikleri 
!İkayetleri dinlemek için mahnlI\? 
~u~tarlarile görüşelim. Aziz Paris 
ılerın kı'l ' . . .. d 

ıseye gırmesıne mu5aa e 
olunsun, dedi. 

f Kral, Gize, lakırdı söyle;neye 
Brsat vermeden arkasıı.ı döndü. 

emen ltnpıya doğruldu. Kilisenin 
ana kapısının iki kanadı birden 
açılmıştı. 

Giz kendi kenc!~ne homurdandı: 
r d - Şu kral müsveddesi benimle 
•keta alay ediyor ve bana meydan 
o uyor. Ben h~'aA ··t dd'd' o.ı mu ere ı ım. 

Sabır! .. Elbette intikamımı alaca
oğım ve müthiş bir surette diyordu. 

Giz, arkasından gelen maiyetile 
büyük kiliseye girdi. Hemen bir 
ayin baılndı. Kral Paristen gelen 
çilekeşlerin kiliseye .Jirmelerine 
müsaade ettiği, halde, kilise daha 
o geceden kralın illlaİyeti ve silahlı 
halk tarafından tıklım tıklım dol
durulduğu için içeriye Gizin mai
yetinden ancak beş on kişi girebil
mitti. 

Kral, üzeri bir kubbe ile örtül
müş bir tahtta oturmuttu. Etrafını 
muhafızlar ku§atmışlardı. Kilise
den dışarda Paristen gelen çilekeş
lerle Şartın zenginleri birbirine 
karışmıılardı. Açık kapılardan 
dı§arıya kadar süzülüp gelen ilahi. 
lerle takdis ediliyorlardı. 

Ayin biter bitmez, daima muha
f ızlarile çevrili bulunan kral Han· 
ri, muhtarların bulunduğu otele 
doğruldu. Şartrlılar, Paristen ge
len şu misafirlere, ancak kralların 
yapabilecekleri bir kabul merasimi 
yapıyorlardı. 

Giz, otelin önüne geldiği zaman, 
biran, ne yapacağını bilmiyerek 
durdu. Hiddetlenmitti. 

Hemen Parise dönüp gitmeyi bi. 
le dütündü.• 

Bu sırada kralın maiyetinden 
Marki dö Villekie Gize yaklaıtı 
ve seltmlıyarak: 

- Mösyö Lö Dük! Efendimiz, 
zatıi.linizi ve Parislen gelen halkı 

• 

Kilise kapısından içeriye giren 
alayın baı tarafı silahlı bir asker 
kıtasile karşılaıtı. Giz kendisini 
karıılayan atlı adamın Kriyon ol
duğunu tanıdı. 

Kriyon: 
- Monsenyör. dedi. Hatmetpe· 

nah size, ve maiyetinizde bulunan 
sadık tebaanıza hoş geldiniz de
meye beni memur etti. 

Derin bir sükut .. 
Gi:t, yakın yolları karanlık 

·bir bakııla süzdü. Buraları, baş 
tan baıa müsellah ahalile doluydu. 
Kriyon devam etti: 

- Zatı şahane, size teveccühü
nün derecesini gösterebilmek için, 
benim, sekiz bin tüf ekçi ve Şartre 
toplayabildiğimiz üç bin kadar sü
vari ile karşılama mı irade buyur· 
dular. 

Fakat ben, böyle bir dini alayı 
iki üç bin kişinin karşılamaya ka
fi geleceğini söyledim. 

- iyi yaptınız!.. Şimdi maiye
timdeki Parisin muhtarlarile kralı 
nerede ve ne zaman görebileceği . 
mi söyleyiniz? 

- Kral §İmdi kiliscdedir. 
- Öyleyse girelim. 

• 
- Monsenyör, size yol göstere-

yim. Zatıalinize göstereceğim bu 
yolu, çilekeşlerin bulmalarına im· 
kim yoktur. Çünkü yollar, silah!ı 
askerler ve görüp alkışlamak isti. 
yen halkla doludur. 

- Bizde onların alkııına iştirak 

etmek isteriz. Bizde sadık bir te· 
baa sıfatile geldik. 

Giz üç sıra inci ile süslü bulunan 
tuğlu §apkasını çıkararak ve yük
sek bir sesle: 

- Y aşaıın kral! diye bağırdı. 

