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Fransa ve lngilterenin ültimiıtomuna rağmen 
ltalyan kolorduları ispanya_ 

yolunu tuttular 
Nakliye gemilerinin zehirligaz dolu olarak 

yola çıktıkları bildiriliyor 
ltalgan sevkiyatı başladı ...... ıın-llllıtmı111f1111nıt1tttın"""""'1bın11f11Hl'"111tı11Hıtıfl"1U1111111ıtf 

Paris 25 saat 19 30 (radyo) - ihi ltalgan kolordusuna ait kıta/ardan mühim bir kısmını hamil olan ilk 
lemi/er bugün ıİatgan limanlarından ispanyaya müteveccihen hareket etmişlerdir. ' 

Gemilere, mühim mıktarda zehirllgaz da gilkletilmiştir • 
HABER _ Pariste Fransa Hariciye Nazırı Delbos'la İngilterenin Paris Sefiri Sir Corc Klark'm müştereken Almanyanın Paris Sefiri Fon Vel1.ek'e bildirdikleri karar, Almanya h\1-

ltdmeti tarafından Roma nezdinde bir tavassut ve teşebbUs yapılmasına imkan vermiyecek bir şekilde ltalyadan ce,·abmı almış bulunuyor. İtalyan limanlarında tahşit edilmiş olan hava. 
"e kara kuvvetlerini hamil olan ilk gemilerin, İtalyan donanmasının himayesi altında İspanyaya doğru yollanmaları mevcut gerginlik ve tehlikeyi en had derecesine çıkarmı§tır. Şim· 
di geçen her dakika dUnyayı yakacak bin kıvılcımla doludur. Hele İtalyanların bu sefer Frankoya zehirli gaz gönd:mncğ~ de kalkışmış olmaları vaziyeti büeblitün korkunç bir hale sok-
ltıaktadır. Hiperit fıçılarının bir yıl önce Habeşistanda yaptığı tesirleri hatırlamak İtalyanın ~spanyada nasıl dehşetli bir harbe karar Yerdiğini anlamağa kafidir. 1 

İngiltere d~niz lortıoğu ile Fransız b~ amiralliğinin şu anda İspanya kara sularını sıkı hır kordon altına almak ve Akdenizin garp kıyılarında kuı:ı uçurtmamak emrini almak Uze-

re oldukları tahmin edilebilir. 

1111ıııııtııttıııııı'ilııııııı"''''rı''""ıtt11tııtuı""'""""""'"'"".._ı..,..,•_,., • .-••ızu-"""111•,.••"•1•1,.....111.-ıt11dllllllllıfıııııııı11m11.,.,Mııt1tttı1111H1fflıwtf'.1fff111lflllllllltttıu ııııııııııııııııuııırııııııııı 

Ademi müdah8le komisyonunun kararı: 

Cebelüttarıkın karadan ve denizden 
ontrolü Türkiyeye tevdi edilmiştir 

~ndra, 25 (A.A.) - Ademi Müda
Komitesi İspanyada kontrola 

~ur edilen muavinleri tayin et
'ttir: 

Qa l<ontramiral Salza (Estonya), 
et'bourg•a: 

ı.... '8.hriye Albayı Meycr (Norveç) 
~te· 

"-eij~ (Letonya) Verdona; 
..._lla.hriye Albayı Akkcrmann (Fele
~k) Lizbona; 
-.._ '9.hriye Albayı Thiele (Danimar-

) l«adere; 
)t~hriye Albayı Safiycddin (Türki
ll Cebeıutta.rıka; 

>l) llıriye Alb1yı Tiyauiç (Yugoslav-
ll Orana: 

ı..-ahriye Albayı Doyle (İrlanda) 
~ilyaya; 
-!llerınc'e henüz kimse tayin edil
~iştir. Buraya b=r İsveçli tayin 
~ektir. 
~ağı Pireneye Yüzbaşı Gullenram 

tç); 

~ 't'U.k.arı Pireneye Albay Wettre 
OJ\.eç); 
~a 1:ontro1ıt için: 

(._ llkarı Garonnc'e Albay Martola 
llı.landiya); 
~i~cie'e Paul Rcinhards (Letonya) 

lh._ ~ Pircncye Albay Ols (Fele
~)-

«~lüttarık ispanya arazisi hudu
tt..y beniz Albayı Bay Safiyeddin 

~ER - Albay Safiyeddin en tec-
1.w -..li ve yüksek se,•iyeli deniz zabit
~iıden biri olup deniz harp filo
~ lturnıay başkanıdır. lng-i!i?.ce, 
b~ ıtca, almanca ,.e rumcayı k iyi S Satiyeddin uzun zaman deniz 
~ ltı~ktebinde profesörlük etmiş ve 
~ ku deniz zabitlcrimizden bir<:o
~ll ~etişm"sirıdc bi.ivük h•;;mcti ı.-ö· 
"'~~r. Arsıulus1l bir kararla Ce· 
~~kta ka.radan ve denizden 
''-: -~ .. ~, •'- ~~-~":: verllme

ltb ve yerinde bir emniyeti if:ıdc 
"f~ ~~. Tllrk Dcvlct:nin bu ,·aıi
-._ Satıyeddin gibi kıymetli bir de-

-.bitı tarafından temsil edilmesi 
b . 

kiyenin Akdcnizdeki rolü ve ehemmi
yeti fevkalade bir dereceye yükselmi§ 
oluyor. Zira Akdenizin üç geçit ye
rinde~ birine hakimiz, ikinci geçitte 
ise büyük bir ehemmiyet aldığı bir 
günde sulh ve medeniyet namına ar
sıulusal bir kontrol deruhde etmiş bu
lunuyoruz. Ccbelüttarıkın karadan ve 
denizden Tiirk kontrolu altına tevdii 
bizi lspaııy:l i~lcr:nde dünya sulhu na· 
mına birinci d"'recede va;.ife almış 
devletler arasına sokmaktadır. 

••• 
Parls 25. (A.A.) - Echo de Paris 

gazet ·si haber ,·eriyor: 
''Fransız Hükumeti, gittikçe artan 

müdahalenin müsamaha ile ka~ıla
namıyacağı ve Fransa ve f ngiltere için 
hayati olan münakalatın tehlikede ol
duğu kanaı\tinöcdir. lngiliz Sefiri 
Sir Corc Klark, Fra,nsız Hariciye Na
zırı Delbos'a verdiği rc\•a!'ta İngiliz 
Hükumetinin de ayni fikirde oldugu
nu bildirmiştir. Bundan ba~ka Delbos, 
Alman Hükumetinden barı~ nef'ine 
olarak İtalya rejimi üzerinde bütün 
nUfuzuriun ku11anılmasını rica etmiş. 
tir. Alman Hiikume':iuin iki aydanbe
ri, askeri müşavirlerinin müta1cası 

üzerine şimdilik bir umumi harp teh
likesine kadar mütemayil olmadığını 
gördük. Buna binaen Delbos tarafın
dan beslenen Umit bdkl de tamamen 
boş değildir." 

Fransanm sabn tükendi 
Londra. 25. (A.A.) - News Chro

nicle gazetesi başnakalesinde şöyle 

diyor~ 
"Örnek teşkil edecek derecede bü· 

yük sabır tüketmiş olan ,.e beynel
milel kaide ve nizamın idıunesini is-
tediklerini sövliyen herkt.:sin ı::cmpati
sine ve yardımına. layık bulunan 
Fransı;>; Hükumetinin hattı hare1~eti

ni kayıts•7. ve sarl!ı:ıo; bısvip ederiz." 
Daily Herald diyor ki: 
''Vaziyet. ~ıka.bilecek neticeler ıti . 

barilc <:ok ağır ve kötiiclür. Fili"ata 
rrccmek zrmanı d~hn ~clml~ <lc~i1clir. 
Böyle bir 7..aman belki de hiç J!elmi
yecektir. Yalnız muhakkak olan bir 

hazırlanmak zamanının gelmi3 oldu
ğudur. Eğer bucalarsak, muhak
kak ki tehlike istikametine doğru 
sürlik lent-ceğiz. '.' 

' 

• 
Italyan ku vn• tıerine verilen 

mühimmat 
Parls, 25 (A.A.) - Le Populaire, 

İspanyol Harbiye Nezareti tarafından 
neşredilmiş ve İtalyan esirlerinin üze
rinde bulunmuş olan gizli bir vesika-
yı n~retmektcdir. · 

Menşei Roma, tarihi 19 ikincikanun 
olan \'e Floransa, Napoli, Catiliari or
du kumandanları ile top<:u umumi 
müdürlüğiine hitap eden bu \·esikada 
şöyle denilmektedir: 
"İspanyada harekatta bulunan kı • 

t:ıatın ihtiyacat Ye rnetalibatına göre 
ciizütaml:ır te~kili". Bundan s::ın:-a ll'· 
va.zım :t<>s:na müte'.lllik talimat gel-

Tun usta hAilseler 
Son wmanlarda, F ransanın ba

zı m iİ!ıtemlekelerindc, ezci.imle T U· 

nmıta birçok kanlı hadiseler ,•uku 
buld·1~uı1u yazm•"tık. 

Rugiin gelen Fransa ~azeteleri. 
hüklımetin tekziplerine rağmen, ha· 
diselerin önü henüz alınmadığını ve 
T uustaki vazİyP-tİn bi.isbiitiin veha· 
met t·r~betti ;;.ini biJd:rmektedirler. 

Bilhassa, Bele Abyodda ve Met
luide Fransız askerleriyle yerliler il· 

mektedir. Her tabura 30 makineli 
tüfek ve 10 mitralyöz ile 120.000 
kumbaranın 21 ikincikinundan evvel 
Napolide vapur'1ra yükletilmeei la-

Arsıulusal komi
te İspanya dahili 
harbinin en has -
su noktası olan 
Cebelüttarıkm kon 

trol unu karadan 
ve d e n i z d e n 
Türkiyeye tevdi 

etmiştir. Harita, 
Deniz Albayı Sa-

fiyettinin kontrol 
edeceği mühim 

mmtakayı göster
mektedir. 

zımgelmekte olduğu iliYe edilmekte
dir. 

ispanyaya giden Fransız 
harp gemileri 

Tulon, 23 (A.A.) - İntrepide tor
pitosu Aventürier ton>itosuna mülaki 
olarak İ!!panya sahillerınden dağılan 
to.rpilleri aramak ve tahrip etmek üze
re Fortvendres'e hareket etmi~tir. 

••• 
ispanyada bulunan ltalyanlann 

ispanya cumhuriyeti ordulan tara· 
fmdan feci bir mağJiıbiyete uğrabl· 

lran Şehinşahının 
kızlars evlendi 

Geçen gün. Tahranın Gülıstan sara
yında, Şehinşah Rıza Pehlevinin kcrL 
meleri prenses Ş:ms Pehlcvile Batba. 
kanın o~lu Feridun Cem ve prenses 
E~ref Pchlcvile Gıvam Şirazi'nin oğlu 
Ali Şevakın düğünleri ıerefine l'>üyük 
bir suare tertip edilmiıtir. 

Saray sanatkarane bir ıurettt ten
vir cdilmi§, büyük bahçesi binoir gece 
m:ıs:ıll:ırındaki bahçeleri göl~edt' b:ra
kacak bir hal almııtı. 

Saray nazırı Samii tarafından tertip 

malan üzerine ltalyanm asilere yar• 
dmuru daha fazlalaıtırarak "İnti
kam,, alriıaia karar vermesinden 
sonra Avrupada sulh en muhataralı 
devreye ginnit bulunuyor. Filhaki
ka, bugün gelen ap.ğıdaki telgraf
lardan anla!ıldığı veçhile, F ranaız 
hariciye nazm yanında İngiliz sefiri 
olduğu halde Alman elçisini kabul 
ederek vaziyetin vehametini sefire 
anlatmış ve Franaanm timdiye ka
dar sabrettiğini, fakat i,in hayati bir 
ehemmiyeti olduğuna göre taham
mül ve sabnn da bir hududu bulun
dUğunu aöyliyerek Almanyanm doe 
tu İtalya nezdinde tavassutta bulu
narak bu noktayı ona hatırlatmasmı 
istemiıtir. Franaa ve lngiltere, aıi· 
lere yap:lan yardım derhal kesilmez· 
se Madrit hükUmetinin İspanya üze. 

(Dcı·anu 6 Ul<-"lda) 

Arnavutluğun 
ilk krah 

şehrimizde 
Arnavutluğun ilk hükümdarı olan 

Alman prensi (Von Vit = Wled) Uç 
gündenberi şehrimizde bulunmakta.. 
dır. 

Balkan harbinin sonunda, Ba.şkım 
partisi Arna,·utıuk ıstiklalini ılan et. 
tiği zamıı.n monar.'lik bir rejime ta
raftar olduğunu da bildirmişti. Bunun 
üzerınc C\'\•cla ArnaYut dcrcbcylcri 
birleşerek aralarından birini hüküm- · 
dar ~"meyi düşilnmU~clrse de hemen 
hepsi tac giymek hırsı ile yanıp tu. 
tuştuğu, aralarında bir sürü kan da
vaları bulunduğu için bu !~i b:.-!iara. ' 
mamışlardı. Bir ar:ılık Osmanlı prens. 
!erinden birinin Arnavutluğa hüküm· 
dar olacağı rivayet edılmiş ve Abdül
hamit oğullarından Abdülkal!irle Se..' 
limin adlarından çok bahsolunmuştu. 
L.ikin o devirde, Arnavutluk iı;lerile 

pek ya.1nndan ttlakadar olan ve Başkım 
partisini o güne kadar tediye eden 
"ittifakı müeelleeı,, devletleri buna 



a emine 
göz atış ..• 

Bazı devletlerin islim 8.lemi ile ge. 
niş mikyasta siyasi bir iş birliği yap
mak istediğinden bahsedildiği bu 
günlerde islô.m dünyasını şöyle bir 
gözden geçirmk manasız ve faydasız 
olmasa gerek. 

Bir kum fırtınası yüzünden Trab. 
lusti::.rp Fantnziyalarıru bile doya do
ya se;}-Tedemiycnler, müslüman kala. 
balıklarmda esen kasırgaların pek 
farkında değiller galiba. Halbuki bu 
ka.srrgalar, "kılıçların sulhe gölge vur. 
malanna,, imk!'m venniyecek derecede 
gilncşi örtmüş ve emperyalist dünya. 
nm yıldızını karartmış bulunuyorlar. 

Sağır 51"'...ıın fbilc islrlm alemindeki 
umumi intibahın mana.sına akıl erdir. 
mişken Libyada topalnacak olan yir
mi otuz şimali Afrika softasiyle 
"bir §eyler ba.şanla'bileceğini,, san. 
ma.k mümkün olamıyor. Bununla be
raber ne BU devletin, ne bu devletin 
:ve bilhassa. Libyada ''MısirIIl El'ezhe. 
rbıi kıymetten dii§ürmek iddia.siyle,, 
113.hiyat medreseleri açmış olan bir 
devletin bizim nasihatlerimizle, çizil
miş bir politika. rotasından vazgeçece. 
ği de tahmin edilemez. 

J~ılmç kuşandıktan ve eoftalarm 
dualarında, hutbelerinde adı zikre
dildikten sonra fransızca. Le Temps 
ga=etesinin muhabiri Jantizon'un riva 
yetine ibakılırsa. blr Akdeniz devleti
nin lideri, mii.'3takbel nutuklarını ha
diruer, arn.pç.a dar.bnneseller ve Kur
andan ayetlerle süslemeğe karar ver. 
miş bulunuyormuş. Bu gidişle günlin 
birinde Vatikanm yanında. bir de Ba
bı meşihat belirirse hayret ctmiye. 
ceı;iz. (S. M. Viktor Emanuel) 1n 
mü31üm:ın tebaalarını eerfatla idare 
ebneyi tensip buyurmaları ve icabm
.. 1u n.uııı,L ıkl1Alı1ığırnlaıL göndcrııecel{ 

fetv::ı'arla Bingazl veya Tobrukda gU. 
nahltfı.r kadmla.rm recmedilmesini dU-
5tinın"''cri de l...::.""nkündür. Fakat is
la!ll dünyasının bütün ibu fantezileri 
)"Utr.1::.ia zc~ kadar mllsteid ve mü. 
s:ı.:.uıh~lı olmadığım da artık anlamak 
lnz·mdır. 

lsl ara dünyası .. , 
n ışt.a gelen devletlerden dostumuz, 

kO":"''"UMUZ, k:ırdcşimlz Ye müttefiki
miz f .. t.nı ele alalım. Önümde duran 
bir TP.hraıı gazetesinin ilk sayfa.sın. 
c~a C !.ilist~m saraym,da yapılan bir 
k"b•·l rcsminclen bahsediliyor. S. M. 
f"chinG:ı.h parlamento Reisi S. E. !s
f er.:Hyari'nin nutkuna fil yüksek 
söz!erlc mukabele ediyor: 

''- lslfı.m olnıanuzın ve müslU. 
manlığın bizi ilerlemekten ve mede
ni olmaktan menetmesi lftzımgeldiğL 
ni iddia edenler çok yarulmakte.dır

lar. 1slfı.m dinin!!,ı prensipleri ve ka_ 
nunları bizi A\Tupa medeniyeti man
zumesinden başka türlü yaşamağa 

zorlıyama.z. Ne yazıktır ki, on Uç a. 
sır sUren bir" elim devre içinde, kötü 
.tefsirler, aramızda medeniyetin inki
§afma. maru olmuştur. Şimdi kaybet. 
tiğimiz zamanı sürntle ya.kalamağa 
çal rşmaktayız.,, 

Aud.UrkUn muht~em 

general veya bir felsefe hocasmm U. 
zerinde yaptığı tesiri yapamaz. Ca
vadaki Hollandalı müstemlekeci gün.. 
de beş defa "Pater noster,, der ama, 
Cavada günde beş vakit namaz kılan 
müslüman parmakla gösterilir. Ve ne 
gariptir ki "Şerlatül'islam", hedefi 
müttehid, müstakil ve lruk bir Cava 
devleti kurmak olan milli ihtilal tcş
kilfLtma verilen addır. 

