
Lisan 
derslerimiz 
Bugün: lnglllzce 
Yarın : Almanca ~ 

• ·~-·---·;,A -

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadıı 

5 Kuruı ·Telefon: 23872 25 M A R T 1937 Per9ambe Sene: 6 - Sayı: 1863 

.ispanya hadiselerinin doğurduğu vaziy~ı. büsbütün vahimleşti 

r 
111 111 il 

• 

zl 

. 
.J 

·-
c 
... 

ngil ere ve Fransa, Italyaya 
c-

·-
• -tr 

h 
i.. 

ALMANYA VASITASILE 
- " 

şifahi . hır ültimatom verdile 
ransız ve lnglllz donanmaları ispanya sahtllerlnE 
Italyan gemilerini sokmamak emrini aldılar 
Dai~ei /aside 

"••ollninln llararından dllnmeıl Ai· 
nlzde Jtpı....- aıldmuıuı •Blı«ı•l ve 

":_~.,.. .. nnlfW m aı ı · eRımı ··Aılı IRıltn 
baş /angıcı demektir 
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As ôD er 

Madrit önünde de 
tutunamıyorlar 

Hükumetçiler muhasara 
kordonunu yardllar 

~yada b~un~ ltalyanlarm ederek vuiyetin vehametini sefire 
~ cumhunyeti orc:lulan tara- anlatmıı ve Franun.m 9imdiye ka
~ .~eci ~bir mağlubiyet~ uğrabl- dar ~tti~i, fakat itin hayati bir s; uaenne İtalyanın uılere yar- ehemmıyeti oldujuna ıöre taham
~ daha fazlalaıtırarak ''lnti. mül ve sabnn da bir hududu bulun
S &imaja karar vermeainden duğunu eöyliyerek Almanyanm dos 
~· Anupada ıulh en muhataralı tu İtalya nezdinde tavassutta bulu
!ı'.~~ .. airmiı bul~uyo~. Filhaki- ?arak. bu noktayı ona hatırlatmumt 
~~ ıelen apgıdaki telgraf- ııtemııtir. Fransa ve lnaiJtere, ui
~~ anlqddığı veçhile, Franaız lere yapılan yardım derhal kesilmez
~ num yanmda ln,iliz sefiri se Madrit hükUmetinin lapanya üze
~halele Alman elçisini kabul (Devamı 6 ıncıda) 

Iran Şehinşahının 
kızları evlendi 

b!ahramn Gülüstan sarayında 
Uyük şenlikler 

yaplldı 
~~en elin, Tahranın Gülistan sara
"'-· l, Şehinşah Rıza Pehlevinin kerL 
-~er· ~ı Prenıeı Şems Pehlevile Başba. 
'it Oflu Feridun Cem ve prenses 
~li ~ l>ehlev11e Gıvam Şirbi'nin oğlu 
Qı. ,.,ıkın düğünleri şerefine hüyük 
.::•re tertip edilmiştir. 

1 
Bııgün Türk l>ı1cılap Tarihine gü:::el bir yeni u~'fika hediye ediyoru:::. Atatiir1cün 24- yıl öıı"e Sofya'd4 Ataşemui. 
ter bulundllğU giinlere ait ol.an bu hatırayı Saylav General Fıuıdı.n yeğe>ıi ve aejarct mii8teşarlarınd4n merhum 
Mehmet Aliniıı kızına ait resim koUck.triyonundan aldık. Atatürk en aağda1.-i melon ~pkaluiır ki bi1Jıa.'f,9'J giyi. 
nifindeki ~rafet aon derece nazan dikkıati oaliptir; Rcamin alındtğı yer So/ya par1..-ına ğiıden yoldur. Türk ae-
/arethanetJi bu yolun aolunda ve bir cız içerdedir. ' 

Tun usta 
kanlı 

hAdiseler 
Pransa takviye 

kıtaları sevkedlyor 
Son zamanlarda, F ransanın ba

zı müstemlekelerinde, ezcümle T u
n usta birçok kanlı hadiseler vuku 
bulduğunu yazmıştık. 

Bugün gelen Fransa gazeteleri, 
hükumetin tekziplerine rağmen, ha· 
diıelerin önü henüz alınmadığını ve 
T uuıtaki vaziyetin büsbütün veha· 

ArnaVutluğıllı ilk 
Kralı şehrimizde 

Kayzer Vllht>lmln Kral yaptığı Prens, 
artık s1)'asetle uğraşmadığını sUylUyor 

Arnavutluğun ilk hükümdarı olan 1 tuştuğu, aralarında bir sürü kan da. 
Alman prensi (Von Vit = Wied) Uç vaları bulunduğu için bu işi b~ara. 

gündenberi eehrimiule bulunmakta. mamı§lardı. Bir aralık Osmanlı prcnL 
dır. lcrinden birinin Armn·utıuğa hüküm

dar olacağı riva~·et edilmiş ve Abdül· 
hamit oğullarından Abdülkadirle Se. 
limin adlarından çok bahsolunmuttu. 
Lakin o devirde, Arnavutluk işlerile 

"it ~y aanatkarane bir surette ten· 
"'- tdilrniı, büyük bahçesi binbir gece 
~llanndaki bahçeleri gölgede bıra-

k bir hal almıştı. 
S. M. lran Şehin.şa1ıuun dam.adlan: metkesbettiğini bildirmektedirler. 

Balkan h:ırb:nin sonunda, B~kım 
partisi Arnavutluk istiklilini ılan eL 
tiği zaman monarşik bir rejime ta
raftar olduğunu da bildirmiı=ti. Bunun 
Uzerinc evvela Arna\rut dercbeyleri 
birleşerek aralarından birini hükilm
dar seçmeyi düşünmüşelrae de hemen 
hepsi tac giymek hını ile yanıp tu. 

pek yakınd:ın alakadar olan ve Başktm 
partisini o güne 'kadar tediye eden. 
"lttifakı_J!lUselles,, devletleri bwıa ~1 nuın Samii tarafından tertip 

(Deoom.ı 8 ine~) 

Sol~ Ba.şvckilin oğ'l.u Feridun Cem, 

1 
Bilhassa, Bele Abyodda ve Met-

aağd4 lrtm aailaıdel.erinden Gıtxım luide F ranıız askerleriyle yerliler a-
finul - -.---- ·. - (Dmlm1--iünoüde) . (~"" f ~). 
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lslam alemine 
bir göz atış •.• 

~Bazı devletlerin islum filemi ile gc. 
• mikyasta siyasi bir iş birliği yap
a.k istediğinden bahsedildiği bu 
·nıerdc i~l5.m dünyasını şöyle bir 
ı:d~ gcçirmk manasız ve faydasız 
aasa gerek. 
Bir kum fırtınası yüzünden Trab. 
;;arp Fantaziyalarmı bile doya do-

seyi'edemiycnler, müslüİnan kala. 
Jıklarmda esen kasırgaların pek 
·kında değiller galioa. Halbuki bu 
')Irgalar, "kılıçların sulhe gölge vur. 
larınnu imkfm vcrmiyecek derecede 
'lC.:Ji örtmüş ve emperyalist dünya. 
yıldıı.ını karartmış bulunuyorlar. 

'fağır sultan !bile islftm alemindeki 
umi intibahın manasına akıl erdir. 
kcn Libyada t'opilnacak olan yir-
otuz şimali· Wfrika. softasiyle 

~ şeyler başarılabileceğini,, san. 
k mllinkün olamıyor. Bununla be
ıcr ne şu devletin, ne .hu devletin 
bilhassa. Libyada 'ııiısmn El'ezhe. 
i kıymetten dü.sUrmek iddia.siyle,, 
iyat mcdr~leri açmı_ş· olan 'bir 

·!etin ~izim naaiha.tlerimizle, çizil
§ bir politika. rotruıında.n vazgeçece. 
dç tahmin cdileınez. 
Kılınç kU§a.ndıktan ve softaların 

la.tında, hutbelerinde ~ zilrre
ldtkten sonra. fta.iısizca. Le Tempe 

ta.zctesinin muhabiri Jantizon'un liva 
yetine balnhrsa bir Akdeİıiz devleti
nin ı:derl, milal:akbel nutuklarını ha
di:1er, arnpça daııbımetleller ve· Kur
andan- ayetlerle siislemeğe karar ver. 
miş bulunuyormuş. Bu gidişle günün 
bit :nrJe Va.tikarun yanında bir de Ba
bı ı ~eş·ha.t belirirse hayret etmiye. 
ceğız. (S. M. V.iktor Emanuel) 1h 
mU3lüm:!Prll tebaa1armr eerıia.tla. idare 
etmeyi tensip wyurmalarr ·ve ica.bm
dn. Roft1ıi"'. kiaııığından gönderilecek 
fet\~o.ın.rla Bingazi veya. IJ't)bnıkaa gn_ 
nah 1dr kadınla.rm r~lmesiJ?.l dU~ 
§Unın"'cri de mü~dür. Fakat ls
llm dünyumm büUm bu 'h.ntezlleri 
':';utmıı;1a zerre kadar mUsteid ve mil. 
r.o. ·ııı.h llt olmadığını da. artık anlamak 
lf.mmdrr. 

!alllm dUnyUL.• 
E.• ta gelen devletıerderı dOltuJmız, 

lto:::ı.ı::u:nuz, kardeelıniz ve miltteflld
miz. lrcnı ele alalım. ön'Umde 4lÜ'iD 
b:r Tahr,an pz.eteelnin ilk' aifaam. 
c•., Gülistan 'Mll.yınft yapılan bir 
1: b• 1 rtsminden bahMCllUj6l'. S. 1'. 
!'"rhinşn.h parllmento Relal S. E. t... 
fcndlyari'nin nutkuna ltt yllkıek 
göılet'le mukabele ediyor: ' 

··- ı.1lin olnwnum ve mildl. 
ma.nlığın bizi ilerl~ten ve mede
ni olmaJrta.n menetnı'est Lbungeldifi. 
n1 iddia edenler CJ>lç yaıulmakta.d!l'
lar. lsli.rii dininW. prensi,Pleri ve Jia. 
nunlan bizi A \'l;Ça medeniyeti Jtıa.n
zumeainden bqka tUrlll yqaınağa 

zorlıyamaz. Ne yazıktır ki, on Uç a. 
arr ltlren bir elim dev're içinde, kötü 
tefsirler, aramız.da. medeniyetin inki

.§<Lf ın::ı. mln.i olm:uştur. Şimdi kaybet. 
tiğ.imiz zamanı süratle yakalai;n~a 
çalışmaktayız.,. 

Atatilrkün muhteşem dostu hunu 
söyforken Tahrti.n istasyonlarından 

da lranlı makinistclrin idare ettikleri 
loitonıotüleriıı ne~eli düdük sesleri 
ge lm1!ktedir. 

Mı8rn ele alalım. Nalıns pq1, hU
kiurteti kapitülii.syonlan, Gize chrtı.m. 
larını dahi J:ökür.d n koparacak bir 
§iddetle, süpürmektedir. Kral Faruk. 
la n:"nesi krttl.!"c ve kar<le:'eri pren. 
sc"lcr Sen :Uor:s'le bir A .. TUp:ı.lı hU
l=üı:ıdcırla hc.ncd"nını gö!gede bını..ka. 
C" ': c1 .:recede A •-ı·upo..lı olc.rn.k clol:ısı

:rorl "r v~ l\fıs;rı gezraeğe giden Av. 
r~po.1Ilı1ır, Amerl'·alılar l;cmdilcrini 
Liiks r'a, Karn:ı.lc'a. götüren ~c'cçi ve 
de\""cl f ~ll.ihları her hnlde ı;orsi1m
lı e·ekci ye k,atr1·cı'o.rdan ve Sanfran. 
si J.-.nlu ooförlcrd n daha ileri di.:şun
teli. ve DıWUNI' medeniyeti daha iyi 
an'rnıış buluyorlo.r. 

Sovyetler birliğine dnhil Tiirk 
eumhuriyeUerdeld rnüslümurun 'uzc. 
rinde din, Napolili, lılillnolu bir hıril· 
tlyan daktilo· veya bir profesör, bir . -

~ general veya bir felsefe hocasının 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 ''Şer1atül'islam'1, hedefi 
müttehid, müstakil ve laik bir Ca\'a 
devleti kurmak olan milli ihtilal teş
kilfltına. verilen addır. 

Hind müslUmanları s'ünnisinden, 
§iisine, ismailisine hatta Haydara. 
bad nizamının tebaasınElan olaruara 
Yarmcaya kadar müstemlekeciliğin 

en §uurlu dtişmanları a.ra.sma katıl

mı§lardırı ve islamlığm şeklep en sek. 
ter bir gösteriş yapbğı bu diyarda 
hükmeden ctı bilYuk şiar {Elkiisibü 
Habibullah ı== kazanan Allalim sev
gilisidir)" den ibarettir. Yani hazret. 
ler i!Jtismara hiç gelmezler. Bezirga
nın daniskası Bombayda yetişir. 

Akdeniz havzasmdaki müslUman ve 
esir memleketlere gelince bunlar da 
bir halifeden, bir şeyhülislamdan ve 
hacca gidip zemzem suyu içmekten 
çok ziyade hür olmak, hacıyağı sü. 
rünmemek, sakaldan, bıyıktan ve isti
la çizmesinden kurtulmak endi§esine 
dilşmüşlerdir. Paristcki camiin ima. 
nu ve Fas sultl!JJ1111n Fransadaki mü
messili 8eyyit Kadur bi?l Gabrit de, 
Tunu$a dört gün evvel Fransız jan. 
darmuma 1cul-liın sıkan Ma.tlavl)Ii 
maden ameleei yerli kadar gibe1 foks
trot oynar, kafa.sma şapkayı ve boy. 
nuna. kı:avatı yak~mr. 

Cu.&irdeki milll t;qlcilltm hedcl1t. 
ri hakkında bir fikir sahibi olmak is
tiyenlere de bu diyarda. en tehlfkell 
meel~in mUftUlUk olduğunu hatırla. 
trrız. Ceza.irliler mUslümandırlar anıa 
~er nedense ~i ~de bir mUftUleri. 
ni sol~ı& Örtasİfüia' han~erlemekten 
ı.eviı?t~or'f~ . ı.. ı.. a:rıTo1. ·.. · 

Zengibar adasında mÜslümanhk bir 
balık~ıhk şirketidir, ve Bahreyin a
daJannda ise en mahirane ımn't inci 
yapanlara. mUslüman derler. 

Ki.be totemden en fazla uzaklaşmıı 
olan Vahabllerin elindedir ve Hica.zla 
Necid"bı hUkUmdan S. M. AbdUJizlz'in 
lrpdlan aa.yeelnde ~ttılArab'm 

defl'i•dr~de, develerlnde bile te
ve~W katmaırı11tır. 

B!Wnaleyh mil.stemlekecl devlet 
C•} "lleha.rl,, lerhiin dehdehleri ile 
ai1$1~ek kervana ancak Amerikan 
filmlerinde ve bir de belki SennQıtle. 
rln yorgunluflı devam ettikQe Libya. 
Jnunluklarmda rulan&bilir. H09... O
ra.da. da kum fJrtmalarmdan göz gö. ' 
za {?Örmüyor yL.. 

Gelelim lrnka ... Tayyarec;ıcri, ıar. 
raftan, n:otöılU kuvvetleri, iyi mit
ralyoz ve tayyare toJ>u kullanan as
kerleri, modcnı devlet adamlariylc 
d0&tumuz frak, M'•:ıntl Pip Lı·yi?'le~ 
rinden daha son sistem bir Avrupa
lr, daha modern ve daha medent bir 
devlettir. Amavuda gelince, onun 
müslüma.nhğı biraz uüphelidir. Zira 
bizae eski bir rivayet, onun kitabı 

mandaya yedirdiğini iddia eder. Ki. 
tabın sağlam durduğunu ıııanmak 

mümkün olsa bile bu diyarm bektnşt 
lfab•lariyle b~kta~i dervişlerini kon. 
tenjamız kabul ettiğine ba.kmak Ar
n:wutlnrm mil"takbcl bir halifeye iyi 
kul ola.mıy:ıcaklarım nnlamıya kiri
dir. 

Hem uzun söze ne hncct. !~te f:.ap. 
ka giyen ·riirklcrin "I{i.fir?" diye a
nıldıl~lı:rı Suri,Yc \'C bu Suriyenin tam 
mtist~ml!'kccı bir devletin aradığı 

mnn" ~c. mUslüman olan "i·at"nİ,, le. 
rl. .. Bur muz trkah ce~il!::c on1ardan 
g len müslüm.,•11ık rddialannın da 
bur:ım bur~"'ıl petrol koktuğunu anlı. 
y,. 'Ij .. iıı'z. Ein:ıcn~lcyh itlam oün
~1r.,rylC' ~iy-1°i i'i birl1ği ya:rımıya kal· 
kı.,mıız·.an ön"" b'r. i!lam dUnyası a. 
r:un:ık \•c bu,mnk lazımdır. Bu iec pe
~ın"n s-:'iyelım ki b::yhude bır 7 .. a.h. 
met o!ur. 

Nizamettin NAZiF 

(•) Deveaüvar nefer. 

Ir an ŞehlnŞahının 
kızları . evlendi 

Tahranın Gülüstan· sarayında 
büyük şenlikler yaplldı 

( Bqtara/ı 1 inoidtl) 
edilen 120 ki§ilik bir ziyafette hükd. 
met azaları, parlamento reisi, eski bat
bakanlar, ordu kumandanları n a1il 
ailelere mensup birçok zevat zevceleri
le birlikte hazır btdunmu§lardır. 

Bu ziyafet esnasında, meclis reisi 
ekselans isfendiyari bir nutuk irat et
mış ve bu sevinç ve saadet gününe it
tirak e:denleri, asil Pehlevi ailesi şerefi. 
ne kadehlerini kaldırmağa davet et
mittir. 

Ziyafeti takip eden suare ıaat 22 de 
başlamış ve buna payitahtın tanrnmıı 

Sovyet Rusyada 

Cç idam 
kararı 

DUrt kişi de hapis 
cez&sı yedi 

Londra 24 (A.A.) - Royter •Jansı. 
mn Moskova.dan öğrendiğine iÖre, 
Novosibirsk'de cereyan ~den üçüncil 
Trotzki davası neticesinde maznunlar
dan üçü idama mahkm olmuy,, dördü 
üç seneden sekiz seneye kaıdar ınuhte· 
lif hapis cezalarına çarppılmıı ve ikisi 
beraat etmi§tir. 

Londra 24 (A.A.) - Novoıibink. 
de idama mahkum cdilm11 olan liç ki. 
şi, Kuramzhim, Khomchik, ve Khari
tonoff isırıindeki şahıılardır. 

Bunlar, bir mektebi içinde kolaylık
la yangın çıkarabilecek tarzda inıa et. 
tirmlşlerdir. 

tlhsiyetlerf, mebuılar, zabitler, yilk· 
ıek memurlar ıevcelerile birlikte itti. 
rak etmişlerdir. 

1500 ü bulan davetliler Güfütanın 

Keniş ve debdebeli salonlarına dağıl
mıılar her taraf neşeli kahkahalarla 
çınlamı§tır. Protokol icabatile monden 
bir serbesti, bu ıaplı salonlarda, ıaya. 
nı hayret bir ahenk uyaıı.dırmıştır. 

Bilhassa kadınların zarif tuvaletleri 
nazarı dikkati celbetmiıtir. 

Suare büyük bir neşe ve sevinç için 
de iecenin ikisine kadar devam etmiı
tir. 

Moskova şehri 
liman oldu 

ilk vapur mayısın 
birinde lşllyecek 
Mosk:ova 24 (A. A.) - Volga 

barajının aon bpaiı da dün indiril· 
mi! ve nehrin cereyanı duldurularak 
muazzam su hazinesi dolmağa baş-
lamııtır. 327 kilometre murabbaı 
sathında olan bu su hazinesi 1 mil
yar 1 O milyon metre mikabı su ala-
cak ve 1 28 kilometre uzunluğunda, 
8 buçuk metre ıeni,liğinde olan 
Moskova. Volaa kanalının suyunu 
temin eôecektir. Moskovayı beş 

denize bağlıyacak olan kanalın ton 
İnp.at i§leri de bitmek üzeredir. Vol-

• ga'dan ilk vapur Moskovaya 1 ma· 
yısta gelecektir. 

Tabiiyet dersi kitap- Kamutay ve Vekiller 
ları mUsabakasına Heyetin.in ı~tlmaları 

muallimler 
~ alr. e!.ıql!J~Q 

Büyük Millet Meclisi dünkü top. 
iJantısm~ Nuri COIJ)er myb_YJ.!ıdan 

çrıtllialan rew v'ikillilfuetu}rin et-· 
seı~ıbtiı ~ı~~in~İi famae.tedip·e~ello~u~uU:..l.jCı ... sllreı:iie .. w. iıttfl\kla ~Milmi -~Jral'"ı 
mak üzere dördüncü ve bqinci ır aeçmi§tir. 
nıflar için bir tabiiyat kitabmm ya· Bundan sonra ruznamedeki mad· 
zılmaımı müsabakaya koymuıtur. deler müzakere edilmittir. 
Öğrendijj.mize göre bunu diğer ki· Vekiller heyeti 
taplar takip edecektir. Ankara 24 (A. A.) - icra Ve-

ilk mül!l8hakaya konulan tabiiyet killeri heyeti bugün Baıvekil lımet 
bilgiis kitabmm yazıhfma - ud 1 
mesele ile alikadar olan - ilk mek· nönünün reisliği altında toplanarak 
tep bat muallim ve muallimleri itti· muhte~if i§ler üzerinde görüşmeler
rak eclemiyecelderini ;örerek müte· de bulunmu§ ve bu itlere ait kararlar 
eaair olmuılar ve ali.kadar makamla- venmştir. 
ra bat vurmuılardır. 

MU.baka ıeraitine göre kitap· 
lann haziran sonuna kadar maarife 
teslimi lazımdır. Halbuki bu aylar 
ilk mektep muallimleri için en faali
yetli aylardır. Bu müddet zarfında 
bir muallimin vaktinden tasarruf e· 
debilmesine hemen hemen imkan 
yok gibidir. Bunun için mUeabaka 
müddetinin uzatılması istenmekte
dir. 

Fakat, maarif de müddeti böyle 
kısa tutarken kitabın ders seneıi 
başınd& talebelerin eline yetiıtiril· 

mesini ve bu seneki gibi talebenin 
kitapsız kalmamasını düşünmüıtür. 
Bunun için müsabaka müddetinin 
değişmesi pek ihtimal dahilinde iÖ· 
riilmemektedir. 

l spanyada asi general Frankonua 
hali pürm.e14li! 

- Moılkovada ~ıkan "lzvestiya.,, dan-

Jr;aragUmrükte öküz Mehmet paıı 
camiinin camlarını dün gece yar111 bir 

adamın ıöktüiü bekçi tarafın.dan g8. 

rülmUt. kaçmaya teıebblis eden hırsız 

yakalanmıştır. 

Bu sabıkalılardan 19 ya§ında Kadir

dir. Evine ~m lazım oldu~u için hır
ıulık yaptıfını ıöylcıniıtir. 

Sarhoeluk 
ErenköyUnde oturan Ali ve Hilaa. 

mettin isminde iki arkadaş dün gece 

saat 23 de Ka.dıköyde inci iazinosuna 

gitmitlır, •lluine ceçirdikleri tat.akla. 

rı kırmıılardır. Son derece sarhoı olan 
iki arkadaş yakalan:uıştır. 

St.udyoda kavga 
Niıantaşında ipek film stüdyosunda 

amele Diyımandi ile operatör Mlhal 

alacık yüzünden kavcı etJnitlerdir. 

Diyamındi çakı ile Mihali kohındıD ya

ralannuıtır. 

••kaz••• 
Çırtıkıpıda kunduracı Karnllr dün 

dilklnda çalıırrken elindeki kunduracı 
' bıçafı 191 .,_ldınna aaplanmııtır. Kar-

nik hÜtıhaneye k~dınlrmıtır. 

Otomobil kaz••• , 
Kalyoncuda oturan 18 yaıında Bedia 

ya dün Tarlaba§ı caddesinde Mt-hmet 

Reıa.dın 1255 numaralı otomobili çarp 

nuı. Bed~ muhtelif yerlerinden yara
lanrmıtır. 

dlafltlta daie 
Kadir 

kah har 
ve 
zeka . 

Marconi yeni bir kefjfe. çalJf~ 
muş. Bunun, bütün bir ıehırde, .,., 
bütün bir memlekette bayatı bir JdtLo 
da mahvedilebilecek "ölüm şuaı,, 0 ri 
ğunu söyliyenler var. 1nsanın tU~~t· 
ürperiyor ve her şeye en kötil akı 

bel' ,re .. 
lerin de mümkün olduğunu ha ııu 
ren akle rağmen bunun, etrafa kor 1 .. 

b. ya!aD O 
salmak için uydurulmuş ır ifiıl 
duğuna inanmak istiyor. Fakat 

0 
içinde Marconi'nin şanlı adı , .• ,. aJı. 
adam, yalnız peri masallarını 111 

sus sandığımız şeylerin gerçek d: 
yada da kabil olduğunu isbat ~ 
Bunu düşününce büsbütün ~~~ 
ruz: günün birinde bir adam b~ JıolU 
meye basacak, yahut bir deınır 

ıaaa~· 
çevirecek ve bu kolay harek~~ ~ 
vuru ile ifası arasında bir goz k 

ı:;ettf" 
cak kadar zamana bile ihtiyaç g .ıı..t. 
miyen ha.reket, en kesif hayatın uıs

dÖJI-
dadığı koca bir §ehri bir ınezata 
dürmeğe kafi gelecek... .. 