Buna müthiı bir uğultu: 

- Yaşasın mukaddes Hanri ! di
ye cevap verdi. Bunu bağıranlar 
Paristen gelen alaydı . 

Kriyon bir lahze şehrin kapıları
nı kapattırarak çilekeşlerin dörtte 
üçünü dışarıda bırakmayı düşün

dü. Fakat, cesur asker, bu adamla
rı sur dışında bırakmanın onlara 
ehemmiyet vermek demek olaca~ 

ğını hatırladı. 

Yalnız bakışlarile içeriye giren
lerin gözden kaçırılmamasını mai
yetindeki askerlere anlattıktan son 
ra kiliseye döndü. 

Gizle maiyeti ilerliyorlardı. Bu 
heyetin arnksından Paristen gelen 
ler yürüyorlar, halk pencerelerden 

bunları seyrediyordu. İsa görünür 
görünmez halkta biraz merhamet 
eseri belirdi. Sırtındaki mukavva 
salibin altında inleye inleye geli. 
yor, kırbaçlılar, daha sık kırbaçlı. 
yorlar ve o da: 

- Sir ! Fransa kralı neredesİ· 
niz? Siz kilisenin en büyük oğlu 

değil misini~? Beni bu Hügnola· 
rın zulmu altında mı bırakacaksı
nız? 

Pencerelerden bakan tehir halkı 

r. • • 
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1aanın bu sözlerinden müteessir ilerlemiy:e ç&lıııyordu. Kriyonun 
olarak: askeri; mahirane bir manevra. ile 

- Gebersin dimmer, JCifirler ! . alayı Gizden ayırdı. Yanında yal. 
diye batırdı. ruz maiyetinden Ôn bet kiti kad'1" 

Gizin yüzünde ~İyt;,·kri- kaln:ılftı. · 
yonunkinde bii abuılUk belirdi. · Dük ~qlan~ı çatarak: 

Kilisenin önünde' toplanan halle · - Demek bizden füphelenili .. 
? d d. . Claha kalabalık ve daha asabiydi. yor· ·· e ı. 1 ıf ,.,$]. t' • 

K . • - ',,. , ..... 1 ' ~ Giz bunlarm yüzünde memnuniyet nyon: · • 
çizgileri sezmiıti. Filhakika: kral - Hayır monsenyör, 'billkiı size 
Hanri buraya kaçıp geldiği zaman h!irmet ediliyor, cevabın; verdi. 
nezaketle karıılamıılar fakat ıiıem Juvaygöz ile havvarilerden bir 
nun olmamıılardı. Franaanın her kaçı, k~rbaçlılar, _ıilihh halkla asil 
tarafında olduğu gibi burada Gi- zadelerin vücuda getirdi1!:leri çem. 
'2in adı büyük bir hürmetle, kralın her içinde ııkıjıp kalDııtlardı. 
ki ise hakaretle anılıyordu. Giz Juvaygöz: 
büyük bir fırsat kaçırdığına kaniy. -Vurunuz! Vurunuz! dedi. · 
<li. Krala kartı yapılan barikadm Her"iki kırbaçlı yalancı kırbaÇ. 
arkasından hemen krallık tacını larla Juyaygözü a

0

damakıllı dövmi. 
başına geçirmiı bulunsaydı: bütün ye baıladılar. 
Fransa onu kral diye tanıyacaktı. Onlar döverlerken Juvaygciz de~ 
Böyle bir fırn.tı kaçırdığı için çok Bütün kuvvetile: 
müteessirdi. Halbuki, Giz yalnız - Sir ! Sir ! Franıa kralı nerede. 
Parisi emri altında bulundurmak ıiniz Bakınız fU proteıtanlar ne 
iıtemi:ı, ve eyaletlerle u~raşmak- yapıyor? Fakat ben yine ,ikiyet 
tan çekinmiftİ. etmiyorum. diye bağırıyordu. 