J!ınd müslüfuanları sünntslnden, 
şiisine, jsmailisinc hatta Haydara. 
bad nizamının tebaasından olanlara 
varıncaya kadar mUstemlekeciliğin 

en şuurlu dü.~manları arasına katıl

nuşlardır ve islamlığın şeklen en sek. 
ter bir gösteriş yaptığı bu diyarda 
hükmeden en büyük §İar (ElkasibU 
Habibullah ı= kazanan Allahm sev
gilisidir) den ibarettir. Yani hazret. 
ler istismara hiç gelmezler. Bezirga
nın daniskası Bombayda yetişir. 

Akdeniz havzasındaki müslüman ve 
esir memleketlere gelince bunlar da 
bir halifeden, bir şeyhülislamdan ve 
hacca. gidip zemzcin suyu içmekten 
çok ziyade hür olmak, hacıyağı sü. 
rünmemck, sakaldan, bıyıktan ve isti
Hl. çizmesinden kurtulmak endişesine 
d~mtişlerdir. Paristcki ca.miin ima. 
mı ve Fas sultanının Fransadaki mü
messili Seyyit Kadur bin Gş.brit de, 
Tunust.a dört gün evvel Fransız jan. 
dannasma kurr.ıun sıkan Matıavi'li 

maden a.melesl yerli kadar güzel foks
trot oynar, kafasına şapkayı ve boy. 
nuna kravatı yakıştırır. 

Cezairdeld milli tcşkilAtm hedc.fJe. 
rl hakkında. blr fikir eabibl olmak is
tlyenfore de bu diyarda en tehlikeli 
mesleğin mliftülilk olduğunu hatırla. 
tırız. Cczairliler mlli31ümandırlar ama 
1ıt:ı ııt;llcrıse ıhı gum:ıo :ı.ııı miU'LUl~n;. 

ni sokak ortasında hançerlemekten 
zcvkalıyorlar. 

Zengibar adasında mUslümanlık blr 
balıkçılık şirketidir, ve BahrcyJn a
dalarında jse en mahirane sun'i inci 
yapanlara mUsIUnıa.n derler. 

Kabe totemden en fazla uzaklaşmış 
olan Vahabilcrin elindedir ve Hica.zla 
Necid"in hükümdarı S. M. Abdülaziz'in 
irşadln.rı sayesinde Ceziretülarab'm 
değil bcdevisinde, deYelerindc bile te
vekkUl kalmamı§tır. 

Binaenaleyh müstemlekeci devlet 
( :f.) ".Mehfui,, !erinin dchdchleri ile 
sürülecek kervana ancak Amerikan 
filmlerinde ve bir de belki Sennüsile. 
rin yorgunluğu devam ettikçe Libya 
kumluklarında raslanabilir. Hof! ... O
rada da kum fn1:malarmdan göz gö.' 
za görmüyor ya. .. 

Gelelim lrnkn ... Tn.yyarec:lcri, sar. 
raf ıarı, l!!o~Cı lü kuvvetleri, iyi mit
ralyoz ve tayyare topu kullanan as
kerleri, m:ldcrıı devlet adamlarlylc 
dostumuz frak, d•:sul Pip L'·yinlr. 
rinden d:ı.ha son s!stem bir Avrupa-

lı, daha modern ve dahn. medeni bir 
devlettir. Arnavuda gelince, onun 
müslUma.nlığı biraz şüphelidir. Zira 
bizde eski bir rivayet, onun kitabı 
mandaya yedirdiğini iddia eder. fü. 
tabın sağlam durduğunu sanmak 

mUrnkiln olsa bile bu diyarın bektasi 
babalarfylc b~kta~i dervişlerini kon. 
tenjans1z kn.bul ettiğine bakmak Ar
navutların mii .. ta.ı:bcl bir halifeye iyi 
kul olamıyn.caklarım anlnmıya kflfi
dir. 

Hem uzun söze ne hacet. !~te ~ap. 
ka giyc!l 'l'ürklerin "I~üfir!" diye a
nı'dıkları Suriye ve bu Suriycnin tam 
mili:'eml~ "" Ci bir devletin aradığı 

mnn:.v'a r.1ü!!llimn.n olun "\'at:ıni., 1c. 
ri... Burt!t•nuz tıl:alı c!eğil~e onlardan 
gelen müslüm:ınh:~ i~di"'l~rmm da 
burn.m buram p 0 trol kol:tuğunu ~nh. 
:c. '- lirti.., ·z. Bin o. "l'r kyh irlt m dün
Y" •ylc ~iy-- .. i i5 birlii!i yapmıya kal· 
1: .. m.,::. 'nn önce b"r is1am diinya.sı a. 
r:-'11:ı.lt \'C bu'mal: li'!ztmdır. Bu ise pe
fir.en s"yliyelım ki beyhude bır zah. 
met o!ur. 

ran Şehinşahının 
k·ızları evlendi 

Tahranın Gülüstan sarayında 
büyük şenlikler yaplldı 

(BCJ.§tarafl 1 incide) 
edilen 120 kişilik bir ziyafette hilkQ. 
met azaları, parlamento reisi, eski baş. 
bakanlar, ordu kumandanları ve asil 
ailelere mensup birçok zevat zevceleri
le birlikte hazır bulunmuşlardır. 

Bu ziyafet esnasında, meclis reisi 
ekselans 1sfendiyari bir nutuk irat et
mış ve bu &evine; ve saadet gününe iş. 
tirak edenleri. asil Pehlevi a ) esi şerefL 
ne kadehlerini kaldırmağa davet et
miştir. 

Ziyafeti takip eden suare saat 22 de 
başlamış ve buna payitahtın tanınmış 

Sovyet Rusyada 

Cç idam 
kararı 

DUrt kişi de hapis 
cezası yedi 

Londra 24 (A.A.) - Royter ajansı. 
nın Moskova.dan öğrendiğine göre, 
Novosibirsk'de cereyan eden üçüncU 
Trotzki davası neticesinde maznunlar
dan üçü idama mahkm olmuş., dördü 
üç geneden sekiz seneye kadar muhte
lif hapis cezalarına çarppılmıı ve ikisi 
beraat etmiştir. 

Londra 24 (A.A.) - Novosibirsk. 
de idama mahkum edilmiş olan iiç ki. 
şi, Kuramzhim, Khomchik, ve Khari
tonoff ismindeki şahıslardır. 

Bunlar, bir :mektebi içinde kolaylık
la yangın çıkarabilecek tarzda inşa et. 
tirmişlerdir. 

§ahıiye.tleri, mebuslar, zabitler, yük
sek memurlar zevcelerile birlikte iştL 
rak etmişlerdir. 

1500 ü bulan davetliler Güfütanın 

geni§ ve debdebel~alonlarına dağıl. 

mı~lar her taraf rl!'şeli kahkahalarla 
çınlamıştır. Protokol icabatile monden 
bir serbesti, bu şa§alı salonlarda. §aya
nı hayret bir ~henk uyanıdırmışt1r. 

Bilhassa kadınların zarif tuvaletleri 
nazan dikkati celbetmiştir. 

Suare bUyük bir neşe ve sevinç için 
de gecenin ikisine kadar devam etmiş
tir. 

Moskova şehri 
liman oldu 

ilk vapur mayısın 
biri ode lşliyecek 
Moskova 24 (A. A.) - Volga 

barajının son kapağı da dün indiril· 
miş ve nehrin cereyanı duldurularak 
muazzam su hazinesi dolmağa ba_ş· 
lamıştır. 327 kilometre murabbaı 
sathında olan bu su hazinesi 1 mil· 
yar 1 O milyon metre mikabı su ala· 
cak ve 128 kilometre uzunluğunda, 
8 buçuk metre genişliğinde olan 
Moskova • Volga kanalının suyunu 
temin edecektir. Moskovayı beş 

den\ze bağlıyacak olan kanalın son 
inşaat itleri de bitmek üzeredir. Yol. 
ga'dan ilk vapur Moskovaya 1 ma
yısta gelecektir. 

Tabilyat dersi kitap- Kamutay ve Vekiller 
ları müsabakasına Heyetinin içti mal arı 

muallimler 
glı·~ıniyor 

Maarif vekaleti önümtlzdeki den 
senesi için ilk mekteplerde okutul· 
mak üzere dördüncü ve beşinci sı
nıflar için bir tabiiyat kitabının ya· 
zılmasmı müsabakaya koymuştur. 
Öğrendiğimize göre bunu diğer ki
taplar takip edecektir. 

llk müsabakaya konulan tabiiyat 
bilgiis kitabının yazılı§ma - asıl 
mesele ile alakadar olan - ilk mek· 
tep baş muallim ve muallimleri işti· 
rak edemiyeceklerini görerek müte· 
essir olmuşlar ve alakadar makamla
ra baş vurmuşlardır. 

Müsabaka şeraitine göre kitap
ların haziran sonuna kadar maarife 
teslimi lazımdrr. Halbuki bu aylar 
ilk mektep muallimleri için en faali· 
yetli aylardır. Bu miiddet zarfında 

bir muallimin vaktinden tasarruf e· 
debilmesine hemen hemen imkan 
yok gibidir. Bunun için müsabaka 
miiddetinin uzatılması istenmekte
dir. 

Fakat, maarif de müddeti böyle 
kısa tutarken kitabın ders senesi 
başında talebelerin eline yetiştiril

mesini ve bu seneki gibi talebenin 
kitapsız kalmamasını düşünmüştür. 
Bunun için müsabaka müddetinin 
değişmesi pek ihtimal dahilinde gÖ· 
rülmemcktedir. 

Ispanya<la asi general Frankomm 
hali. piirnıcUili! 

Büyük Millet Meclisi dünkü top. 

~k kalan reis vekilliğine tayin esa· 
mı suretile ve ittifakla Milmi Ural'ı 
seçmiştir. 

Bundan sonra ruznamedeki mad· 
deler mÜ7.akere edilmiştir . 

Vekiller heyeti 
Ankara 24 (A. A.) - icra Ve· 

killeri heyeti bugün Başvekil ismet 
lnönünün reisliği altında toplanarak 
muhtelif işler üzerinde görüşmeler· 
de bulunmuş ve bu işlere ait kararlar 
vermiştir. 

l'-Sif-rtitll 
Camide hırsız 

Karaglimrükte Öküz Mehmet pa§a 
camiinin camlarını dün gece yansı bir 

adamın söktüğü bekçi tarafın.dan gö. 

rUlmüş, kaçmaya teşebbüs eden hırsız 

yakalanmıştır. 

Bu sabıkalılardan 19 yaşında Kadir

dir. Evine cam lazım olduğu için hır
sızlık yaptığını söylemiştir. 

Serhoşluk 
Erenköyünde oturan Ali ve Hüsa. 

mettin isminde iki arkada§ dün gece 

saat 23 de Kaıtlıköyde İnci gazinosuna 

gitmişler, ellerine geçirdikleri taLakla. 

rı kırmışlardır. Son derece sarho~ olan 
iki arkadaş yakalan;nıştır. 

Studyoda kavga 
Nişantaşında İpek film stüdyosunda 

amele Diyamandi ile operatör Mihal 

alacak yüzünden kavga etmişlerdir. 

" Diyamandi çakı ile Mihali kolundarı ya· 

ralanmıştır. 

iş kazası 
Çar§ıkapıda kunduracı KarniJ.- dün 

dükanda çalışırken elindeki kunduracı 

bıçağı sol baldırına saplanmıştır. Kar

nik hastahaneye kaldırılmıştır. 

Otomobil kazası 

Nizamettin NAZiF 

("") Devcsüva.r nefer. ~ - Moskovada çıkan "İzvestiY.a,, dan-

Kalyoncuda oturan 18 yaşında Bedia 

ya dün Tarlabaşı caddesinde Mehmet 

Reşadın 1255 numaralı otomobili çarp 

mış, Bedia muhtelif yerlerinden yara
lanmııtır, 

Kadir 
kahhar 

m:a-
ve 
zeka 

Marconi yeni bir keşfe çalı§ıyor~ 
muş. Bunun, bütün bir şehirde, bellt 
bütün bir memlekette hayatı bir ıın
da mahvcdilebilecek "ölüm şuaı,, old~ 
ğunu söyliycnlcr var. İnsanın tüyle~ 
ürperiyor ve her şeye en kôtü akibe • 
lerin de mümkün olduğunu haber \'C" 

ren aklc rağmen bunun, etrafa korl<ı° 
salmak için uydurulmuş bir ya!an. 0. • 

duğuna inanmak istiyor. Fakat ışın 
içinde Marconi'nin ı:ıanlı adı ,•ar. 

0 

adam, yalnız peri ~asa.Barına ınab· 
sus sandrğımız şeylerin gerçek d~ 
yada da kabil olduğunu isbat et 

Bunu düşününce büsbütün urperi~~· 
ruz: günün birinde bir adam bir dilg· 
meye basacak, yahut bir demir kolıl 

, a'V"' 
v çevirecek ve bu kolay hareket, tas 

vuru ile ifası arasında bir göz ıurpa.. 
·· ter· cak kadar zamana bile ihtiyaç gos~ 

miyen hareket, en kesif hayatın uğııl" 
dadığı koca bir şehri bir mezara dÖ~ 
dürmeğe kôfi gelecek ... 

"Medeniyet diye alkışladığımız şe'/ 
.lft.,,ıara 

bu mu? ... Bunu yapabilecek au-·· ., 
mı alim diyerek hayran oluyorsunuz .•• 

diyenler bulunur. Medeniyet Y~: 
bu değildir, o, diriltici kuvvetı_7:1 U 
yaratır; fakat ne yapalım ki öldw .. c 

ııfye· 
kuvvetler yaratmak da yine rned~ bir 
tin eseridir. İnsan oğlunu mil~hk btı
hastalıktan kurtarmanın çarcsıni 
lan da büyük bir D.lim; manzunıei ~e~ 
siyedeki tuza.mı bozmağa muktedır " 

lup dUnyaların biribirine ça.rP3J11

111 
mahvolmasına sebeb olabilecek a ıı. 
da büyük bir alimdir. .ı 

•'iY"' Medeniyet, insan oğlunun heill e-
hem de "kötü V" .. ıflarrnm nerıenı 

" """ rl)J1" 
sidir. Medeni insan, medeni ol~ı? nb-
dan, daha ahlflkh olabileceği ~1~1 'ıt 
18.ksızlıkta da daha. ileri gidebıhı'· ııf. 
kenceyi en iyi bilen adamları ınede 
yetlcri en eski olan Çinlilermiş ... 1:: . 
buu :r-ı:ıı:.<q;uu·,., ın \•pva. F,skinıoıJ i'' 1 

bir Ars61ıc Lupin tahayyül etnıc1cr 
imkan yoktur. . ri• 

On beışinci a.sırdanberi Avrupa ~
likten, yürek temizliğinden ziyade eıı 
kaya itibar eder. 'Saf adam'.'·. he~,ıı 
her yerde, bir istihfaf tabirıdlf, il· 
memleketlerde dağıtılan "fazilet .::ır. 
kruatlarını" kazananlar, alluş ,.e nıt· 
metten ziyade tebessümle kar;;ılııı·ıer ,·c ı 
Mirf!.lıı.j Lawrence'in hayatı, dıfl-
hayatından daha çok merak uyan e<Ji• 
yor. Yalnız şerre, kötülüğe itibar '"~ 

k. ın .1 
yoruz demiyorum; fakat ze an ·ıe . 
ratıcı tecellileri gibi yıkıcı tccellıkıı. 
rinc hayranız Kadir ve kahhar ze. . JtO• 
ya tapıyoruz. Ncron'a kız~a.ıtıız ·aıY 
ma'yı tutuşturduğu için deği..!: .. o ) uri 
gmın ilham edeceğini un~duğU :..Jf.. 
yazamadığı içindir. O destanı s~;lf. 
ycbilseydi çok günclılarmı hO§ g 

dük. "I 
ô:Jı.ı 

lnsanlann, zckfl.dan f o.zla .g dt" 
kuvvetlerine itibar edecekleri b:.~ıüıtl 
vir belki yine gelecek. O zaına.11 ·""" 

ııtr• -şua,, mı ar1yanlar mabkfını ed ' ret 
.. ceED 

ten hiç kimse onu ·aramaga ecir· 
edemez, böyle bir iFıi aklından g ısil 

" tC• 
mcz. F'akat öyle bir devirde, 
gibi bir keşfe de imkan yoktur. 