1 
"Medeniyet diye alkışladığıııU' 

1
"ra 

bu mu? ... Bunu yapabilecek adJJ1l 1, 
A uııuJ ,,, 

mı alim diyerek hayran oluyor& 

diyenler bulunur. Medeniyet Yaıı:: 
bu değildir, o, diriltici kuvvetl;ucil 
yaratır; fakat ne ya.palım ki öld . 

kuvvetler yaratmak da yine ~ed~:ı~ 
tin eseridir. İnsan oğlunu milbh bd
hastalıktan kurtarmanın çardinl 

lan da büyük bir alim; man~ 
aiyedeki nızamı bozma.fa Dl a) 

lup dünyaların biribirine ç~dll° 
mahvolmasına sebeb olabilecelı a 
da büyük bir llimdir. ı.rf .. .,.,, 

Medeniyet, insan oflunun beJ!l 
hem de "kötü,, vasıflarının uerJeJ!llı' 
sidir. Medeni insan, medeni o~:: 
d&n, daha ahlaklı olabileceği ~bi ır 
laksızlıkta da daha ileri gidebılit· ,ı, 
kenceyi en iyi bilen adamlar, ~ed~ 
yetlcri en eski olan Çinlile~!"~ 
W" :ı"'cu. .. o--lqr,ın_°''~YJL -.. ~k~ 
tır :Arscıı-e Lupııı :taııayyül eliı'u• 
imkan yoktur. "' yl• 

On beşinci asırdan beri A vrup•· _. 
likten yürek temizliğinden ziyade-• 

' " btıı--kaya itibar eder. 'Saf ada~. , . ""' 
her yerde, bir istihfaf tabırıdlfr tl• 

- 1 "!az.ilet ııı memleketlerde dagıtı an blit'"' 
ki.tatlarını" kazananlar, allVI ft atıJf• 
metten ziyade teMsaünıle kartl

1 
Uld 

Mir:'.!lay Lawrence'in hayatı, ;dırı.. 
hayatından daha çok merak. ~y ecfi• 
yor. Yalnız §erre, kötüJUğe ıtıbal' Y" 
yoruz demiyorum: fak at zekin~ıile. 
ratıcı tecellileri gibi yıkıcı teee ztl<ı.. 
rine hayranız. Kadir ve Jcahhll" Jı°" 

k zma.mıı ya tapıyoruz. Noron'a ı -· 
0 

ya.JJ-
ma'yı tutuşturduğu fçfn degı,.!: iitl 
gının ilham edeceğini unıdujU .:yıı
yazamadığı içindir. O deatanl ,ar01' 
yebilseydi çok güna.hlarııu hol 
dük. {Srıtll 

lnsanlann, zekldan fazla bf~ dl
kuvvctlerine itibar edecekltrl ••oli!Jll 
\'jr belki yine gelecek. o zaman .u ·ur· ... 
§Ua,, mı :ırıya.nlar mahkiiın edi~ 
ten hiç kimae onu ara.mai& ~· 
edemez, böyle bir iıi aklıııdaJl tıl,lf 
mez. Fakat öyle bir devirde. 
gibi bir keşfe de imkan yoktur• 

NuruJJah Ata~ 
~--------------------------M ak dona 1 d 

Asalet unvan1111 

kabul etml)·ur 
Londrada:ı l:tUdirili>·or f'le"/il 
Baıvekil Balc!Yin, kabineyi ıf 

evvfl'• 
Çemberlayne teketmeden 11'1;_ııııe"' 
mayısta bütün dehıılnyontarın iıt'
sillerinin igtirakDe yapılacak ot.ıırı rtr•"' 

esıncrı paratorluk konferansına r 
set edecektir. 1ı;r' 

Diı;er taraftan haber erilditirıt 1eiel 
. .., K mar•ll 

halı hazırda Lordlar a fııf alsclO" 
olan Lord Halifır da Raını:~)'i 01,ca• 
naldın yerine Bagvekil muavın 
tır. 11ar ,., 

Tekaüt edilmek arı:usunu lı •eril' 
d' inC ... miş olan Makdonald ken 11 dllr 9'. 

cek olan asalet ı:nvanile ı.or. ~i:f' 
maruı azalığını kabul cuııaY. 
bildirmit tir. 
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~::: ...... 
~~""----~~-=-C'7'0\t1J "e acıonye 
~dBtrincisi, ekser kasabalıların ağ· 
cl...ıadı:. Adeta darbımesel haline 
~Q§tır; fakat İstanbullular bil-

ıt.. ''O?ununu bırakamaz bir tür-
"• dıyorlar .. 
\'ani §U demekmiş: 

~ Köylü, ormandan kestiği dallan 
h 8aatlik yoldan eşeğine yüklemi§, 
~e İniyor. Bir hayvan yükü odun 
or ~. kırk kuruşadır. Yolda, 

&un nrgın bir adama rastlıyor. 

~ita- Hemşehrim, şu dalları at, be· 
§l. 

abjköylüyü ikna etmek bir türlü 
\u l ohnazmı§. Kendisine hatta elli 
tı ruş Verilse bile .. Oduncu, ağaçla· 
~~tl.crce taşıdığı için, onları "ma
lia:t' dıye benimsenniş. Razıymış: 
~·~akşama kadar beklesin, daha 
tııJ·~g:. satsın .. Ama, emeğinin mah
• U~u Yolun üstünde terkedip yük
~18heten hafif, pahada nisbeten 

f :Yeni bir işe girişmek? .. Asla .. 
r ~~.e, köylü zihniyetini, kasabalı· 
' ı.ıoy]e karikatürleştiriyor. 

l(o • • 

~ B.ir hakim de başka bir müşahe
nı anlattı. Huzuruna çıkanlara: 

'cta,-. Oğlum, neye geldin? • diye 
frnış. 

-. Gün almağa. 
~ Y.ani, davanın bir türlü bitmiye
~İirı 111 biliyor. Nasıl olsa. başka bir 
d:.. e tehir edilecek: "Gün almağa., 
'!Yor 

H~·kim: 
~Eğer bunu aklı başında bir 
· ~ söylese, muhakeme esnasında 
~ta ~Ya kalkıyor diye derhal taki· 
ta.fi kalkmak lazım .. Fakat, köylü. 

~etle, samimiyetie söylüyor .... 

• • • 
ııı~ \~iyle hnyattan alınma bu iki 
~: a ededen şunu çıkaramaz mı-

~Köylü için, sarfcdilen iş saatleri
~ 0 ~crcce kıymeti var ki, hatta 

'4~~ hcıiıı bir fırsat i in bile, emeğı-
~a gitmiş görmek istemıyor .. 

'8arfedilen emeğe bu derecede. 
'lıksızca kıymet veren biı: ada
~i d·~cn tut da hükumet dairesine 
t~ı \.l~ünce, onu, süründür, beklet, 
tel~ Bıt, bugün, yarın, gelecek haf ta, 

tek ay .. 

~ i ~asit ve sür:atli iş .. Bahusus köy-
111 basit ve siiratli adliye ... 

(Va - Nü) 

Petrol 
... 

~ •n hisar ı 
~rsız satış yapacak 
~~Yi mahrukah ucuzlatmak için 
~l'tı tın satışmm disipli:ı altına a
~ ası düşünüldüğünü dün yaz
tcl'tıtt~. Bu hususta nldığnmz mii
~tt ~ırn malumata göre hükumet 
'do • benzin ve bunlardan çıkau 
t,l' deleri inhisar altına almağa ka
~ ~erıniştir. Bunun için merkezi 
ıııh~'tıizde olmak üzere bir petrol 
~ 8ar idaresi kurulacaktır. lnhisa· 
~~t'tıahiyeti bir satış inhisarı ola
~tıı· 'r. Bu suretle bugün memleke· 
~:de petrol, benzin ve benzeri 
b\ı}'·~lerin satışına hakim olan dört 
&otı l! kumpanyanın faaliyetine 

\'erilecek tir. 

t!otetrol, benzin ve sair maddeler 
t~1~dan doğruya inhisar idaresi ta
r\tt an hariçten alınacak ve mcv· 
t11 ~~eai~ler de zam edildikten son· 

ı.~~ bır kar ilave edilmeden satıla-.. 
tatı liUkumctin bu inhisarı kurmak
ttq f!ayesj bir taraftan hayatı UCUZ· 

~ b· ~olunda en büyük adımlar· 
11 1:rı~i atmak, diğer taraftan beş 
cır ık zırai programında mahsulün 

~~altlü vas:talarla idraki için müs. 
Dı c en geniş imkanı vermt":ktir. 

~;-to!ayısiyle bu şekilden bilumum 
llt0 1'11 lll~hru~·.ntla i"liyen motörler, 
~ 0bıller, otobüsler, kamyonlar, 

l''lıtk~ "asıtalar istifade edecek ve 
hık 'Yede el'an petrol lambası 
~)!arı on milyondan fazla halk u-

Siyasi 
müsteşarlar 
Dlln vazifelerlne 

başladıJar 
Seçildiklerini dün yazAığmm; ı;iyasi 

müsteşarlar dün akıamdan itibaren ve
kaletlere gtderek vazifelerine batlamı~. 
tardır. 

Baıvekalet, maliye, gümrUk vt inhi. 
sarlar ve hariciye vekiletlerinde siyasi 

müsteşarlıklar ihdaı edilmemittir. 
Hasan Saka ve Recep Pekerin "~ka.. 

)etsiz vekilliklere tayinleri kuvvetle 

söylenmektedir. Bir bütçe vekaleti ih
das e.::lilerek varidat getiren maliye, 
gümrük ve inhisarlar gibi veka1:tlerin 

birleştirilmesi ihtimali de pyia hlinde 
ileri sürülmektedir. Maamafih, gerek 
bütçe, gerek propaganda vekaletleri 
herhalde bu bütçe senesinde kurulma
yacaktır. 

Yeni siyasi müsteıarlardan beşi Na. 
fi Atuf Kansu, Necip Ali KUçüka, Ali 
Rıza. Salah, Yaıgı ve AbdUlm•ıttalip 

C. H. Partisi umumi idare heyet; aza
sındadır. Dün akıam hepsi de arkadaş

larına veda ederek yeni vazifelerine 

baıtamak üzere umumi idare heyetin
den ayrılmışlardır. Bu suretle umumi 

idare heyetinde 5 azalık açılmıJtır. 
Münhallere yeni azalar ııeçilccf'ktir .. 

Ancak Parti umumi idare heyetine beJ 

aza seçilebileceği gibi üç aza seçilmesi 
de muhtemeldir. 

lktrsat müsteşarlığına Mardin mebu. 

su doktor Rıza Levent değil, Konya 
mebusu Ati Rıza Türel seçilmiştir . 

Demir ve çelik 
fabrikalarımız 
Karabttkte temel 
atma merasimi 
nisanın ilçilode 
Kerabük demir '\le çelik fabrika· 

lannm temel atma merasimi nisam:-ı 
üçüncü cumartesi gi.inü Başvekili-

miz ismet İnönü tara:fından yapıla· 
caktır. Cuma gunu Ankaradan 
kalkacak iki hususi trımle Ba~vekil, 
Vekiller, Meclis Rei8leri, saylavlar, 
f ngiliz sefiri ve sefaret erkanı ile ~a
ir davetliler Karabüke gideceklerdir. 

Başvekilimizin Kauabük fabrika 
sının kuruluşu münasebetiyle bü-
yük bir nutuk söyliyııeceği anla~ıl· 
maktadır. 

Sumer Bank umumi müdürü 
Nurullah Esat bu işe ait son hazır· 

• hklann.yapılmasr için şehrimize gel
miştir. 

Bakırköyde kızılay 
l balosu 

Bakırköy Kızrl~ kurumu 10 nisan 
gecesi Bakırköydc Halk Partisi binası 

, salonlarında bir bdo verecektir. 

Balonun neşeli g~mesi için seçilen 

komite hummalı bir surette sah}mak
tadır. 
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Sofyadada kalacakmı 
Bu sabah gelen Sofya gazetelerinin 

hemen hepsi Başvekilimiz İsmet 1n
önünün Belgrat seyahati esnasında 

Sofyaya da uğrayarak orada bir gün 
kalacağını yazmaktadırlar. Gazeteler 

B:: _vekilimizin nisanın on ikisinde Sof· 
yaya v;:sıl olacağını ve ertesi günii ha.. 
rckct edeceğini ilave etmektedirler. 

i ÇE RiDE : 
• lmılr boynelmllel panayırına lttirak 

için Ticaret odasına valti ote.n mUracattar 
çoğalml§tır. Oda, mllracutçıları mU.st.akil 
pc.vyon kuracaklar \'e hep bir a.rac!a temsil 
edilecekler ııekl!ndc iki kısma ayınJ\aktadır. 

1) Buraa. lpclt böcekçiliği mektebi bu senede 
.Adaapz:ı.rı ıcaza merkezinde faaliyette bu• 
lunacaktır. Me!itep nisanın birinde faaliyete 

geı:;ecektlr. 

ı;: Buı;iln snat on sekizde Eminonil Halk .. 
evinde doktor Mazhar Oliman tarafından 
"sinir vo akıl mUesseseleri,, mevzulu bir 
konferans verrecektlr, 

$ Şehrlml:ı:e gelen gümrük \'& inhisar
lar mU.steıarı Adil Oli:ulda§ burada on gUn 
lmılar tetkiklerde bulunacal>tır. 

ı;ı KO.bll Tıp fakUlteainin Türk rektörU 
doktor Hasan Reşat §ehrimlze a;elml§tir. 
Kıymetli doktorumuz buradan dlğer doktor
larımızı alacaktır. 

ı;ı r:ml41< banltasmdıt bundBn bir buçuk 
ay evvel bir cumartesi gUnU hafta tatiline 
muhallt olarak bir daklilo ve hlr memur 
taltıtıklarmdan ba.nka Sultanahmet sulh 
ceza mahkemesi tAratmda.n ~ lira para 
cezıısma mahkCım edılmloUr. 

ı:r Fenerler idaresinin ıo.tın ahnruuı da. 
lıı.yosile bUtUn deniz !enerlcri.cc kıymet kc• 
nulmaktadır. 

• tnekçiler belediyeye mUracaaU:ı ıütç.:

Jcrln kaym:ık alt:r \'e krema altı siltleri 111!• 

tarak yapllltlan hileleri tebarrllz ettirt.n 
bir istida vermişlerdir. Mn.amsfih aUtçWer 
cemiyeti iki tarafı uyu~turnıata c;alı~ma!i· 

t:ıdıı-. 

ııı Gayri mübadiller t~ebbilelerde bulun. 
mak Uz,.rr. Ankaraya .Yenitl<.'n bir :ı:nurahhıı.s 
ı;öndermi~lerdir. 

" Halka ha.,·a tehlilıe&nden 'korunmağı 

öğretmek l~n t"rtlp edilen l<onferan!llardan 
blrinclal dUn tııtanbul erkek ll~esl kon!craM 
11atıınunda \'erilml§tlr. 

• Rall tMfiyede Alpullu ~ker şlrkeUnh 

5,65 

<hlul 5alıJt ôrl• tııııxii ~ ~•ı b...ı. .. 
,_ 4,33 12,20 l:S,49 18.26 1957 4,llS 

GEÇEN SEXE BUGUN NE OLDU: 
tsmet lnönü Afyon lbldcslnl a.çtı. 

da.n.nm ilk celıeai dUn yapılmı§ \'e mUnır 
zamanm bu borç için muteber olup olmaya• 
cağmm tetkiki için muhakeme 29 niaa.na 
kalm1ştır. 

• Anadolu demlryolu obliguyc;ıntan, &kai• 
yon ve mllmeasll ııeııetlerlle, Haydarps.şa 

liman obllguyon \'e mümessil ıscnetlerinln 

Ergani ve Sivas • Erzurum tab\<i!erile te°b" 
diline dilnden itibaren başlanml§tır. 

• Bursa mUddeiumumtııı Cemil Imrahd'l 
yapllacak asrt hapishane için malzeme mU· 
bayaa etmek Uzere ~ehrimlze gelmiştir. 

• Bu ıene Trakyanın muhtelif ~ehir ve 
kasabalarmda birçok panıı.yrr kurulacakhr. 

• Muamele vergisi kanununda tadilat yr. 
pan proje son ~eklini bulmuştur. Bu ~ekle 
ı;-öre gtlınrUktcn mcvaddı lptldalyesinl gc
c;iren sanayi \'ergiıılni gUınrllkte, diğer sana. 
yl fabrikadan ma.I çıkarırlten verecektilr. 

• Yeni Ot'}Tiııcfer kanununa c;öre her na• 
kU vnsıtıuı sahibi vasıtadaki yolcular bir 
kazay u~rarsa tazminat V<'rebilmek için 
~s.bsl salla namına ııigorta edilecektir, 

• Yatalt'ı vagonlar mf!murlannnan J.r. 

muh Lesor! belediye turizm şubesi mUdUr
lil!ltlnc ta~in edilmi~tlr. 

DI Ş ARIDA : 
• Jııponyanm elllııer bin tonılfltoluk iki 

zırhlı yaptıra.cağı ve bunlar 16 ve 18 pu. • 
lult toplar koyacaitt haber verilmektedir. 
Aynı zamanda Japonyanın dUnyııyı ha • 
rette bırakac:üt gemiler meydana koymRk 
ilctldsnnda oldutu beyan olunmakt:ıdır. 

• Jo.pon~·anm. Jı1.pon - tn .. lliz <lostıu>tumın 
te!·mır tcsi•I veya .Tapon • Alman Rn'aşm'\ 
amm tcvııll n-asmdıı mütcrcdrlit rıldıığu b•· 
yan o'ımrnakta<iır. 

• 1'."ııkt tngillz krall diın Ylyanada tngl· 
11~ ııefirll~ birlikte A \'\'Uaturya Cumhurrcl• 
~tnf ziyaret etmiş '"" bundan sonra sefa.rette 
bir rc .. ml kabul t"rtlp olunmııştur. Resmi 
kabulde A,·usturyn Başvrki1i \'e na7.ll"Jn .. ı 
bulunmuştud. 

• Almanyada 12 senelik yüksek mekter-
m rdc ecnelJf 

Yeni pasaport 
kanunu .· 

Ücretle rlo lndirile- · 
ceği tahmin ediliyor 

Yeni pasaport kanunu layihası te· 
kcmmül etmek üzeredir. Yeni layiha 
ile pasaport ücretlerinin indirileceği 
ve Balkanlar iç1n ayrı bir ~ekil tatbik 
edileceği ve pasaportların altı aylık 
ve bir genelik olmak üzere ikiye tef
rik edilerek almmakta olan harcın 
da buna göre taksim edileceği tah· 
min edilmektedir. 

l'\'1emleketimize gelen ecnebilere' 
verilmekte olan ikamet tezkeresi 
harcı için almmakta olan para da bu 
yeni layiha ile tamamiyle ayrı bit 
i}ekle konulmaktadır. Ecnebiler, el· 
!erindeki pasaportla Türkiyede aza· 
mi bir hafta veya on be~ gün kala
bileceklerdir. Bunun haricinde 6 ay 
kalacaklar altı lira ve 1 2 ay kalacak. 
lar da 1 2 lira vereceklerdir. Bu müd
detler nihayet buldukça ecnebiler, :ı. 
lakadarlara müracaatla kayıtlarını 
tecdit ve mezkur rüsumu ödemeğr. 
mecbur tutulacaklardır. 

Dama 
şampiyonluğu 

Yüzlerce meraklının 
lştiritklle başlıyor 
Şehzadebaşında bir kahvede dün 

batlanıası lanm gelen dama maçı baş • 
ıdamacılardan Asaf rahatsız olduğu için 
pazara tehir edilmi~tir. 

Dün bazı hususi maçlar yapılmıştır. 
İzmirin kıymetli damacm Sabri ile Zi. 
ya karşılaımıılar ve Sabri her iki par· 

tiyi de üçer sayı yaparak kazanmııtır. 
Birinci sınıf damacılardan gazcı M~h
met ile Kadri karıılaşmışlar, birinci 

parti sıfır üç bitmiJ, netice pazara kal. 
mı~tır. 

Dünkü karşda~malarda, üç yüze ya. 

kın meraklı bulunuyordu. Bunların bir 
kısmı htanbul dışından sırf dama §am

piyonası için gelmişlerdir. 

dil olarak lngllnce tedris oluııacaktrr. 
• Belçika kralı Leopold dUn de tıı&illz 

kralı altıncı Jorıla B~vekll de bulunduğ'ı 
halde görillmUı7 Ye ıonra Be!tfkaya dör • 
mtıştUr. 

• Kudüsteki İngiliz ord11au Uç güıı ııUrt• 

cek manevralara ba.şlıtmı~tır. 
• hkenderiyede bir hafriyatta ıkincl asra 

ait hlç bozul1™tmt; beyaz mermerdro Yu
nan \'e }{ışır ilAbl!rı heykelleri bulunmut· 
tur. 

• Bulgaristı\ndan hicret eden TUrklerin j 
köylerine fakır Bul;ar:ar yerleftirllmektt· 
dtr. 

• Me§hur !;inli ııin~ma ~,ldm Anna ltRy 
Vıuıgıı meçhul bir oah1s mektup gönderf'rf'k 
20 bin dolar vermediği takdirde yUzUnll ke:
zapla yakacağını blldirmıvtır. 

• lngll!z muhalif am"lf! parti«i etki reis!· 
rıf r,ıı.n.!lburi yaktnda Hltıcrle gorUş:nek Uze 
re Dcrline r,1dccektfr. 

• Yetmi' yqındakl tngi'iz tayyarecbı 

DU•eıı dö Beford tan·A.rf!•ile keyhC1lmucıtıır. 
• nuısrariatanm Ha•l{öy meh~"m"s\n~e 

lrnmcııı bir devlet ht?sabır.a Ca5'1!11uktan 11\l'• 

lu olarak muhakeın" edilen ~ ki•Mcn aıtw
nm müdd,.iumumt ldammı ,.e i ·t•infn mU,.h 
bet k!ircğe konulmasını islf'mtstır. 

• Amerika.da bir ot"bil!I bir köpru,•f' ~a-
rı1rak dcvrilnti" ve llt ' alm••t·r 18 kişi 
ölmU~. be!I kı~ı de a~r ynra.'anmı~trr. 

ı:ı ~chtimlzde 1'ek11"ncn m"'ııhur ta,•ya~e~ı 
T.f"111':n! eran H'nı.fü:~anın Y.~a!kl\•.a !'ehrln· 
d~!r. 

• B"'Cilfa faoıft+ıen rri"i M• l<cn!e,.ıı:ı.,+en 

ÇJ\, •k'":ı go~·ııllııt n komllni~tıl'r t"r:ı~'T· 

rl•J\ ta"& tutulm•:• .• "atımdaı.ih: :·a,.a' ~mn
trr. 

"' Almanyanm Bııdap~te elçı~i ,•on Mac 
kensen. Hariciye nezareti eckreterlltl.ne t•· 
yln oıunmu~tur. Yon Mncl<erucn. Hariciye 
nsun \'On ::'\'e.uralhın damadıdır. 

• Bur tl'kT.lp'e-e nı.ğmen. lta.Jrt ile Ja
ponya araın.ndA. bir ıılyut muahede .ıkdf için 
mUr.akerel'r yapıldığı Romadan bildirilmek 
tedlr. 

C.UMHURIYET'tc : 

.Japonya Rusya 
He harbe 

başhyacak mı ? 
Son be§ yıl, ba;:ı!arm.a 1:imif, ba:.ı

Iaruı..:ı drı c.uli..Jo ı·crcn oJU suale oova1ı 
a.ranıal:la gc:t i. 

"Japoı•y:ı ile r..ıımJa aıa..mıda bfr 
Jı.arp çıl,-.ac~k mıt,, . . 

Ortcırla ıırırnr.:ıı <:Cvirlerde bir değ'/, 
biıı harp ila nura °kafi gc:uc7·• ecbe:ı
lcr vardı. f."al.:.at 110 601:yctlcr, ne de 
Japon1'r böy!c bir harbi gö:.c alama. 
rlılır. Soı·yctlcr u:::nl; ~rk p'yasa·a· 

mı·la kull'lndık1arı ekonomik .W;tcml"' 
Japoııya.rlı 'İ-(l .~!Jasa bunraıııııi crtt r. 
dıkl.arıııı görüyorlar t'.C bu pki11la Ja. 
ponyayı admrnkıllı t:urduk!arım h: • 
scrliyorla.rdı. Bımım için· bir ccplıc 

harbini lihumsu.z l:mluyorlardı. Ja

pmıya. ~c ·"oı yctwrin çekingenliğin. 
den yo11i ara~i el.de etmek için istifa
de 00.iyor. Fakat .za-ptetti!]i her yeni. 
!/Cr ba.şıııa bir, bcUi oluyordu. Böyle. 
lik1.e Japonya halviJ.Yitmı deh.Jetli b.'r 
iktı.sadi buhrana. dü.1tü. [\ikilılaıııı·a. 

yaı·ı.,'fl bu. buJıram arttırmaktadır. Bi. 
MenaletJh Japony:uım karı clföıya 

Tuırbiııi bir an evvel patlatmaktadır. 
Bazı /11gili:: g(lzeteleri bir •müddetten. 
beri Mikad-0 lmparatorlu§umm yeni 
bir harp .sebebi kc.,/cttiği11i haber ue
riyorlt'lrdı. Bıı .'Mbah ı·umhııriyctfo ' 
Muharrem 'P'cyzi ~te bu haberi bi:e 
~u ciimJ.el.crlc tcl..Tarlıyor: 

"Çarlık Rusy~ı hudut işaretlerini 
kaldırdığı için bilhassa. nehir!cre tc. 
sadüf eden hudut Ur.erindeki bin
lerce adanın \'e deltanın kime ait ol. 
duğu malüm değildir. Hudutların 
Japonyanrn istediği şekilde tashihi 

Siberyanın ve dış Mongolistanın 

sevkül.."::yş anahtarlarını Japonyaya 
teslim ~!me.k demektir. Sovyetlcr 
böy!e bir işe razı olamazlar. Bin;e. 
naleyh aradaki zıddiyet ve gergin
lik yakın ~anda bir harbe mün
cer olacaktır.,. • 

AÇIK SOZ'de : 

Bunu n do~rusu 
budur 

Açıl.: Sö~, So/yada rıkatı Zora ga. 
zctcsfoiıı bir yazı.sııı.a cet'(J.p 'Veriyor. 
Zoro, "/Jizim biitiin TiirkJ.crin a.skcr 

· o1dıı1.:1arım iunı odiş;mi.:.i Ronıa.da1~i 

yükac1~ /cışi3t mccli.siııi1ı kartırlarrnı 

ayı>en kopya. ctmi§ olmak,\ 3'Uretinde 
tefsir ediyordu. Etem !:::et Bulgar ga
ıctesiıte "Her Türkilıı bugilıı ı:e dü11. 
deıtbari degtl oldum ol.a.siya asker ol • 
duğu., hakikatini cet.'<lp ol.arak tckrar
lndıktaıı soııra diyor l;i: 

"Kema.l:z.m taklit değil anadır. Biz 
ne ı:una, ne buna değil, kendiken
ditn.ize benzeriz ... 

SON POSTA'da : _._ ______ __ 
Ni!tbin b f r z "!lt 
Herke. in Jı.arbl yal;m bulduğu bu 

güıılcrde nma.:.:'!l; ı:e bimcmmd 11ı11. 