Şimdi içinden : . Ahali tıpkı Pariıte iıni,ler gibi: 
- Ah fauıta!. Ne kadar hak· Yatasın mukaddes Hanri! diye 

lıymıtın ! Senin aklınla hareket et. haykirırlarken Juvaygöz:inliyor ve 
nıedim. Fakat daha vakit geçme- avazı çıktığı J.<adar ıztırap içinde 
di ! Bütün yanlıılıkları bir hançer bağırıyordu. 
tamir edebilir, diyordu. .,. Böyle bağırmakta hakkı da va~-

Giz acaba papas Klemanı göre· dı. Çünkü dört çilekeı, fırsattan İs· 
bilir miyimdiye etrafına bakındı. tifade lederek lıaya yaklaımıılar 
Bu sırada kilisenin büyük kapıları çuha kenan ve mukavvadan yapıl· 
-.çılıyordu. Dıpnya çıkan kalaba- mıt kırbaçlar yerine hakiki 11r1JD· 
lık bir aıilzade heyeti halkı iterek larla dayak atıyorlardı. 

• 
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Juvayıöz daha ilk darbede ar· 
· kasındaki ıalibi fırlatıp atarak kaç 
mak' iıtedi. Fakat dördü birden ıı · 
kı ııkı yeJcalayıp kırbaÇlarını bal
dırlanna, batına Allaha sığınarak 
indirmeye baılamıılardı. 

Biçare lıa: 

f - Affedin! Öldürüyorlar! Yan 
· ım var! imdada yetitin öldürüyor-
lar! .diye avazı çıktığı kadar gırtla . 
iını yırtarcasına bağırıyordu. Aı. 
kerlerin ahaliyi zabta çah,tığı, Gi. 
zin acaba kurt kapanına mı yaka
landım diye dütündüğü üç dört 
dakikalık bir müddet zarfında da-

. yak kafi dereceyi bulmuıtu. Dört 
ad~ bir. kuduz hücumile herifin 

. paıtırmaıını çıkamııı, artık Juvay 
• gözden manaıız ve ıztırap dolu bir 

iniltiden batka bir ıey ititilmez ol
muıtu. . 

Birdenbire bir ıet: 

- Y etitir, diye gürledi. 
. Kilise kapııında görünen bir 
adam Juvaygöze doğru ilerlemiye 
baıladı. Dört dayakçı hemen da· 
yak fulına nihayet vererek kiliıe
nin içine atıldılar ve ıırtlarındaki 
papaı elbiselerini çıkardılar. Ve 
bu ıuretle ortaya Kalabr, Mon':se· 
ri, Luvayni, ve Sent Malin çıkmış 
oldu. 

Kiliseden çıkan adam v.akur bir 
tavırla biçare Juvaygöze yaklaıtı. 
Gelen !Ldamı gören halk, aakinleı· 
ti. Kriyonun aıkeri ıelim durdu. 

Giz yere indi ve'bqından pp! 

kasını çıkararak hürmetle eğildi. 
Bu adam Fransa kralıydı. 

-2-
ÜÇÜNCÜ HANRl 

Kral Gize bakmada~ Juvaygö• 
zün önünde durdu ve hemen yere 
çöker~k derin bir aeasiılik içinde: 

- taam .. Beni, tebaası tarafın• 
dar dövüle::, terkedilen, kovulaıt 
kralı çağırdın değil mi? itte gel· 
dim, benim lUtufkar lsam ! Maderıı 
ki beni çağıramk lutfunda bulun• 
dun müsaade edersen yaral E\rır~· 

dan akz.n kanı aileyim: 
Hanri, bunları söyledikten ıon• 

ra ayağa kalktı. Mendilini çıkar•· 

rak laanm: 
- Haımetpenah ! Hatmetpen~h ! 

Benim için ne büyük ıeref .. 
Sözlerini kekelediği sırada kan• 

larını silmeye ba!ladı . 
Halk hislerinde bukalemuna ben• 

ziyordu. Kralın diz çökerek, laan•" 
kanlarını temizlediğini görünce 
tiddetli bir alkııa başladı. 
· Kral, herkesi sükuta davet ederı 
bir tavırla kollarını kaldırdı "' 
korkudan tir tir titriyen iki kırbaç 
lıyı itaret ederek: 

- Şu sefilleri yakalayınız ! diye 
bağırdı. Hapaediniz ! Adam e.kılb 
kırbaçlayınız ! Sonra da asınız! .• 

Juvaygöz birdenbire: 
- Fakat h"aşmetpenahun bit 

yanlııınız var .. Bunlar .. sözünü ta· 
mamlayama.mııtı. Çünkü üçünc:'1 
Hanri kendiıiııe bakarak: 