Nurullah j\tr~ 
--------------

Ma k dona ld 
Asar et un \1anu11 

kabul etme~1ur 
Londrndan bildirlliyor J vU . . I e 
Başvekil BaJdvin, kabıneyı ı 4 

Ç d cvvrı. 
cmberlayne tcketme en ıiltl1ef' 

mayısta bütün döminyonl:ırın n jı11' 
·ıı . . . . J "l lacal· oı:ırı sı erı™n ıştıra :ı e yapı • rif'' 

parator1uk konferansına rcsrneıı 
set edecektir. . gote 

'ld. "'ıne _ı 
DiıJ.er taraftan haber en 1

" rei"" 
" Si hali hazırda Lordlar J{amara Tt18ıcd0" 

olan Lord Halifar da RamzeY. ı~c•"' 
• 1 o. 

naldın yerine Başvekil ınuavitı 
tır. . 1111r ,t-

Tckaüt edilmek arzusunu ıt erUe" 
d" ·ne " miş olan Makdonald ken ısı dtar 1": 

cek olan asalet unvanile Lor. ece~ 
maraı;ı azalığını kabul etrnıY, 
bildirmiştir, 
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~-~!:iC~ 
~rl~İ:incisi, ekser kasabalıların ağ
·~· Adeta darbımesel haline 
~tir; fakat İstanbullular bil-

"Odununu bırakamaz bir tür
'y diyorlar .. 

ani §u demekmiş: 
Xöylü, ormandan kestiği dallan 
taatlik yoldnn eşeğine yüklemi§, 
~c~niyor. Bir ha)"'an yükü odun 

UC§, kırk kuruşadır. Yolda, 
Run argın bir adama rastlıyor. 

1';: Hemşehrim, şu dallan at, be· 
"'§l • • 

~0Ylüyü ·ikna etmek bir türlü 
• 01rnazmış. Kendisine hatta elli 
~ Verilse bile .. Oduncu, ağaçla-

tlerce taşıdığı için, onları "ma-

,;~ diye benimsermiş. Razıymış: 
. , ak§ama kadar beklesin, daha 
,gc ııatsın .. Ama, emeğinin mah· 
'iU Yolun üstünde terkedip yük-

\. l!bcten hafif, pahada nisbeten 
•1Ycni bir işe girişmek? .. Asla .. 

'1 ~~c, köylü zihniyetini, kasabalı
YOyle karikatürleştiriyor. 

"" . . 
·~.ir hakim de başka bir mü§ahe-

1 anlattı. Huzuruna çıkanlara: 
•~::- Oğlum, neye geldin? . diye 

""ll'hş. 

y ~ün almağa. 
~/nı, davanın bir türlü bitmiye· 
~ı biliyor. 1asıl olsa, başka bir 
~o t~ir edilecek: "Gün almağa., 

~ ... 
1-t&kim: 

~ Eğer bunu aklı başında bir 
~8oylese, muhakeme esnasında 
~ k'Ja kalkıyor diye derhal taki
~ alkmak lazrm .. Fakat, köylü, 

etle, aamimiyetie söylüyor .... 
• • • 

~hıiyle hayattan alınma bu iki 
~: ededen şunu çıkaramaz mı-

K" 
0 
Jlü için, sarfedilen iş saatleri-

\~-~crece kıymeti var ki, hatt:ı 
bOk rlı bir Iırsat icin hH,., emegı· 
Sa gitmiş görmek istemi~·or .. 
tıkf edilen emeğe bu derecede. 
s~ca kıymet veren bir ada· 

ti d ~~? tut da hükumet dairesine 
• ~Unce, onu, süründür. beklet, 
~~bugün, yarın, gelecek hafta, 
a ay .. 
İçj~t ve süratli i .. Bahusus köy. 

asit ve süratli adliye ... 

~ (Va-Nu) 