Jı:ibbfmfa lı!uhidd.i.n Birgen tam bir 
t~a.si::.m!c hadiseleri göriiyor ve bize 
bugüJ~ ~;, tahlili yapıyor: 

Dünyanın sulha doğru gittiğini 

gösterir bir nlıimet ortada kalm:ı.
d·ğın:ı cr~re harp elbet günün birin. 
de gelip catacakttr. F-akat. onun 
hıç b~k·e-:-.medik b~r zamanda geldi. 

ğini :;3rnıcmi;ı;in ihtimali daha çok
tur. Eu~rn. Avrupa.da cereyan et
m~!t~e o!an hadiselere bakılırsa b~. 

nüz l•·n zenin ha.rp kararını vermiş. 
,.~ mes'u'iycti üstüne almayı gözü
ne ke;;tirmi'} o1duf;'Unu gc!\~recek 
alame' lere tesadüf edilemez. Bütiln 
devletler için, harbe karar vermez... 
den evvel. hp!letme't mecburiyetini 
hissettit·teri bir h:ıyli mühim mt. 
r 0 le ,·ardır. Onlar bu me!ele!eri 
halleiip b'tirmedikçe harbe giri§· 
mck~en herh3.l:e kaı;macaklardır. 

\~e bö:·le oldu~u müddette. İspanya 
h?rp sahncsindc'·d bu yeni buhran 
da. de,·am edip gelen uzun bir buh· 
ran zincirinin yeni bir halka.~mdan 
ibaret kalmtya mahkQmdur. 
Dil,r,yelinı ki ltcrlyan gazctcc:8'i Dçl.. 

f in.o va!tta.~iyle Doktor A TM'tn dün
yaya yc,ydıgı kehanet doğru çık.~n ve 
hadiseler Muhiddini tekzip etnıc.sin. 

Kara DAVUT 
------~-· 



Arnavutluğun ·ı 
krah şehrimizde 

(Baş tarofı 1 incide) 
razı otm.:amıalar v~ İtalya ile Avwı
turya birleşerek Alman lmparatoru 
Vilhelmden Arnavutluk tacını giye. 
cek bir Alman prensi seçmesini rica 
etmişlerdi. Vilhelm bu işi doğrudan 
doğruya yapmamıştı. Fakat Londra.. 
da toplanan sefirler konferansını taz
yik ederek prens von Vit'i intihap et
tirmiş ve beyaz şayaktan bir Hüsar 
üniforması ve uzun ak tüylü bir kal. 
pak giymiş olduğu halde bir gün bir 
Avusturya Macar filosuyla Vit Draç 
limanında. Arnavutluk topraklarına 

ayak basmıştı. 
Vit'in yanında güzel Alman ve 1-

talyan kadınlan ve bir küçük hassa 
müfrezesi vardı. Arna\'Utlar yeni ku. 
rulacak 'Olan sarayın bu güzel kadm
alrnna. meftun olarak üç buçuk ay 
kadar Vit'i misafir etmişlerdi. La.kin 
tam tas giy,cceği gün lşkodra. canisi 
Esa.t p~ Toptaninin yaptığı bir hü-'' 
kumet darilesi neticesinde Alman 
prensi yanındaki kadınlar ve hassa 
müfrezesiyle birlikte • güçbela canını 
kurtarabilmiş, bir İtalyan gemisine 
ibinercl< geldiği yere dönmüBfü. 

Esat p&§a. Toptaninin Arnavutluk 
istiklalini sır.r başına taç. giymek ın. 
yetiyle ya,ptığı ve hatta l~kodra mü
dafii Hasan Rıza paşay.ı ka.tlettiği bu . 
gUn tcreddiitsüz kabul edilen bir ha. 
kika.ttir. 

Prens dö Vit sonra Alman ordusu 
ile umumi !harbe ginniş ve mütareke· 
9c pek parasız kaldığı için bir sirkte 
numara yapmayı kabul ederek bizim 
rahmetli Zaro ağa. gibi Amerikayı do-
18.§llllst.I. Prens numara.8IIlI yaparken 
Arnavutluğa hükümdar olarak gittiği 
zrm1an yaptırdığı parlak üniformayı 
giyiyor ve üzerine hücum eden palya. 

çoların önünden kaçarak halkı güldü 
rUyot.du. . . .... 

7 mayıs 1914 den bugUne kadar 
tam 22 yıl geçmiş oluyor. O zaman 
bir hayli genç olan prcn.s ~inıdi ge,Ç;
ltin bir adamdır. 

Misafir bulunduğu otelin terasasm. 
dn. beni kabul ettiği zaman yanında 
bir iki delikanlı, genç ve güzel bir kız 
ve asil duruşlu bir bayan vardı. Son. 
re.dan La Baron dö Stokhavzen oldu
ğunu öğrendığim bayan bana bir çay 
ikram ederken sabık hükümdar n~e· 
li bir tavırla bana dedi ki: 

"- Şimai Arnavutlukta kendisine 
isyan edilmiyen bir kral var. Ben ar
tık siyasi jşlerle uğraşmak niyetinde 
değilim. Mısırdan geliyoruz. Yolda 
Benıta da uğradık. Zevcemin vefatı 
beni çok hUznc uğratmıştır. Madam 
La Baron evlatlarımın terbiyesini de. 
nıhte etmekle beni şcreflendirnıi§ 

bulunuyorlar. Şimdi Romanya.da otu. 

nıyoruz. .Burada ibir hafta kadar ka
la.cllğız. İstanbul öyle guzel ki... Ar
mwutJuktan ayrıldıktan sonra ben 
Romanya tabiiyetine girdim. Mc.ıple. 
ketlerimiz hem ıko.mşu, hem dost, hem 
müttefiktirler. İnsan y~lanmca tabi-

ata kar§ı meftunluğu artıyor. Bunun. 
la. her zaman !stanbula gelip gitmek 
arzusunda. bulunduğumu ihsas etmek 
istiyorum.,, 
Çaynnı içince onları fazla rahatsız 

etmek istemedim. Sa.brk hükümdar, 
artık parlak üniformalar, nişanlar, 

kordonlar ve .alayişle alaka.dar olmı. 

yan ihtiyar bir seyyahtaıı başka bir 
şey değildi. 

Beni güler yüzle uğurladı. 
Enaari Bıilend 

Okuyucularımızın mektupları 

Enez nahiyesi eski 
haline kavuşmalıdır 

Nüfusu 95 binden 300 · düşen bu ş:.dn 
nahiye biraz himınet istiyor 

Tral;yanın en şirin ııahiyelerinden 
tıc <:sl~·acn i§lck bir liman olan Erıez
d.cki o'Jı.·uyuculanmı::dan birka.çı bize 
hir meJ;tııp oc.hıderm.i.11cr. Troı11anın. 
'kalkınması -için biiyük gayretler sar. 
f c.4cıı unmmi mü/etti§ general Kti::ım 
Dirilz'in, bımıı nnza.rı itibara alacağı 
ve lnır.asını eski wziyctinden daha 
iyi bir Jıalc so'l..YWCI.ğını ıiim.:t cdiyorn::. 
Mektupta ezcümle §vylc ya::ılıyor: 

"Eskiden 35 _ 110 bin nüfusu oaln 
Enez kasabası, umumi harp ve ~stik· 
lal sa.va.~ı sor.unda oldukça sarsılmış. 
bugün kasnbanın nüfusu 300 c kadar 
düşmüştür. Halk başka yerlere dağıl
mıştır. Böylece adeta bir köy man.za.. 
rası alwı Enezin hiç olmazsa eski ha
lini bula.bilmesi içip dışardan getiri. 
len muhacir vatandaşlardan bir kıs. 
rnımn !buraya yerleştirilmesi lfızım· 

dır kanaatindeyiz. 

Nahiyemizin inki~afına maru olan 
amillerden birisi de Keşana muntazam 
bir yol olmamasıdır. 60 ,kilometre o-
lan bu yol ancak arabalar vasıtasiyle 
\:C o da 14 • 16 saatte alınabiliyor. 

Eğer ~0.5e yapılacak ve motörlü vası
talü.rm :ıe~ o.ısder;ne uygun bir vazi. 
yete konuiucak oluraa Enezin buyük 

bir inkişafa. mazhar olacağı şüphe • 
sizdir. 

Nahiyenin mübrem ihtiyaçlarından 
bırisi de hafta pnzarıdır. Her yerde 
mevcut oian -Ou pazarların yokluğu E

nez koy.illerini - m::ıllnrını s<!tacak 
yer bul:ımad•klarınd:ı.n - büyük za
rara sokmakta :ve herkes bu yüzden 

ancak kendisine yetecek kadar hubu. 
bat \'e saire yetiştirmektedir. 

Burada, son günlerde Enezin nal1i
yclıktcn <>ıkanlaca ~J yolund.ıki rayi. 
ular dn. halk ar:ıemda büyük bir erı. 

di~e uya.ndırmı~tır. Bir kasabanın :;ö
nüklüğünc b~h;n::ıcak çare bu mudur, 1 

bilemiyoruz. M:aamafih bu şayjanm 
nekadar doğru olduğunun bilinmedi • 
ğini rlc JIB.ve ett)'lcliyiz. 

Diğer "htiyil-Çla.rmuzm en başında 
geleni vapursuzluktur, Bütün hayatı 

deniz kenarında bulunmasiyle kaim 
olan lin1ana lhaf tada bir defa olsun 
vapur uğramıyor. Halbuki bize bir. 

kaç saat mesafede olan !mroz adaBı
na muntazam seferler yapılmakta. 

dır. 

Bilhassa. hububat ve hayvan ye
ti§tiren Eneze vapur u;rıyacak olur

sa hem bunları satacal~ mahreçlcr ve 

hem de alacak mallar bulur. Kcşa.n 

ve civarının yegane iskelesi olan na
hiycmizin buna }ı;at'iyctle ihtiyacı ol. 

duğu rcddedilemiyccek bir keyfiyet

tir. 1yi ibakılacak bir Enez istikbalde 

Trakyamn transit ve ihracat merkezi 
olmıya uıunıettir. 

Kasaba civarında ibalıkçılığa gayet 
m~ait olan göller bir mültezim tara. 

fmdan işletilmekte ise .de teşldlfıtın 

kifayetsizliği yüzünden kışın faaliye. 

te devam ec1ilememektetlir. Burada 
kurulacak asri tesisat sayesinde Ça

lıklardan biiyük istifadeler temin cdi. 
lcceği, ayni zamanda kasabada da ye
ni irılerin ve bu suretle i§çjlerin çoğa_ 
lacağı muhakkaktır. 

Bu ihtiyaçlarımızın alakadarlar ta. 

rafından nar.an diltkatc a.lıon~ını 

ümit ediyoruz.,, 

Yunusta 
hadiseler 

( Bp.§farafı 1 incide) 
rasınd<ıl-:i arbeddcr çok şiddetli ol
muş ve 1 İ kişinin ölümii ve birçoi~ 
kinu:elerin yaralanmalnriyle netice
lenmiştir. 

Yerlilerin Fransızlara kar.§J nef
retleri açıkça iz!1ar edHmektedir. Ez. 
cümle Metlui'dc, valii umumi nez
dine celbcdilen Tun uslu bir maden 

- Akşam poıtaır 25 MART - 193 ...-- ,. 

m :!:~~a· .ÇELIK K t\RT ALLAR 
En büyük tayyare ve heyecan f'lmı 
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(Fransıı.ca) 

Milyonlarca halkın hcyec:ın ve, takdirle nl
l:ı§ladığı bu filme V ARNER ~rkcll tarafın· 
dan ı.uo milyon dolar rarffl.ınmu • Amcr•
hanın lınva, deniz ""c J{ara lcuv:vctlcrl l~lirat
ctnılştJr. rllmdc htı\"8 U'l'Jhnrcbe'crlı;ıln f'D 
uchş tlisl, binlerce ka~. deniz ve bombar
dıman tayyıı..eı11rı, ;.Slil.nörlcr,f, parRşUtıcr, 
:ıon clstcm harp ,.<'. mllflnfan vıı.ınt.aları gt'
n::ccelttlr. Ay11ı ZtJ.manda ne~. 7PV1'11 bır 

at:k mC:l"Zµt.ı . 

AR'l' A sinemasında 

l 
Aşk şükranı (L~ RC1)) 51mini görenler ~~ gülr:ıi•ç!er.dir. Fakat 

LUCiEN BARROx - GA6RIELLE DORZIAT ve 40 Genç Kı,ı 

tnrafmclan K 1 z L A R p A N s ı· y o N u güzel filmini göreccJ.cl~ı-
oynanan nğlarc~swa güle~..,. 

Lavrens #Hu a:;llm 7A Y
0

sıo.emosıodl! 
Adı verilen bir Ingiliz 

Fasla Fransızlar 
hizmetinde çalışıyor 

Fasta bir yerde esrarengiz bir in· ı 
giliz vardır ki, civar toprakl.arda 
F rnnsa aleyhinde çalışmakta olan 
teıkilat onun adını öğrendiği ve 
yüzünü gördüğü d~kikada kendisini 
derhal öldürecektir. 

Fransa mandası altındaki mmta
ka ötedenbcri Alman entrikaları için 
fokur fokur kaymyan bir kazan ha
lindedir: hu cntrilcQlar umumi harp 
ten sonra tam iki defo Fransa ile 
Almanya arasında az kalsın bir har· 
be yol açacaktı. 

F rnnsa hükumeti Almanların 
son zamanlarda faaliyetlerini çok 
!ıddetlendirdiğini bildiği için, yerli
ler waşma gidecek ve onlarla birlik· 
tc y~mak suretiyle düşman faali
yetine engel olacak yeni bir Lavrens 
aramaktaydı. Son zamanlarda böy
le bir adamın bulunduğu ve aylar· 
danheri tehlikeli mıntakada cahşa
rak Fransız hükumetine fevkalade 
hizmetler yaptığı havadisleri kulak
tan kulağa yayılmaktadır. 

Bu adamın ismi etrafında çok sr 
kı bir ketumiyet muhafaza edilmek· 
tcdir. Çünkü kim olduğu ania§ıldrğı 
dakikada öldürüleceğine hiç şüphe 
yoktur. 

Yeni Lavrensin hepüz kırk ypşı· 
nı doldurmamış bir lngiliz olduğu ve 
biiyük sergüzeştçiler yetiştirmekle 

tanınmış bir aileden geldiği söylen· 
mcktcdir. Bir vakitler bu adam 
Fransa ve lspanyaya karşı senelerce 
müdqetle harp ctmi§ olan Rif mii
cahidi Abdülkerime hususi müşa
virlik yapmıştı. 

Myhtelif }<abile ve a~iretlerin 
lehçelerini ana dili gibi konu_ştuktan 
başka onların adetlerini de pek iyi 
bildiği için ve kullandığı makyaj sa
yesinde yerlilerden hiç ayırt cdile
mem~tedir. 

Faaliyete ba§lıyalı henüz bir jki 
ay olmasına rağmen Fransız hiik.fı
metine Almanlarm Fas ve Cczaircfo· 
ki gizli te,ş};.il5.tma dair tamam bir 
lis.te V.cTmistir. 

f.ransa istcdc adları yaz.ılı adam
ların kendi topral-larına bir daha geç 
mcşjni bekle.D}cktedir. Bundan ba~· 
ka Fransa hükymcti ikinci Lavren· 
sin saye.sinde l·-b;fo reisle.tinden han 
gisinin radık ve h n('fisinin ilk fırsat
ta aya~a kalkca; nı bilmektedir. 
Buniar)n nrnsında F.ranko isyanının 
lsp:myada muvaffak olur olmaz der 
hal ayafıa kalkaca:kJ;ır pek çoktur. 

arncle-·i 'nliyi ve ordu kumandanım 
ve hüti.in F.ransızlan tahkir etm~tir. 

Diğer taraftım, duvarlara. f" ra~
ŞJZ nşkerlerinin yerlileri katli:ım ct
tikle.ri.ni iddia ~dep bi,rc;ok afi~ler ya· 
pıştmlmıştır. Bundan ba~ka yerli
leri i3ynna davet eden birçok beyan-
nameler de hi.ikuınet tarafından top· 
latılmı7tır. 

l er an Tun.usta. bir isyan hare
ketinin muhtemel dduğunu ntı7.arı 
di~~1~t- ... nbn Fransız hükumeti ora· 
ya b·ı: :ıs n hr.lirı Fransızbrd'ln müt~ 
şckkil yeni takviye kuvvetleri gün· 
dermezc karar vc.rmiştir. 

Tabii .ren!di ilk büyült film 

arn na 
fransızc:ı sözlü büyük aşk romanı başlıyor. 

Baş rollerde: 

LORETTA VOUNG - car~ Atti:Eı!: ... e: 
Pek güzel ~olu ~rumda muhteşe:;:ı bir mevzu. 

llavetcn: FOX JU,R:NAL dünya hnbe:rlcri = •• 
• ._ .. 111m1 ....... ..-1111m ... --.mm __ m•a11!!1""'9'!~ 

Stefan Zweig'in me,bur '~KORKU" l'.-9.manmqap ınult..e!>e5 

~~NAIHI GlECE~D 
Baş rolde: GABY MORLAY 

Pek yakmda SAKAR,!A ~inemos~ 

- MODA DENiZ BANVOLARI 

Cinci Kilo:;u 

Elanek 200.000 

gün ve sn· ı bir saat evveline kacl"\ r kom~:; yen rcblieine 

Antenesku'nun 
• gaie ernıze 

beyanatı 
Bir Maca.r gaze esl 

cev,a.p veri yor 
Budapcstc, 24 (A. A.) - Pe~lcr Lo· 

it gazetesi Romanya Hariciye Nazırı 

Antonesko"nun iHabsburglarm tekrar 

tahta çıkarılması meselesinin beyncl. 

milel l)ir roC'scle olduğunu ve Roman

yamn da. huna. muarız plduğuna daj.r 

ya,rıtı~ı bey~nntmı mevzubnhscdcrck 

diyor ki: 

"Bir "zaman gelecek ki, bu münba.. 
sıran Macnristanm bir i~i olacaktır. 

Çünkü bcyn~lır.i!el miinase9;ıt ~faca. 

rist.anın kra:liyet meseleşiııde açılrça 

karar vcrmes:nc miini olamıyacalt· 

ur . ., 
Hnb"'r - Macar gazetesinin buma· 

kalesi b:r.c cevap \'Crml!i oluyor . .fifa_ 

lılmdur ki, 4J;.ton~!•o Qt;,mül-"tkatmı 

~temize vermiş ve diğer 'ı:ıt•iib-.ı1 
gazeteleri bir gtln sonra bu mühim 
)Tlülülrntı a1:m.1arına mjiş::ı.2cje ett~zi

miz iç"n b:zC:cn iktibas etmişlerdi. 

• · ~·ııdC1I; 
Vs1.ıi<'1.r 1ZJ•}nı}~ 7ı 7: ml !J rt 

(ls'•j;d3 
.AdiU! ta.n:imd:ın .kocası 1.~--ııııtl1 

'l'.opta~ cr.4lcı;".nc1z eo.;ncı . c sf: • 

h .. ~c..r.1ııı • 
sakin i~a.t ajılu Sn ... · .. (.~ 

.. ~.· .. ,. fl • ....t 4ıı:ı boc:amna dn.YO.Sl ı..::.C· ~ CiP. • 
• 16-\)et p 

aleyh l1a..>oti ltanuniycye ıc bile ) f, 

diğindcrı rntidcclycnin t::ı.Js 27.4.fJ 1 

kararı ittihaz ~c tclıkHt:ıt 
1 

,.·c'",, 
n}{a ... , 

salı emı.t 10 na trı.H c idınrn ,r.ıcd . " ge ..., 
ve .. nı:.:ti mrz',:irdı:ı. yın.. cl -~1•• 

ı ···a~ d) takdirde gıyabında tal1.;ı •• 
ırsrarı 

oluna.~~na dair gz~·ap 
1 

ış ol • 
. o.sı m ',. 

mahkeme divanha:-e~ınc -.ybill ıii 
mnlda heyfiyct muoaeo.al~. cll 9)°• 

. bJll!l 
melgflhının meçhul:~·etınc 
nca gnz~te ile de ilan olunur. 

Aeık honuşm_! 
!!!!'!!'h!!F.31 z ; D!f! da a .. rı 
B k k .. ·· ı ... rı::ısm ...,,ı~· a ır oy q~mıı ....... ~ ·yle u· 

KQoti \·osıtıı~iyle Sait aqr~sı . 
µ11a· 

tup gönder~n ok,µyucum '1aktl1• 
d dres ; ~ 11k mektubunı.!Z a 3 

11ertr" 
b .. d ·z., ceaP 1.11· 

gene ~ s ıtun a ~1 - • • 40 • .,. 
istediğiniz sekiz gaz~te ıç~~·oi "i~ 
ruş ~gllamanız tazım geldıil u;ôii'"'' 
-- -· _ _'I• • l• 1 pıl 
dık. J ckrar ~ıyo~u.r. · ck.UJP tJ s· 
gazetelerin t~nhlerını m p tııl 
dirir ve parayı da )·ollarsanıı 
hnlar siz.e Fönderilir. 
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, Unif efendi ile karısı ye,ganc kız
:-ı olan Lcmo.nı bin za'bmetlc, '!Dl.Ü

>'~alar lçindc yetiştirmişlerdi. Gn
'll 1 ı>ek az pnra kazanan, .çok .na. 

u ve kapalı bir aileydiler. 

ltü.nif, sessiz saöasız, yumu~ 
Ilı 'u bir adamdı. Bütün kaza.na~ 
f:c' karısına -teslim ederdi. Kendisine 
u!, harçlığı olarak ayda ancak beş 
di. ~~lırclı. Zaten bunu da harcetmez.. 
~ CUnkü sigara ibilc içmezdi. Gizlice 
8? ba.nkasında biriktiııirdi. Zira ·an· 
l'ii :ııu paraya ihtiyacı olmadığını gö· 

tse onu da eline vcrmiyecekti. 
r~t;ih civanm;ia küçücük bir .evde 
~ otururlardı. Ailece demekteki 
aa ksadım: Münif efendinin baldızı 

beraber1crindeydi. 

1 kınan ço~ yirmisini g~miş bu_ 
~UYor(lu. ıHiçbir görücU bu çekik 
li ta~. evde onu görmeye g~lememiş. 
~ lı!unif efendinin haremi l:Iatire 
~ ~~ çok müteassq> bir kadın c0ldu· 
~ ıçın bu de.\TC uynuyan bir şekil· 

k-.kı~ı yotiştirmişti. Genç kız so
~ağa 51kmnzdı. Hiçbir nrkad~ı :rok. 
~ ; .. ~utün gün C.Yin içinde sıkıntıylrı 
~~ırdı. Ona ev i§ini de y~p,may.ı 
oıa ıetnıi§lerdi. Çünkü eskiden kibar 
ltı tı bu ailenin kızı ortalık süpüre. 
tıı. ~. cama.~ır yıkıynmaz. ~lleri bozul-
~ın (!iye mutfağa da giremezdi. 

to? kıs, bayan Hatice, şiddotli bir 
t\ık nlgınlığı neticesi za.tUreeden 
~n rnuddct yatmağa mecbur olunc~, 
~· 1 ıaruri alışYerişler için genç kı. 
r".J.l. Sokağa yalnız sıkması lazımgeldi. 
~t annesine bUtUn yaptı:klarmm 
:.r b• ır hesaplarını veriyordu. 
llcl.hnr:ı doğru bir nk.~am evine dö. 
"'· :.\\eu. ş.rlmsmdan birisinin takjp et-
>•l:li his3~tti. Döniip b:ı.kmıya cesaret 
-l'l'ıedi. Buna terbiyesi nı~idi. Hız· 
tni~ cY.inc doğru l':~tu ve he· 
· pıdnn içeri girdi. 

'l'eıa~ır halini gören annesi: 
- İ'ı<:'n \·:w? - .diye sordu. 

~ ~ Bir ~ey yok. Geç kalac~ım kQr. 
1Y!c hı~ı kol)t\lm. 

lia~· fJQ ıcc lırmrrı , 14'\ma.z ,kılmak i~ 

~a.~na girdi. J..cmansa pcnccr.ey.e 
t.ı. 

~i deı• onhı:v.n ~ attı.rdn dunun c.v. 
l'~ .bı.ktığım gör(lii. jKalbi ~~ptı, 
\ 1akıarı kızardı. Sonra komşu hak
li a bir ı;cylcr konuştuğunu farket-
· 'f?.\c ba pe öğrenme,\{ istiy.Qrdu? 

b·· '· ,... .., ,.. kızın sakin hayatında 
Uy..ı. ı . . . 

~a ... t · ·l11· hıv;hse olçlu. O gece. uykusu 
ı . ~. Sabablcyjn kalkar kalkmaz ilk 

1 
larl~?ıcereyc gidip delikş.nlmın ora· 
lıı 

1 
:ı. dolaşıp .dol2.§madığmı gözetle. 

~ Oldu. Onu görmeyince fena bo. 
\'~· Akşa.mı sabırsı.z.lıkla bekledi. 

~~~ne nyni .saatte gen<; ndnmın ~yni 
~ n durduğunu göı:dü. Bir şey be· 
l'a; ederek .sok~a fırladı, er:t<etın 

', nchzı hızla gcsti. Te,l_{rar eve dön· 

l.!~,'huı E:ahıs, onı.ı,t),la konı,ımnak te
~ JSUnçle buluıuna.dr. : 

ttt,· tı haı, ibirk~ gQıı ıSırnyln ıdcvam 
t 1

• lil-r a.kşam deJika.nlı e.ypi ~ere 
D duruyordu. 

l"!ıı, nihayet endişeye dü_ştü: Bu, ne 
tı : ti? Bu ndam ne ·stiyordu? An.. 

I\_ ~.haberdar etmeye ktu'.nr Y!!f<li, 
~l ki: 
;; c~.f'.Cn ha!t.ıı ~c gelirken, biri pc· 

rkı .. ~ du§Ui. ~imdi do halli byrolarda 
,~rvor. 

- Sana karşı münasebetsiz bir ha· 
l".ekettc bulunmadı ~n ? •.. 

- Hayır, anne... Bir laf bile söy
lemedi. 

Bayan 'Hatice, bunun kızım alaC4k 
miln8sip bir qrkek olmn:5tnI temenni 
ederek: 

- ıDur bakalım •.• ~caba kimin ne. 
siym~ şu adam? dedi. 

He.men arka odada oturan hemşire_ 
sini çağırdı. Meseleyi anlattı. Münif 
efendi ıtle ~i üuyCu. :Fakat b~ta de
dik ya., .gayet sa.kin bir adam olduğu 
gibi ibu işlerin hallini kadmalra bıra
kıp kahveye gitti. 

Teyze, izdivaç meseleleriyle, aşk o
~ln.nna nlô.kalanmayı pek seYerdi. 
Hemen t~l{lela: 

- Ayol, gidey,im, §Ununla. koml§a
yım ! • dedi. - Bakalım ne istiyor. 

- D~li misin? H~kımızda. ne dü
şünür sonra? 

- Öylc~ae ba.kkalıı sora~~m ... Ma
demki onunla konuşmu.'.ı, o bilir. 

Bayan Hatice, m{l.ğrur bir eda ili': 

- Her i_ş bitti de a.r.t,ık bakkallara 
kaldık. Öy,lc herifleri hususi işlerimi. 
~ ne ka,rıştıracağız? 

Kızıyla }'~lnız kalınca, kadm dedi 
ki: 

- Bu çlelikanlıya. S<:ni takip ettiği 
için kızmıyorum. :Mademki hoşuna 

gitmişsin dosdoğru gelip bizden desti 
izdivacını -talep etmesi lar.ımgelirdi a-
ma, belki kimsesizdir, utangaçtır, çe. 
kiniyor. El altından ~unun kim oldu

ğunu :anlıya.hm da h1ssiyatıru meyda
na vurduğu gün ona -göre cevap verL 
riz. 

Artık iki kadın, 'bin bir haya.le dal
dılar. ~mnnın sinirleri gerilmiş, ne 
Y3P.MJ1,ğını bilmiyordu. iBu hal, birkaç 

gii.n~a <levanı etti. Genç ~1 ~n
ceroden ayırmak kabtl olmuyordu. 
~şuların .ııazar.ı dikkatini celbedc. 
cek diye flnticc hanım kızdı: 

- renccr~en bakmayı sana me
nederim. Konukom§U ne diyecek? 

Bu y~~. ı:genç kızı ~ataca.le gibi 
olğ.u. Sonra bir.denbirc bir gmı deli. ı 
kanlı gel~ oldu. Ne o gün, ne W'te· 
si gijp, ne daha sonra. wtrk biç ):ti,Ç 
göriinmedi. EYde bjn bir faraziye 
yQrlitüldü. 

.Acaba bir .kaza.ya. ım aığrıa.mıştı? Bu 
ne e:dcpş.izl.ikti? l{:ız.la,rına tecavüz ct
tikte.n sonra böyle bir:füın.bire yok ol. 
ma:k! 

Teyw ihanım. :merakından çatlıyor
du. Day3llf1Cla.dr, bir şey almak 1be_ 
hanesiyle bakkala .uğradı ve ~H am· 
s;nda ootdu~ 

- Bir oğlan vardı. 'Her a.kşapı bı,ı
ralara geliyordu. Galiba ahbabını~? 

Sizinle 'konuşuy~du. :Ne -01du ona? 
görünmijyor, ihasta mı? 

- Yok efendim ... Hasta filan değil. 
Evlendi. O .her a'kşa."'fl. bitişik apartı

mandaki niııanhsmı bc-k1iyordu. Bit'L 
birlerine pek yakıştılar. Oğlan da 
zengin ımi zengin! 

1htiyar kadın ~Y.de bun.brı anlatfr
ken, Leman, köşede, uzun bir inilti 
ile inledi. 

~o.yan Hatice hış•ınfo. kwna ~rdu: 
- Ne ..oluyonıwı? aptal ... 
Y c o gUndc:n Mnm kızın -Oeğer~. 

annesiyle t:gy~şjni,n naı:mnda biJc 
sıfıra j9di. 

Nakleden: (llaticc Siircyya) 

HABER - 'J\kşam postasr 

Tonton 
amcanın 

karıs• 

Mi ki 
dile 

a as nda 
58 

azan: iy.azi A'.hmet; 

136 sef:'le ,.evvel bt.ıgü n 
Avrupayı sulh ve sül'" n it'ind yeşata:c "' gı 

sanılan :4my;en musa "'ıa~ı i .. za ndı 
412 sene evve1 b g 

ta ev 
P: d·şa.hıo hunçerli li ü~ de0 o y-u1'arı "a ~~p 

indi, üs; ceset a~1ak la ı ei ın se il i 
Diinkü yazımda 1:36 sene evvel Birden hançerine yapışarak çekti. 

den bnhsetmi§tim. Bugün de 1801 Y1ldınm siiratiyle karşısında ~uran
yıh 25 mart gününden yani gene larrn üzerine ,tıldı. Kölu havnyn 
136 sene e.v:vcl bugünden bnhsede· kalkıp iniyor, :ve her indikçe ayakla· 
cegım. rınm altımı bir ceset yuvarlanıyor· 

136 sene ev~el bugün, Amyen du. Bunu üç defo tekrar etti. Üç kişi 
muahedesinin imza edildiği gi.indür. cansız, upuzun yere uzanmrştı. 
Bu muahedeye göre İngiltere Zey· Birkaçı 8aha ayni akibete uğrı
lan ile 'f rinite müstesna olmak üze- yacaklardı. Fakat uzanan okların 
re bütün fütuhatını iade ediyor. Kap tchdiBi buna meydan venneai. 
miistemlekcsi serbest liman haline isyan büsbütün büyüme istiCla
geliyorClu. Mısır. Fransızlar tara- dı göstermişti. Uunu anlzyan padi-
fmdan tohliye edilerek Türkiyeye h 

şa : 
iaöe ediliyor, Yunan adalarında Tür _ Bin Duka dağıtılsın .. emrini· 
kiye ile Rusyanın müşterek tebaası vermekte geçikmedi. 
altmaa bulunmak üzere Cezairi Seb' Bin duka, ısyanı bastırmağa kafi 
ai Yunaniyc adı ile bir cumhuriyet 
kuruluyordu. Bunlarôan baska in- geldi. Fakat birçok yeniçeri inliye· 

rek öldiirii]dii. Onlara: 
giltcre Malta ve Grocvonun Senjan 
şövalyelerine iadesini. Batavya Al
manya Hclvetya ve halya işlerine 
müdahale etmemcği taalihüt ediyor, 
Üçn'ücü Jorj, Bozna muharebesin· 
denberi büfün İngiltere hükiim8ar· 
larınm taştdıklan 'Franra kralı,, mı
mmı terkeaiyorau. 

Bu muahede ile F mnsa, en kor 
kulu Jakibi o1an lngiltereye arzu 
ettiği sulh şeraitinin çoğunu kabul 
ettiriyordu. 

Muahedt;. biitün Av.rupada bü· 
yük memnuniyet uyandırdı. Yeni 
bir sulh ve sükun devresinin baş1a
drğı umuluyordu. BonnP.art vakti)r
le bir ··harp kahramanı,, say1hrken 
~imdi ''sulh kahramanı., olmuştu. 

Tarih diyor ki: "Eğer Bonapart 
hu aribte ölmüş olsavdı §an ve şere. 
fi lekesiz .kalırdı. Lakin tali "'kendisi • 
için daha pek çok şeyle.r hazırlamış-
tı ... 

1525 yıılr 25 ;nwrt günü 412 se· 
ne evvel bugün lstnnbulda biiyük 
bir Y cniceri ısyanı ba,şladr. Yüzlerce 
Y cniçcri Jbrahim paşanın, Ayas pn· 
ş3nın, Defterdarın evlerini. gümrii
~i.i, Yahudi ma'ha1lesini yağma etti
ler. 

- lsynna tc~vik eden cezasını 
bulur ... deniyordu. 

'Birknç gün isinde her yer süt li
man dlmuştu. Ölen ölmü.§, kalan 
bin Clukaclan kendisine isabet eaeni 
yemekle meşguldü. 

........................................................ 
]larlt.a, baharda ve '(.ayır 

n .c ·siımııd miilfikatlar 
azan; 

N·~11me in Nazil 
Arkadaşımız iza."nettin 

ıNazif .3-'edi mülakattiln i
baret bir yazı serıs1 hazır
lam:ştır. aKarilerimızin bc
,ğenccekkri ve zevkle oku. 
yabilccek1cri derccet!c ori
jinal o1an bu mü1likatlan 
bir'kaç güne kadar neşre 

başlıya cağız. 

1 -KumrularlaJ.onuştum. 
2 - Kedilerle konuştum. 
3 - Aygırlar ve boğalarla ko· 

nuştum. 

4 - Serçelerle konu~tum. 
5 -'Eşeklerle konu§turu. 
6 - Biilbi.illerle konu tum. 
7 - ~1oroslnrla Jconustum. 

~ 

~ 

i . 
i 

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

. 
~ 

T..a!':!unlık dinmiyor, yağmalar 
kafi ~clmiyorclu. . ..................................... , ................. . 

Üç gün önce EdinH~den gelen 
padi~ah Süleyman, Kağıthane kas· 
rinde idi. lsy.an haberini alınca son 
derece hiddetlendi: 

- B n on1a'"a ısyamn ne demek 
oklufrunu gösteririm ... 1Jiyere1t ga· 
zaba ~eldi. 

- Tıiz fesadın mürettiplerini ya
kataym get:inn .. Emrini Yerdi. 

Bu esnada b'ir1.aç kiş'i paC1işa'ha 
gderek a kcr namına para istediler. 
Süleyman: 

- Siz kimsiniz? diye sordu. 
-ASker:iz ... 
- Alacağınız parayı kime vere· 

ccksiniz? 
-Askere \·ereceğiz. 
- H;mgi askere? ... 
- Kazan kaldıran yeniçerilere .. 
- Siz onlardan mısınız? 

- Hepimiz nskeriz. 
Padişah dişlerini gıcırdatıyordu . 
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HARP TEHLiKEsi 
(Baş tarafı 1 itu:idcJ -·-··rımıı'"'Hııunıır ııııı111tt ı · ııııu11ılifllll~ıııı111ıııH1 

rindeki hikiıniyetini resmen garanti s 
edeceklerini de bildirmiılerdir. Bu on 
garanti Frankonun Fulı aakerlerine 
ve İtalyan, Almanlardan mütetekkil 
muazzam ordularına karp bir "mu
ahede,, ile temin edilemiyeceğine 
göre iki demokrat devlet §imdiki va· 
ziyet devam ederae İspanyaya ordu 
ıevkedeceklerini böylece bildirmit 
olmaktadırlar. Bunun açık manası 
ise ~imdilik bir taraf ta Almanya ve 
ltalya, diğer tarafta ispanya cumhu· 
riyeti, Fransa, lngiltere ve Sovyet 
Ruıy'aaı olan bir "umumi hnrp., dan 
baıka bir şey değildir. Ve vaziyet de 
maalesef bu yola gibnektedir. Çün
kü - gene &§ağıdaki telgraflarda 
görüleceği veçhile - ltalyanm, 
F ransanm bu teşebbüsüne rağmen 
uilere iki kolordu daha asker gön
denneğe karar vermit olduğu bildi
rilmektedir. Bugün gelen telgraflar 
cunlardrr: 

Moskova, 25 (Radyo) -
Pari.stcn bildiriliyor: 
Burada deveran eden kuvvetli bir 

§8.yiaya nazaran, İtalyanlar ve AL 
rnanlar İspanyaya asker göndermekte 
devm ederlerse, Fransayla İngiltere 
müştereken Madrid hükumetinin İl'!. 
panya. üzerindeki idari hakkım garan
ti edeceklerdir. 

iki kolordu 
Paris, 24 (A. A.) - Hilnıaıııte ga

zetesi, Musolininin askeri şeflerle gö. 
rüştükten sonra. İspanyaya açıkça iki 
kolordu gönderrneğe ve ademi müda
hale itiliünamc.sine Fraruıa taraf m. 
dan tecavüz edildiği behanesile bu iti. 
lifruuneyi feshetmeğe karar vermi.§ 
olduğunu ya.zma.kta.clır. 

Italyada teessür 
.Moskova, 25 (Radyo) - Pa.risten 

bildirildiğine göre, İspanya astlerin.in 
ve bu meyanda. İtalyan askerlerinin 
de, fena bir vaziyete d~eleri Ro -
mada. btiyük bir t~Urle ka.rşılanmı6 
ve kara gömlekli kıt'alann başkuman
danı hpanyaya acilen yeni takviye 
kuvyetleri göndermek emrini alın!§. 
tır. 

Fransanm ihtarı 
Paris, 25 (A. A.) - Fransız hari

ciye nazırı Delbo'nun İngiliz sefiri 
Clerk ve Alman sefiri Velezek ile yap. 
mrş 9lduğu görüşmeler hakk!nda. mü_ 
talealar serdeden salilıiyettar ma.ha.
fil, Fransanm şimdiye kadar bir uz
laştırma zihniyeti takip et~ ve ade. 
mi müdahale itilafının, müteaddit de
falar ihlal edilmiş olmasına rağmen 
büyük bir sabır göstermi~ olduğunu 
hatırlatmaktadır. 

Ayni mahafil, Fransaıun sabır ve 
müsamahasmm hududu olduğu, bil
haasa şimdi olduğu gibi Fra.nsanm 
müstemlekeleri deniz mUnakalA.tı teh. 
likede bulunduğu zaman Fransa bu 
hududu asla aşamıyacağmı ehemmi. 
yetıe kaydetmektedir. 

Diğer ta.raftan ayni mahafil, !ngi
li.r; imparatorluğu yolunun da. garbi 
'.Akdenizde tehlikeye maruz bulundu
ğunu kaydetmekte ve Fransa ile 1n.. 
giltercnin İspanyaya girilecek yolları 
müessir surette kontrol altında bu
lundurmak ve ecnebi müfrezelerin ye. 
niden İspanyada karaya. çıkmalarına 
mani olmak jçin mü.5terek bir hattr 
hareket kabul etmeleri 18.zmıgeleceği. 
ni ili.ve eylemektcdirler. 

Öğrenildiğine göre Fransız hariciye 
nazırı Delbo, daha mutedil hareket 
etmesi için İtalyanın ürerinde Al
manyanın bir tazyik icra etme.si husu
sunda Alman sefiri ne:r.dinde ısrarda 
bulunmuôtur. 

Snlihiyettar mnhnfil, Delbo'nun her 
iki büyük elçiye vaziyetin vahametini 
anlatmış oMuğunu beyan etmektedir. 

Vaziyet vahim 
Londradnki diplomatların fikri, iki 

memleket arasındaki miinasebatm tn.. 
giliz filosunun Akdenize yollandığı 
sırada had bir devreye girdiği merke
zindedir. 

Vaziyetin vahim olduğu noktasında 
bütün İngiliz ve Fransız gazeteleri 
müttefiktir. 

İngilizce Nyu.ı Kronikl diyor ki: 
''Geri kalan yegane ümid, Fransa 

ile İngilterenin şiddetli müşterek bir 
harekete karar Yermclc.rindedir.,, 

Fransrzca "Jour,, diyor ki: 
"f-'1Tası bir vakıadır ki, 48 saatten.. 

dakika: 
Abluka kararı 

Paris 25 (A.A.) - Nevyork Herald 
Tribüne gazetesinin Avrupa nüshasına 
göre diin B. Dclbos ile İngiliz sefiri Sir 
George Clerck arasında yapılan görüş
me esnasında ftalyanrn İspanyadaki 

gönüllüleri geri çekmekten imtinada 
devamı halinde bütün hpanyol liman. 
larının Fransa ve İngiltere tarafından 
abluka ~dilmesi derpi edilmiş~ir. 

lngiliz amirallığmm aldığı 
tedbirler 

Londra 25 (A.A.) - İspanya vaka. 
yii ıdolayısile İngiltere amirallık daire
si, a2ağıdaki tertibatı almıştır: 

Barselonada Cyolops adındaki atölye 
gemisi, Valanciyada 1000 ton h:lcmin
deki Shropshire kruvazörü, 

Alicante'da ha<;tahane gemisi Mamie, 
Palmada Gipsy torpito muhribi, 
Cartagene'de Aero ve Grafton muh. 

ripleri, 
Cebellittarıkta Küin Eliıabet ve 4 

torpito muhribi. 
Tancada Devonshire kruvazörü ve 

Garland muhribi, 
Saint J can lda Luzda 4 torpito muh. 

ribi ve Vigoda Brazil muhribi bulun
durulacaktır. 

beri Avruparun havası birdenbire ka. 
rarmıştır. Bütün hük:Wn.etler hakiki 
bir endişe içindedir. Musolini bir mu
vaffakıyet.sizliğin altında kalmasını 

sevmez. Bunun içindir ki hariçte bu 
muva!fakıyetsizliğin aksülameli bü -
yük bir endişe ile beklenmektedir.,, 

Fransızca "Oeuvre,, de şöyle yazı. 
yor: 

"Romada mevcud fikir Musolininin 
İspn.nyol siyasetini şiddetlendireceği, 
en kısa. bir müddet içinde zehirli gaz
lar kullanacağı ve mutlak surette bir 
muvaffakıyet elde etmeğe çalı~acağı 
merkezindedir.,, 

Fransız Başvekilinin gazetesi olan 
Populaire gazetesi diyor ki: 

"İtalya tarafından alınan son vazi. 
yetin ağırlığı gözden kaçmamaktadır. 
Emniyet olunacak mahfellerden gelen 
haberlere göre, Grandi "Son hadise. 
lerden sonra,, İtalyanın askerlerini 
geri çekemiyeceğini \'C çünkü "İtalyan 
bayrağının ~erefi rnevzubahs olduğu
nu., bildinniştir. Demek oluyor ki 1-
talya hükumeti kendi ba)Tağının, ya. 
ni ordusunun İspanyol işlerine karış
tığını resmen itiraf etmiştir . ., 

Ademi müdahale komitesinde 
Londra 24 (A.A.) - Ademi müda. 

hale komitesinin bugünkü toplantısın. 
da Sovyet büyük elçisi Maiski, İtalyan 
hÜklımetinin İspanyada mütemadiyen 
artan müdahalesi üzerine hükumetin
den aldığı talimat mucibin~e korr.itenin 
nazar: dikkatini celbetmiş ve şubatın 
ortalarında İspanyada 60 binden fazla 
İtalyan bulunduğunu ve o zamandan
beri bu miktarın bu mühim surette 
artmı~ olacağını söyliyerek bu, ''hal. 
yanın ecnebi bir memleketi ask:ri bir 
tarzda istilasına benzemektedir.,, de
miştir. Maiski derhal hususi bir komis
yon te~kili ile: 

ı - 20 şubattan sonra İtalyanların 
ispanyaya asker ve harp ievazımı çı. 

kardıklannı, 

2 - Muntazam İtalyan orrlusu cü. 
zütamlarmrn askeri harekata iştirak et
tiklerini, tahkik etmek üzere ispanyaya 
gönderilmesini teklif etmi~tir. 

Grandi ve Ribentrop hükmctlerin
den talimat isti;yeceklerini söylemi~ler. 
dir. 

Meselenin heyeti umumiyesile tali 
komisyona havalesi kararfaştırılmı~tır. 

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

bildiriyor: 
izvestiya gazetesi, B. Musolininin 

Libya seyahatinin ve orada söylediği 

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

didi mahiyetinde olduğunu kaydederek 
diyor ki: 

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

yeni İngiliz silahlanmasından ciddi 
surette ürkmektedir. 

Diğer taraftan Libyadaki sembolik 
ehramlara yapılan .ziyaret, herhalde 
M11ırın hakiki ehramları ile canclan ar
zu edilen telakiye bir hazırlık olsa 
gerektir. 

. . w•tal:• 
lspanyadl:t. cum.Jı w<yct faraf l<rrı 1ıa11; ecnebi "!ıtiııiUlii., lctiylc c:ildıgt 

dirdc bıı <lclil:a;ılt ile 1:arısı lspaııyfl tc?htma çıharı:acD.Tdır 

Bütn bunlardan çıkan mana şudur 
ki, geçen sene sonunda vücuda getiri. 
len İngiliz • İtalyan anla~ması, Akde· 
nizde hakiki bir sulh temin etmek şöy. 
le dursun, İtalyan faşizminin tecavüz-

Asileriniıı leri neticesinde vücut bulan tezatların Isp a D ya 
inkişafında bir mütareke bile teşkil et. • 
memiJtir. • 

Fakat, B. Musolininin Libya seya. kral ve kraı· ~eıerı 
batinin "İtalyan satveti tezahürlerinin y 
ve Ccbelüttanktan Bura körfezine ka. JerııneJc.. 
dar bütün Arap dünyası Uzcrindt' hü- Madrit düşecek olursa, sabık kral mayl ''cliplomatik anlatma •• 
küm sürmek hususundaki İtalyan ar- Alfonsun en küçük oğlu Don ]uan fs. tedir. f,.li' 

panya payitahtına kral sıfatile gırccek. Kraliyetçiler arasında en çolc yo-zularının, İtalyan kuvvetlerinin Guada. . b" tsparı 
Jajara cephesindeki hizmdleri ile ay- tir; hulyaları budur. Fransa ya uğm. yet gösteden zat, zengın ır a;da1I' 

Jun kansı olan otuz iki yaşın.la 111 .... ı nı zamanda tesadüfü kaderin bir istihza mıJ olan İspanyol kralcıları hep Bask erıe•· 
· 1 dö Montereydir, Biyaritz de 6 ıcral !'!rdır. Ve bundan dolayıdır ki, faşıst e- hududunda toplanmı~. memleketlerine • 

1
•-

rı·n, İ•panyadaki müdahalelerini kanlı · k · · M d "f d"' · · b k Frankonun murahhası ile sail~ ~Lo&al'll 
" gırme ıçın. a rı ın U<jmeı;mı e . Alfonsun hususi katibi Dük do • rı bil 

bir surette takviye ederek sarsılan şe. lemektedirler. · r.uc 
· · des arc:sıııdnki mül&katı tertıp rcf ve haysiyetlerini kurtarmak ıçın ispahya kraliyet taraftarlannı:: lide. 

Yapacakları yeni te•ebbüsleri rok dik- kadındı. _ d 
1 
... a•;cta bt .. " ::s ri Goikoçea uzun zamandır general _ , .. 

katle takjp etmek lazım gelir. ,, Don Juan hala Roma a 0 1' 611' 

C h 1 d Franko ile müzakerclerd~ bulunmak. rab!r Biyariçe mütenekkiren sı ep e er e tadır. General Frankonun kudr~ti eski "d" k d" 
gı ıp g~lme te ır. . deli· 

Vaz
•I yet kral Alfonsa devretmeğe karar verdiği ince uzun ve çok yakı~pkh -~ır fert· 

Alfonsun da küçük oğlu Do-ı Juan kanlı olan Don juan e:.ilenin d ıı;'~ptel! 
Valansiya 25 (A.A.) _Hava! ajan- • lehine ahttan feragat edc.:eği .anlaııt. leri gibi henrafili has~ah~ın;e n-;iz;ıllet 

l!I muhabirinden: mıştır. değildir. İngiliz bı:hrıyesın r et-
z Al( 1 • k . d ··1· . lig~ e ter ı Guadalajara cephesinde esir c:dilmit aten onsun son zaman araa ra· ve 935 seensın e mu azım 

1 
ta-

t 1 k i'". t..-ı· h d l" E ·1 ba "' onunl b- lik · · p d". A t ·as unvarıırı · olan ta yanlann ye unu il& ı • azır a ıçe va ı e rı"ması ve a ıı - mıştır. rens o s un gat1 
• . . • }: • • f c.ra 1300 kişiye baliğ bulunmaktadır. Daha te Romada bır sınemaya gıtnıesı .ep kınmaktadır ve ağabeysının ol· 

r htı ziyade artacağı tahmin ediliyor. . kraliyetçileri takviye etmek içindi.. üzerine ispanya tahtının ve 13 1'fari 
Bunlardan dört zabit 290 nefer Va. Kan koca ıenclerdenberi dargın olup muştur. 935 senesinde de pre~ses "ıerı· 

lansiyaya götürülmüştür. 1 Mersedes do·· Burbon Sirili ıle e c;yrı yaşamaları birçok müna;caşa ara 
Valansiyada serbestçe gezme~ine mü. sebebiyet vermekte idi. Şimdi:<i barı~ mi~tir. ~ 

saade edilmiş olan yegane esir, çavuş. 

Giovanni Giannelli'dir. Zira saV\1,, hü· -1 ta 1 ya· n dona n·m as 1 n_· fL kumet saflarına Brihuegalda kendi ihti- il~ 

yan1e geçmiıtir. 

Cumhuriyetçiler bertarafta .manevraları lıakim ..• 
Madrit 24 (A.A.) - Müdafaa komi. 

tesi aşağıdaki tebliği neıretmiştir: 
Guadalajara bölgesinde harar~tli fa. 

aliyet olmuştur. Kıtaatımız tazyikleri
ne devam ve son defa alınan mevzileri 
tahkim ;tmişlcrdir. Tayyarelerimiz bir 
çok istikşaf ve bombardıman uçuşu 

yaparak düşmana büyük zayiat ve tah
kimatına mühim zararlar ~erdir. 

mişlcrdir. Düşman tayyareleri Madrit 
ve merkez cephesinin muhtelif nokta. 
lan üzerinde uçarak Alkala ve Hena
res üzerinde tesirsiz birkaç bomba at
mışlardır. Dü?man tayyareleri, avcı 

tayyarelerimiz görününce derhal çe. 
kilmişlerdir. 

Merkez cephesinin diğer bölgesinde 
kayda değer bir ~ey olmamııtır. 

Astlerin bir hücumu 
püskürtllldii 

Madrit 25 (A.A.) - Cumhuriyetçi 
kuvvetler, asilerin Jarma cephesindeki 
şiddetli bir taarruzlarını dcfetmişler. 
öir. 

Asiler Madrit önünden de 
kaçıyorlar 

Navalcarncro 25 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: , . 
Hükümet kuvvvetleri, Maorıt cephe

sinde Las Rozas mıntakasmda bir ta. 
arruzda bulunmu lardır. 

3ooo milis Frankistlerin baraj ateşi· 
ne uğramı;şlardır. 

Buna rağmen La Koronna ve Esko
rial yollarının telaki noktasın.a kadar 
olan mıntaka hükmetçilerin elınc geç-

miştir • 

Alman milletinden hakikati 
saklıyorlar 

Radyodan alınan haberlere görc•Al. 
man propaganda nezareti bütün Alman 
yada Frankonun ve italyanlar_ın boz. 
gunluğuna dair olan haberlcrı ncşret
mcmelerini bütün gazetelere emret

miştir. 
Danzigde de gazeteler Frankon~n 

mağlübiyetinclen bahsedememektcdir. 

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

muhabirinden 
Franko kıtatının hezimetini haber 

vcrmi! olduklarından dolayı muhalif. 

Fransız gaz~teleri l tal yan donan J 
masmm Akdenız manevraları hak- . 
kında Fransız i!'ltıhbarat memurları· 
nm nldıkbrı son malumatı ne~ret· 
mektedirler. Bu malumata göre 
manevraların en ziyade ehemmiyet 
verilen kısmı şu olmuştur: 

,,. 
ripler, gemilerde t?şman v~İoıı'~ 
hildeki karargahlara merbut

1 
u İfu· 

a ara birçok tayyareler manevr 

rak etmişlerdir. etic.e'i' 
J tal yan la r manevraların 1:1 esiııifl 

ni ltalya deniz erkanı h~ar~ı~aatİtl' 
tahminlerine uygun çıkt· ;ı a 

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 İtalyan filolarr bu clü~
man filoya son süratle yetişmek ve 
bunun hareketlerine mani olmak, ri· 
cat hatlarını k~smek, hatta bu dü~· 
man kU'\rvetini imha etmek emrini 
almışlardır. 

dedirler. ~ 

\ Fransız Ticaret 

Bu vazifeye memur edilen ku\'· 
vetler arasında çok ehemmiyetli ha· 
va ve deniz altı filoları vardır. Bütlin 

gemiler harp esnasında kullanacak
ları en yüksek süratle hareket et
mektedirler. 

Manevralar bahriye nezareti 
müsteşarı ve bahriye erkanı harbiye 

reisi amiral Oomeniko Kavernyari 
tarafından idare edilmektedir. 

Sirakuzanm müdafaasına m~· 

mur edilen kuvvetlere amiral Buı.:i 
kumanda etmektedir. Bunun emrin· 

de 7 tane 10.000 tonluk yeni kru
vazör ve bir muhrip fili4tillnsr var· 
dır. 

Düşman rolünü oymyan ;kinci 
filo amiral Bernattinin idare!indedir 
\'e 5 .000 . 7 .000 tonluk b~ knwa-
zörle Sirokko tipinde dört muhrip· 
ten mürekkeptir. · 

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

lcrin Volkzeitung ve Matzcitung ga:c. 
teleri müsadere edilmi~tir. Katolik mcr 

kez fırkası mensuplarından birçoğu 

serbest şehirde memnu olan bir Leh 
Katolik gazetesini Danzigde dağıtmr~ 
oldu'ı:la:ından dolayı tevkif edilmişler· 
dir. 

t Nazırı e 
Teknik milşavırtl 

evlendi .. frafl" 

Paristen bildirildiğine gor~eler'e 
sa ticaret nazın Bastid, se\aP te1'· 
kendisiyle beraber ço.lı~n:ı1~. o oı:ıhıt 

.k .. . . 1 l nmıştır. m · mu~nvırıy e ev e . Je. 
"k .. .. ı"re sıY 

do~rusu teknı • muşav '' 

ıet'"'' r ..ı! Ea,t:d mı mii§aı:iri cV 
daircsiııdlJ 

s .. ıl' 
. . \'İ r o eli' 

Düğün merasimi ~~ş~ deti 'f,,
nın doğduğu küyd~. koY a~ . 
hile yap!lm~ ve bu ınera'h ·yeder h' 

• } q ~a Si nsten ge en tanınmı~:. . t 
zır bulunmuşlardır. d'lk. l 9os,,-Ji' 
· Nnzır Pol Bastid ra 1 11 

partisi erkanındandır .. 
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l{ont Çiyanonlın 
Belgrat ziyareti 
ransızlara göre Yu.goslavyayı 

. 

. Fransa cephesinden 
ayırmak için . 

~iln sabah Romadan hareket e- bu gibi tethi§çileri 11kı bir tarassut , 
d~lya hariciye nazırı Kont Cia· altında bulundurmaktadır). 
un ak§am Yugoslav hududuna 2 - ltalyan tebaalarının Dal· 

, ~lat etmi§ ve Yugoslav hüku- maçyadaki emval ve emlaki mesele
! tarafından emrine verilen hu- eı, 
~enle Belgrada hareket etmiş- 3 - ltalyadaki Yugoslav tebaa· 
l\ont Ciano hl.\ sabah Belgrada }arının mal ve mülkleri meselesi, 

1
atalat etmiştir. 4 - Arnavutlvk meseleleri. 
R~lya hariciye nazırı Belgratta Arnavutluğun tamamiyeti mül-

~~n ~alacak ve Yugoslav Baıvc· kiyesiyle Arnavutluktaki ltalyan te· 
~~~ıııyasi ve ıktisadi meseleler et· sir ve nüfuzu meseleleri Kont Ciano 
ikı~ görüşecek, biri siyasi, diğe· ile Stoyadinoviç arasında Belgradda 
~di 1 k ·· 'k' l müıtakillen görüıülecektir. 'h; 0 ma uzere ı ı an aşma Pravda gazetesi Kont Ciano ile 
Bu ~taktır. Yugoslavya başv~kilinin mülakatr 
dc l ususta bir müddettenberi na küçük itilaf tarafından evvelce 
it "' et arasında cereyan etmekte 