Ilı 
l='e ro 

IQ 11lhisa ı 
~S.ız satış yapacak 
~ rnahrukatı ucuzlatmak icin 

satışının disiplin altına-a

~~ 1 düşünüldüğünü dün yaz
ll'ı: Bu hususta aldığımız mü

~a{tn rnolumata göre hükumet 
lld' benzin ve bunlardan çıkaıı 
'v:ler~ inhisar altına almağa ka

~~~ıştir. Bunun için merkezi 
~·~de olmak üzere bir petrol 
\ ~ ıdaresi kurulacaktır. lnhisa
'(~ hiYeti bir oatış inhisarı ola· 
~ Bu suretle bugün memleke· 

~c~ ~etrol, benzin ve benzeri 
~~ erın satışına hakim olan dört 
·~ "' . kumpanyanın faaliyetine 

f) tılecektir. 
~~tl, benzin ve s3ir maddeler 
~~ doğruya inhisar idaresi ta
lt t 11 haricten alına~ak ve mev-

~ ~?1lcr de zam edildikten son· 
'(ı~. ır kar ilave edilmeden satıla-

, 
fi .. k 

~ ~~lı Utnetin bu inhisarı kurmak-
~4 }'esi bir taraftan hayatı ucuz-
\ b' ~olunda en büyük adımlar 

ı·k'rıni atmak, diğer taraftan beş 
l . 

li>tl":<:.ıraj pro[!rammda mahsulün 
İle u Vasıtalarln idraki için miis. 
\ıa en .geniş imkanı vermektir. 
( ~sıy~e bu şekilden bilumum 

\L ~()b'1hru~:atla i liyen motörler, 
~ 1 ler, otobüsler, kamyonlar, 
tkil' "asıtalar istifade edecek Vf! 
~ede ~ran petrol lambası 
~ 'Pc~n ınilyondan fazla halk u

ola kavuşacaktır. 

Siyasi 
müsteşarlar 
DUn vazifelerine 

başladılar 
Seçildiklerini dün ya::.dığımız siyasi 

müsteşarlar dün akşamdan itibaren ve
kaletlere giıderek vazifelerine başlamış. 
lardır. 

Ba§vekalet, maliye. gümrük vr inhi. 
sarlar ve hariciye vekli.lctlerinde siyasi 

müsteşarlıklar ihdas edilmemi§tİr. 
Hasan Saka ve Recep Pekerin ,,eki. 

letsiz vekilliklere tayinleri kuvvetle 

söylenmektedir. Bir bütçe vekaleti ih
das edilerek varidat getiren maliye, 
g1imrük ve inhisarlar gibi vekal:tlerin 

birleştirilmesi ihtimali de §ayia r;>Jinde 
ileri sürülmektedir. Maamafih, gerek 
bütçe, gerek propaganda vekaletleri 
herhalde bu bütçe senesinde kurulma
yacaktır. 

Yeni siyasi müste~arlardan beşi Na. 
fi Atuf Kansu, Necip Ali Küçüka, Ali 
Rıza. Salah, Yargı ve Abdülmı.:ttalip 

C. H. Partisi umumi idare heyet: aza
sındadır. Dün akşam hepsi de arkadaş

larına veda ederek yeni vazifelerine 

başlamak üzere umumi idare heyetin
den ayrılmışlardır. Bu suretle umumi 

idare heyetin.de S azalık açılmı§tır. 

Münhallere yeni azalar ıeçilC('f'ktir .. 

Ancak Parti umumi idare heyetine beş 

aza seçilebileceği gibi üç aza !eçilmcsi 
de muhtemeldir. 

tktısat müstc§arlığına Mardin mebu. 

su doktor Rıza Levent değil. Konya 
mebusu Ali Rıza Türel seçilmiıtir. 

Başvekilimiz 
Belgrat seyahatinde 
~oryadada kulucaknu 

Bu sabah gelen Sofya gazetelerinin 

hemen hepsi Baıvekilimiz İsmet İn
önünlin Bclgrat seyahati esnasında 

Sofyaya da uğrayarak orada b=.r gün 
kalacağını yazmaktadırlar. Ga:r.etelcr 

Başvekilimizin nisanın on ikis!nde Sof
yz.ya vasıl olacağını ve ertesi günü ha.. 
rcket 'Cdeceğini ilave etmektedirler. 

lÇERlDE: 
* ızmlr beynelmilel panayırına lşUrak 

için Ticaret odasma vaki olan mUracatlar 
çoğalmıştır. Oda, mUracaatçı!arı mUstakil 
pavyon kuracaklar ve hep bir arada temıU 
edilecekler şeklinde iki kısma ayırmaktadır. 
* Bursa ipek tıacekçııı11-ı mektebi bu senede 
Ada..-ıpzarı kaza merkcZiode faaliyette bıı• 

lunacal(tll'. Mektep nlsanrn blrlııde faaliyete 
geçecektir. 

* BugUn sant on sekizde EmlnönU Hnlk• 
evinde doktor :Mazhar Usman tarafından 

"sinir ve akıl mUcsseselerl., mevzulu bir 
konferans verl~eccktir. 

* Şelırımlze gelen gUmrUk ve inhisar• 
Jar mUııteşnrı Adli Okulda§ burada on gUn 
kadar tetkiklerde bulunacaktır. 

* K~bll Tıp fakUltcslnln TUrk rektörü 
doktor Hıı.san Re§at ııcbrlmlze gelml:tır. 

KıymeUl doktorumuz buradan diğer doktor• 
!arımızı alacaktır. 

• Emlll.k bankasında bundan bir buçuk 
ay e,•,·eı bir cumartesi gUnU hafta tatiline 
muhıılll olarak bir daktilo \'C bir memur 
çnlıştıklarmda.n b:ı.nka Sultanahmet 8Ulh 
ceza mahkemesi tara.!ındr.n beş lira para 
cezasına mahk!lm edllml;ıttr. 

• Fenerler idaresinin antın alınrnaııı do
lnyıslle bUtUn deniz fenerlerine kıymet kc. 
nulmakta<lır. 

• lnekçUer belediyeye mUracaatıa llUtçU• 
Jerlıı kaymak altı ve krema altı ıUtlerl ar.
tarak yaptıkları hileleri tcbnrrUz ettiren 
bir istida \•ermişlerdir. Maama!ih ııUtçUleor 

cemiyeti iki Uırafı uyuşturmnğa calı;ımnk~ 

tııdır. 

• Gayri mUbadiller teşcbbUslerde bulun. 
mal( Qzerc Anknraya yeniden bir murahhas 
göndermişlerdir. 

• Halka hnva tehllkeslndcn korunmagı 

öğretmek için tertip erlilen konferanslardan 
blrlnclsl dUn l s tnnbul erkek lisesi konter:m~ 
salonunda Vt'rilmlşUr. 

• Reli tasfiyede Alpullu eeker §lrketınln 
hazineye olan 800,000 llralık borcuna ait 

Demir ve çelik 
fabrikalarımız 
Karabllkte temel 
atma merasimi 
nisanın üçünde 
Kerabük demir ve çelik fabrika· 

lanmn temel atma merasimi nisanın 
üçüncü cumartesi günü Başvekili-

miz İsmet İnönü tarafından yapıla
caktır. Cuma gunu Ankaradan 
kalkacak iki hususi trenle Başvekil, 
Vekiller, Meclis Reisleri, saylavlar, 
İngiliz sefiri Ye sefaret erkanı ile sa· 
ir davetliler Karabüke gideceklerdir . 

Başvekilimizin Karabük fabrika 
sının kuruluşu münasebetiyle bü
yük bir nutuk söyliyeceği anlaşıl
maktadır. 

Sumer Bank umumi müdürü 
Nurullah Esat bu işe ait son hazır
lıkların yapılması İçin şehrimize gel
miştir. 

Bakırköyde kızılay 
balosu 

Bakırköy Kızılay kurumu 10 nisan 
gecesi Bakırköyde Halk Partisi binası 

• salonlarında bir balo verecektir. 

Balonun nC§eli geçmesi için seçilen 

komite hummalı bir surette çalışmak· 
tadır. 

aı. 
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Gl!:ÇEX SE."iE BUGU:-J NE OLDU T 
1amet tnönU Afyon Abidesini aı;tr. 

dayanın ilk celsesi dUn yapılmıı ve mUrur 
za.manm bu borç lc;ln muteber olup olmaya.
cafmm tetkiki için muhakeme 29 nlaa.na 
kalmıştır. 

• Anadolu demlryolu obllgnsyonları, aksı. 
yon ve mUmess.ıı scnctlerlle, Haydarpaşa 

liman obllgasyon ve mUmessll ııenetıerlnln 

Ergnni ve Sivas .. Erzurum ta.hvl!erlle teb
dlllne dUndcn 1tlbarcn lın§lnnmtBtll'. 

• Durs::ı. mUddeiumumlsl Cemil Imra!Jda 
yapılacak asrı hapishane için malzeme mu
bayaa. etmek üzere şehrimize gelmiştir. 

• Bu sene Trakyanm muhtelit şehir ve 
kasabalarında birçok panayır kurulacaktır. 

• Muamele vergisi kanununda tadllıı.t YP.• 
pan proje son §ekanı bulmugtur. Bu ııekle 
göre gUınrUkten mevaddı lptldıı.lyesini ge
çiren sanayi vergisini gllmrllkte, diğer ııana .. 
yl fabrikad an mnl çılmrırl<en vcreccktllr. 

• Yeni seyr!sc!cr kanununa göre her na• 
kil ,•asıtaaı ııah.lbl vasıtadaki yolcular bir 
kauy uğrarsa tnzmlnat verebilmek için 
şahsi anlls namına sigorta edilecektir, 

• Yı:ıtaltlı vagon'ar rnemurlanndan J~. 

muh Lcsorl bc'cdlyc turizm şubc:ıl rnUdUr
IU~"lC tayin edilmiştir. 

DIŞARIDA: 
• Japo:ıyanm el:lşer bin tonııa.toluk iki 

zırhlı yaptıraca~ı ve bunlar 16 ve 18 pur
tuk toplar koyacağı haller verilmektedir. 
Aynı zamnnd:ı Jnponya::ıın dUnyayı ha~. 

rette bırakı:ıcak gemiler meydnna koymak 
lktldarmdn olduğu beyan olunmaktadır. 

• Japonynnm, Japon • İngiliz dostluğunun 
tekrar tesis! veya Japon • Alman anla1'ma 
smm tevsii arasında mUtcrcddlt nlduğu ty. 

y:ı.n o•unMnkt dır. 

. • Eski lnglllz kralı dUn \"lyıınadn !ngi· 
llz scflrUe birlikte Avvusturya Cumhur;-ef· 
sini zlyar;?t l'tmlş ve bundan sonra sefarette 
bir resmi kabul tertip olunmuştur. Re.::ml 
kabuldt' A vusturyn BMvclıllt ve nnzır'arı 

bulunmuııtud. 

• Alma.nyada 12 senelik yUksek mekte~ 
ler ihdas edilecek ve bu mekteplerde ecnebi 

Yeni pasaport 
kanunu 

Ücretlerin indirile
ceği tahmin ediliyor 

Yeni pasaport kanunu layihası te· 
kemmül etmek üzeredir. Yeni layiha 
ile pasaport ücretlerinin indirileceği 
ve Balkanlar için ayn bir şekil tatbik 
edileceği ve pasaportların altı aylık 
ve bir senelik olmak üzere ikiye tef
rik edilerek alınmakta olan harem 
da bu:ıa göre tckei:n dib:e~i tah· 
min edilmektedir. 

Memleketimize gelen ecnebilere 
verilmekte olan ikamet tezkeresi 
harcı için alınmakta olan para da bu 
yeni layiha ile tamamiyle ayrı bir 
~ekle konulmaktadır. Ecnebiler, el· 
lerindeki pasaportla Türkiyede aza
mi bir hafta veyn on beş gün kala
bileceklerdir. Bunun haricinde 6 ay 
kalacaklar altı lira ve 1 2 ay kalacak
lar da 12 lira vereceklerdir. Bu müd
detler nihayet buldukça ecnebiler, n. 

lakadarlara müracaatla kayıtlarım 
tecdit ve mezkur rüsumu ödemeğe 
mecbur tutulacaklardır. 

Dama 
şamp·yonluğu 

Yüzlerce meraklının 
lştlrftkile başlıyor 
Şehzadebaşında bir kahvede dün 

başlaması lazım gelen dama maçı baş 
ldamacılardan Asaf rahatsız: olduğu için 
pazara tehir edilmiştir. 

Dün bazı hususi maçlar yapılmıştır. 
izmirin kıymetli damacısı Sabri ile Zi. 
ya karşılaşmışlar ve Sabri her iki par

tiyi de üç~r 13ayı yaparak kazanmıştır 
Birinci sınıf damacılardan gazcı Meh
met ile Kadri karşılaşmışlar, birinci 

parti sıfır üç bitmi§, netice pazara kal. 
mı§tır. 

Dünkü karşılaşmalarda, iiç yüze ya. 

kın meraklı bulunuyordu. Bunların bir 
kısmı İstanbul dışından sırf dama şam

piyonası için gelmişlerdir. 

dil olarak İngilizce tedrlı olunacaktır. 
• Belçika kralı I~opold dUn de 1ngillz 

kralı altıncı Jorjlıı. Bn§vekil de bulunduğu 
halde görülmU§ ve sonra Belçlkaya döt:• 
mU§tUr. 

• I<udllstekl lnglllz ordusu Uç gün aürr· 
cek manevrı:ılara ~lamıııtır. ~ 

• lskendertyede bir hn!rlyatta ikinci asra 
alt hiç bozutmamı§ beyaz mermerden Yu• 
nan ve Mrmr lllhları heykeller! bulunmut• 
tur. 

• Bulgarlstnndıın hicret eden TUrklerin 
köylerine fakir Bulgarlar yerleştirilmekte
dir. 

• Mc§hur çlnll slnemıı. yıldızı Anna Me.y 
Vanga mechul bir şahu mektup göndererek 
20 b1n dolar vermediği takdirde yüzUnU kez
zapla ynlmcağını bildirmiştir. 

• 1n;'ll1z muhallt amele partisi eski reisi• 
nl I.ansburl yakında Hltlerle görüşmek U:e 
re Berllne gidecektir. 

• Yetmiş yaşındaki İngiliz tayyareclsl 
DUı,cs dö Beford tayyaresilc kaybolrnu§tur. 

• Bulgarlstnnm Hasköy mahkem,.cılnde 

kom"u bl:- devlet hesabına cıu;mılub."bın sur. 
hı olarak muhnkeme edilen 8 kMden altısı
nın mUddelumuml idamını ve lklııinln mUeb 
bet ktlreı'l'e konulmM"tlt lstemı,tır. 

• Amerlkada bir otobUıı bir köprüye çar. 
par3k dc,TllıniD ve ate~ almı~tır 18 ki~ 
15lmUş. h"ş klıt de ağı." yarıı.'anm•ştır. 

• fehrlnılzde bel lcncn me,hur tayyareci 
LL"l bcrg el'ı:ın H1!ld tnnm mılkUta ~chrb· 
dedir. 

• Bl''çl?ta !nt.l!ltlt'rl ttlsl bir konferanı<tan 
çıkar!a•n scı"'·allst 'e koml~lst'er tarafır· 
r!an ta~ tutulmu" yanındnkllnr yaralanm~· 

ur. 
• Almruıynnın Budapcştc elçisi V\l?I Mac 

kensen, Hariciye nezareti scltreterllğine u,. 
yln olunmu§tur. Von Maclıeru:en, Hariciye 
nazın von Neurnthın damadıdır. 

• nazı tckzlp'ere rağmen, İtalya lle Ja· 
ponya arnsındn bir siyasi muahede akcll için 
mUzalıereler yapıldığı Romadan bildlrllrnek 
tedlr. 

- / ; 
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CUMHURIYET'te : 

.Japonya usya 
ile harbe 

başllyacak mı ? 
Soıı be..J yıl, bazılanna 'ümit, bazı

larına da cnd~ veren .ştl suale cevap 
aramakla geçti. 

"Japony:ı. ile Rusya arasıııda lnr 
harp çıkacak nıt 1,, 

Ortada ııorm.al devirlerde bir değil, 
uin Jıarp ilanına M/i geleock sebep
ler vardı. Fal.."at ne' Sovyctler, tte M 
Japo:ılar böyle bir Jıarbi göze alama. 
rlıkır. Sovyctlcr qt::ak şa,rk p ·ya.sala,,. 

rında '1..-ulLandıkları c1:onomik .sistemle 
Japoııyaila iç siyasa buhranını artt:r. 
dılclarını görüyorlar ve bu pW.1114 Ja. 
poııyayı cıd<ınıa1.."1llı ı.;urdııkla.rım lıi,s

scdiyor!arrlı. Bımım için bir cephe 
harbini lüzumsuz buluyorlardı. Ja

ponya ise SotnJCtlerin çekingenliğin.. 
den yani arazi cld-0 etmek için ~ti/~ 
de ediyor. Fakat zıaptcttiği her yeni 
yer ba,yına bir bcüi oluyordıı. Böyle. 
likle Japonya h<ıkikntcn dek§etli bir 
iktısıa<li buhrana düştü. Silahlanma 
yan,.orı b" buJıram arttımıaktadır. Bi.. 
ne.en.aleyh. Japmıyanın kdrı diuıya. 
harbini bir an evvel patlatmaktadır. 
Bazı lııgili::: gazeteleri bir fniiddettcn. 
beri Mikado lmparatorZuğmıun yeni 
bir 1ıarp .'lcbcbi Jooşfettiği11i haber VC• 
riyorla.rdı. Bu sabah Cumhuriyette 
MuJıarrcm Foy::i i§te btt haberi bize 
şu cümlelerle fek-rarlıyor: 

• 
''Çarlık Rusyası hudut işaretlerini 
kaldırdığı için bilhassa nehirlere te. 
sadüf eden hudut •ı 7.erindekl bin
lerce adanın ve deltanın kime ait oL 
duğu malüm değildi.. l:Iudutların 
Japonyamn istediği Gekilde tashihi 

Sibery:mın ve dış Mongolistanın 

8e\'kilk"Jyş anahtarlarım Japonyaya. 
teslim etmek demektir. SOvyetler 
l;>öylc bir işe razı olamazlar. Binae. 
naleyh aradaki zrddiyet ve gergin
lik yakm zamanda bir harbe mün
cer olacaktır . ., 

AÇIK SOZ'de: 

Bunun doğrusu 
budur. 

Açık Söz, Sof yada çıkan Zora go... 
• 

:zetesi1ıin bir ya:ı.sına oovap veriyor. 
Zora, "Bizim biitün Türklerin ruker 
olduklannı ilan edişimizi Romculaki 
yük.sek faşist meclisinin kararlar4nı 

aynen kopya otnıi: olnı.cık1, BUrctinde 
te/sir edivordtt. Etem izzet Bu1.gar ga
zetesine "Her Tilrkiin lmgiin ve diüı. 
denberi değil ol.ci11nı okisiya asker ol. 
duğun hakikatini cm>ap olo.rak. tekrar
ladıktan .soııra diyor ki: 

"Kemalizm taklit değil .anadır. Biz 
ne ~una, ne buna değil, kendiken .. 
dimize benzeriz.,, 

SON POSTA'da: --------
Ni!tbin bir zat 
Herktısin harbi yak"tn bulliuğu b:tt 

gUnlerdc m1uı.:zcz ı•e bimcnend mu.. 
h-ibbimiz Muhiddin Birgeıı tanı bir 
tra.'Jizmle Juidiscleri görüyor ce bize 
bugiin şu tahlili yapıyor: 
Dünyanın sulha doğru gittiğini 

gösterir bir alıimet ortada kalma
dığına göre harp ~lbet gün\in birin. 
de gelip ~atacaktır. Fakat, onun 
hiç beklenmedik bir zamanda geldi. 
ğini görmemizin ihtimali daha çok
tur. Bugün, Avrupada cereyan et· 
mckte 'Olan hadiselere bakılırsa be. 
nilz kimsenin harp kararını venniı 
\ 'C mcs'uliycti üstüne almayı gözü
ne kestirmiş olduğunu gösterecek 
alametlere tesadüf edilemez. Bilfün 
devletler için, harbe karar vermez. 
den ewel. h:ı.lletmek mecburiyetini 
hissettikleri bir hayli mühim me. 
sele vardır. Onlar bu me!elelcri 

halledip bitirmedikçe harbe giril'· 
mektcn herhalde kaçınacaklardır. 

Ve böyle olduğu müddetçe, İspanya 

harp sclınesindcki bu yeni buhran 
da, devam edip gelen uzun bir buh· 
ran zincirinin yeni bir halkasından. 
ibaret kalmıya mnhkOmdur. 

Dilr.ıJclim 1:i ltalymı gazctcci.ri DcZ:,I 
fino va~tc.siyle Do7.tor Aras'ın dü1zj 