ltlüzakereler muvaffakıyetle muvafakat edildiğini kaydetmekte· 

ı:i§tir. lzmalanacak olan an dir. • ••• 

k derhal mevkii mer'iyete Fransız gazeteleri ltalyan harici-
S~! ıtır. ye nazırının Fransanın kurduğu sis· 

L" ... ~iyettar mahafilde temin e· temi Bozguna uğratmak için ltalya
~ 1 'nc göre, anla§maların ana hat. nın Arnavutlukla olan anla§masım 

Unlardan ibarettir: bozacak yeni bir itilafı Yugoslavya-
~ hı.ı I - ltalyadaki Uata§iler- ya teklif edeceğini yazmaktadırlar. 
~'- tcıkilata mÜ§abih tethi§çi te§· Cianonun seyahati Çekoslovakya ve 
rıı.ıl' hlensup adamların vaziyeti Macaristanda memnuniyet uyandır 
~kumeti bir müddettenberi mı§tır. 

a ıklarıiıdan 
u anmadan 

V <§llt<§lıniôD ~ IF 
i de Tiirkle~e -~ 

ırı·ra ediyorl.ar 
ı. l{•ıa. . 
~ ~h?'da Tilrklere yapılan tecavüz-
~~~~İl1lınül edilmez bir hal almıştır. 

de a. da iktifa etmiyen Suriyeliler 
1'tc dil tecavüzüne başlamışlardır. 
t:ı a~\tUzlerini mazur göstermek işti. 
'""Ut ~adarlar bu defa da Türklere 
". fiili isnat ctmeğe başlamışlar. 

<crıd 
l t crunda neşredilmekte olan El· 

•ı1t •~cteıi Türklerin bir bağa teca
tttık 

ze miras olarak bıraktığı kötülükleri bi
rer birer ortadan kaldıran cumhuriye. 
timiz, bu büyük, milli davaya da artık 
parmak koymuştur! 

Alevi, Fellih, Nuıeyrf gibi manasız 
ad ve iftiralarla Büyük Atatürk kütle. 
ıinden ayrı bir ekalliyet ıibi gö~teril
mek istenen bu yurddaşların tarihleri-
1\, kanlarile ve içlcrile öztürk oldukları 
inkar kabul etmez bir hakikat halinde 
parlamaya ba§lamı§tır. 1lı,~l'?ıl !eri yolunda alçakça bir iftira 

1
'tt111 l~tadır. Bu aatılmıt ıazete ifti. Mitli sevinçlerimizi oldufu ıibi, mU. 
··~ !oyıc devam etmektedir: li ıstıraplarımızı da bizimle payla9mak 

~U ll tahUseyinli köyü Türkleri, Mi. mesut ı:ünlerimiz:de olduğu gibi, karan 
~tlıı cıırıaya ait bağa tecavüz ve bağı ltk .:ünlerimizde de bizden ayrılmamı§ 

1

dir. ~ . dikenli telelri yağma etmi~- olmak suretile damarlarında dola~an 
l Ukumetin bu hi;diseyi nazarı asil Türk kanını bütUn açıklığile isbat 

ibt llarak miltecavizleri ba§kaları- etmiş olan bu insanlara Arap, Fellah, 
lta;t olınak üzere tiddetle cezalan. Nuseyri gibi iftiraları layik ~öremnin 
~İt rıır Umit ediyoruz • ., milli bir ayıp. milli bir günah olduğu. 
~traftan köylere saldıran Türk nu anlamak zamanı gelmiştir. 

t·Itr• 1 Yobaz tahrikçilerin, müsellah Karı~ık bir Arapça konuşan bu kan-
:-vilcc ııı faaliyetinden sonra imdi de da~ ve yur.ddaşlarımmn türkçeden baş· 
~hdit t l:tıetcler vasıtadle Türk ahali ka bir dil konu~malau da artık kendi. 
)~~ Cdilınektedir. Elliva gazetesinin leri için milli bir suç olur. Binaenaleyh 
dıı. 1.hiidise vukubulmuştur. Fakat arap~a konuıı:an bu ırkta"-larımızın bir 

')l 'k )l J< 'I l d~ b 1 a eden ve bu hadise ile alfı- an evvel bu itiyattıı.n vazgcçeerk özana 
ldir Ulunanlardan hiçbiri Türk de- dille5i olan türkçe ile konuşmaya ba~. 
l\d. l::Uiva gazetesinin bu neşriyatı lamaları, kendileri için milli bir vazife-
•U:Ctun Türkleri arasında büyük d' 

h ~" 
• t~ Usule gctirmi§tir. Türkler is· 
~tc~ltrı bu hS.d' scnin tekzibini iste. 
t. 1tler 
·~~t • 
lt '.~ halkr yapı1:ın tecavüzler, is. 

Seyhan vilayet harı komitesi 

Boğazlar mukavelesi 
ve ltalya 

Mlllt küme maçları 

Fenerbahçe 
Bugün Ankaraya 

gidiyor 
Mil1i küme maçlarım yapmak Ü· 

zere F enerbahçe takımı bugün ak
şam treniyle Ankaraya hareket ede· 
cektir. 

Takımın Ankara maçlanna çıka. 
racağı kadro şudur: 

- Hüsamettin - Cevat, Yaşar, 
Fikret, Angilidis, Reşat - Bülent, 
Şaban, Ali Rıza, Naci, Niyazi. Ye
dek olarak da kaleci Necdet müdafi 
Lebip, muavin Esat, ve muhacim 
Muzaffer ayrılmışlardır. 

Kafile reisi Bay Hayri Celaldir. 
Fikret, Muzaffer, ve Cevat işle· 

rinin müsaadesizliği yüzünden an -
cak yarın akşam gidebileceklerdir. 
Fenerlilere muvaffakıyetli oyunlar 
dileriz. 

Be~ ktuşhlar da 
bugün lzmlre 

gidiyorlar 
Cumartesi ve pazar günleri lz· 

mirde O-çok ve Doğanspor takımla· 
niyle kar§ıla§acak olan Be§iktaşh· 
lar da bugün ıehrimizden harekete· 
deceklerdir. 

Siyah beyazlılar geçen hafta F e· 
nerbahçe maçında ıakatlanan Şe
reften mahrum bir kadro ile lzmire 
gitmektedirler. -----Bu hattanın 
hakemleri kimler 

olacak ? 
Bu hafta milli küme maçlarından 

Ankara ve lzmirde yapılacak olan 
karşılaşmaların hakamleri tesbit e· 
dilmiştir. 

Ankar:ır1='1ri F enerbahçe müsa· 
hakaıamıı Galata_ııdrajli NJhadfp ıd:ı. 
re edecegi yazılmt§ i!e de dün ak
şam bu karar deği§mİ§ ve Ankarada 
bulunan Kemal Halimin hakemliği 
kabul edilmi§tir. 

lzmirde 8C;Şikta§ın yapacağı 
maçları da Şazi T ezcanın idare et· 
mcsi takarrür etmiştir. 

Pera Klübü 
Yunanlstana gidecek 

Son gelen Yunan gazetelerinde 
okuduğumuza göre şehrimizin kuv
vetli gayri federe klüplerinden Pe· 
ra, bir ay sonra Yunanistana gide· 
cek ve Ayallon, Panatinaikos ve Q. 
lempiyakos takımlariyle üç maç ya
pacakmı. 

Gene ayni gazeteler İstanbul 
klübünün paskalyede Atinada yapı· 
lacak olan turnu\'a müsabakasına 
girme$i ihtimali olduğunu yazmak
tadır. 

ltalya 
Yunanistan 
Mlllt futbol takımları 6 
haziranda karşılaşacak 

~ld~ 1!lt~nceler ve adaletsizlikten f ev
~d lllUteeıısirdir. 
~>'~ \'İlayet hars komitesi Cum· 
·~ liaık Partisi merkezinde topla. 
lııe ~rı zam~nlarda Suriyelilerin dil. 

Bu sene Fransız milli futbol ta
kımiyle çarpışacak olan Yunan milli 
timi, İtalya ile de karşılaşmak · için 
müzakerelere ba~lamışlardır. He· 
men hemen katilcşmeğe başlıyan 
ltalya - Yunanistan milli futbol 
takımları müsabakasının 6 haziran· 
da Atinada yapılması düşünülmek-

Milano mülakatı esnasında hari· tedir. 

l\r 01adıkl~rı Kilikyadaki muhay-
r-~ ap camiası dedikodusuna cevap 
\...., Ju beyannameyi neşretmiştir: 
~ d altanat devrinde ve 6adece mez 
~~'>~larının neticesi olnrak doğ

ttıı~U bir zihniyet, Çukurov.omızda 
'lı~ 1 l"'cllahhk. Nuseyrilik diye bir 

lırı-ı,~'tı. tnc..,cut olduğu fikrini birçok-
" ııı '--r ı . . . " illa '"'41 asınn yer c~tırmıştır. 

itı ~lı imparatorluğun hemen · ·· 
ti ttıttınc hfıkim olan bir cehaltt, bu 
\;1~alesef asırlarca bcelcml~ ve ya. · 

r. Sultanlar :devrinin milletimi-

ciye vekilimiz, İtalyan Hariciye ·--------------

nazırı Kont Ciano ile gÖrÜ§tüğü za· 
man ltalyımm Montrö mukavelesi-
ne iştiraki de mevzuubahis olmuş ve 
bu meselenin diplomatik yollarla 
müzi.ikeresi kararla tırılmı~tır 

Bu hususta yakında temaslara 
ba.~lanacaktır. 

ZAYİ - 19 / 21 - 11 • 36 tarih ve 
24214 numaralı gümrük beya~ame. 

sine ait 3 / 52 numaralı ve 12000 li
ralık ayniyat makbuzumu zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü oyktur. 

Mühendis GrzıiP. SitıaP. 

- Beygire böyle binildiğfoi tık de
fa görüyorum. 

- Ne yapayım azizim, mı tehlike. 
8iz dii.§il.§ ancak böy1'3 oturnıakla ka. 
bil olur. -

~ ·.,, ..• ~ .. - . ..... : .. ı:~.: . .,,. .. 

Oksford -· Kem r· ç 
Müsabakasını Oksford kazan ı 

Meşhıır Ol•sford Kembriç geçen 

Londra, 24 - Biribirini takip e
den 1 3 mağlubiyetten sonra Oxford 
bu sene güzel bir havada ve kalaba
lık bir seyirci kütlesi önün?e yapılan 
89 uncu üniversiteliler arası kayık 
yarışlarında Cambridge'i 3 kayık 
boyu geçmek suretiyle nihayet mağ 
lup etmeğe muvaffak olmuştur. Mü. 
sabaka pek heyecanlı olmuş ve iki 
tarafın kayıkları da arasua başa 
geçmişlerdir. 

Dan Kalo//'tı m.'lğlup cdcrelc Avrttpa 
serbest güreş şampiyonu tınvmıını 

kt:ı:xınaıı Portekizli Al. Pirreia 

Avrupa serbeşt güreş ~ampiyo
nu Bulgar güreşçisi Dan Kaloff, 
Portekizli Perreyre ile Pariste yap· 
tığı müsabakada mağlup olarak : 
Avrupa şampiyonluğu ünvanınt 
kaybetmiştir. 

Avrupa da 
futbol 

Şampiyona maçları 
Macaristanda Ujpest rakibine 

15 gol attı 

Avrupa futbol birincilikleri mü· 
sabakalarmm son haf ta neticeleri 
§Unlardır: 

ALMANYADA: 
'Vacker Münih 3 Furth O 
BELÇ1KADA: 
Standart 2 Union St. Gilloise O 
Anderlacht 7 Lyra 2 
'Vihte Star 5 Brugeois 1 
Malines 2 Daring Bruxclles 1 
T umhout 1 Malines 1 
Liearche 3 Antwerp 2 
İSPANYADA: 
Espagnol 3 Castellon O 
MACARlST ANDA: 
Hungaria 3 Neuzetti O 
Uype§t 15 Ker 111 O 
Phebus 2 Electromos 1 
Boçkay 2 Szeged O 
F crenşvaroş 1 O Kispest O 
lSVlÇREDE: 
Lucerne 2 Bienne 2 
Grnsshoppers 6 Lugano 2 
Lausanne 1 5 St. Gal 2 
Y oung Boya 5 Chauxde F onds 2 
ÇEKOSLOVAKYADA: 
Klodirao 7 N chod 3 
Sparta 6 Zidenicc O 
Slavia 2 Uzhorod O 
Moravska 3 Prosliyov 3 
Pilsen 1 Victoria Zizkov 1 

Çekoslovak likinde: 16 maçta 2 7 
puvanla Slvaya birinci, 1 :S maçta 24 

scmelercleki yarışlaroıdaıı birinde . 

Oxford, mesafeyi 22 dakika .32 
saniyede katetmiştir. 

Senelerdenberi bir türlü galip 
gelemiyen O.xfordlular nihayet ra· 
kiplerini yenebilmi§lerdir. 

Oxfardlularm bu galibiyetine on 
yaşındaki dümencilerinin de büyük 
tesiri olmu§ ve genç sporcu müsaba~ 
kadan sonra klüplerine kadar arka
daşlannm omuzunda götürülmüş· 
tür. 

Kendine 
emniyet 
kadar olur 

Bir boksör maştan evvel 
hastahaneye rakıbi için 

çiçek bıraktı 
Bundan bir mUddet evvel, Fransada 

çok garip bir had ise olmu§tur. 
Vasat siklet boksörlerden Arnold 

ile Lopez aylardanberi birbrilerine 
meydan okumuılar ve nihayet karşı. 

ıa,mı§lardır. 

Müsabakdan birkaç aaat evvel Ar· 
notd hastahaneye bir buket götUrmilş 
ve hasta bakıcıya: 

- Bu çiçekleri tarafımdan Lopeze 
verin demİ§tir. 

Hasta bakıcı haetahancde böyle bir 
adam mevcut olmadığını söylemiş b-.ı

nun üzerine de Amold ıu cevabı ver. 
miştir: 

- Biraz sonra buraya getirecekler 
o zaman verirsiniz. 

Filhakika Amoldun bu . tahmini boşa 
çıkmamı~ ve Lopez maç neticesinde 
baygın bir halde hastahaneye görürü. 
tünce rakibinih buketini yatağınm baı 
ucunda bulmuştur. 

Kaı'neı'a 
Tekrar boksa 

başlıyor 

Kamera 

Maks Bir ,.e Cone Luizc!en mÜt· 
hiç birer dayak yedikten sonra boks. 
tan çekilen eski yumrukçulardan 
Karncrn, birkaç senedir sirklerde nu. 
mnrnlnr yapmaktaydı. Bu işinden 
memnun olmıyan dev adam, tekrar 
boksörlüğe avdet etmd· istemiş ' 'e 
idmanlara başlamıştır. Kendine pek 
güvenen Karnem: .. Bir iki nylık 
antrenmandan sonra en meJhur 
boksörlerle karşılaşacak bir hale gc-t 
leceğime eminim.,, demiştir. 

puvanla Sparta ikinci, 1 5 maçta 1 7 
puvanla Prostiyov ücüncü gelmek-
tedirler. "" 



Eskiden 
vaziyeti 

ne halde idi, en son 
ve teşkilatı nasıldır ? 

Utaıya, dllııyanm kuvveW "hava devıe··ı 
lerl,, arasında mUhlm bir mevki tutmakta· 
dır. Bu mcvkll f~l.t!t Uderl MU3ollnlye borc.. 
lu olduğunu aı;:ıkı;:a 11öylemek !Azım.dır. Zira 

Yazan: Şekip Gündüz 

:Musollnl yalnız diktatör olduktan !l!Onra 
değU, henUz basit bir Mll!.no ııaylavı 

iken ele lıa\•acılrğm ehemmiyetini anlamış 

ve drrhal propagandaya ba1ıamı7tı. Muso!I• 
nl o zaman havacılığl §Öyle tari! ecliyor ve 
tayyarccllikle ald.kadar olmayan İtalyıın 

gazetelerine §U hitapta bulunuyordu: 
"E r memlekeUn tayyJlreler! o memlekl't 

teki havacılığın vuunınun derecesine göre 
tok kuvvetli, az ku\-vetli Yeya hl('. te.strslz 
olabilir. Matbuat tayyarec!likle alt.kadar 
olmadı~ anda memlekette hava tuurunun 
b1dUıillmek istendiği neUcealne varab11lr,, 
O zamandan bugUne kadar 16 yıl geçmı,. 
tır. Şlmdl Musollnl eatUr ve İt.alyanm kuv
''etlf bir hava ordusu vardır. Buna clalr top
layablldlılimlz en son mıılömatı o kuyunu"· ı 

İtalya hava kuvvetleri iki kısma ay-
rılmıştır: 

- 1 Aanavatan filoları, 
2 - Müstemleke filolarr, 
Fa~izmin iktidar mevkiine gelmtsin

den evvel İtalya hava bütçesi 70 rt"İlyon 
liretten ibaretti. Musolininin ilk i;i bu. 
nu 122 milyona çıkarmak oldu ve ( 1926 
-1927) mali ııeneııinde İ!;.lya hava 
bUtç~sinin 700 milyon liret olduğu gö
rüldü. 

Musolini 1930 yılma kadar hava kuv
vetlerinin bütçesini daha fazla arttırma. 
ğa lUr.um görmeıdi. Fakat 1934 de bir 
milyar 200 milyon liretlik ievkalade 
tahsisat aldı ve geçen yıl ha·ı~ bütçe
~ıne !? o mfiyon liret daha nı.ve edildi. , 

Fevkalade tahsisat eskiyen tayyarele-
ri değiştirmek benzin almak, depolar 
yapml k, manevralarda, tccriibderde 
b'.llun-na~ yeni motörler, yeni hava ıi. 

!ahları satın almak için kullamldı. 600 
milyonu 1934 yılında, 300 miiyonu 
1935 ıde ve 300 milyonu da 1936 da 
sarf edildi. 

Bıından başka müstemleke bütçeleri 
de hava kuvvetlerine tahsisa! ayırmak· 
tadrrlar. Faraza Traolusgarbın 1936 
blitc;csinde havacrhk için 40 milyon li
ret konmuştu. 

Hava nezaretinin teşkilatı 
İtalya hava nezaretinde istişari iki 

komite vardır. Bunlardan biri büyük 
rütbeli zabitlerden mürekkeptir, "Hava 
Şurasr,, admr taşrr. Diğeri motörler, 
tayyareler, meydanlar ve m::ılzeme ile 
me§gul olan teknik komitedir ki en 1 
mümtaz mühendislerden, ihtirc:ı sahiple· J 

rinden, alimlerden tegkil edilmiştir. Bu 
son komite ldoğrudan doğruya Musoli. 
tıi ile temas eder. İtalyan tayycıreciliği
nin bütün esrarı bu komitenin dosya
larında durur. 

Hava nezareti dört gubedtn mürek. 
kcptir. Birinci şube üç kısma ayrılrr: 

l - Hava ordusu. 

.. 
J 

2 - Kara ile birlikte çalışan tayya. 
reler. 

3 - Deniz kuvvetleri ile birlikte 
çalışan tayyareler • 

Hava ordusu hava harbi yapmağa 
ve italyaya bava emniyeti vermeğe 
memurdur. Hava ordusu te~kilatının 
çekirdeği "Iilo,,dur. Hava gruplarında
ki filo sayıları biribirine uymamakta
drr. Hava alayları da muhl~lif hava 
gruplarından mürekkeptir. Bir alayda. 
ki grup miktarı diğerinden az veya 
çoktur. Birkaç hava alayı birleşince 

"hava livasr., admr alır, ve "h:ıva fırka
ları., bu livalardan bir kaçının birleşme
sile te§ekkül eder. Birkaç fı:-kar.ın bir 
kumanda altında hirleşmesile merdana 
gelen kuvvete ise "hava donaıımdsı,, a. 
dı verilir. Hava ordusunda 4Z filo gru
pu vardır. Bunlar birkaç büyi.ık rütbeli 
kumandanın emri altında bulunm;ıkta
öırlar. 

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 teşkil ederler. İtalya. 
nın bir tane tayyare gemi!İ v3ı:dır: 

Miragliya 

Yaprlmakta olan 35 şer bin tonluk 
büyük harp gemilerine- her biri dörder 
tayyare fırlatabilir kudrete mancı-
nık (IJI) !ar yerleştirilecektir. 

Tamir edilen Çezar ve Kavur adlı 
zırhlıların orta taretlcri !;ıkanlmış ve 
buralara dörder tayyarelik k::ıtapultlar 
konmugtur. 

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

Fakat deniz tayyareciliği İta!} an hava 
kuvvetlerinin en zayıf unsurudur. Meş
hur havacrlık mütehassısı Mavarino son 
makalelerinden birinde diyor ki: 

"İtalyan deniz tayyareciliği kendi
sinden fayda umulacak derecede lcuv. 
vetli harp vasıtasına benzemiyor. İtal-
yanın, sahillel'deki üslere dayanarak 
donanmaya yardım edecek hava kuv- 1 
vetlerinin haricinde bir açık drniz har. 
binde donanma ile birlikte çalr~abilecck 
hakiki bir deniz tayyareci!iğinden mah
rum bulunduğunu sanıyorum. Zaten 
İtalya da sahildeki üslerine dayanarak 
denizde harp edebilecek iyi ve tecrübe· 
li tayyarecilerin sayısr da çok değildir. 

İtalyan tayyarecileri üç kısma ayrı. 
lırlar: 

1 - Pilotlar ve rasıtlar yani bilfiil 
uçanlar. 

2 - Karada çalışanlar 
3 - Mütehassıslar. 

Açık denizde donanmanın faaliy etine ittirak edebilecek bir kuvvet 
~ addedilemiyen ltalyan deniz tayyareleri. . 

18 temmuz 1936 da neşredilen irade
den anlaşılıyor ki uçan zabitler beş 
hava donanması kumandanı general, ye
di hava fırkası kumandam general, 21 
hava livası kumand~nr gencr~l. 68 mi. 
ralay, 166 kaymakam, 160 bir.başr, 676 
yüzbaşı. 652 birinci ve ikinci mülazim
den ibarettir. 

Bu 1.155 hava harp zabitine. tayyare 
meydanlarında ve imalathantltrde, ra
sat merkezlerinde çalışan 538 zabit ile 
müte!:ıassrslar kadrosunu te~kil eden 
140 zabiti tde ilave etmek lazrmdır. 

Tayyare meydanları 
Hava ordusunun emrinde, 1922 sene. 

sinde ancak 28 tayyare meydlm vardr. 
1933 de 81 meydan yapılmıg bulunu
yordu. Gene 1933 yılında hava kuvvet
lerinin 4 O krşlası, kumanda heyetlerine 
mahsus 100 binasr ve diğer işlerde kul. 
tanılan 800 muhtelif !dairesi vardı. 

Hava mmtakalan 
16 temmuz 1935 de verilen bir karar 

ile İtalya dört hava mmtakasma ayrıl
mrşttr, Birinci mıntakanın kum;.nda he
yeti Milanoda bulunmaktadır. ikinci 
mıntaka kumandanı Padu'da oturur. U. 
çüncü ve dördücü rnıntaka kumandan
ları ise Roma ve Baride bulunurlar. 
Sardünya hava kuvvetleri kumanda 
merkezi Kagliyari kasabasıdır. 

Hava ihtiyat zabitleri ve 
neferler 

Hava ordusunun fen şubesi 240r mil· 
hendis ve 185 zabitten mürekkeptir. 
Hava nazın ayrıca 1500 ihtiyat zabiti 
1500 küçük zabiti kısa müddetlerle em. 
ri altında bulundurmak salahiyetini ha-

izdir. Hava ordusu emrinideki kıtaatta 
30,396 nefer vardır. Gene 1936 karar
namesile, bc:hriyeye asker yazıldrKI gi. 
bi hava kuvvetlerine de gönüllii toplan

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

rın içinden en iyileri seçilerek muvaz. 
zaf hizmetlere alınmaktadır. 

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

la ehemmiyet verdiği şey tayyareciliğin 
tekemmülü için çalışan enstitii ile pilot 
yetiştiren ali mekteptir. Fenni hava 
tecrübelerinin ve yüksek hava tahs:r~in 
ali idaresi ıcloğrndan doğruya Musolini
nin elindedir. Fenni çahşmalar ve tec. 
rübeler ~u merkezlerde yapılrr.aktadır. 

1 - İrtifa §Ubesinde 

2 - Desenzano'daki büyük "!Ürat 
mektebinde. 

3 - Roma ve Torinodaki yüksek 
mühendis mekteplerinde. 

Bütün İtalyan hava kuvvetlerinin 
merkezi laboratuvarı ise Romanın 25 
kilometre şimali şarkisindeki Monte
çelyodadrr. 

Burada malzeme, iptidai m:1dJeler, 
yapılmış olan ve uçmakta bulunan tay
yareler üzerinde ayrı ayrı tecrübeler 
ve incelemeler yapılmaktadır. 

1935 nieanmda inşa edilen bu mües. 
sese ııon günlerde birkat daha genişle
tilmiş ve büyük bir "sun'i frrtına 'daire
si .. ilave edilmiştir. 

İrtifa şubesindeki pilotlor normill ola_ 
rak 12.000 metreye çıkmaktadırlar. 

Bunhrdan pilot Donato 14,433 mctrcye
yükselmiştir. 

Garda gölü kenarında Descnzanoda 
Mare~al Balbonun açtığr yükstk sürat 1 

mektebinden diploma almak ı-rey güç
tür. Bu mektebe kabul • edilen talc\x:le· 
rin her on iki tanesinden ancak beşi 
yahut altısı yüksek sürat pilotu diplo. 
masr aiab:lmeicte:iir. Bu d;plomayr 
almak için üç kilometrelik bir sahada 
saatte 500 kilometre süratle ı•çabilmek 
lazımdır. 1934 yılı ilkteşrininin 29 un
cu günü pilot Agello Firançeskonun 

ltalyan~~ büyü~ hava nakliyat k1•:ıpanynsı ~ Littoria'~ I~ 
~sta ve yuk la§ıdrg~ şeb~~e ve k_ulbnlrgı tayyare tipleri. (Bu~ 
yukderede İtalyan 'ırketinın faalıyette bulunduğu zamana aitw•) _. 

saatte 705 kilometre süratle uçtuğu yer tayyare ile yolcu taşınma~~..;."; 
burasıdır. nenin nisanın'da S. t. S. A 'ôflf' .. - fi" 

İtalyan hava sanayiinin fen bakımın- Iiana Servizi Arca yani (ltaly&ll jJ) fi. 
dan bir hayli kuvvetli olduğunu k~bul seferleri şirketi) kuruJmut •'~ 
etmek icap eder. Milano ve Torino po. yare ilk seferini (Torino-: ı'tJI! 
liteknik mekteplerinde birer aerodina- arasında yapmıttır. 1930 da ıll rf /!!':_ 
mik Milano, Pize, Napoli ve Ceneve tayyarelerinin yolcu nakle~:~· 
mühendis mekteplerinde de hirer aero- ke 11.000 kilometreyi aıııut o-_Jtlf'_ 
dinamik profesörü 'ders vermektedir. du. Bu süratli inkişafı üç yıl~ 

Tayyarecilik müesseselerin<.le çalııan tün ~ebekenin yeni bir tefkili• 
bütün muallirnll'" '-·-· - ...... ı,'Crrnrl:ı •-ı..: .. -·· · ""• .. · ~ · • .. 
mektepler müfettişligi emri altmdadrr. kumpanya kuruldu ve s.t.SJ """' 
lar. Bu mekteplerin ba§lıcaları şunlar· N.A. adlı şirketler bu kuJnPd 
dır: diler. • bili~ 

1 - Roma hava harp mektebi. Ala Littoria biricik d~ğillt 
1
M,I 

Bu mekteb~ yüzbaşılar kabul edilir- \ta milli bir teş.kilat ha.tınl al~~ 
ler ve iki sene okutulurlar. Ayrıca hu. hava nezareti ıle bu şırket ~ .. fb~ 
susi bir ku:-s vardır ki kaymakamlara yıllık b:r mukavele aktediJ~ ~ 
mah"lustur. Bu mektep mez•ınları ha- talyada hava nakliyatını in ~ 
va erkanıharbiycsini teşkil ederler. cek ve buna mukabil devlet ~ 

2 - Roma mühendis mektebi. yardırn görecektir. Bu ıutet ıttfll' ~ 
1 Q?.6 da açılan bu mektepte hava ki Air Trance şirketine pek ı:., ~t 

mühendisleri yctistirilmekte Jir. kat Fransa hükumeti muka• rı lt-' 7 .. 

3 - Kazert hava akadcmi3i. hince şirkete yaptığı yarcfılllll /JI IJC-
Bu akademiye askeri liı:ıeler me- azalttığı halde İtalya da de•~ 9/' 

z~nlarr kabul edilirler, dört yıl okurlar, toria'ya gelen yılda geçen ıtJI"' 
zabit olurlar. tahsiı; ı: t vermektedrr. Fard•~tt t'. 

1937 bütrcsinde 58.ooo.ooo İhtiyat zabitleri için iki yıllık ayrı :ı 
n dig- i halde 1937 - 1938 _., bir şube vardır. uçüncü bir kı~mı daha • ,.,-

vardır ki buraya yüzbaşı rütbesindeki 66.889.7oo liret vere~e~';;,.frttl ı tJ' 
zab!tler kabul edilirler ve yüksek tay. Ala Littoria şirketı bir ~ 

den 30 haziran 1935 e •. dat .. ~ yarec:lik dersleri alırlar. th'~ 
yıllık müddet içinde e_.ıa _ ... s.J .. -~ 

· Pilotlar ve rasıtlar için ayrıca muh- üç misli fazla iş görmi.it 1-- r. t.,a7:-:. 
telif mektepler vardır. Bilhassa Kapu- kilometrelik uçuşlar ya~_....b iİ' 
daki mektep cok mükemmeldiı. 1935 yol:u tayyc:releri 3g şehir::;;;~ 
senesinde heva mektepleri r.:i.ifettişliği mektedir. Nakliye tayyare OO ~--
6.000 mütehassıs pilot yetistirmeğe ka. 00 ·k n U ._.t 

!anların sayısı 5 ı e ._ .. 117.,_ 
rar verince Roma, MiJano. Napoli, Ve- Sivil layyarecili~Orl Jllll"~ 
nedik sanayi enstitülerinden ~e istifade merkezle 
cdilmi~tir. · il t1t ,,, 

1935 de İtalyan sıv ~.J 
Malzeme yenileştirili~·or bütün faaliyetini ş~r~i •:,. ~-,.,._ 

Son aylarda büyük bir sürat ve cici- Avrupaya hasretmı~tı. 1 Jl~-I 
ciyetle İtalyan hava kuvvetleri tensik doğru tayyareler Bıngad. .__.., ~ 
edilmekte ve uçuş vasıtaları yenileşti. mara ve Musavvaaya ----=~· 
rilmektc:lir. 1936 mayısında biitün eski dılar. Şi:ndi haftada Ü~ e. 
bombardıman tayyareleri hizr.ıetten kal Adisababaya muntazarll IJ.-.:dl·~ 
dırılmıJ yerlerine hep y<!ni sis~cm bom- işlemck~edir. Habeşi~t~ 
bardıman tayyareleri konulmuştur. Ha- va naklıayt şebekesı ...... § 
va ordularının 13 üncü yıldö'1iımü me. Fakat kumpanya ttalya .. ~, 
rasimi yapılırken Littoriyo hava me-y- turistik seferler yapmal8 , -:;.ar 
danında S- 81 Savoya, mode-li üc; mamıştır. ıet .e ·~ 
motörlü 120 yeni bombardıman tayya- Şimdi gün geçtikçe~ ~~,;,S-
resi ıı;örülmüştür. ler hava propagandasrnlCfub'll ~ 

19.15 yılı başlanıı:ıcındı hava ordusu tedirlcr. İtalya Aer0 • (it· t1• ;-: 
1.219 harp t:vyares!Je 881 ih•iyat tay. miş, bunun yerin~.e bel~~~ 
yare len mürekkepti. İtalyan hııva kuv- adlı bir yeni teıekkul ı. ~ 

., ·ı · merkcl ._.. vctlcrini:ı hüyük bir f;rnlh et 1österdik- mın 3c. vı ayet lif ,,_ 
leri Habeş harhi -:iddetlendikçe bu ıa. şubesi ve dünyanın nıuhte ed .e 1111 
kamlar artmıştır. }erinde 22 murahhas be1 .!11f 

Hava naliliyeleri bin.,.., vud.r. . . ııı~ 
ttaryan hava nakliyatına cathi bir Binaenaleyh de~ılebı~ 

.. k l . . d • sal1-da ha- ..-areciliği tam isltım_ lecn _ .... ..., goz atma on vı ıc;ın e oıı .. J -UI" 
dir ve. faşist dev etın Ş..-.. canlmış olan ilerlemeyi de anhmağa 

rından biri de budur. kafidir. 
italyada ancak 1926 sen~indenberi ( •) Katapult 
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~-·····iia~iii~i:i-i-iı 
nıuharip 
kraliçesi 

''kraliçe Çand, 
Parlak gün ııığı Çand, 
'Y ~nilinemi~ muharip Çand ! 

~ Vır..3u, bir süt denizinde sükun 
de u_yurken ölen, bedbaht Çand,, 

\7 IRMl beş !ene evci Hindis
( tanda, bir ziyafet esnasın -

~ da, güzel bir rekkasenin o· 
~Unu seyrederken, onun ihtiraslı 
ltri hdan dökülen bu sözleri de def· 

l'l1~ kaydettim. 
~Bu şarkıda adı geçen kraliçe 
~d bir efsane değildi. Çand ha
~. t:n ya7amı~a \'e dünyanın bir 
°t'..!!ı:nde hiiküm sürmüştü. 
~Ol\ altmcı as:-ın ortalarında Hin· 
~ .. nın birçok kısımbrı tamamen 
~unkü gibiydi. Yalnız, bugün 
~ e.nkelelerin, maymunların ve sa· 
ltı-~ dilencilerin melcei olan harabe· 
~en birçoğu, o zamanlar muhte· 
~ tnnbctler, saraylar veya muaz-

kalelerdi. 
~'tt Bu anlattığımız kısım, Hindista· 
'ıtla Cenup havC\lisidir. Bilhassa , a· 
I~ tdanberi, yatağında elmaslar bu 
~n Krişna nehri yanındaki mm· 
Ilı ··· Bununla beraber, anlatacağı-
lı v k •w• l ~ b a ·anın cereyan ettıgı sene er· 

tcrı :1 nehrin mahcup suları kan 
}'~6ıne boyanmış ve kuvvetli ecre· 
~ 1• kıyılarında can vermiş binler-
~uharibin cesedini sürüklemiştir. 

~C: ,, ·il.hakika burada, iki muhtelif 
~hı:~ın reisi olan Hüseyin Nazım 
t-~ ıl"", Hint prensi Bejanuger a
t~ı!:tla şiddetli muharebeler olmuş-
e ·. Her gün muharebe meydanına 

>•(1 ~~vvetler getiriliyor ve her ta· 
~· llı\tlctnadiyen tahiyelerini değiı· 
!ar')lordu. Fakat müthi§ boğazlama· 
~tvam ediyor, iki taraf da topra· 
~\ı n bir karı§ bile vermiyordu. 
tal harebe lilleri ve develeri mühim 
~t 0Ynıyor, hele filler büyük tahri-

Yapıyordu. 
t~er çarpışma gününü takip eden 
~ ler, tasavvur edilemiyecek ka
ç~ t~:i bir manzara arzediyordu. 
~ u, gündüzden öldürülmüş ku· 
~ danlann cesetleri toplanıp eh
"c t l~r halinde yakılıyor; iman yağ 
~ lınin kavrulmasından çıkan alev 
ai,j~d~tahğı acaip ve korkunç bir 

U~e çeviriyordu. 
l'ııı> E:~rafta çakallar dolaşıyor ve du· 
~ dınlenmiyen uluyuşlariyle ge· 
lı.J daha korkunç ve evhamlı bir 

c getiriyorlardı. 
~~cak, o mıntakalarr görmüş o· 
~ r, oralarda yaşıyan insanların 
~~ hakkında bir fikir edinebilir-

• &rikulade uzun boylu ve ada· 
~ . .. ' 

lidirler. Asırlardanberi hükümdar
larının gururu olmu§ muharipler ... 
işte böyle ;nsanlardan, nihayet her 
iki taraf da, bu karşılıklı tahribatın 
ooşluğunu ;:ınladığı zamana kadar 
binlerle ölmüştü. 

r\:1ütareke şartlarını görüşmek ü
zere her iki yandan da murahhaslar 
seçildiği zaman herkese bir ümit gel
mişti. Bir hnfta geçmeden 11ulh ak
tolunduğu gibi, bu yeni dostluk, iki 
izdivaç merasimiyle de takviye edil
di. Nazım Şahın oğlu, prens Beja· 
nugeı'in kız kardeşini C\lıyordu. Bu 
hikayenin mevzuu olan kızı prenses 
Çand' da, doğrudan doğruya prens 
Bejanuger'e vararak Bejayor kra· 
!içesi oluyordu. 

Ç 
AND o zaman, daha dokuı 
yaşında bir çocuktu. Hin. 
distanda dokuz ya~ında bir 

kız rncuğunun evlenmesi ~örülme· 
miş bir hadise değildi. Küçük prcn· 
!CS, bir filin sırtında olarak mera· 
~imle söraya getirildi. Ve şarkın 
bütün ihti~amiyle kendisine bir dü
ğün yapıldı. 

Bunu takip eden scnelrde kraliçe 
Çand, kocasının, yanından ayrıl· 
mak bilmiyen bir arkada~ı oldu. O 
nereye gitse, beraber gidiyordu. O 
zamanın adeti veçhile, ııarayda ka· 
dın1arm terbiye Ye ihtimamına ter· 
kedilip kalacağı yerde, kocasının ha· 
yatına ortak oluyor, onun üslubu 
üzere yaşıyordu. 

Kraliçe Çand'ın spor, açık hava 
idmanlarına temayülü vardı. Mü
kemmel ok atar, kılıç oynar, en zap· 
tedilmez atlara biner ve bu mahare· 
tiyle erkekleri :yaya bırakırdı. 

Bir muharip olarak, ayni ccsa· 
ret ve rnaha.rete malikti. Kocasının 
saltanat zamanında vukua gelmi§ 
birkaç hudut çarpışmasında daima 
onun yaırıda mücadele etmişti. 

Bu a~.!;. hava sporları, kendisine 
harikulade bir adali inkişaf vermiş· 
se de, güzelliğine zerre kadar tesir 
etmemiş ve onu, gene munis ve 
tatlı bir KADIN olmakta alıkoymuı
tu. 

Herkesten daha yüksek olmak 
hırsı, onu mtikemmel bir dilmaç ha
line getirmi§ti. Türkçe, Farsça, A
rapcayı ve bazı Hint lehçelerini na· 
dir rastgelinir bir seyyaliyetle konu
şuyordu. Bilhassa bu hususiyetini, 
elçiler heyecanla takdir ederlerdi. 

Kraliçe Çand'ın meziyetlerini 
nakletmek sütunlar duldurur. Yal· 
m2 onun, hakiki bir sanatkar oldu· 
ğunu da söylemeden geçmiyelim: 

Bazan akşam iistleri, renkli batılar. 
dan sonra, hala öğle gÜnC§inin sıca· 

' Jr~ bir fil sırtında ve Of.lyiik mcra.rlmle getiri1d4 

Abbas llaıı kraUçc;ıiıı ayrıl~larıı:a kap andı: 
• - J(a;ıı:ı::, can:nızı l:w·tar.m;;! 

ğını taşımakta olan perdeler kıvrılıp 
da, halk balkonlara çıktığı vakit, sa
raydan doğru güzel bir musiki aleti· 
nin tatlı sesi, dalga dalga kulaklara 
çarpardı. Bunu çalan kraliçe Çand· 
dı. Herkes onu, bir kumru gibi din· 
lerdi. 

İşte kraliçe Çand'm hayatı böyle 
sükun, gi.izellik ve makul bir 7C\.'k 
içinde geçiyordu. Ancak, saadetini 
bozan, yahut tamamlamıyan bir 
şey vardı: Çocukları olmaması .. 

On altı sene meyvesiz. bir izdivı:v·· 
tan so-;ra, doğrudan doğruya bir 
veliahda malik olamıyacaklarına ka· 
naat getiren kral ve kraliçe, bir ev· 
latlık edinme~e karar verdiler.Tahta 
varis olarak lbrahim adlı bir çocuğu 
aldılar. 

Ç
OK sürmeden kral öldü. işte 
bu sırada idi ki, kraliçe 
Çand'ın hayah en hailevi 

safhaya girdi. Tahta geçen ibra· 
him, henüz bir çocuk olduğu için, 
kraliçe Çand onun naibi tayin edil· 
di. Zaten, kocasının sağlığında 
bütün devlet işlerine vukuf kazan· 
mış olduğu için, ondan daha uygu· 
nu da bulunamazdı. 

Saray müşavirlerinin ne seciye
de adamlar olduğunu bilirdi. Hariku 
lade bir dikkatle, onlar arasında in
sicamını muhafaza edebiliyordu. 
Fakat kralın ölümii, bu adamların fi
kirlerinde birçok değişikliklere tıe· 
hep olmuştu. Bazılarında kıskanc· 
lık ve mevki hırsı bile baş gösterdi. 
Bu haller, kraliçe Çand'ın bütün 
gayretlerine rağmen, hiç şüphesiz, 
ortadaki berrak ve sakin havayı kir 
letmiş, bozmuştu. 

Kraliçe Vand, on altı sene koca· 
siyle birlikte hükumet ettiği sırada, 
başlarına sadık olan bir milletin, hu· 
dutlar ötesindeki düşmanlarınm hiç 
birinden korkmıyacak derecede kuv. 
vetli olduğu hakikatini öğrenmişti. 

Bizzat kendisi de muharebe et
memi§ miydi! Hakiki bir Jandark 
gibi, harp meydanına atıldığı gün ol· 
mu~tu. Bindiği beyaz at, diişman
larmm gözüne çarpan bir hedef ha· 
linde, ok ve mızrak fırtınası icindt: 
bu ~ayanı dikkat kadın, ilahi bi; kuv 
Yetin kendisine bahşettiği görünmi · 
yen bir kalkan taşıyor gibiydi. 

Bir eliyle dü~mana pala çalmak· 
ta a'lla yılmaz, fak' diğer eliyle, va· 
tan için can vermiş bahadirlerin baş
larını merhametle okşamaktan geri 
kalma7dt .... 

Lakin o günler geçmişti. Her 
yerde hırs, ve tama e11crleri görülü· 
yordu. Kanunlar, muahedeler çok 
geçmeden birer kağıt parr~sı haline 
gelecekti. Bununla beraber, cesu~ 
kraliçe, her taraftan düşmanlarla 
tanlı olduğu halde, hikmet, tecrübe 
ve htri doğrulukla bu engelleri ata· 

bilec-:ğini zannediyordu. Filhakika, 
bu sayede hadiseleri bir miiddet için 
ön1iyebildi. Devlet gemisi, idare~i 
güç olmasına rağmen dümensiz de· 
ğildi. 

S lLAHLl kuvvetlerin kuman• 
dası. Nihung Han isimli 
mi.ikemmel bir askere veril· 

mişti. F nkat Nihung Han, bir müd
det sonra iktidarı kendisi ele almak I 
ve kraliçeyi atarak biz.zat naip ol- 1 
mak hırsına kapıldı. Gizli yollarla 
tahrikata ba~ladı. Kendisinden ta
mamen emin olduğu zaman, · mey· 
dan okurcasına ortaya çıktı. Bir 
parti te§kil etmiş ve bunun ileri ~e
lenlerine birçok ganimetlerden ayır 
dığı riişvetler vermişti. 

Diğer taraftan kralice, kendisi;;e 
sadık kalını~ birkaç de~·let ricaliyle, 
mevcudiye'~"'l.i idameye çabalıyor. 
du. Krallığın inhitat döğüşü böyle 
başlamıştı. 

Heniiz genç olmasına rağmen 
askeri idarede işe yarıyabilecek bir 
çağ ve seviyeye gelmemiş olnn kral 
lbrahime bir mektup yazıldı. Asi ku· 
mandana mukabele etmesi için bir 
ordu kuvvetiyle gelmesi isteniyordu. 
Bu imdat talebinin kral lbrahimin 
eline varıp varmadığını tarih kaydet. 
miyor. Ancak §Uraın muhakkak 
ki, kraliçenin bulunduğu mevki gün 
dengüne sarsılıyor, yıkılmağa hazır 
bir hal alıyordu. 

Kraliçeye yalnız, Abbas Han 
isimli bir tek şef, ordusiyle sadık kal 
mışsa da, o dahi, yüze gülen ve aa
man altından su yürüten bir takım 
insanlarla sarılmış bulunuyordu. 

Hergün yeni ihanet eserlerinin 
meyd~na çıkışı, kraliçe Çand'ı daha 
çok yese düşiirdü . Tahtım terketmek 
tehdidi başgöstermişti. 

Kargaşalık alametleri o kcıdar 
fazla belirmi~ti ki, İmparator Ekber, 
ordusiyle cenuba doğru sarkmanın 
zamanı oldu~una hi;kmetti. Ru isti-
15.nm 1 598 de mi, 1 599 da mi oldu
ğunda tarihler ihtiltıf halir.dedir. Her 
neyse, kralice Çand'ın ülkesi istila· 
ya uğradı. B\.itün müstahkem mev· 
kiler, ya hiç mukavemet etmeden, 
yahut pek az mukavemetten ~onr<ı 
birer birer elden cıktı. Kraliçe Çanda 
her giin karışık haberler geliyordu. 
O kadar ki, hangisinin doğru, hangi 
sinin yalan olduilu belli değildi. 

B ÜYÜK l\1o~ol hiikümdarı 
Ekber gittikre yoklaşıyor -
du. Sarayın muhafızların-

dan miihim bir kısmı çoktan kaç
mıştı. Herhangi mukavemetin he· 
zimetle neticelcccği muhakkaktı. 
Muhafızlar arasın dn da, ancak bir 
kaç kişi, kra1içelerini muhafazaya 
azrnetmİ§ görünüyordu. 

Bunlardan bir tanesi, yukanda 

adı geçen general. Abbas Handı. Bu 
asker, neticeyi tahmin etmişti. Göz 
lcri ya~la dolu olduğu hald<", kraliçe· 
nin tahtı önüne diz çökerek rica 
etti. 

- Ger~': ··in. c-erc!< Genç kra· 
lın kaçması için her şey hazır, diye 
yalvarıyordu. 

Birkaç sadık muhafız size refa
k!\t edec:ek. Kılınıza zarar gelmeden 
buradan kurtulmanıza dikkat ede
ceğim. Biz, bir müddet şeref için 
mukavemet eder, .sonra belki de a
halinin hayatını koruyacak şartlar 
la bir muahede aktedebil\riz. Hazi· 
neye gelince, bırakın gitsin .. ,, 

Kraliçe Çand, hazin bir tebes· 
sümle, bu ~adık ~eneralin teklifine 
kulak vermedi. Fakat söziinü din • 
lemedi. Felaket anlarında kendi siy· 
le beraber kalmış olanları terkctme· 
nin şerefsiz bir iş olacağını söyle • 
di: 

· -Vaktiyle muharebelerde tiirlü 
yararlıklar göstermiş olan ben, şim· 
di herkt!si ö1üme bırakıp kendi ha
yatımı kurtarmak için gizlice kaçar 
sam ne derler) Hayır.. Ölüm ya· 
kınsa gelsin .. 

Ölüm hakikaten yakındaydı. 
Ötelerden bir infilak sesi işitildi. 

Müteakiben müthiş bir vızıltı ile bir· 
fişek geçti . 

Bu, ısyan işareti idi. Fışkırtılmış 
ajlali, kraliçenin bulunduğu müs
tahkem saraya doğru ilerliyordu. Ve 
hiicum ettikleri sırada bütün muha· 
fızları da yere seriyorlardı. 

İçeri girdiler. 
Çığlıklar sarayın dT\•arlarm& 

korkunc akisler yapıyo~du: 
- Kraliçe nerede? Kraliçe nere· 

de? 
Fakat bu feryada 1üzum ,·nr mıy. 

dı ya) Krali e iAte madaydı. nen~i 
kiil gibi olduğu h.-' '1e, tcki7 kö .. cli 
tahtının önünde. l•:r güzellik, bir 
haile manzarasiyle duruyordu. 

Bu akibeti de hnyatmc!a güster
diği ce~aretle ka~·lamağa hazırladı. 

içeri girenlerin hepsinin elinde 
birer sil,\h vardı. F tlkat Önt1ekiler, 
kar,ılarında gördi.ikleri kadından bir. 
an tedehhiiş ~drrek durakladılar. 
Sonra. ar!:adakiler. önc!ekil•ri İte· 
liyerek ortaya atıldılar. K;.ılabillık 
daha yakmla§tı. Bıçaklar parladı. Ve 
bir kelime söylemeksizin, kraliçe 
Çand, yere düştü. 

l lalk intikamını almış ve ~on da
kik!\ya kadar cesi'lretini muhafaza 
edebilmiş bir k"dın hiikumdar, tah
tı önünde ölmüıtü. 

• * •. 



_€ocuk haftası 
hedige kazananların 
adlarını yazıyoruz 

6 Mart tatüili bilmecemizin halli: ok~ 606. 77 - Mihrilnnisa Şcnman 
(Hindistaıı)di. Eyüp oyuncakçılar. 78 - Nezihe Ça· 
BiR MASA SAAn KAZANAN pa öğretmen okulu 87. 79 - İclal E. 
Birinci: Sabahat Egemen Erenköy renköy kız lisesi 50. 80 - Saliha Edir 

kız lisesi 760. nekapı Sarmaşık sokak 21. 81 - Pan-
BIR BERE KAZANAN dezi Kuyuluba.,ı sokak 25. 81 - Eliz 

İkinci: Sevinç Büyük Haydar Efen. Zeqe ilk okul talebesi. 83 - Erol Ee-
di sokak 8. k.İfehir. 84 - Şükrü Kasımpaşa Aşık· 

1K1 ŞiŞE ESANS KAZANAN lar caddesi 53. 8& - Olga A. L. Gala. 
Üçüncü: Mehmet Tekçe Beykoz ta Kuledibi Brol han. 4. 86 - Muzaf • 

Kavaklıdere caddesi 125. fer İstanbul erkek lısesi 1444. 87 -
BiRER IPEKU MENDiL Hacer Kumkapı Çakmaktaşı sokak. 

KAZANANLAR 1 : = r::ı~ ~=a~;~~u 0~~v~~ 
,. 1 - BUr~din Ça.rşıkapı Hüse- çıkmazı 70. 90 - Neşet Çemberlitaş 
~inala. mahaflelli Medrese sokak 4, 2 Yeni Nesıl sokak 21. 91 - Mut.a.ffer 
- Em.ıne 6 mcı ilkokul 157. 3 - Ve. Kumkapı Cami çıkmazı. 92 - Hristo 
dad ~ara Işıklar p.ddesi Ruim Kurtuluş Bozkurt caddesi 223. 43 -
Hayrı a~nı 6. 4 - Alt.an Ozan 1 E~µğrul Sltanahmet Peykhane sokak 
Kal~pe 1 ın.ci ~ul ~· 5 - Bes!en 18. 94 - Nesih tlkkesen Pertevniyal 
Y~taoy .cr~ek I~ 7. 6 - Zekıye 1 lisesi 313. 95 - 1mnet Kadıköy Ça
Doğan Şişlı. 11 - Zij1& denizyolların· nakkale sokak lT. 96 - Nevzad lstan 
da k'a.rnarOt. 8v- .A.süma.n Nedim bey bul 15inciokul10.. 97 - Emin Edir· 
oflu ~metağa yqk~. ~ - Mel&hat ne sana.talr okulu 163. 98 - Mjinev. 
~ l:stanbul kız lısesı 819. 10 - ver Küçük Lan«a Sancaktar baba yo
Rabia Ya.vuz, Sa.raçhane.bıı,şı Karakol kuşu 5. 99 - Nermin Dinler Ayazpa
aokak 4. - Saba Suner Mersin. -- ga Priç apartımanı. 101 - ı3urbaned
ŞUkrll Sunel Cihanbeyli maliye vezne- din Berk Malatya lisesi 597. 102 -
dan. Nuriye Cuı:nhuriy<?t orta .okulu 248. 

BiRER ÇUKULATA 103 - Mehmet Ayvnnsaray Toklude. 
KAZANANLAR de 26. 104 - Muzaffer Düzce inhisar-

11 - Nikola P.apanikol9f İtalyan n lar müdürü oğlu. 105 - Nermin Kar
sesi. 12 - Hilsameddin :,.,aı Be~a.zıt ~ 234; 106 - Necdet Ülkü Basımc
elektrik şirketi. 14 - Ayae I{arzj:Um- vı. l<rT - Nevzat Vefa Jiscsi 752. 108 
rük ilkokul ~. 15 - Muzaffer &lir. - Mıthat Kora Kadıköy erkek orta o. 
ne erkeklise&l~2 .. 16 - Oğuz Anka- kul 137. 109 - Kadriye Bakırköy 
ra G9.zi li8e8i 78L 17 - Zozef Poskolu ~eyha.n sokak 60. Feriha Metin 8 inci 
KaQ.ıköy Mühürdardaı eC7.&CI kalfası. ılkokul 84. lll - Perilı:ın Altıncı Fe-
18 - Şehabeddin Pulat Pertevniyal ner. 112 - Faruk Ka.sımpıı.tıa Kiic;ük 
lisesi 597. 19 - NeclA Unkapanı Sa- Hamam sokak 1. 113 - .Tak Bonfil 
lih paşa. caddesi 764. 20 - Yufdagül Alyans .. ak\ıl 296. 114 - Mehmet, An
Sirkeci Yeni Aydın oteli~mrşısmda.1. kara.!1u~unc. luı.st:ı-nesindc hasta. 115 
21 - Dürdane 9'..iraat bankasr umumi -. Türkan Tiryakı. Mahmutpnşa ca. 
muhasebe kontrol servisinde. 22 _ mı avuusu 28. 116 - Mustafa Koç 
Birsen Eren Cumhuriy.et okulu l>a.ş- A~ara Hamamönü lrtönü ilokul 432. 
öğretmeni kızı. 23 - Alp Anılan Ak. llı- Nezahat Altay Bakırköy orta 
sal'kıy'Da\'UlP.aşa 'sancaktar Hayred- okul. 118 - A.,Nejat Haydarpa.53- Ça
din so:rn.k 8.. 24- - Vural :Ankara ~y: yırdere cadde~n Sı;ı,n.det apartmıanı 7. 
yaı-"postacr Bekir oğlu . .25 - · Cel8.l !.A.- 119 - Salıne Un.kapanı Haraççı Bos
ta h,nkara'.Ycnişehir pcsta telgraf me tan sok~ 16. 120 - Süha Beyoğlu 
murn 29 ~,fU;!lkiul 'l7. l~ômu..~ •• ;.q, .. ıı~_E•ı. '.KtııUlı!lllf~l ~.~L~ 

B1RER ~TAP KAZAN.ANLAR . det DöidiiA .. ~ Jl. 
. 26. - ?.!uhlis Ören İstanbul erkek miyetinde. ~:ı - ~UT~n=k: 
lısesı 129.'. 2! :- Sera.p Çağlı Sam,atya 18 inci ilko1rnl ~99. 124 - Ravhan 
MUdafaaı Mil~~~e caddesi 52. 28 - Kaamıpaşa orta okul 521. 125 ....:. Ha
Ruhsar Çapa ogre~en okulu !>5. 29- li1 Ilgaz :KaSJmpaşa orta okul 491. 
Işık ernnıyet ikincı şube m~murlar~n. YAZI StL1mK J.ÇlN BlRF.R LASTİK 
dan Mustafa kw. 30 - Faık Ergın .. 
tstanl:fül 1 inci ok\ıl 480. 31 _ NecIA KAZANANLAR 
Oyman· Bakırköy 6 ıncı mektep 52. 126 - Sadi İstanbul lisesi 954. 127 
32 - Betül 10 uncu okul 326. 33 _ - Şinasi Vefa erkek ilscsi 633.128-
Betül 10 uncu okul 326. 33 _Hacer Ümit Tümet Bcyoglu 9 uncu ilk okul 
Ergüder İstanbul ıkız orta okul. 34 - 563. 129 - Müfid Öğer İstanbul 10 
Sacide Süheyla Aksaray Horhor cad- u.ncu ilkokul. 130 - Suna Ulusoy Be
desi Hacı Halid sokak 4. 35 _ Edip şıktaş Bahriyeli Adil caddesi 19. 131 
İstanbul erkek lisesi 589, 36- Orhan - Necdet Yalçın Yeni Nesil okul 24. 
Sevencan ı:Lstanbu lerkek lisesi 20. 37 132 - Nejad Tun_ca Gazi Osman pa
- Kızıltuğ, Divanyolu 4 - 5. 38 _ şa orta okulu 934. 133 - Azime Ay. 
Ökten Twıga. Şehzadcbaşı Kemalpaşa taç Nişant.aşı kız orta okulu 969. 134 
cadde.si 2. 39 - Mmeyyeh Nişantaşı -:- Osman Dikmen Orta. çeşme cadde-
52 inci okuldan 488. 40 - M. Ali Pu- sı 47 Sarıyer. 135 - Zekeriyya Kasım 
mor 54 i.incll okul 939. 41 - Rukiye paşa orta okulu 673. 136 - İsmet Sc
Alaca hükOmet ta.bibi kızı. 42 _ Mak rim Galatasaray lisesi. 137 - İsmet 
ru Özdere. 43 - Süheyla Aygöksel Uzun ttcaref mektebi. 138 - Osman 
Heybeliada ba.hriyeli Şükrü sokak 4. Şemsi Bakırk6y Zeytinlik' mahallesi. 
44 - Sa.Un Barlas Kasımpaşa. orta 0 _ 139 - . Şafder ~mircioğlu tic~t 
~l ~00. 45 - Nuri Kaya Pertevniyal mektebı 1664. 140 - Sabiha Okş 1s. 
lısesı 125. 46 - Sa.adet ehremini Sa- tanbul lnz lisesi 1075. 141 - Selami 
raypı_eydanı 6. 47 -Nazmiye Kumka- Be~9İ Vefa. lisesi 667. 142 - Mcbru
pı istasyon caddesi. 48 _ Necati ls- re Y.alaz 9 uncu ilkokul 20. 143 - Ne
tanbul erkek lisesi 146. 49 _ Saffet jad 1~ inci ilk ~k'1i 813. 144 - Hik.. 
Kurt İstanbul erkek lisesj 1177. 50 _ met Demirel 44 iincü ilkokul 44.145-
A .. Hami Perte'Vhiyal lisesi 340. 51 _ Bürha.n Oğuz İstanbul crkelc' lisesi 
Edırnekapr cami sokak 27. 52 _ Ke. 597. 146 - Bedia Kmsok Balat L:0nca 
nan ;Kasımpa§a orta okul 505. 53 _ Sebil sokak 6. 14 7 - Halid Tosun 
Ruhan Sakarya)lk okulu 301. 54 _ Yeniköy askerlik şubesinde. 1~8 _ 
thyn., Kartal Siva.s kitapçızadelcrüen. Sayhan Burhaniye ilkokul 291. 149 -
55 - Perihan P. T. T. müdiri 1cızı Kü- Bilge Rilgutay Büyükada. Gündüzbey 
tahy,e.. 56 - Behzad KoCama.z Urla sokak 4. 150 - BiiPJnd tramvay bi
iskclesi muha.f azasmda. 57 _ Ziya Ka Jet.Çisi Hayri 9ğlu. 151 - Kemal Ay
tandor Burdur orta okul musiki Qğ-. ten Kadİl'ga Paşaca.mi S. 29. 152 -
r 1.m.eni vasıtasiyle. 58 - Zehra Kişi Perüıan Kızıltuğ Divanyolu 4. 153 -
oğlu kızr Aeı<:eşme 66. 59-'tsa. tram- Ayten Bağlarbaşı. 154 - Edib Altı. 
\'ay şiFlcetinde vatman 721. 60 _ Nu. nel Fener. 155 - Lutfi Özin Emirgan 
ri Ge!enbevi orta okul 507. 61 _ .Ba- orta okül 147. 156 - Gülümser Saraç
kırköy Cevizlik Niyazi so}cak 2. 62 _ hane 5. 157 - Nihad Özün Samatya 
~üleyman Kabataş Jisesi 1697. 63 _ Ağalıamıım 178. 158 - Müjgan üskü 
:::ıuad Tevfik Beşiktaş Vjşne?.ade ıo. dar Yenimahalle 60. 159 - Hüseyin 
64 - Semiha Hüseyin 48 inci ilkmek- Cahid Sehrctnini. 160 - H. C. Olcay 
tep 62. · 65 - Neriman Ankara çocuk Pertevnival lisesi 195. 165 - Raşit 
s:ırayı caddesi. 66 _ Vahe Pangaltı Yetkin .J\:ısrmpa~a qrta okul 196. 166 
Çayır sokak 46. 67 - Nuri Kalecik - V'<>ysc-1 ~~bete<; Ca~alo~hı ~20. 167 
İnönü ilkokul,38!>. 68..,... Hayati Ya_ - Zeki O. Vefa lisesi 393. 168 - Ad
man Cumhuriyet ilk olcul Ankara. 68 nan Oluc; G('lcnbevi orta mektebi. 169 
Sonya Gabay Ifadrköy Uzun Hafız Adnan Akadur Bahçcltapı berber. 
3oka..lc 43. 69 - Necmiye Ayten Tez. BİRER KURŞUNKALEM 
can :lnönU kız lisesf 833. 70 - Sl.BSK K4.ZAN ANI:rAR 
HCO. 71 - Tilrkfuı Altınbaş Beykoz 1"'0 • Yalıköy ekmekçi bavın 12. 72 _ Ra- • - Dürüsaf Kumka-pı kömürcü 
fiye Çapa 31 .inci ilk okul 46. 73 _ sokalı: numara .28. 171 - Halü1c Uc:ar 
Sa.dun Atalay KadiJta sokak 3. 74 - Aksaray Kürkçübaşı 161numlll'.a.172 

Ca 
'd Kan - Leman Unan Cihangir 12 inci mek 

VJ an dilli kız r~eQi 443. 75 - tep -num,ara 184. 173 - Sadan l{ür.iik 
Erddğa.n Ayazma V~licfcndi oğlu so- Ayasorva numara 23. 174 - Biilend 
kak Ö~rn:R KAZANAN' ... n Varol Böyacrköv. 175 - Gündo~du 

,.. • v ~. • İstanbul erkek lisesi numara 864. 176 
16 - .A. Menç Beyoglu 45 mcı ılk l - Refika öztuga Llleli No. 37. 177-

HABER - ~wem J?CPll 
Büyük ·Türk denizcilerinden 

Cezairli gazi 
Hasan Kaptan 
Büyük Katerinanın gözdesi 

Orlofun gözünü nasıl yıldırmuştı'I 
1170 senesi Haziranwl.a BUyilk 
Katerinanın gö::ilai Koır&t Or'lo/IM 
kummıdaaı altında bulutran Rua 
/iolau. Akdenizde H~ Pa. 
f(Dıın kumc.ndasındaki Oamanlı fi-
1.oatl ile Sakız açıkldnnda karfılıa
şıyor. 

Bu harpte Gazi HM<J.tı Kaptan 
Amiral g~ rampa ediyor ve 
müthi§ bir çarın~madan .sonra Ru8 
amiral gemisini /eruı. halde hırpalı-
1J<Yr. Geçen Pazartesi günü çıhıtın 

makalemizde bunlıarı anlatmı~tık. 

Şmı.di devam ediyoruz: 

Hasan kaptan artık muradına nail ol 
mak üzere bulunuyol'du. Biraz sonra 
bilek kuvvet~ bazu zoru ile zapettiği 
bu koca kalyona kendi sancağını çeke. 
cek ve onu esir edecekti. Birdenbire 
kendisile omuz omuza döiilftn kalyon
culardan birisi seslendi: 

- Reis kalyon tutuştu .• 
Haöan kaptan sanki bir rüy2dan ur.a

nıyormuş gibi etrafına bakındı. Ruı 

amiral gemisinin ktç kasarast.üstündeki 
köşkün lombo~larından kesif bir duman 
sütunu fıtkrrıyoroıl. Düıman gemisinin 
mürettebı:tı Hasan Kaptanla C"nun yi. 
ğit mürettebatının hücumları kartııın· 

da gerileye gen1eye gemi zabitanına '\re 
amirallerine mahsus olan kıç .köşke ka
clar çekilmişlerdi. Türk denizcileri 
onları oradan püskürtmek ve denize 
dökmek için el humbaralarilc hücum 
ederlerken köşk ateı almıt ve yanmaya 
ba§lamııtr. 

Vaziytt nazikleşiyord.~. 

· HaD~ıwcıawı n 
k~ Türk ~zcilcrinin önüne gser ~ 
idilşman amıral genusinın. gltvert'!'ıine 

atladığı ~aman~ dü~man kalyonunu zap
tetmeden geri dönmemeğe yemin ctm~ 
ya ölmek yahud da maksadına muvaf
fak olmak için delice bir cesarctlt dö. 
ğüşmüştü. LSkin §İmdi hesaba katma
dığı yeni bir ldüşmanla, yangmla karp
laşıyordu. Gemiıie yangın, yani düt
manların en korkuncu, en namerdi şim 
di bütün deheştile Hasan kar,tanın kar
şısına dikilmiş bulunuyordu. 

Düşman amiral gemisinde bulunan 