yaya yaydığı kehanet doğru çıksın ı·6 
Md~1er Muhiddini tekzip etmesin. ; 

Kara DAVUT 



Arnavutluğun ilk 
krah şehrimizde . 

(Baş tarafı 1 incide) 
razı olmamışlar ve İtalya ile Avwı
turya birleşerek Alman lmparatoru 
Villielm.den Arnavutluk tacını giye. 
cek bir Alman prensi seçmesini rica 
etmişlerdi. Vilhelm bu işi doğrudan 

doğruya yapmamıştı. Fakat Londra.. 
da. toplanan sefirler konferansım taz
yik ederek prens von Vit'i intihap et
tirmiş ve beyaz şayaktan bir Hüsar 
Unif orması ve uzun ak tüylü bir kal. 
pak giymiş olduğu halde bir gün bir 
Avusturya Macar filosuyla. Vit Draç 
limanında Arnavutluk topraklanna 
ayak basmıştı. 

Vit'in yanında. güzel Alman ve İ
talyan kadınları ve bir kilçük hassa 
mUfrezesi vardı. Arnavutlar yeni ku. 
nıla.cak olan sarayın bu gilı:el kadm
alrına meftun olarak üç buçuk ay 
kadar Vit'i misafir etmişlerdi Lakin 
tam taç giyeceği gün lşkodra canisi 
Esa.t paşa Toptaninln yaptığı bir hü-t 

ldlmet darbesi neticesinde Alman 
prensi ya.nmda;ki kadınlar ve hassa 
müfrezesiyle birlikte - gUçbelA canını 
kurtarabilmiş, bir İtalyan gemisine 
lblnerek geldiği yere dönmUştU. 

Esat paşa Toptaninln Arn.avutlulc 
istiklfüini sırf başına ta.ç giymek nL 
yeUyle yaptığı ve hatta İşkodra mil· 
aatii Hasan Rıza. paşayı katlettiği bu 
gün tereddütsüz kabul edilen bir ha. 
icikattir. 

Prens dö Vit sonra Alman ordusu 
lle umumi 'harbe girmiş ve miitareke
ae pek parasız kaldığı için bir sirkte 
numara yapmayı kabul ederek bizim 
rahmetli Zaro ağa gibi Amerikayı do
laşmıştı. Prens numarasmı yaparken 
:Arnavutluğa hUkUmda.r olarak gittiği 
zan.um yaptxrdığı parlak ilniformayı 
giyiyor ve üzerlne hücum eden palya. 

çoların önünden kaçarak halkı gilldü 
rüyordu. 

• • • 
7 mayıs 1914 den bugüne kad::ı.r 

tam 22 yıl geçmiş oluyor. O zaman 
bir hayli genç olan prens şimdi geç
kin bir adamdır. 

Misafir bulunduğu otelin ters.sasın. 
da beni kabul ettiği zaman yanında 
bir iki delikanlı , genç ve gilı:el bir kız 
Ye a.sll duruşlu bir bayan vardı. Son. 
radan La Baron dö Stokhavı.en oldu
ğunu öğrendığim bayan bana bir çay 
ikram ederken sabık hükümdar neşe
li bir tavırla bana dedi ki: 

''- Şimdi Arnavutlukta kendisine 
isyan edilmiyen bir kral var. Ben ar
tık siyasi işlerle uğraşmak niyetinde 
değilim. Mısırdan geliyoruz. Yolda 
Beruta da. uğradık. Zevcemin vefatı 
beni çok hüzne uğratnuştrr. Madam 
IA Baron• evlatlarımın terbiyesini de. 
ruhte etmekle beni şereflendirmiş 

bulunuyorlar. Şimdi Romanya.da otU-

ruyoruz. Burada bir hafta kadar ka
lacağız. İstanbul öyle gilzel ki... Ar
nıı.vutluktan ayrıldıktan sonra ben 
Romanya tabiiyetine girdim. Memle. 
ketlerlmlz hem ko~u, hem dost, hem 
milttef iktirler. İnsan yaşlanınca tabi-
ata karşı meftunluğu artıyor. Bunun-
1& her zam.an İstanbula gelip gitmek 
arzusunda. ~lunduğumu ihsas etınek 
isti~ruın.,, 

Çayımı içince onlan fazla. rahatsız 
etmek istemedim. Sabtk hUkümdar, 
artık parlak üniformalar, nişanlar, 

kordonlar ve .alayişle ala.kadar olmL 
yan ihtiyar bir SC.YYahtan başka bir 
şey değildi. 

Beni giller yi!De uğurladı. 
Eruar\ Biü.end 

Okuyucularımızın mektupları 

Enez nahiyesi , eski . 
haline kavuşmalıdır 

Nüfusu S:S binden SOO - ' düşen bu Ş~lin 
nahiye biraz himınet istiyor 

Trak114nm on §'irin nahiyelerinden 
ve eskiden işlek bir liman ol.an Enez.. 
el.eki o'kıı:yuoıtU:m~n biTkaÇ'ı bize 
bir me1...-tup göndermi:jler. Tmkyanın 
kıalk""l.nma.<n için büyük gayret'ürr sc.r. 
fe,den umumi m:üfctti§ general Kdzım 
Dirik'i.n, bunu na.Mn itibara ti/ıJcağl 
vs burasını e.fkıi ooziyeti7111.en da1ı.a 

iyi bir hale sokaoa.ğını 'ilmıit ediyoruz. 
Mektupta czcfönle şöyle yazılıyor: 

"Eskiden 35 • 40 bin nüfusu oaln 
Enez kasabası, umumi harp ve İstik· 
lal savaşı sonunda oldulcça. sarsılmış. 

·bugün kasabanın nüfusu 300 e kadar 
dUşmft8tUr. Halk başka yerlere dağıl
mıştır. Böylece adeti\. bir köy manra. 
rası alan Enezin hiç olmazsa eski ha
lini bulabilmesi için drşardan getiri. 
ıeiı muhacir vatandaşlardan bir kıs. 
~ mmm !buraya. yerleştirilmesi llzım· 
clır kanaatindey.iz. 
' Nahiycmizin inkişafına. mini olan 
Amillerden birisi de Keşana. muntazam 
's..· vır Y,Ol olmama.qıdır. 60 kilometre o-

lan bu yol ancak arabalar vasıta.siyle 
ve ('.) da 14 • 16 saatte alınabiliyor. 

Eğer şose yapılacak ve motörlil vası
taların -seyrüseferine uygun bir vazi. 
yefe konulacak olursa Enezin büyük 
bir inkişa.f a mazhar olacağı şilphe • 
siz.dir. 

Nahiyenin mübrem ihtiyaçlarından 
dlirisi de hafta pazarıdır. Her yerde 
mevcut oia.n ibu pa.zarlann yokluğu E-

nez köyiülerini - mallarını satacak 
yer bulrunadıklarmdan - büyük za
rara sokmakta ve herkes bu yüı.den 

ancak kendisine yetecek kadar hubu. 
bat ve saire yetiştirmektedir. 

Burada, son günlerde Enezin nahi
yeliktE:n çıkarılacağı yolundaki şayi. 
alar da halk arasında büyük bir en. 

<ıişe uyandırmıştır. Bir kasabanın sö
Jlilldüğüne bulunacak çare bu mudur, 

\~emiyoruz. Maamafih bu ııayianm 
•nôliida.r doğru olduğunun bilinmedi • 
ti.i!ıl"ile ilave etmeliyiz. 

Diğer ihtiyaçlarımızın en başında 
geleni vapursuzluktur, Bütün hayatı 
deniz kenarında bulunmasiyle kainı 

olan limana !haftada lbir defa olsun 
vapur uğramıyor. Halbuki bize bir. 

kaç saat mesafede olan İmroz ada.sı
na muntazam seferler yapılmakta. 

dır. 

Bilhaasa. hububat ve hayvan ye
tiştiren Enere vapur uğnyacak olur-
sa hem bunları satacak mahreçler ve 

hem de alacak mallar bulur. Keşan 

ve civarının yegane iskelesi olan na
hiyemiun buna. kat'iyetle ihtiyacı ol. 

duğu rcddedilemiyecek bir keyfiyet

tir. İyi bakılacak bir Enez istikbalde 
Trakyamn transit ve ihracat merkezi 
olrruya namzettir. 

Kasaba civarında ıbalıkçxlığa gayet 
müsait olan göller bir mültezim tara. 
fmdan işletilmekte ise de teşkilatın 
kifayetsizliği yüzünden kışın fa.aliye. 

te devam edilememektedir. Burada 
kurulacak asri tesisat sayesinde ba-

lıklardan büyük istifadeler temin edi. 
leceii, ayni zamanda kasabada da ye

ni işlerin ve bu suretle işçilerin çoğa. 
lacağı muhakkaktır. 

Bu ihtiyaçlarımızın alakadarlar ta. 
rafından nazan dikkate alınacağını 

limit ediyonız.., 

Tun usta 
hadiseler 

(Baştara/ı 1 incide) 
rasmdaki arbedeler çok şiddetli ol· 

muş ve 1 7 kişinin ölümü ve birçok 
kimtıelerin yaralanmalariyle netice· 
lenmiştir. 

Yerlilerin Fransızlara karşı nef

retleri açıkça izhar edilmektedir. Ez. 
cümle Metlui'de, valii umumi nez
d.ine celbedilen Tunuslu bir maden 

d 
Su akşam . ÇEL•K K .4ft. T 1J TCJRK 8~~:~a- J ~ ALLAP 

En büyük tayyare ve heyecan fılmı 
.JAMES OAGNEY . PAT OBRIES • ~L.\.R 

GUERITE LlNDSAY 
( Fnuısızca) 

Milyonlarca halkın heyecan ve takdirle aı. 

kışladıft bu filme V ARNER olrketl tarafın· 
dan 1,50 milyon dolar ııarfolunmuş, Amer.
kanm hava, deniz ve kari\ kuvvetleri ı,tırak 
etml~tir, Filmde hava muhareoo!erlnln ,.n 
deh,etllııi, binlerce kara. deniz ve bombar
dıman tayyareleri, pl!nörlerl, paraşütler, 

::on alstl'm harp ve mUdafall va...,ıtaları (:I'• 

rUlecektlr. Aynı ?.amanda neşeli, ı>ı>v 1' 11 bir 

aşk mevzuu. 
Numaralı hlfotlerl nf'ldf'n alml7~ 

l 
SAKARYA sinemasında 

A tk tükranı (LE ROi)) film ini görenler candan gülmüşlerdir. Fakat 

LUCIEN BARROx - GABRIELLE DORZIAT ve 40 Genç Kız 

tarafından K ı z L A R p A N 5 1• y Q N u g~üzel filmini .. görecekl~f· 
oynanan anlarcasına gul~cekle~ 

o --

Lavrens ~ • 
Bu akşam SARA V Slnemasınd8 

Adı verilen bir Ingiliz 
Fasta Fransızlar 

hizmetinde çalışıyor 
Fasta bir yerde esrarengiz bir İn

giliz vardır ki, civar topraklarda 
Fransa aleyhinde çalışmakta olan 
teşkilat onun adını öğrendiği ve 
yüzünü gördüğü dakikada kendisini 
derhal öldürecektir. 

Fransa mandası altındaki mrnta· 
ka ötedenheri Alman entrikaları için 
fokur fokur kaynıyan bir kazan ha
lindedir; bu entrikalar umumi: harp 
ten sonra tam iki defa Fransa ile 
Almanya arasında az kalsın bir har· 
he yol açacaktı. 

Fransa hükumeti Almanların 
son zamanlarda faaliyetlerini çok 
~ıddetlendirdiğini bildiği için, yerli· 
ler arasına gidecek ve onlarla birlik· 
te yaşamak suretiyle düşman faali
yetine engel olacak yeni bir .Lavrens 
aramaktaydı. Son zamanlarda böy
le bir adamm bulunduğu ve aylar· 
danberi tehlikeli mmtakada çalışa
rak Fransız hükumetine fevkalade 
hizmetler yaptığı havadisleri kulak· 
tan kulağa yayılmaktadır. 

Bu adamm ismi etrafında çok sı
kı bir ketumiyet muhafaza edilmek· 
ted.ir. Çünkü kim olduğu anlaşıldığt 
dakikada öldürüleceğine hiç şüphe 
yoktur. 

Yeni Uvrensin henüz kırk yaşı· 
nı doldurmamış bir lngiliz olduğu ve 
büyük sergüzeştçiler yetiştirmekle 

tanınmış bir aileden geldiği söylen· 
mektedir. Bir vakitler bu adam 
Fransa ve ispanyaya karşı senelerce 
müddetle harp etmiş olan R if mü
cahidi Abdülkerime ,hususi müşa· 
virlik yapmıştı. 

Muhtelif kahile ve aşiretlerin 
lehçelerini ana dili gibi konuştuktan 
başka onlann adetlerini de pek iyi 

bildiği için ve kullandığı makyaj sa
yesinde yerlilerden hiç ayırt edile· 
memektedir. 

Faaliyete başlıyalı henüz bir iki 
ay olmasına rağmen Fransız hük\r 
metine Almanların Fas ve Cezairde· 

ki gizli teşkilatına dair tamam bir 
liste vermiştir. 

Fransa listede adları yazılı adam· 
ların kendi topraklarına bir daha geç 

mesini beklemektedir. Bundan baş· 
ka Fransa hiikumeti ikinci Lavren· 
sin sayesinde kabile reislerinden han 

gisinin sadık ve hangisinin ilk fırsat· 
ta ayağa kalkcağını bilmektedir. 
Bunların arasında F ranko isyanının 
ispanyada muvaffak olur olmaz der 
hal ayağa kalkacaklar pek çoktur. 

amelesi valiyi ve ordu kumandanını 
ve bütün Fransızları tahkir etmiş tir. 

Diğer taraf tan, duvarlara, F r;'~. 
sız askerlerinin yerlileri katliam et· 
tiklerini iddia eden birçok afişler ya· 
pıştınlmıştır. Bundan başka yerli· 
leri isyana davet eden birçok beyan-

nameler de hükumet tarafından top· 
latılmıştır. 

Her an Tun usta, bir isyan hare
ketinin muhtemel olduğunu nazarı 
dikkate alan Fransız hükumeti ora
ya bilhassa halis Fransızlardan m\it-: 
şekki! yeni takviye kuvvetleri gÖn · 
dermeğe karar vermittir. 

Tabii renkli ilk büyük film 

Rarn o na 
Fransızca sözlü büyük aık romanı ba,lıyor. 

Bat rollerde: 

LORETTA VOUNG • DON A M EC ... ~ 
Pek güzel tablolar arumda muhteşem bir mevzu. 

İlaveten : FOX JUR NAL dünya haberleri 
' ~ 

----- --- - --~ ____ ... _ 
Stefan Zweig'in methur " KORKU" romanından mUktebe' 

GCNA H GIECIES I 
Baş rolde: GABY MORLA Y 

Pek yakıoda SAKARYA Sinema~, 

r- MODA DENiZ BANYOLARI 
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. Devren satıhktır O' 
Kadıköy muhitinin ~egane ban yosu olan MO DA DENiZ B~ isi"' : " 
l:~RI ~ .. vr,.n AJıh1rktır. A'.1malc 'i&liv•nl .... 1n• C.ö2tepede Bay j ~ 
kaptana ve VAKiT Propaganda Servisine müracaauen. J", 
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Deniz Levazım 
Komisyonu 

satına ~a 
ilanları 

Marmara üssübahri satmalma komisyon undan: ( 

Cinci Kilosu Tahmini tutan ilk teminatı 
Lira Kr. I Lira 1'r • 

Ekmek 200.000 20.000 - ısoo.OO ;1<t"t 

Komutanlık deniz erleri ihtiyacı için olan yuk;ında cins ve ; 5~1 

yazılı ekmek kapalı zarf usuliyle eksi itmeye 26 m art 937 cuın• g -rtt'~ 
15 te lzmitte Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır· ~ teıs'~ 
ıi komisyondan bedelaiz alınabilir. isteklilerin hi,...asmda yazılı 11eıı 
natlariyle birlikte kanuni belgeleri havi teklif mektuplarını ~:~. 
gün ve sai n bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ve~1352) 
.. ~ 

Antenesk u'nun 
ga,etemize 
beyanatı 

Bir Macar gazetesi 
cevap veriyor 

' . 
Buda.peşte, 24 (A. A.) - Peşter Lo· 

it gazetesi Romanya Hariciye Nazırı 

Antonesko'nun Habsburglarm tekrar 

tahta çıkarılması meselesinin beyne!. 
milel bir mesele olduğunu ve Roman

yanm da buna muarız olduğuna dair 

yaptığı beyana.tını mevzubahsederek 

diyor ki: 

"Bir zaman gelecek ki, bu mUnha. 

sıran Macaristanm bir işi olacaktır. 

Çünkü beynelmilel münasebat 1'faca.. 

ristanın kraliyet meselesinde açrkça 

karar vermesine mani olamıyacak

tır . ., 

Haber - Macar gazetesinin bu ma
kalesi bize cevap vermiş oluyor. Ma. 

lıimdur ki, Antonesko bumtilakatmı 

pzetemize vermi1' ve diğer !.rtanbul 

gazeteleri bir gün son:a bu mühim 
mülakatı almalarına müsaade ettiği

miz için biUlcn iktibas etmişlerdi. 

. . • ·rıcict': 
V skiidar hııkzık hak.nıU!11 ard• 

tJsl<iicl t!f 
Adile tarafından kocası lts.JV11 

Toptaşı caddesinde caıncı h'"e ,ç~ 
. . ~~ı~~ 
sakin E sat oğlu Sallh . ...udv 

··zerıne,.. ·"""' lan boşanma. davası u ""t etli' ıı 
·ca""' ~r 

aleyh da\'eti kanuni~eye 1

1 
bile gJ} {ı 

diğinden müddeiyenın ta e 21.4.9 
kararı ittihaz ve tahkikat }il >-c~; 
salı saat 10 na talik kı~ınnı~elJ!'ed~ 
ve saati mC'zkiirda yıne dt\ 

• t bl<ikSta ~ 
takdırde gıyabında a rstı 

olunacağına dair gıyap l<~ ... ıŞ ol.: 
. e asıı...- ı~p 

mahkeme divanhan~ın ıeyJıifl >" 
makla keyfiyet rnuddeaR . a,eıı • 

ti e blll 
metgahının meçhuliye n r 
rıca gazete i'e de ilan oıunu · 

Açık konuşlll,! _.~ 
.. k şısJtlda ...,e1'' 

Bakırköy carnıı ar ·y]e ı•· 
Kosti vasıtasiyle Sait adresı . 

k urnuzB· 1'tt" 
tup gönderen o uyuc :f'~~k 

ilk mektubunuzda adreSP ,.er~ .. 
• c;ea 1'" 

gene bu sütunda sıze .. 
0 

40 ~· 
istediğiniz sekiz AgazeteeiJ~ğirıİ .,.ıı 
ru_ş yo;:a~anız l~zırn g. fst~bil 
dık. ı ekrar eclıyo:u.~ ~ektııP1' J~· 
gazetelerin tarihlerını 0 ti 
dirir ve parayı da yollarsanıt 
hal ar size gönderilir· 

b 



Eskiden 
vaziyeti 

ne 
ve 

halde idi; en son 
teşkilatı nasıldır ? 

Yazan: Şekip Gündüz 
Utaıya, dUnyanm kuweuı "hıwa devıe··ı 

lerı,, arasmda mUhJm bir mevki tutmakta-
~· Bu mevkii f~ist Uderi Musollnlye bort• 
~ Olduğunıı açıkça söylemek IAznndır. Zira 

U:ıoıını yalnız dfütatör olduktan sonra 
C!e~ı. hcnUz basit bir Mll!no aay:avı 
llt~ de havacılığın ehemmiyetini anlamış 
"e dE-rhaı propagandaya b&§lam17tı. Musol'
ı:ı o ::ama:ı havacılığı şöyle tarif ediyor ve 
le.~·:ırecllikle alAl~ndar olmayan 1talyan 
taı:ete!erln• şu hltap•a bulunuyordu· 
\ '"I:•r meolekt'tln tayyareleri o memlekf't 
tl(ı havıtcılığın fUurunun dereces1oe göre 

tol( kU\'\·ctll, az kuv\·etıı veva hl" teııirıılz 
~ . ' abıur. Matbud tayyareclllkle alAkadar 
Oltıı 

6 
adığ'ı anda memlekette hava ,uurunun 