filo başkumandanı Kont Orlo~ ile ami
ral Spridoff gemilerine dal Kılıç gir. 
miş olan Türk denizcilerinin kU!cremis 
aslanlar gibi döğüşe döğüte koca gemi: 
yi zaptedeceklerini anlamışlar ve gemi
de yangın da çıktığını görünce bir fi. 
likaya atlayarak başka bir gemiye 

~idayet Marpuççular çorap atölye • 
sınde. 178 - Kemal İstanbul erkek 
lisesi 775. 179 - Sükriye Yenikapı 
Hisardibi 1-8 No. 180 - Gülizar Ay
dın !ştanbul kız lisesi 783. 181 -
Mehm"'t Cilsim Davutpa.şa orta okulu 
279. 182 - Ay~ 1.H. L. numara 619. 
383 - !. Atina Edirnekapı numara 
55. 184 - Orhan Özver Pertevnival 
lisesi 448. 185 - Necdet Günsoy Be
şikta.q 22 inci okul numara 134. İ86-
Todori Teodoridis F..dirnekapı Neşter 
sokak 52. 187 - Gi.!-·, Okay Topha. 
ne Kadiriler yolno ·11 7 ~. J .ns - Ahnıct 
Sabri Kabataş erkek lisesi 1177. 189-
Müjgan Akalin Eminönü kız okulu 
184. 190 - Eva Latin Asmalımescit 
Gönül sokak No. 41. 191 - F...stela 
Yüksckkaldırım Bcreketzade No. 30. 
192 - tbrahim Aksarav Horhor Halid 
sokak No. iS. 193 - Kemal Vefa er. 
kek lisesi 365. 193 - Şadi Ogun Aşık 
Paşa Karadenjz caddesi No. 41. 195 
Nezihe Üsküdar ikinci okulu numara 
150. 196 - Semiha Er('nköy kız Use
si 354. 197 - Feriha Ölcer Üı:.küdar 
ikinci okul 186. 198 - Fikret Somav 
Ka.bata.~ lisesi no. l 2. 199 - Muazze·z 
İstanbul kız lisesi son sınıf talebesin
den. 200 - lsmct Kurd !stanbul er
k<'k lisesi 820. - A Sefik Aksarav 
Horhor Hacıhalit sokak 18. - Hayri 
ye Aksaray Gurab:ı. Hüseyin ağ'a TT'a. 

hallt-!ii 16. - Giiler Ciftehavublar 238. 
- Fikriye .\\.kta.ş 1nönU kız orta oku. 
hı 344. - Zennure Kumral kız lisesi 
256. - Bilal Sönmez Topl1ane top
cu cu kfü;ük7~".b!ti. - ~inasi Vefa er
kek lisesi 633. Sa.m.ivP. Fıd1klı cıkmaz 
sokak 5. - HikmE't. Ka.drköv orta o. 
kul öğreticisi. - Yalrlıb Hal!nen Or. 

Yazan: A" CemaDe'\C~nın saıracoOI" 
geçmekten ba1ka kurtuluı çaresi bula- ya çalışan Türk ve Rus deniıcilefİllİll 
mamışlardı. , çırpındığı bir mahıer oluver~itrlo 

Evet. ta Saltıktan kalkıp yeni bir ÇE!'.~EDE . ~ 

haçlı uıferine çıkmıı olan bu •ki meı- İki geminin de cephanelikl'!ri ıttf asi 
hur muharip Hasan kaptanla onun ardı hp berhnva olmalarına rağmef1 ı 
srra ölüme atılan bir avuç Türk deniz. Hasan kaptan sağdı. Son dakikada _. 
ciıinin ilk hücumlarında sancaklarını ca Türk denizc\si yatağanrnı alıp bit 
forsalarını ta§ıyan gemiyi tcrketmek kaç yerinden yaralı bulunmastna rd• 
mecburiyetinde kalmı9lardır. men kendisini kaldırıp deni• ıta:. 

Hasan kaptanla onun kahraman de- ve Ahmet isminde yiğit lir Türle de 
nizcileri dütman kalyonunun son mü- cisinin yardımilc karaya ayak b,.,bil· 
d 

mişti. 
afaa ve mukavemet çenberini de kırıp 1JOIP 

parçalamak üzere idiler ki gem~ bir ses iki amiral gemisinin berhava o . 
yükseldi ve bu ıes yeni bir fel5keti ha. elan sonra iki taraf biribirl:r:~ ~ 
ber veriyordu: topçu muhareber.i yaptılar. ~·" 

manlı amirali Hüsameddin P'~ 
- Reis, bizim gemi de tutuştu f istihkam tertibi bahaneaiJe karayı çı•-
Hasan kaptan bu ıes üzerine kendi masr, onun muavini gazi Ha33J'l Jraptl-

gemiıine. baktığı zaman bu geminin de d rıiJt 
1 

nrn yarah bir halde kendisini e 
cuman ve alev içinde olduğunu gör- .ııoıt atm.ası üzerine kumandayı ele fet 
dü. Anlaplan atılan el humbalaralrın- olan "Riyale,, yani liva amiral cı. • 
<lan Türk amiral gemisi de ate~ al. k uıetiJI .. .aptanın kaldrrdığı bir işaret ..tr 
mııtı. Bu da kafi değilmit gibi o daki- Osmanlı gemileri Çeıme liman- a-
kada serseri bir kurtun Hasan kapta- diler. 

nı yaralamıttr. fki tarafı ate9. kaı ıısı Çeşme dar bir limandır. Bu ttibll';. 
dü1man ve altı denizle çevrilmit bir Osmanh gemileri biribirlerine Y~ dl 
halde kalan Türk denizcisi bir ~akika bir halde demirlemek mecburfyeUSS 
düJUndü, takip edeceği planı tasarladı kı:ldılar. 
ve Clerhal kararını verdi: · : .. ce yt• Gazi Hasan kaptan hunu i1ıtu• 

- Çocuklar her ıeyden evvel ate§i ralı olmasına rağmen yerinde dıır•~e-
Jöndürmeğe çah~Jnn't dr ve hemen bir filil:aya atlavıralr · br•• 

Türk denizcilerl ıimdi bir taraftan samed:lin paşaya koştu. Koca ita ıJ. 
düımanrn arta kalanları ile h;ı.rbederken manın ayakta duracak hali yoktd• ~ 
bir taraftan da her 1ki gemide ~ıkan kin fevkalbe§er bir gayret .,rfed~r 0-
yangını ıöndürmeğe çalışıyor!ardı. Çe~me gibi clar bir limanda de~ı~.cf 

. Ukin iki dü!man gemisini YJ\kıp ka. zerinde yatmanın dogurabUe-:eği 
vuran. ateş artık 11öndürülemiyecek ka- netic,.leri gafil kaptan dery•Y

1 
.. 'f'I 

Jil~ttüir Bil·lf~ bar~ ~ döktü.._ lakin meram anlatam.:.dı. l 
zünden eksilmiş bürett,ebatla bit....tf~f Muavininin gösterdiği yaraTlı~ •:of 
tan dl dilııtanla ujraııtırlel\ bir ta. ıdakarlık karşı~ında bile tereddiid ~ 
raftan da yangın söooürülemezdi. pısırıklığını gideremiyen bu iri ıca\fd .._ 

Biraz ıonra ateş evveli Rus amiral lakin küçük beyinli ve dar görUtld ısil' 
zir Çe•me limanında yatmav• de 

gemisinin cephaneliğine sirayet etti ve :r 

korkunr bı'r taraka ·1 k 1 .. açılmaktan daha emin saydı. ._.r .. ı e a yonun guver· 1 .. -
. d O oece de düıı:man amiraUe:1. ırıaı ...ı.. 

tesın en fışkıran bir alev ve siyah bir !!t 
7 bltıeır terindeki İngiliz erkanıharp ı• ....a 

düman sütunu göğe yükseldi. ıw. 
Yeri gökü inleten bu birinci taraka- nin tavsiyesile Çeıme lirnanın~ 

yı ikinci bir infilak takip etti ve hirin. kayık!an ııahverdiler n gafil O;;u.t' 
kc:ptan deryasının idaresindeln g 

cisi kadar yüksek ve si} ah hir !!Ütun 
bu sefer de Türk amiral gemisinden 
fışkmiı. 

iki kalyon ortalarından 
ıulara gömüldüler. 

tölüı,erek 

Biraz evvel kahramanca bir çarpıJ
maya sahne olan o sular timtli Uz'rin
de sayısız enka.ı\n, insanın ~·üzdüğü, 

bağırıp çağırarak canlarını kurtarma. 

taköy Kömürcü sokak 25-1. - Hoy
sep Beşiryan Mehmetpaşa. caddesi 
171. - 8ore Boyacıyan Hamam Eş
ref efendi sokak 17. - Sabahat uçan 
lstan.bul. kı~ lisesi 195. - Güney 
Korkut ınhısarlar el<speri kızı Düz. 
ce. - Nezihe Bulaner İstanbul kız li. 
sesi 375. - Sadri 61 K. O. - Scrar 
Baru 30 uncu okul. - Orhan Fatih 
Carşamba numara 3. - N. L. Türk 
Tıp cemivcti num:ıra 412. - Kemal 
Tagman İstanbul erkek lisesi 1587. 
- f!afi F.a?uzağaç ermeni mc\tttbi"de 
- M:tzhar Ta1an Kumknpı orta oku-
lu 601. - Suphi Eren Küc;ükpazar 
~cktep sokak 15. - Ubeyd YaılA 
Kasımpaşa. orta okulu 227. -Muhar 
ZcY.rek İbadet sokak 60. - Umid Ca
ğalo~lu Hilaliahmer caddesi ı. - Su 
ran Baru 22 inci ilk okul. - Suad Ay 
kurd 20 iiıci ilkokul 373. - Hamdiye 
Özden yUkeek ticaret mektebi. - Hü
ner 29 uncu ilkokul 705~ - Necll 
Kansu Bakırköy birinci okul 180. -
Mübeccel A vkurt Beyoğlu 10 unc:ıı 
mektep. - ŞUkran Emner Çapa kız 

öğretmen okulu 486. - Vedad Uslu 
Şehremininde Uzunvuıuf sokak 18. 
- Said Ali Kumral Gedikpaga okulu 
97. - Mehmet Çelikli Davutpaşa or. 
ta okulu 327. - Erdoğan Suner Aya.. 
Mfya Caferiye eı>kak no. 5. - Binnaz 
Kar~mrük No. 50. - Cemal Kara
gümrük No." 50, - Burhan TurS?\Jt Ka 
dıköy ilkokulu 35 numara. - MevlQd 
Aksoy berber Mustafa elivle Yıldız o
teli kan;ısında. - Kf'rim Erduran Ni
eanta.ş Vali konak Nn. 4. - Avlı:ı.n 
Pamir Kadıköy Piyade alayında· yüz. 
bqı Reeidin oğlu. 

yaktılar. 

• • • çeıı0• 
Alman müverrihi Şlozer bıJ 

muhareb~ı;i hakkında diyor iti: eti 
. t ,ar 

"Rus donanmasında hızme bid-
Alfenston ismindeki tngilİZ ti •'P 

ter ... 
Çeşme limanının abloka ptlrunı otel• 
etme-ğe ve hattı harbi tanıim e~lf trıf
memur edilmişti. Grag isirnlı ~~ ,0rddı 
liz zabiti de topçu:ara neıaret e ı) ssııJ 
Dağdclli& isnıincki tngiliz yU:ba~,,,ne
gelince bu zat O!!man'ı ı· ıııil"1 
rinin yanmasına sebep olan atet ~t : .. e . . urer:ı.>" 
rini lim.ına ıokmak \·;:zif csını 
almııtı. .,,r-

• • ?-ctaY-1 
Atct gemısı muayyen no ~ıı• 

b ıunarı 
ma:lan Dagdellin yanında il ııı• 

. 1 · 1 d'' · . d"'ntıe ıtıP gemıce en ten ı erını "' bltı"' 
çarak İngiliz yüzbaşını yatJU!I tO'isJ.. 
b•Pktı?:ları halde D"gdell atef 1 t.ıd,ı 
ni Oımartlı filosu i!ıine girincıtY~ •• 1'd 
yalnız başına ıevk ve idare eao totııttu" 
ıed De bir Osmanlı gemiıiıtl 1 -

duktan ıonra yllıerelc Ruı fltol:,_., 
mUttUr. Biraz ıonra ıteı bUdb' ,.JJertP 
Jr filosuna sirayet ederek 1 
hemen hepsini yakmııtır.,, . . . .. ~ 

Oımanh qt01U Çeımede kaD~~ 
yanın hu~izlill yUı:Uııd:r ~ 
hemen kttiihcn denecek ~ 
yandıktan tQnra düıman dol'.~ 
Boğazlaml İnüne ıelerek çı~ ... "' 

b\11 ett•1-
boğazını nrlamıyı teıeb 1 ıeıd,-
bir ıeye muvaffak oıamadı: 1r;. c,,.Jl" 
ve istihkAndardan ı:lyad• ıcen ' 
ri zedelendi. u.tff.,ı-

Kont OrloE Bofudı bu ~ 1'ptJfJ!f 
yetsizlik karşıtında bir şeyle~ 1 1dlP 
görünmek için olsa gerek, Lil!'

11 çı~rd' 
nt abloka ederek karaya aıker 
ve ka~eyi muhasara etti. _ ... ) 

_(J)evallll 1.-- , 



. ., 

t "':"Ne diye kapryı bu gece berhava 
\ı'tıniyor sunuz. İçcrde Fiter var. Mis 

1,~eri de kaybolmuş. Babası Londraya 
'cfon elıiiyor. 
b··- Ben şahsan bir şc.y yapamam, 

0Ylt e:nır alciım. 
da Gazeteci polis müdırünü aradı. Ona 
b ayni şeyleri söyledi. Gazeteci, der
llıaı kapının berhava edilip içeri giril. 

csj taraftarıydı. Polis mü:dürü: 
ırı ..... Bu gece veya yarm hücum edil
i ''inde bir ehemmiyet yok, dedi, 
tÇttde rnahsur olanlar için tehlike hü
b~tt\ ettiğimiz anda başlayacaktır. Ben 
fi~:ıe düşünüyorum. HükO.mct de ayni 
h ltde. Hem belki Bellami yann saba. 
ııı~·lı:adar düşünür 'de teslim olur. Zaten 
llhlet istedi. · 
..... Siz onu tantmiyorsunuz? 

ti l:ıu aralık içeri Mösyö Hovet girmiş
. llolis müdürüne: 

il ..... Size, dedi. şatoya bizim evden gi-
' cıı. gizli bir yol göstereceğim. 

llış Mösyö Hovet birdenbire ihtiyarla. 
t tı. O kadar sönük konuşuyordu ki, 
,:~eteci endişe etti. Fakat o devam 
ıyordu: 

r ..... Bu yolu tesadüfen keşfettim. Bi
~rıı. ev]e §ato arasında vaktile yapıl

§. 

~ flep beraber eve gittiler: Mösyö Ho. 
tt b' • d ti ır anahtarla, esrarengız a aımn 
~ tll'ıiş olduğu mahzenin kapısını açtı. 
'l Ctde duran bavulu bir kenara çekti. 
~ ttde, dört köşe bir kapak göründü. 
~ ltapak açılınca bir mit.divende mey- j 
r a. ~tktr. Mösyö Hovetin ~linde bir , 
cııc~ 1 ~ • d. G . ' ra • "ardr. Evve a o ın ı. azctecı st- ı· 
bi~l~ polis müdürü takip ettiler. Dar 
'fıt~ Jloldan ilerlediler. Fakat biraz sonra , 

1>a;-ö Rovet acıklı bir sesle: 
....._ Eyvah, dedi, bu kapı kapanını§• 

t li'ilhakika önlerinde kilçilk, demirden 
~~'Y'et sağlam bir kapı var'dı. Mösyö 

O\>et: 

- Bu kapı, dedi, daima açıktı. Ve 
:J' İ{apr nasıl kapamyor kilidi mi 
·~r. ~ 

'ta.~ l<apr nasıl kaapnryor kilidi mi 

~::--- liayır, hepsinin arkasında gayet 
t füıu kol demirleri var. öyle ki, bu 
~ ~da.ıı geçebilmek için, birer birer bütün 
~tııları dinamitle uçurmaktan başka 
~<ite k.. k' 'k" tU Yo Bu i§İ de, zannetmem ı ı ı 

ih•~de bitireyim. Hem yolun kapanmak 
•
1tnali de çok. 

İi ltwleyus, dön'düler. Gazeteci, mösyö 
o..,ete: 

~a' Sakm, dedi, mis Hoveti bu yoldan 
Çrrrntş olmasınlar? 

Ilı-...... Ben t: :: üy: c zannediyorum. Hiz. 
,,etçilere sordum. Hep dışarda imişler. 
ıa.ır 

1ı 1 Vaıeri evde yalnız kalmış. Kaba· 
ilt b . 'd k tlıı enım. Londraya gı ece zaman-

~~t. hem?.. . 
iıc/sı gittikçe zayıflıyordu. Gazetecı 
Q" 1 atıldı ve ihtiyar adam kollarına 
\ı~t" 
l:) ll, bayılmıştı. 

l\c . Cthal bir doktor çağrıldı. Muayene 
hıtıtesi pek fena değildi. Adamcağız 

hil tgunluktan, teessür ve hey<'candan 
hJ,..,. · ·· .. H ı· b'r ~a. ·•uştr. Gazetecı mosyo ovc ı, ı 

~ .. 'tabakıcmm ihtimamma tevdi ederek 
lc~Ye ·döndü. Telefon başına geçti. Te. 
~( ~rı etmeden evvel saatine baktı. Saat 

ij• • 
t. 1• Satodaki mahpuslar için fecı 
0ıt • 

saatin başlangıcı! .• 
t . SULAR BASIYOR . 

ti ası ınerdivenin başında btkleyıp 
~ . 'd. 

A.}' Yordu. Rahatsız bir vaztye! te ı ı. 
h altlarım altına almıs oturuyordu. 
~~ ~ . 
1 altları karıncalanmagw a başlamıştı kı 
ıtor-
~ 1dordan bir ayak sesi duydu. Baktı. 
lali elinde fener, biraz evvel çaktığı ka. 

81ar 1' · 'd. l ın üzerinden atlayan Be .amı ı ı. 
asi,, w d 

Javaş bir sesle onu çagır ı: 

~ .?ıı!ösyö Bellami... 
tar btıyar döndü. Fenerinin rşığmı o 
,:fa Çevirdi ve Lasiyi görerek şaşırdı: 

eu tarafa nasıl geçtin? 
......._ ~ica ederim yavaş konu:}Un ! 

tiyla.si eli ile merdivenin altınr göste· 
~~ 0~. Ve bir eliyle ihtiyara yaklaşmasını 

i'luv · k' "' d l:'it · Otdu. Berekcı~ versın ı, uşagı a 
,,}t ~ahsrvordu. Ve çekiç sesieri, La-
"•ııı . ~ . 

~'!la 1htiyarla konuştuklarının duyma. 
'ı> llıani oluyordu. Bcllami ya!daştı ve 
tdtı: 

......_ Ne istiyorsun? 
~lı~ lleni buraya nöbetçi olarıık koy

ar. ~anlarmda bir tabanca 'llar. Sizi 

görür görmez haber vermemi söyledi
ler. Fakat ben yapmadım. Rica ederim 
beni bırakın da buradan çıkayım. 

Bellami cevap vermeden cebinden 
bir ıey çıkardı, salonun bir kö~esine 

koydu. Karşı köşeye giderek oraya da 
hir şey bıraktı ve iki kö~eye b1raktrğı 
dinamitlerin fitiJlerini ateşleıJL Lasi 
bunları gördü: 

- Mösyö Bellami, Allah aık:n~ ! .. 
Fakat yalvarmanın para etmediğini 

artrk anlamıştı. Şimdi korkuyordu. Göz 
leri yanmakta olan fitillere ilişince ken
dini zaptcdemedi ve dehşetle haykırdı. 

Onun haykmıJmı duyan Fiter ile Sa
vini derhal yukarı fırla.dılar. Fakat Bel 
lami işini bitirmiş dönüyordu, kapıdan 
çıkmak üzere idi. Fiter iki el nte§ etti. 
Fakat vuramadı. O zaman Fiter yanan 
fitmeri gördü ve merdivenlerJcn koşa 
koşa inerken, Savini ile Lasiyr.: 

- İniniz, çabuk! 

Diye bağmyordu. Bir saniye sonra 
kuvvetli bir patlama oldu. 1ki '!;tniye 
sonra bir i\tinci patlama. Savini. 

- Ne oluyoruz ı 
Diye sordu. Fakat Fiter or.a cevap 

vermedi: 
- Lasi, dedi, Niçin Bellami geldiği 

vakit haber vermediniz? 
- Görmedim ki •. 

( Devamıı var) 
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'' Suratına bakın ! Bu he.rif ay·yaş değildir. 
Eğer ayyaşsa bıyıklarımı keserirri. Değil 

bıyıklarımı rakıyı keserim ! ,, 
(Geçen tefrikaların hülasa.sı} 

Sevgilim yeniçeriler tarafından ka
çırılmıştır. Bir meyhanede olduğunu 
öğrenince, rrıe§hur harenuığcısı Sün. 
bül ağanın adamıariyZe baskın ter. 
tibatı alıyorum,. Meyhaneye giriyo-
ru;;;. 

* :(. ~ 

Çopur Ali bozulmamağa çalışarak: 
~- !çmeğe! - dedi. 
- Siz içmesini bilir misiniz be? 
- Tabii biliriz... Ayya.şlarclanız ... 

Aksi takdirde burada işimiz neydi?. 
Herkes susmuş bize bakıyordu. 
Blı: elimizden geldiği kadar kendi

mizi belli etmemeğe gayret ediyor. 
du. 
· Fa.kat, palaıbıyık yeniçeri bir kah. 
kaha. attr. Elinin tersiyle ve tezyif e
dercesine beni gösterdi: 

- Bu tilysüz ~lan da. mı ayyaş? 

Ali: 
- Evet! ... - dedi .• O, !zmirden 

geldi. Ora.da allŞllllş. Şimdi ramazan 
olduğu jçin nefsini körleteook bir §ey 

Yazan: Edgar Rice Burrougha 
Çeviren: A. E. 

-45 .-

bulamamış. Bize yalvardı. Biz de onu 
aldık, buraya getirdik... Bir şeyden 

k~kulanma, bi.zd'en sana fenalık gel
mez, ağa ... 

Lafı burada kesmek için, beni ko
lumdan dürttü: 

- Yürü, yürü ... Şurada boş bir ma- ı 
sa var... Etrafına 9turup keyfimize 

bakalım. ı 
Korkudan sendeliyerek ilerledim. 

Bulunduğumuz yer, geniş k3.rgir ke • 
merU ve içinde birçok fıçılar, küpler 
olan mahzen tertibi ibir yeroL Eğer 

meşalelerih titrek ışığından kurtulur, 
bir köşeye büzülürsek, yakayı kurtar. 
dık demekti. Lakin, bir dero de, bU 
ka.da.r kalabalık bir cemaate nasıl bas 
km verilecekti? Biz, _kapıların açıl

masına nıuııl yardım edecektik ... 
Hfuınil, fikrinıi anlamış gibi: 
- Korkma... Biz bütün usulleri bi

liyoruz! • diye. Fısıldadı. 
Yerlınir.e oturduk. Ötede beride, 

muhavereler başladığı için, artık her. 
kesin bizi unuttuğuna. inanacaktım. .. 

Feyzullah, silihlarmı yokluyordu. 
Hilsnil, düdüğünü hazırlıyordu. Nere. 
deyse, baskın için işareti · verecektik. 

Fa.kat alı o paçası, kolları sıvanmış 
zebel1ıi palabıyık yeniçeri ah ... 

Elinde koskoca piyale, karşuna di. 
kildi. 

Deminki kahkahası bili devam e
diyordu. Onun böyle gilldüğünü gören 
meyhane müdavimleri hep sustular. 
Kendisine balttılar ... 

O ise beni gösteriyordu: 
- Bu ha.? ... Ayyaş bu ha? ... lzmir· 

de içmeğe alışmış da burada içkisiz 
edememiş... Ulan bunun suratınd& 

meymenet.yok be ... Bu nereden ayyaş? 
Ben, softalan suratından tanlrrm. Bu 
öınrü.nde ağzına rakı koymamıştır u-
lan... . 

Nereden biliiordu ?... ·. · 
Hakikaten de koymamıştım. .. 
At sineği kadar musallat olm~ bir 

tanda, önümde sendeliyerek sarhoş 

ağzıyla. devam ediyordu: 
- Bu bıyıkları keserini u~an bu aY.· 

yaşsa. bu ... Değil bıyıklarımı artık ta.· 
kryı keserim be... Bu yobaz suratı~ 
oğlan nereden geldi buraya?... Hepi. 
mizin iştihasnu kaçıracak ... 

Kalabalıktan biri: · 
- Bekri İbra.hinı ! • diye Jlay.Jur • 

dı. - Demek bir insanın ayyaş olup 
olmadığı .sur.atından anlaşılır ha? ... 

Mi:ısalla:t herif o tat'afa döndü : 

Adamlarından biri, Rokofa arka
- Anlaşılır be gözfun:... Elbette 

anla.§ııır be imanını ... Bak benim su
ratıma... Ayyaş olduğum belli değil 

• mi? ... Bir de şununkine bakın ... Su 
ka.bağı gibi ... Daha burnu !bile ku.ar. sından 

Cnde 
ateş etmeQe başlamıştı. 
ise Tarzan görünmüşt.ü 

Bunlar olduğu srrada Avrupalı· ı 
lar da kendi aralarında konuş~yor· 
lardı. 'Hiçbiri vaziyeti anlıyama • 
mış ve kaçakları durdunnağa ve 
yağmaladıkları §eyleri ellerinden al• 
mağa vakit bulamamışlardı. 

Şimdi Rokof ile yanındaki yedi 
Avrupalı gemicinin bütün eşyaları 
ellerinden gitmiş, yabani Afrika or· 
manmda yapayalnız kalmıştılar. 

Alçak Rokof, korkak ve yürek
siz adamların böyle zamanlarda yap· 
tıklan gibi, Arupalı arkadaşlarına 
öfke ile sövüp saymağa başladı. Bü
tün kabahati onlarda buluyordu. 

Yerlilerin konak yerini yağmalayıp 
kaçmaları üzerine, düştükleri 'çok 
kötü vaziyet guya, yalnız onların ser 
semliklerinden, dikkatsizliklerinden, 
ileri gelmişti! 

Fakat beriyandan Rokofun ar
kadaşları da o sırada, herifin sÖ· 
vüp saymalarına dayanamıyacak 
bir haldeydiler. Bu kadar vakittir 
sırf bu Rus için bu korkulu memle. 
kette dolaşmıştılar, şimdi yapayal

nız, elleri avuçlan boş kaldıkl~rım 
görmüşlerdi. Bu yüzden ıçın ıçın 
Rokofa ateş püskürüyorlardı. Bn a
damlar zaten ipten kazıktan kurtul. 
muş azgmlardandılar. Bunlardan 
biri Rokof'un sövmelerini duyunca 
belinde asılı duran tabancayı çekti 
ve Rokofun üstüne boşalttı. 

Herif kızgınlıkla iyi nişan ala. 
mamış, Rokof ölümden kurtulmuş
tu. Fakat kendi adam.mm, \böyle 
canını almağa kalkışması, onu o 
kadar korkutmuştu ki: Hemen ar· 
kasını dönerek koşa koşa çadırına 
kaçtı.. 

Rokof böyle alçakçasına kaçar· 
ken gözü birdenbire çitin dışarısın· 
da bir şeye ilişti. Korkudan dona 
kaldı. Adamı ilk kurşunu atmak· 
la kalmamıştı, arkasından hala ateş 
ediyordu. Fakat Rokofun çit dı • 
şmda gördüğü şeyden duyduğu kor· 
ku, arkasından atılan kurşunların 
verdiği ölüm korkusundan daha bü
yüktü .. Rokof'un gördüğü şey, he-

men hemen çıplak. çok iri bir. be-1 
yaz adamdı! 

Rusyalı titriyerek çachnna daldı, 
Orada da kalamadı. Çadmn arka 
bezinde Ceynin bıçağiyle açılml§ bir 
deliğe ~alchrarak oradan da chşarı
ya, çadırın arkasına çıktı. T anan 
öte taraftan konak yerine doğru 
yaklaşırken Rokof da çadırın arka
sma di.işen çiti, üstübaşı yırtılarak 
atlamış, bir saat kadar evvel, Cey
nin girdiği ormanda yok ~Jmuştu. 

Tarzan yerli reisin kansı Tam· 
luzda ile konak yerine girerken, ye
di Avrupalı gemici de onu tanımış· 
lardı. Rokofla uğraşmayı unutarak 
onlar da tabanlara kuvvet uzaklaş·· 
mışlardı. Bunlar Rokofun kaçtığı 
tarafın aksine kaçıyorlardı. T arzan 
bunların aralarında Rokofun bulun· 
madığım seçmişti. Onun için arka· 
larından kovalamağa lüzum görme· 
di. Oun işi Rokofla idi. Herifi ko
nak yerinin ortasında gördüğü çadır
da bulacağını ümit ediyordu. Orma· 
na kaçan tayfalara, korkunç Afri. 
ka ağaçlığınm, yaptıkları kötülük
lere karşı, en ağır cezayı vereceği
ni Tarzan pek iyi biliyordu. 

Maymunların oğlu bu bilgisinde 
de yanılmamıştı, çünkü bu adamla
rı en son gören Avrupalı gözü, ken· 
disinin gözleri idi! Yedi gemıcı, 
Afrika ormanının esrarlı karanlığın
dan bilı' daha kurtulamadılar. Gün· 
lerce en ağır, en acı güçlükler kor
ku ve acı içinde yuvarlandılar. Ki
mi Parsların, kimi Arslanlarm pen· 
çesinde kimisi de açlık ve hastalık 
ile inleyip çıldırarak ca? verdiler. 

T arzan, Rokofun çadırını bom 
boş bulduğu sırada çok akıllı olan 
yerli kadın yanma gelmişti. Ona 
dedi ki: 

- Bana bak ak derili başbuğ; · 
benim kafama bir düşünce geliyor .. 
Bir kere söyliyeyim de bakalım be
ğenir misin .. Senin ak derili düşrna· 
nm buradan korku içinde kaçmış . 
Yerliler de daha önce yok olmuşlar. 
Bunun bir sebebi olabilir: O da se
nin buraya yaklaştığını duymaları -

dır.. Şimdi düıünelim: Bunu ne-
reden duyabilirler'? Senin geli§ini 
ak derili dü§manma bildirecek yal· 
nız bir kişi biliyorum, o da kocam
dır. 

Kocam, Rokofa ya şenin köy
de olduğunu, yahut köyden kurtu· 
lup yola çıktığmı habercilerle bildir· 
miştir. Bunun için yapacak bir iş 
var: Sen ak derili düşmanım bul· 
mak. istersen bizim köye dönmelisin. 
Ben düşmanının böyle acele başka 
bir yere gidebileceğini sanmıyorum .. 
Sen ne dersin? .. 

Tarzan bir dakika düşününce, 
Tombuzda"nm makul düşündüğünü 
anladı. Rusun i:ıini, ormanda ara -
mak vakit kaybetmekten başka bir 
şey olaımyacaktı. Hemen Y amya,m 
köyünün yolunu tuttu. Oraya müm
kün olduğu kadar çabuk varmalıy· 
dı. Y aşh kadını arkada bır(lkarak 
bütün güciyle ilerilemeğe başladı. 

T arzanm büyük ve tatlı bir ümi· 
di vardı. 

Kansı Ceynin sağ ve Rusun ya· 
nmda olduğunu sanıyordu. 

Ceyin sa~ ve Rusyalmın elinde 
ise, . her İş kolaylaşacaktı. Bir saat 
sonra maymunların oğlu, sevgili 
karısını alçak herifin elinden kurta
racaktı. 

T arzan son misafir olduğu kabi
le reisinin, yani Tambuzda'nın ko· 
casmm, kendisine kancıklık ettiğini. 
kendisini gizlice öldürtmeğe kalkı§tr
ğı gibi Rokofa da haber gönderdiği· 
ni anlamıştı. Yerli başbuğ şüphe· 
siz Rokofa yardım edecek. kansını 
kurtarmak için T arzanm yerlilerle 
de dövüşmesi lazım gelecekti. 

Ah! T arzanm yoldaşları yiğit 
yerli Mugambi ile Pars Şita, may • 
munlar krah Akut ile diğer maymun: 
lar ~imdi yanında bulunsaydılar ne 
İyi olacaktı? T arzan pek iyi biliyor· 
du ki: Ceyni, Rokof ile yerli başbuğ 
gibi iki kurnaz herifin ve bunlann 
arkadaşlarının elinden tek baıına 
kurtarabilmek hiç de kolay bir iş 1 