~dürUJmek lstendlğf neUceslne varabilir .. 

U 
larnande.n bugUne kadar 16 yıl get;ml~· 

t • 
· Şimdi :Musollnl ıe:Ur ve ttah·anm kuv. 

~~ . it bir ha\•a ordusu vardır. Buna dair top-
~·;ı~lldlg-tmlz en son malO.matı oltu}-unu? : ı 

İt"1v:ı hava kuvvetleri iki kısıııa ay
tıJ::ıı" ·•P • ... . 

- l /' anavatan filoları, 
2 - Müstemleke filoları, 

d F'-ı,iz:nin iktidar mcvkiine gclmuin
/1'1 evvel İtaı)"a hava bütçesi 70 rrilyon 
lretten ibaret.:. Musolininin ilk İ§i bu. 

llu l 22 milyona çıkarmak oldu ve ( 1926 
~1927) mali sene<ıinde İt:,lya hava 
Utçı:si:ıin 700 milyon liret olduğu gö

tUldü. 

Musolini 1930 yılına kadar hava kuv

;eu~~inin bütçesini daha fazla arttırma. 
a luzum görmcidi. Fakat 1934 de bir 

ı ~ilyar 200 milyon liretlik ievkalade 
1 11~Rfisat aldı ve geçen rıt han büt&e

'irıe 290 milyon liret aaha ilAve edildi. 
. l<'evkalidc tahsisat eskiyen tayyarele

tı değiştirmek benzin almak, depolar 
~Ptnak, manevralarda, tecrübderde· 

1•
111un:nak yeni motörler, yeni hava ıi. 
ahları satın almak için kulla·uldı. 600 
iti' 
1 

ilyonu 1934 yılında, 300 milyonu 
g35 ide ve 300 milyonu da 1936 da 
~tfedildi. 
d llundan baıka müstemleke bütçeleri 
~ hava kuvvetlerine tahsiııa~ ayırmak· 
b dırlar. Faraza Trablusgarbın 1936 
? litcıcsinde havacılık için 40 milycn li-
tt konmuştu. 
llava nezaretinin teşkil!tı 

~ İt~lya hava nezaretinde isti§ari iki 
l'il lllıte vardır. Bunlardan biri büyük 
Ş thcli zabitlerden mü~kkcptir, "Hava 
~~tası,, adını taşır. Diğeri motörler, 
lı:ı )}>ateler, meydanlar ve m<llzeme ile 
~ ~!g1J} olan teknik komitedir ki en ( 
/illltdz mühendislerden, ihtira sahiple- ı 
,t:ıden, alimlerden te§kil edilmiştir. Bu 

b~~ ltomite !doğrudan doğruya Musoli. 

11
• ile temas eder. İtalyan tayycıreciliği· 

~ll\ bütün esran bu komitenin dosya-
t'ında durur. 

~ liava nezareti dört ıubedcn mürek. 
tptir. Birinci ~ube üç kısma ayrılır: 
1 - Hava ordusu. 

2 - Kara ile birlikte çalışan tayya. 
reler. 

3 - Deniz kuvvetleri ile birlikte 
çalı;an tayyareler • 

Hava ordusu hava harbi yapmağa 

ve İtalyaya hava emniyeti vermeğe 
memurdur. Hava ordusu teşkilatının 

çekirdeği .. filo .. dur. Hava gruplarında
ki filo sayıları biribirinc uymamakta
dır. Hava alayları da muht:lif hava 
gruplarından mürekkeptir. Bir alayda. 
ki grup miktarı diğerinden az veya 

1 
çoktur. Birkaç hava alayı birle~incc 

"hava livası,. adını alır, ve "h;ıva fırka- 1 

lan,. bu livalardan bir kaçının birleşme
sile te~ekkül eder. Birkaç fı:-kar:ın bir 
kumanda altında birlcşmesile meydana 
ı:elc:ı kuvvete ise ''hava donanması .. a. 
dr verilir. Hava ordusunda 44' filo gru
pu vardır. Bunlar birkaç büyiık rütbeli 
kumandanın t'mri altında bulunmakta· 
dırlar. 

Kara kuvvetleri ile birlikte çalışan 

hava kuvveti ise keşif tayyarelerinden 
mürekkep 15 filo grupundan ibarettir. 

Donanmada tayyareler 
Donanma ile birlikte çalışan tayya· 

reler dört ayn kumandanın emrinde 
dört büyük grup te~kil ederler. İtalya. 
nın bir tane tayyare gemisi vardır: 

Miragliya 

Yapılmakta olan 35 şer bin 
büyük har11. ıemilerinc l.Jer biri 
tayyue fırlatabilir kudrete 
nık (*) lar yerle§tirilecektir. 

Tamir edilen Çezar ve Kııvur adlı 
zırhlrlırın orta tarctleri çıkarılmı§ ve 
buralara dörder tayyarelik k:ıtapultlar 
konmuştur. 

Yeni yapılan kruvazörleridc birer i
kişer katapult ve 2.4 tayyare vardır. 

Fakat deniz tayyareciliği İtalyan hava 
kuvvetlerinin en zayıf unsurudur. Meş
hur havacılık mütehassısı Mavarino ıon 
makalelerinden birinde diyor ki: 

"İtalyan deniz tayyareciliği kendi
sinden fayda umulacak dert'cede kuv. 
vetli harp vasıtasına benzemi\•or. İtal-
yanın, aahillcrıdcki üslere dayanarak 
donanmaya yardım edecek hava kuv- 1 
vetlerinin haricinde bir açık deniz har. 
binde donanma ile birlikte çalr~abilecek 
hakiki bir deniz tayyareciliğinrlen mah
rum bulunduğunu sanıyorum. Zaten 
İtalya da sahildeki üslerine -d"yanarak 
denizde harp edebilecek iyi ve tecrübe· 
li tayyarecilerin sayısı da çok değildir, 

İtalyan tayyarecileri üç kııma ayrr. 

hrlar: 
1 - Pilotlar ve rasıtlat yani bilfiil 

uçanlar. 
2 - Karada çalışanlar 
3 - Mütehassıslar. 

f. • ~ 

.\çık denizde donanmanın faaliyetine İJtİrak edebilecek bir kuvvet 
addedilemiyen İtalyan deniz tayyareleri. 

18 temmuz 1936 da neşredılcn irade
den anlaşılıyor ki uçan zabitler beş 

hava donanması kumandanı general, ye
di hava fırkası kumandanı general, 2 ı 

hava livası kumandanı genert1l, 68 mL 
ralay, 166 kaymakam, 160 binl-ıaşr, 676 
yüzbaşı, 652 birinci ve ikinci mülazim
den ibarettir. 

Bu 1.155 hava harp zabitine, tayyare 
meydanlarında ve ima!athanclnde, ra
sat merkezlerinde çah~an 538 zabit ile 
müte!ıassıslar kadrosunu te~kil eden 
140 zabiti 1de iiavc etmek liizımdır. 

Tayyare meydanları 
Hava ordusunun emrinde, 1922 sene. 

sinde ancak 28 tayyare meydanı vardı. 
1933 de 81 meydan yapılmış bulunu
yordu. Gene 1933 yılrndJ hava kuvvet· 
!erinin 40 kıtlası, kumanda heyetlerine 
mah'3us 100 binası ve diğer işlerde kul. 
]anılan 800 muhtelif !dairesi vardı. 

Hava mm takaları 
16 temmuz 1935 de verilen bir karar 

ile İtalya dört hava mıntakasına ayrıl
mıştır. Birinci mrntakanın kumc.nda he· 
yeti Milanoda bulunmaktadır. ikinci 
mıntaka kumandanı Padu'da oturur. U. 
çUncü ve dördücü mıntaka kumandan· 
!arı ise Roma ve Baride bulunurlar. 
Sardünya hava kuvvetleri l<umanda 
merkezi Kagliyari kasabasıdır. 

Ha va ihtiyat zabitleri ve 
neferler 

Hava ordusunun fen şubesi 240 mü
hendis ve 185 zabitten mürekkeptir. 
Hava nazm ayrıca 1500 ihtiyat zabiti 
1500 küçük zabiti kısa müddetlcrle em. 
ri altında bulundurmak salahiyetini ha-

izdir. Hava ordusu emrinldcki kıtaatta 

30,396 nefer vardır. Gene 1936 karar
namesile, bahriyeye asker yazıldığı gi. 
bi hava kuvvetlerine de gönülJii toplan-

maktadır. "Hava adamları., adı verilen 
bu gönüllüler yetiştirilmekte ve bunla-

rın içinden en iyileri seçilerek muvaz. 
zaf hizmetlere alınmaktadır. 

Mektepler ve fen milesseseleri 
Bununla beraber Musolinin!n en faz. 

la ehemmiyet verdiği şey tayyareciliğin 
tekemmülü için çalışan enstitij ile pilot 
yetiştiren ali mekteptir. Fenni hava 
tecrübelerinin ve yüksek hava tahs:1: ... in 
ili idaresi doğrudan doğruya Musolini
nin e1indedir. Fenni çalışmalar ve tcc. 
rübeler su merkezlerde yapılmaktadır. 

1 - İrtifa şubesinde 

2 - Dcsenzano'daki büyük or;ilrat 
mektebinde. 

3 - Roma ve Torinodaki yüksek 
mühendis mekteplerinde. 

Bütün İtalyan hava kuvvetlerinin 
merkezi laboratuvan ise Romanın 25 
kilometre şimali şarkisindcki Monte· 
çelyodadır. 

Burada malzeme, iptidai m:tdJcler, 
yapılmış olan ve uçmakta bulunan tay
yareler üzerinde ayrı ayrı tccriıbeler 

ve incelemeler yapılmaktadır. 

1935 nisanında inşa edilen bu mües. 
sese son günlerde birkat dar.a genişle
tilmiş ve büyük bir "sun'i frıtına tlaire
si,. ilave edilmiştir. 

İrtifa şubesindeki pilotlor norm:ıl ola. 
rak 12.000 metreye çıkmaktadırlar. 

Bunlardan pilot Donato 14,431 metreye 
yükselmiştir. 

Garda gölü kenarında Dcscm:ancda 
Mareşal Balbonun açtığı yüksek sürat 1 
mektebinden diploma almak "_!:ey güç
tür. Bu mektebe kabul edilen t~lcbele· 
rin h~r on iki tanesinden ancak beşi 
yahut altm yüksek sürat pilotu diplo. 
ması aiabilmcktedir. Bu rt:pl0mayı 

alma!< için üç kilometrelik bir sahada 
saatte 500 kilometre süratlc uçabilmek 
lazımdır. 1934 yılı ilkteşrininin 29 un
cu günü pilot Agello Firançeıkonun 

" ... -.. . . 
ltalyanm büyük hava nakliyat kumpanyası Ala Littoria'nm yolcu, 

posta ve yük tatıdığı şebeke ve kullnnlığı tayyare tipleri. (Bu harita Bü· 
yükderede İtalyan tirketinin faaliyette bulunduğu zamana aittir.) ' 

saatte 705 kilometre ıüratle uçtuğu yer 
burasıdır. 

İtalyan hava sanayiinin fen bakımın
dan bir hayli kuvvetli olduğunu kabul 
etmek icap eder. Milano ve Torino po. 
liteknik mekteplerinde birer aerodina
mik Milano, Pize, Napoli ve Cencvc 
mühendis mekteplerinde de birer aero
dinamik profesörü ders vermektedir. 

Tayyarecilik müesseselerine.le çalışan 
bütün muallimler hava ..nazırlığında 

mektepler müfettişliği emri al~mdadır. 
lar. Bu mekteplerin başlıcaları §Unlar
dır: 

1 - Roma hava harp mektebi. 
Bu mektebe yüzba~ılar kabul edilir

ler ve iki sene okutulurlar. Ayrıca hu. 
susi bir kurs vardır ki kaymakamlara 
mahsustur. Bu mektep mez•ınları ha-
va erkanıh:rrbiyesini teşkil ederler. 

2 - Roma mühendis mektebi. 
197.6 da açılan bu mektepte hava 

mühendisleri yctistirilmekte;Jir. 

3 - Kazert hava akademi,i. 

Bu akademiye askt'ri fücler me-
zunları kabul edilirler, dört yıl okurlar, 
zabit olurlar. 

• İhtiyat zabitleri için iki yı11rk ayrı 

bir şube vardır. üçüncü bir kıcmı daha 
vardır ki buraya yüzbaşı rütbeııindeki 

zabitler kabul l'dilirler ve yüksek tay. 
yarccilik dersleri alırlar. 

Pilotlar ve rasıtlar için ayrıca muh
telif mektepler vardır. Bilhassa · Kapu
tla ki mektep çok mükemmeldir. l 935 

senesinde heva mektepleri r.ıüfettişliği 

6.000 mütehassıs pilot yetiştirmc~e ka. 
rar verince Roma, Milano. Napoli, Vt'
ncdik sanayi enstitülerinden c'!I" istifade 
edilmi~tir. 

Malzeme yenileştiriliyor 
Son aylard;ı büyük bir sürat vr cir1. 

ciyetle İtalyan hava kuvvetleri t ens;\ 
cdilmcktt' ve uc;u~ vasıtaları veııikşti. 

rilmektdir. 1 !136 mayısmrl" b;itün eı:ki 
bombardıman tayyareleri hizr:lcttcn kal 

drrılmış yerlerine hep veni o:is~em bom
bardıman tayyare1eri kom11~';.!ctur P:ı

va orclularının 13 üncü yrlclö.,i•mü me. 

• rasimi yapılrrk .. n T .itto~i,,o h~va mt\'

danında S- 81 8avoya. mod~li i1c 

motörlü 120 yeni bomb:m!ım.ln tayya
resi görülmüştür. 

19~5 yılı bas!anırıcınd'\ h:wa 0::<1P11u 
1.21Q harp trvvarcsile 881 ih1 iyat tay. 
yare l~n mürekt.rnti. italv"n h;ıvıt k"v· 
vetl :-rinin büvi.ik b'r f;,;aJ=,.rt f!'Ö:.t•rdik

lcri Habc11 harh' şirldetlcnclikçc bu ra. 
k<lmlar artmıstı::. 

Hava n:tkliye!eri 1 
İtaiy<ııı hava rı 2kliyatına ı:athi bir 

göz atmak on yıl içinde bu sah,.,da ba
şanlmış olan i1crlemcyi de anl=tmağa 

kafidir. • 

1talyada ancak 1926 ıenesindenberi 

tayyare ile yolcu taıınmaktadıt. Bu se· 
nenin nisanında S. t. S. A Sodeta İta. 
liana Servizi Arca yani (İtalyan hava 
seferleri şirketi) kurulmuş ve ilk tay· 
yare ilk seferini (Torino - Trit'ste)' 
arasında yapmıştır. 1930 da ise İtalyan 
tayyarelninin yolcu naklettiklt'rİ şebe. 

ke 11.000 kilometreyi aşmış bulunuyor. 
du. Bu süratli inkişafı üç yd r.onra bü
tün şebekenin yt'ni bir te§kilata devri 
takip etti. Ala Littoda adlı büyük bir 
kumpanya kuruldu ve S.t.S. a ile S.A, 
N.A. adlı şirketler bu kumpanyaya gir· 
diler. 

Ala Littoria biricik değilse b;Je mutla 
lıta milli bir teşkilat halini aldı. 1934 de 
hava nezareti ile bu şirket arasında on 
yıllık bir mukavele aktedildi. Şiı ket t
talyada hava nakliyatını inkişaf ettire• 
cck ve buna mukabil devlet tarafından 
yardım görecektir. Bu şirket Fransada. 
ki Air Trance şirketine pek benzer. Fa
Kat Fransa hükumeti mukavele muci
bince şirkete yaptığı yardımları her yıl 
azalttığı halde italyada devlet 'Ala Lit. 
tori<l'ya gelen yılda geçen yıldan fazla 
tahsis;t vermelttedir. Faraza 1936 -
1937 biitçesindc 58.000.000 liret ver· 

diği lialde 193 7 - 1938 bütçesinde 
66.889.iOO liret verecektir. 

Ala Littoria şirketi bir haziran 1934 
den 30 haziran 1935 e kadar gc~cn bir 
yıllık müddet içinde eski şir~ctlerden 

üç misli fa7.la iş görmüş yani 3.520,905 
kilometrelik uçuşlar yapmıltır. İtalyan 
yolcu tayyareleri 38 şehir arasında işle• 
mcktedir. Nakliye tayyarelerinJe sah. 

şanların sayısı 500 iken 1200 olmu~turc 

Sivil tayyarecili~in faaliyet 
merkezleri 

1935 de İtalyan sivil tayyar eciliğl 
bütün faaliyetini şarki A kdcnizle orta 
Avnıpaya hasretmi~ti. 1936 osnlanna 
doğru tayyareler Bingazi, Hortum. As. 
mara ve Muııavva"'ya uzaıımağa baş'a

dılar. Şi:ndi haftada üç j:!Ün Romadan 
Adisababaya munta zam hava post21arı 
işlemrktedir. Habe~istanda dıı lıir ha
v:1 nakliayt !ieb~1·&<·i kt•rul.,,a\.:tatiır. 

F;kat kumpanya ftıh·ath d:h: her,üı: 

turi.,tik '."der!cr yapma~a muvaffak ola. 

mamı~tır. 

Şimdi f:iİ'ı p,eçti1:~c Devlet ve gazrte
ler hava p:oD'l":trıdası:ıa ı-i::ldct vermek· 
tc..lirlcr. İtalya Ar:ro • Chıb'ii fcshcdil
mi~. t--mun yerinde (R. U. N . A.) 
adlı b:r veni trrrkkül bclirmı~tir. Bu
nun 32 vilayet merkezi. elli tali 
şubcci \"C diinyrnın muhtelif memleket• 
terinde 22 murahhas heyeti ve on be§ 

bin azası vardır. 
Binaenaleyh denilebilir ki İt<1lyan tay 

yarec:tiği tam istimlc inkişaf etmekte. 
dir ve faşist devletin en mühim silahla· 

rıniian biri de budur. Şekip GUNDOZ 

(*) Katapult 
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rindcki h&kirniyetini resmen garanti s • 
edeceklerini de bildirmişlerdir. Bu on 
garanti Frankonun Faslı askerlerine 
ve İtalyan, Almanlardan müteşekkil 
muazzam ordularına ka111 ~ir "mu
ahe'cle,, ile temin edilemiyeceğine 
göre iki demokrat devlet §İmdiki va· 
ziyet devam ederse ispanyaya ordu 
sevkedeceklerini böylece bildinnit 
olmaktadtrlar. Bunun açık manası 
ise timdilik bir tarafta Almanya VP. 

İtalya, diğer tarafta lıpanya cumhu
riyeti, Fransa, İngiltere ve Sovyet 
Rusyuı olan bir "umumi harp,, dan 
başka bir şey değildir. Ve vaziyet de 
maalesef bu yola gitmektedir. Çün
kü - gene aşağıdaki telgraflarda 
görüleceği veçhile - İtalyanın, 
F ransanrn bu teşebbüsüne rağmen 
asilere iki kolordu daha asker gön
clermeğe karar vermit olduğu bildi· 
rilmektedir. Bugün gelen telgraflar 
•unlardır: 

Moskova, 25 (Radyo) -
Pa.risten bildiriliyor: 
Burada deveran eden kuvvetli bir 

şayia.ya. nazaran, !talyanlar ve AL 
m.a.n.lar İspanyaya asker göndermekte 
ö.evm ederlerse, Fransayla İngiltere 
mttetereken Madrid htikQmetinin İs. 

pa.ny& Urerindeki idari hakkını garan
ti edeceklerdir. 

iki kolordu 
Paris, 24 (A. A.) - IUim.arırte ga

zetesi, Musolininin askeri ~erle g~. 
rilştükten sonra İspanyaya açıkça iki 
kolordu göndermeğe ve ademi müda
hale itll8.fnıımesine Fransa tarafın. 

aan tecavüz edildiği beha.nesile bu iti. 
llfnam.eyi feshetmeğe karar vermiş 

olduğunu yazmaktadrr. 
Italyada teessür 

Moekova, 25 (Radyo) - Paristen 
blldlıildiğine göre, 1spanya asilerinlıı 
ve bu :meyanda. İtalyan askerlerinin 
de, fena bir vaziyete d~melerl Ro -
mada büyük bir teessürle karşılanmış 
ve kara gömlekli kıt'ala.rm başkuman
danr İspanyaya acilen yeni takviye 
kuvvetleri göndermek emrJni alınış. 
tır. 

Fransanın ihtan 
Parls, 25 (A. A.) - Fransız hari

ciye nazın Delbo'nun İngiliz sefiri 
Clerk ve Alman sefiri Vel~k ile yap. 
nuş olduğu görüşmeler hakkmda mü. 
talealar serdeden salahiyettar 

0

maha
fil, Fransanm §imdiye kadar bir uz. 
Iaştırm.a zihniyeti takip etmiş ve ade. 
mi müdahale itililının, müteaddit de
falar ihlal edilmiş ol.ı:naşına rağmen 

büyük bir sabır göstermiş olduğunu 

hatırla.tma.ktadrr. 
Ayni mahafil, Fransanm sabır ve 

müsama.hasmm hududu olduğu, bil
hassa §imdi olduğu gibi Fra.nsa.nm 
müstemlekeleri deniz münakalatı teh. 
likede bulunduğu zaman Fransa. bu 
hududu asla aşa.nuyacağmı ehemmi. 
Y,etle kaydetmektedir. 

Diğer taraftan ayni mahafil, İngi
liz imparatorluğu yolunun da garbi 
Akdenizde tehlikeye maruz bulundu
ğunu kaydetmekte ve Fransa ile 1n.. 
gilterenin İspanyaya girilecek yolları 
müessir surette kontrol altında bu
lundurmak ve ecnebi müfrezelerin ye. 
niden İspanyada karaya çıkmalarına 
mani olmak için müşterek bir hattı 
hareket kabul etmeleri 18.zmıgeleceği. 
ni ilave eylemekted.irler. 

Öğrenildiğine göre Fransız hariciye 
nazırı Delbo. daha mutedil hareket 
etmesi için İtalyanın üzerinde AI
manyanm bir tazyik icra etmesi husu
sunda Alman sefiri nezdinde ısrarda 
bulunmuştur. 

Salihiyettar mahafil, Delbo'nun her 
iki büyük elçiye vaziyetin vahametini 
anlatmış okluğunu beyan etmektedir. 

Vaziyet vahim 
Londradaki diplomatların fikri, iki 

memleket arasındaki mün~e batın 1n. 
giliz filosunun Akdeni.ze yollandtğı 

sxrada had bir devreye girdiği merke
zindedir. 

Vaziyetin vahim olduğu noktasında 
bUtün İngiliz ve Fransız gazeteleri 
müttefiktir. 

İngilizce Nyuz Kronik! diyor ki: 
''Geri kalan yegane üınid, Fransa 

ile İngilterenin şiddetli müşterek bir 
hareliete karar vermelerindedir.,, 

Fransızca "Jour,, diyor ki: 
ıt'~asx P.ir :vakıa.dır ld.1 48 saatten.. 

dakika: 
Abluka kararı 

Paris 25 (A.A.) - Nevyork Herald 
Tribüne gazetesinin Avrupa nüshasrna 
göre dün B. Delbos ile İngiliz sefiri Sir 
Georgc Clerck arasında yapılan görüş
me esnasında İtalyanın İspanyadaki 

gönüllüleri geri çekmekten imtinada 
devamı halinde bütün İspanyol liman. 
lannrn Fransa ve İngiltere tarafından 
abluka edilmesi derpiş edilmiştir. 

lngiliz amirallığının aldığı 
tedbirler 

Londra 25 (A.A.) - İspanya vaka. 
yii ldolaytsile İngiltere amirallık daire
si, aşağıdaki tertibatı almıştır: 

Barselonada Cyolops adındaki atölye 
gemisi, Valanciyada 1000 ton hacmin
deki Shropshire kr~vazörü, 

Alicante'da hastahane gemisi Mamie, 
Palmada Gipsy torpito muhribi, 
Cartagene'de Aero ve Grafton muh. 

ripleri, 
Cebelüttarıkta Küin Elizabet ve 4 

torpito muhribi, 
Tancada Devonshire kruvazörU ve 

Garland muhribi, 
Saint Jean ida Luzda 4 torpito muh. 

ribi ve Vigoda Braz:il muhribi bulun· 
durulacaktır. ' 
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beri Avrupanm havası birdenbire ka.. 
rarmıştrr. Bütün hükfı.metler haki.ki 
bir en.dişe içindedir. Mn.ısolini bir mu
vaffakıyetsizUğin a.ltmda kalmasını 
sevmez. Bunun içindir ki hariçte bu 
muvaffakıyetsizliğin aksülameli bü -
yük bir endişe ile beklenmektedir.,, 

Fransızca ''Oeuvre,, de şöY.le yazı.. 
yor: 

''Romada mevcud fikir Musolininin 
!spanyol siyasetini şiddetlendireceği, 
en kısa bir müddet içinde zehirli gaz.. 
lar kullanacağı ve mutlak surette bir 
muvaffakıyet elde etmeğe çaJışacağI 
merkezindedir.,, 

Fransız Başvekilinin gazetesi olan 
Populaire gazetesi diyor ki: 

"İtalya taraf mdan alman son vazi.. 
yetin ağırlığı gözden kaçmamaktadır. 
Emniyet olunacak mahfellerden gelen 
haberlere göre, Grandi "Son hadise. 
!erden sonra,, İtalyanın askerlerini 
geri çekemiyeceğini ve çünkü ''İtalyan 
bayrağının şerefi mevzubalıs olduğu

nu,, bildirmiştir. Demek oluyor ki 1-
talya hükumeti kendi bayrağının, ya.. 
ni ordusunun İspanyol işlerine karış
tığını resmen itiraf etmiştir . ., 

Ademi miidahale komitesinde 
Londra 24 (A.A.) - Ademi milda. 

hale komitesinin bugünkü toplantısın. 
da Sovyet büyük elçisi Maiski, İtalyan 
hükumetinin İspanyada mütemadiyen 
artan müdahalesi üzerine hükumetin
den aldrğx talimat mucibince komitenin 
nazarr dikkatini celbetmiş ve şubatın 
ortalarında İspanyada 60 binden fazla 

İtalyan bulunduğunu ve o zamandan
beri bu miktarın. bu mühim surette 
artmış olacağmı söyliyerek bu, "!tal •. 
yanın ecnebi bir memleketi askeri bir 
tarzda istilasına benzemektedir... de
miştir. Maiski derhal hususi bir komis· 
yon teşkili ile: 

1 - 20 şubattan sonra İtalyanların 
ispanyaya asker ve harp ievazıı:tu çı. 
kardxklarım, 

2 - Muntazam İtalyan ortiusu cil. 
zütamlarımn askeri harekata iştirak et· 
tiklerini, tahkik etmek üzere İspanyaya 
gönderilmesini teklif etmiştir. 

Grandi ve Ribentrop hükmetlerin
den talimat istiyeceklerini söylemişler. 
dir. 

Meselenin heyeti umumiyesilt' tali 
komisyo:ıa havalesi kararlaştırılmıştır. 

Sovyetlerin fikri 
Moskava 24 (A.A.) - Tas aJansı 

bildiriyor: 
izvestiya gazetesi, B. Musolininin 

Libya seyahatinin ve orada söylediği 

nutukların Fransa ve bilhassa tngilte. 
reye karşı İtalya tarafından harp teh-

didi mahiyetinde olduğunu kaydederek 
diyor ki: 

''Gerçi B. Musolininin hareketlerin
de ve İtalyan siyasetinde bu tehdit ba.. 
sit şantajlarla müterafiktir. Faşist İtal. 
ya, rüyasında bile takip edemiyeceği 

yeni İngiliz silahlanmasından ciddi 
surette ürkmektedir. 

Diğer taraftan Libyadaki sembolik 
ehramlara yapılan ziyaret, herhalde 
Mısmn hakiki ehramları ile candan ar-

• 
zu edilen teJa.kiye bir hazırlık olsa 
gerektir. 

Bütn bunlardan çıkan mana şudur 
ki, geçen sene sonunda vücuda getiri. 
len İngiliz • İtalyan anlaşması, Akde
nizde hakiki bir sulh temin etmek şöy. 
le dursun, İtalyan faşizminin tecavüz
leri neticesinde vücut bulan tezatlann 
inkişafında bir mütareke bile teşkil et. 
memiştir. 

Fakat, B. Musolininin Libya ııeya. 

batinin "İtalyan ısatveti tezahürlerinin 
ve Cebelüttanktan Basra körfezine ka. 
dar bütün Arap dünyası üzerind~ bil· 
küm sürmek hususundaki İtalyan ar
zularının, İtalyan kuvvetlerinin Guada. 
lajara cephesindeki hizmetleri ile ay
nı zamanda tesadüfü ka.derin bir istihza 
sıdır. Ve bundan dolayıdır ki, faşistle
rin, İspanyadaki müdahalelerini kanlı 
bir surette takviye ederek sarsılan şe. 
ref ve haysiyetlerini kurtarmak için 
yapacakları yeni teşebbilsleri çok djk
katle takjp etmek lazım gelir . ., 

Cephelerde 
vaziyet 

Valansiya 25 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinden: 

Guadalajara cephesinde esir edilmiş 
olan İtalyanların yekunu hali hazırda 
1300 kişiye baliğ bulunmaktadır. Daha 
ziyade artacağı tahmin ediliyor. 

Bunlardan dört zabit 290 nefer Va. 
lansiyaya götürillmilştür. 
Valansiyada serbestçe gczme'!ine mil. 
ısaade edilmiş olan yegane esir, çavuı 
Giovanni Giannelli'dir. Zira çavu,, hU
kO.met saflarına Brihuegalda kendi ihti· 
yarlle geçmiştir. 

Cumhuriyet.çiler her tarafta 
hakim .•. 

Madrit 24 (A.A.) - Müdafaa komi. 
tesi a~ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

Guadalajara bölgesinde hararetli fa. 
aliyet olmuştur. Kıtaatımı.1' tazyikleri
ne devam ve son defa alınan mevzileri 
tahkim etmişlerdir. Tayyarelerimiz bir 
çok istikşaf ve bombardıman uçuşu 

yaparak düşmana büyük zayiat ve tah· 
kimatına mühim zararlar verdir. 
mişleı1dir. Düşman tayyareleri Madrit 
ve merkez cephesinin muhtelif nokta. 
lart üzerinde uçarak Alkala ve Hena
res üzerinde tesirsiz birkaç bomba at
mışlardır. Düşman tayyareleri, avcı 
tayyarelerimiz görilnüncc derhal ~ 
kilmişlerdir. 

Merkez cephesinin diğer bölgesinde 
kayda değer bir §ey olmamıştır. 

Astlerln bir hücumu 
, püskürtilldü 

Madrit 25 (A.A.) - Cumhuriyetçi 
kuvvetler, asilerin Jarma cephesindeki 
şiddetli bir taarruzlannı defetınişler. 

dir. 

Asiler Madrit önünden de 
kaçıyorlar 

Navakarnero 25 (A.A.) - Havas 
ajanst muhabirinden: 
Hükumet kuvvvetler:, Madrit cephe· 

sinde Las Rozas mıntakasxnda bir ta. 
arruzda bulunmuşlardır. 

3000 milis Frankistlerin baraj ateşi-
ne uğramışlardır. 

Buna rağmen La Koronna ve Esko
rial yollarının telaki noktasına kadar 
olan mmtaka hükmetçilerin eline geç-

miştir • 
Alman milletinden hakikati 

· saklıyorlar 
Radyodan alınan haberlere göre Al. 

man propaganda nezareti bütün Alman 
yada Frankonun ve italyanlarm boz. 
gunluğuna dair olan haberleri neşret
memelerini bütün gazetelere emret· 

miştir. 
Danzigde de gazeteler Frankonun 

mağlUbiyetinden bahsedememektedir. 

ler. 
Danzig 25 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden 
Franko kıtatmm hezimetini haber 

vermiş olduklarından dolayı muhalif. 

ispanyada cumhuriyet taraftarı 1ı.'lU. ccnchı "göniUW .. , 7.Griyl.e ezildiği ta}:· 
dircle b'l.l delikanlı ile karısı f S'[>etnya f"?ıtına çıkarı?aoaktır 

ispanya 
kral ve 

Asilerinin 
kralüçeleri 

Madrit düşecek olursa, sabxk kral may3 "diplomatik anlaşma,, denrrıek-
Alfo.nsun en küçük oğlu Don Juan İs- tedir. f ali-
panya payitahtına kral sıfatile girecek. KraliyetGiler arasında en ç~k a ro• 

tir; hulyalan budur. Fransaya sığrn. vet gösteden zat, zengin bir Ispan} ıı1 
İun karısı olan otuz iki yaşın:la rna•da. 1 mı~ olan İspanyol kralcıları hep Bask .. M d' B. . d ... enera 
<lo onterey ır. ıyarıtz e t> 1 

hududunda toplanmış, memleketlerine Frankonun murahhası ile sabtk ıtra 
girmek için, Madritin düşmesini t>ek- Alfonsun hususi katibi Dük dö Losab~ 
lemektedirler. den .. 

des an:smdald mülakatı tertip e • 
İspanya kraliyet taraftarlannm lide

ri Goikoçea uzun zamandır general 

Franko He müzakerelerde bulunmak. 
tadır. General Frankonun kudreti eski 
kral Alfonsa devretmeğe karar verdiği 

Alfonsun da küçUk oğlu Do"t Juan 

lehine ahttan feragat ttdeceği anlaşrl. 

nı11tır. 

Zaten Alfonsun son zamanlarda kra-
liçe Eva ile barışması ve onunla biılik
te Romada bir sinemaya gitmesi tep 

kraliyetçileri takviye etmek içindi .• 

Karr koca senclcrdenberi dargın olup 

ayn yaıamalan birçok münakaşalara 

sebebiyet vermekte idi. Şimdi.ki barış. 

kadmdt. 
'la b!• Don Juan hala Romada olrna;ı; 1' 

b B . . .. kk. n sık sı ra er :yarıçe mutene -ıre 

gidip gelmektedir. 
1
. 

· de ı· 
İnce uzun ve "Ok ''akrsıkh bır t 

:ı J J • ~ fer • 
kanh olan Don Juan ailenin dtg<:f ta" 

..pte 
leri gibi henrafili hastalığına ır:ıı. tnet 
değildir. İngiliz bahriyesinde bı~ et. 

ve 935 seensinde mülazimliğe terfı ta
mistir. Prens dö Asturias unvanrnı ti 

, y • • feraga 
kınmaktadır ve agabeysının ol· 
üzerine İspanya tahtının veliah,t1 l 
muştur. 935 senesinde de prenses Mlea;. 

. u· ile ev Mersedes :dö Burbon Sır ı 

miştir. ___... 

ltalyan do.nanmasınuJ.:,::: 
manevraları 

Fransız gazeteleri İtalyan donan \ 
masınm Akdeniz manevraları hak.· . 
kında Fransız istihbarat memurları· 
nın aldık1an son malumatı neşret· 
mektedirler. Bu nıalümata göre 
manevraların en ziyade ehemmiyet 
verilen kısmı şu olmuştur: 

Kuvvetli bir İtalyan filosu Sira
kuza kanalını müdafaa ederken, 
kuvvetli bir düşman filosu Tireni
yen denizine doğru sarkmak teşeb
büsündedir. Trablus kıyılarında bu. 
lunan diğer ltalyan filoları bu düş· 
man filoya son süratle yetişmek ve 
bunun hareketlerine mani olmak, fr 
cat hatlarım kesmek, hatta bu düş· 
man kuvvetini imha etmek emrini 
almışlardır. 

Bu vazifeye memur edilen kuv
vetler arasında çok ehemmiyetli ha· 
va ve deniz altı filoları vardır. Bütün 
gemiler harp esnasında kullanacak
ları en yüksek süratle hareket et
mektedirler. 

Manevralar bahriye neznreti 
müsteşarı ve bahriye erkanı harbiye 
reisi amiral Domeniko Kavernyari 
tarafından idare edilmektedir. 

Sirakuzanm müdafaasına me· 
mur edilen ~uvvetlere amiral Bm.:i 
kumanda etmektedir. Bunun emrin· 
de 7 tane 1 0.000 tonluk yeni kru· 
vazör ve bir muhrip filatiJlası var· 
dır. 

Düşman rolünü oymyan ~kinci 
filo amiral Bernattinin idaresindedir 

1 

ve 5.000 . 7.000 tonluk beş kruva-
zörle Sirokko tipinde dört rnuhrip
ten mürekkeptir. 

Muhtelif büyüklüklerde denizal· 
tı gemileri, son sistemde yapılmış o
lan "Vega,, tipindeki büyük muh· 

lerin Volkzeitung ve Matzeitung gaze. 
teleri müsadere edilmiş.tir. Katolik mer 

kez fırkası mensuplarından birçoğu 

serbest şehirde memnu olan bir Leh 
Katolik gazetesini Danzigde dağıtmış 
oldu~I-~ından dola.Y-.I tevk_if eıd.ilm~şler
dir. ' 

-· ripler, gemilerde t9şma~ "VeY~ rı"-tl 
hildeki karargahlara merout bu u · ti' 
birçok tayyareler manevralara ış 
rak etmişlerdir. · ceSi-

ltalyanlar manevraların netı .
11
:" 

b' esı ,,.. 
ni İtalya deniz erkunr har ıy tirı-
tahnıinlerine uygun çıkt·) kanaa 
dedir 1 et. _____.,, 

Frans!z Ticaret 
Nazırı 

Teknik müşavirtle 
evlendi 

.. fra.11" 
P _b.ldi ·ıdiv· r.ore aristen ı rı gıne 6 !erce 

B .d .. ene 
sa ticaret nazm astı • "' tek· 
kendisiyle beraber çalrş~:ş. olanpı:ıha 
nik müşaviriyle cvbm!lı<;tır. . le. 

d v l ·ı .. .. ·ı·e sıV onrusu te ~nı' mur-nvı " · 

. siiı" 
•• v.. • • fr;a'Vlr -"~ Dugun merasımı ~. ::,; "deti vr;oı 

nm doğduğu köyde, koy :jınde P~ 
hile yap!l!!l!~ ve bu mer . etler h' 
risten gelen tanınmış §ahsı:Y 
zır bulunmuşlaı·dır. . ı sossali5t 

Nazır Pol Bastid radıka 
partisi crkanmdandrr. 
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indistanın 
mu arip 
kr liçesi 

~~liçe Çand, 1 
'ftılak gün I§ığt Çand, 
Vi fllilme~:§ muharip Çand ! 
~ Uı.au, bir cüt deni::inde sükUn 

UY\lrk(\n ölen, bedbaht Çand., 
lRMI be, sene eve] Hindis· 
tanda, bir ziyafet esnasın • 

\ı da, güzel bir rekkasenin o· 
~ tıu seyrederken, onun ihtiraslı 

llı'ı dan dökülen bu sözleri de def-
8 c kaydettim. 

'\:1-d \.§arkıda adı geçen kraliçe 
~ ır efsane değildi. Çand ha· 

1~ Yaşamışa ve dünyanın bir 
Q tıde hüküm sürmüştü. 

'rı altıncı asrın ortalarında Hin· 
\ı ın birçok kısımları tamamen 
~ tı~ü gibiydi. Yalnız, bugün 
tı <li1kelelerin, maymunların ve sa· 
~ C~cilerin melcei olan harabe

il bırç.oğu, o zamanlar muhte· 
~abetler, saraylar veya rnuaz
n lclerdi. 
~ anlattığımız kısnn, Hindista· 
~d l'lup havalisidir. Bilhassa • a· 
~~~beri, yatağında elmaslar bu 
\ l\.rişna nehri yanındaki mm
~ Bununla beraber, nnlatacnğı-

• ~ akanın cereyan ettiği seneler-
~nehrin mahcup suları kan 
~ boyanmış ve kuvvetli cere· 

'ı:-ı~~1Yılarında can vermiş binler 
t·jh•ilribin cesedini süriiklemiştir. 

, .~. akika burada, iki muhtelif 
·ı~n reisi olan Hüseyin Nazım 
:ı.; Hint prensi Bejanugcr a· 
'l; şiddetli muharebeler olmuş-
!· er giin muharebe meydanına 

il) ·llvvetler getiriliyor ve her ta
'l dtdıiadiyen tabiyelerini deği§
d ! u. Fakat müthiş boğazlama· 
~an:ı ediyor, iki taraf da topra· 
~ bır kan§ bile vermiyordu. 
a~be filleri ve develeri mühim 
·~ 1Yor, hele filler büyük tahri
llıyordu •c • 

ı: çarpışma gününü takip eden 
it f~. tasavvur edilemiyccek ka
~~U 1 bir manzara arzediyordu. 
~· 

1
gündüzden öldürülmüş ku

~rtıarın cesetleri toplanıp ch
e~tıl halinde yakılıyori insan yağ 
cı,..~ kavrulmasından çıkan alev 

~Ü"lığı acaip ve korkunç bir 
ttr~' çeviriyordu. 

t ~ ifta çakallar dola§ıyor ve du
)i ~nmiyen uluyu§lariyle ge· 

tt .. korkunç ve evhamlı bir 
.\tltitıyorlardı. • 
~ Ce.k, o mmtakalan görmüş o· s· htalarda yaııyan insanların 
i ~~kmda bir fikir edinebilir· 

kulade uzun boylu ve ada· 
1 

' 

lidirler. Asırlardanberi hükümdar
larJnm gururu olmuı muharipler ... 
l,te böyle insanlardan, nihayet her 
iki taraf da. bu karşılıklı tahribatın 
ooşluğunu anladığı zamana kadar 
binlerle ölmüştü. 

Mütareke şartlarını görüşmek ü
zere her iki yandan da murahhaslar 
seçildiği zaman herkese bir ümit gel· 
mi§ti. Bir hafta geçmeden sulh ak· 
tolunduğu gibi, bu yeni dostluk, iki 
izdivaç. merasimiyle de takviye edil
di. Nazım Şahın oğlu, prens Beja· 
nuger'in kız karde.,ini alıyordu. Bu 
hikayenin mevzuu olan kızı prenses 
Çand'da, doğrudan doğruya prens 
Bejanuger' e V(lrarak Bejayor kra· 
liçcsi oluyordu. 

Ç 
AND o zaman, daha dokuz 
yaşında bir çocuktu. Hin· 
distarıda dokuz yaşında bir 

kız çocuğunun evlenmesi görülme· 
miş bir hadise değildi. Küçük pren
ses, bir filin sırtında olarak mera. 
simle earaya getirildi. Ve tarkm 
bütün ihfo~amiyle kendisine bir dü
ğün yapıldı. 

Bunu takip eden senelrde kraliçe 
Çand, kocasının, yanından ayrıl
mak bilmiyen bir arkadaşı oldu. O 
nereye gitse, beraber gidiyordu. O 
zamanın adeti veçhile, sarayda ka· 
dınlnnn terbiye ve ihtimamına ter
kedilip kalacağı yerde, kocasının ha· 
yatma ortak oluyor, onun üslubu 
üzere yaşıyordu. · 

Kraliçe Ça.nd'm spor, açık hava 1 
idmanlarına temayülü vardı. Mü· 
kemmel ok atar. kılıç oynar, en zap· 
tedilmez ntlara iner ve bu mahar&-: 
tiyle erkekleri }aya bırakırdı. 

Bir muharip olarak, ayni cesa
ret ve maharete malikti. Kocasının 
saltanat zamanında vukua gelmiş 
birkaç hudut çarpışmasında daima 
onun ynn-·1da mücadele etmİ§ti. 

Bu ne.\. hava sporları, kendisine 
harikulade bir adali inkişnf vermiş
se de, güzelliğine zerre kadar tesir 
etmemiş ve onu, gene munis ve 
tatlı bir KADIN olmakta alrkoymu§
tu. 

Herkesten daha yüksek olmak 
hırsı, onu ;;,ükemmel bir dilmaç ha· 
line getirmişti. Türkçe, Farsça, A· 
rapcayı ve bazı Hint lehçelerini na· 
dir rastgelinir bir seyyaliı:etle konu· 
şuyordu. Bilhassa bu hususiyetini, 
elçiler heyecanla takdir ederlerdi. 

Kraliçe Çnnd'ın meziyetlerini 
nakletmek sütunlar duldurur. Yal· 
nız onun, hakiki bir sanatkar oldu
ğunu da söylemeden geçmiyelim: 

Sazan akşam iistleri, renkli batılar
dan sonra, hala öğle gün~inin sıca· 

... 
. . 

Abbas Han k"Ta1içenin ayaklarına kapandı: 
· - Kaçı,~ı::, oanımzı k-urt.anm::! 

ğmı taşımakta olan perdeler kıvrılıp bileceğini zannediyordu. Filhakika, · ·~ 
da, halk balkonlara çıktığı vakit, sa· bu sayede hadiseleri bir müddet için 
raydan doğru güzel bir musiki aleti- önliyebildi. Devlet gemisi, idaresi 
nin tatlı sesi, dalga dalga kulaklara güç olmasma rağmen dümensiz de
çarpardr. Aunu çalan kraliçe Çand- ğildi. adı geçen general, Abbas Handı. Bu 

asker, neticeyi tahmin etmiıti. Göz 
!eri yaşla dolu olduğu haldt-. kraliçe· 
nin tahtı önüne diz çökerek rica 
etti. 

dı. Herkes onu, bir kumru gibi din· s lLAHLI kuvvetlerin kuman· 
lerdi. dası, Nihung Han isimli 

l§te kraliçe Çand'ın hayatı böyle mükemmel bir askere veril· 
siiklın, güzellik ve makul bir zevk mişti. Fakat Nihung Han, bir müd
içinde geçiyordu. Ancak, saadetini det sonra iktidarı kendisi ele almak I 
bozan, yahut tamamlamıyan bir ve kraliçeyi atarak bizzat naip ol· 
şey vardı: Çocukları olmaması.. mak hırsına kapıldı. Gizli yollarla 

On,alt1 s,ene meyvesiz bir izdivaç· tahrikata başladı. Kendisinden ta
tan so-;ra, doğrudan doğruya bir mamen emin olduğu zaman, mey. 
veliahda malik olamıyacaklarma ka- dan okurcasına ortaya çıktı. Bir 
naat getiren kral ve kraliçe, bir ev- paı;ti teşkil etmiş ve bunun ileri ge· 
latlrk edinmeğe karar verdiler. Tahta !enlerine birçok ganimetlerden ayır 
varis olarak İbrahim adlı bir çocuğu dığı rüşvetler vermişti. 

aldılar. Diğer taraftan kraliçe, kendisi~e 

Ç
OK sürpıeden kral öldü. işte sadık kalmış birkaç devlet ricaliyle, 
bu sıradn idi ki, kraliçe 
Çnnd'ın hayatt en hailevi mevcudiyc·~ 1i idamcyc çnbalıyor. 

safhaya girdi. Tahta geçen lbra· du. Kralham inhitat döğüşü böyle 
- .ba~lnmıstı. 

him, henüz bir çocuk olduğu için, 
kraliçe Çand onun naibi tayin edil- Henüz genç olmasına rağmen 
di. Zaten, kocasının sağlığında askeri idarede işe yarıyabilecek bir 
bütün devlet işlerine vukuf kazan· çağ ve •eviyeye gelmemiş oli'\n kr:ıl 
mı~ olduğu için, ondan daha uygu- lbrahime bir mektup yazıldı. Asi ku· 
nu da bulunamazdı. mandana mukabele etmesi için bir 

Saray müşavirlerinin ne seciye- ordu kuvvetiyle gelmesi foteniyordu. 
de adamlar olduğunu bilirdi, Hariku Bu imdat talebinin kral lbrahimin 
iade bir dikkatle, onlar arasında in- eline varıp varmadığını tarih kaydet • 
sicamını muhafaza edebiliyordu. miyor. Ancak §Urası muhakkak 
Fakat kralın ölümü, bu adamlann fi· ki, Kraliçenin bulunduğu mevki gün 
kirlerinde birçok değişikliklere ııe- dtmgüne sarsılıyor, yıkılmağa hazn 
hep olmu§tu. Bazılarında kıııkanç· bir hal alıyordu. 
lık ve mevki hırsı bile baş gösterdi. Kraliçeye yalnıt, Abbas Han 
Bu haller, kralice Çand'm bütün isimli bir tek şef, ordusiyle sadık kal 
gayretlerine rağmen. hiç şüphesiz, mı~stı da, o dnhi, yüze gülen ve sa· 
ortadaki berrak ve sakin havayı kir man ahından su yürüten bir takım 
letmİ§, bozmuştu. inıanlnrla sarılmrf bulunuyordu. 

Kraliçe Vand, on altı sene koca- H~rgiin yeni ihanet eserlerinin 
siyle birlikte hükumet ettiği sırada, meyd.:na çıkışı. kraliçe Çand'ı daha 
başlarına sadık olan bir milletin, hu· çok yese dü§ürdü. Tahtını terkctmek 
dutlar ötesindeki düşmanlannın hic tehdidi ha göstermitti. 
birinden korkmıyncak derecede kuv: Kargaşohk alametleri o kadar 
vetli olduğu hakikatini öğrenmi§ti. fo .. la belirmi~ti ki, imparator .E.kber, 

Bizzat kendiai de muhtırebe et- ordusiyle ~enuba doğru sarkmanın 
memiş miydi 1 Hakiki bir Jandark zrımant alduijuna hükmetti. Bu isti· 
gibi, harp meydanına atıldığı giln ol· linın 1598 de mi, 1599 da mi oldu
mustu. Bindiği beyaz at, dit~man- ğunda tarihler ihtilaf haliııdedir. Her 
larmm gözüne çarpan bir hedef ha- neyo•, krnJire Cünd'ın ülkesi istiln
linde, ok ve mızrak fırtması içindP. ya u(!wdr. Bütün müstahkem mev· 
bu şnyanı dikkat kadın, ilahi bir kuv kil:-r, ya hiç mukavemet etmeden, 
vetin kendisine b"'hşettijn görünmi· yahut pek az mukavemetten sonr~ 
yen bir kalkan tagıyor gibiydi. b:rer birer elden çıktı. Kralic;e Çanda 

Bir eliyle dii!O:fl'rına pala çalmok- her r,ün kanşrk hcbcrler geliyordu. 
ta asla yılm~z, fak-• difl'er eliyle, va- O kadar ki. hangisinin doğru, hangi 
tan için can vermiş b3hndirlerin baş- sinin yolan olduğu be1li değildi. 
larmı merhametle oksamaktan geri ÜYÜK _l\fo~ol hükümdarı 
kalmn7dı.... • JI Ekber gittikre ycıklaşıyor -

I ..5kin o günler gec;misti. Her du. Sarayın muhafı:zlann· 
yerde hırs, Ye tama eserleri görülü- dan mühim bir k::ımı çoktan kaç
yordu. Kanunlar, muahedeler cok mrştı. Herhan~i mukavemetin he
geçmcden birer kağıt par~sı haÜne zimetle neticclcceği muhakknktı. 
gelecekti. Bununla bernber, cesu.. Muhafızlar arasın da da, ancak bir 
kraliçe, her taraftan düşmanlarla kaç kişi, kraliçelerini muhafa;-.."lya 
sanlı olduğu halde, hikmet, tecrübe azmetmiş görünüyordu. 
ve fıtri doirulukla bu engelleri ata· Bunlardan bir tanesi, yukanda 

- Gerek ~izin, gerek genç kra· 
im kaçması için her şey hazır, diye 
yalvarıyordu. 

Oirkaç sadık muhafız size refa· 
kat edecek. Kılınıza zarar gelmeden 
buradan kurtulmanıza dikkat ede· 
ceğim. Biz, bir müddet şeref için 
mukavemet eder, sonra belki de a· 
halinin hayatını koruyacak §artlar 
la bir muahede aktedebiliriz. Hazi· • 
neye gelince, bırakın gitsin .. ,, 

Kraliçe Çand, hazin bir tebes· 
sümle, bu sadık g~ncralin teklifine 
kulak vermedi. Fakat sözünü din• 
lemedi. F claket anlarında kendisiy
le beraber kalmış olanları terketme· 
nin şerefsiz bir iş olacağını söyle • 
di: 

-Voktiyle muharebelerde türfü 
ynrarlıklar göstermi§ olan ben, şim• · 
di herkesi ölüme bırakıp kendi ha· 
yatımı kurtarmak iÇin gizlice kaçar 
sam ne derler? Hayır.. Ölüm ya• 
kınsa gelsin.. ı 

Ölüm hakikaten yakındaydı. 
Ötelerden bir infilak seıi İ§itildi. 

Müteakiben müthi~ bir vızıltı ile bir, 
fişek gecti. 

Bu, ısyan İ§areti idi. f ı§kırtılmt§ 
ahali, kraliçenin bulunduğu mÜs· 
tahkem saraya doğru ilerliyordu. Ve 
hücum ettikleri sırada bütün muha· 
fızları da yere seriyorlardı. 

İçeri girdiler. 
Çı~hklar sarayın dıvarlannda 

korkunç akisler yapıyordu: 
- Kraliçe nerede? Kraliçe nere· 

de} 
Fakat bu feryada lUıum var rnıy. 

dı ya? Krali"e i§te oradaydı. Benzi 
kül gibi olduğu halde, sekit kt5teli 
tahtının önünde, bir gUtelllk, bir 
haile manzarasiyle duruyordu. 

Bu akibeti. de hayatında @öıter
diği cesaretle karş:lamağd haıırlacL.. 

İçeri girenlerin hepsinin rılln.A• 
birer silah vardr. Fakat öndttkiler, 
karşdormda gördükl<ıri kadınc'an bir 

· an tedehhüş ederek durakladılar. 
Sonra, arkadakiler, öndekilc:ti ite• 
liyerek ortııya atıldılar. KalabalılC 
daha yakmlaıtı. Bıç8klar parladı. V • 
bir kelime söylemeksizin, kraliçe· 
Çand. yere dUotü. 

Ha1k intikamını almıt ve ıon da· 
kikaya kadın cesaretini muhafaza 
edebilmiş bir kadın hiikumdar, tah· 
tı önünde ölmü~tü. 

•••• 



Genç ve güzel kraliçe Çand, elinde kanlar damlıyan bir kıhçla düşmana saldırdı. Düşman askerleri l>u kadının güzelliğine hayran 
ediyorlarch. 
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kaldıkları gibi cesaret .ve kahramanlı~• 
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