~~~. ı 
.(Devamı vaır) 

\ 

ma.nuş ... 
Lahavle •.• 
N eredeıi" çatmıştık buna ... 
- işte ispatı! - diyordu. • Bana şu 

kadehi ikram ettiler ... \Ben, payun- ı 

dan vazgeçiyorum. .. Şu softa kılıklı 
sahte bekriye onu vereyim ... Hepsini 
değil, üç yutumda. Uçt.e birini içsin ... 
O zaman, aramızda oturmağa 1ıak 

kespeder. 
Arkadaşlarım, bu derece dikkati 

celbettiğimize üzülüyorlardı. 

Hüsnü, fısıldadı: 
- İşareti çakalını mı? 

Feyzullah: 
- Hele ~unları bir yıtıştıralım · 

da~·· - dedi. 
Çopur Ali: 
- Bir solukta hepsini dikeceksin 

m~lla ... Başka çaresi yok. .. 
- Katresi haram! diye mırıldan. 

dmı. 

- Aman maıhvoluruz ... !ç .. 
Katliam tehlikesi olursa din değiş· 

tirmesi bile caizmiş ... 
Derhal bUtiln celidetimi topladım: 
- Ver! - 'füy~ haykırdnn .• lçeyim 

de gör ... 
Büyük bir hamasetle sert ic:;kiyi 

diktim:.. !1.k yutum, kirpi yutmuşum 
gibi, gırtlağımı tırınallya.rak geçti. 
Midemin ortasına güm dive oturdu. 
Y anakla.Tmı.dan, gözlerimden, saçla • 
nmdan. kulaklarımdan kıvılcnnlar fır. 
,la.dı ... İlk defa olara.k içki içenler 
(hem de rakının müselles denen en 
sertini i~nler) bunun ne demek ol· 
duıfu.nu bilirler... • 

!kinci yutumu midem almadı ... Her 
zerresini . etrafa fırlattım. Yumru
ğumla midemin üstüne basıp suratnnı 
ekşiterclc kadehi fırlattrın: 

- Linet olsun ... 
Halkın :ı.rarnıı bir kahkaha. attr . 
D.iier yansı: . 
- Sa.na. lanet olsun. .. Bizim rah.a· 

trmıza ne küfrediyorsun, behey na. 
dan! • diye kızdı. 

Pa.lA.btvrk bekri: 
- Gördünüz mü? • cliye ôğünüyor du.. 

Çopur: 
- Mah,•oldukr - dedi. Foyamız bet 

li oldu!... 
Kılıçların pırıltısını gördüm. . 

·' 
( Dmxımı var J 
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RADYO 
1STANBUı,.: 

18,30 pl!ıkla dans musikisi 19,30 konfe
rans: UskUdar Hnlltevi nnmmıı Reşat Kay· 
nar (Tcı'blyedc tcnlddln rolU) 20,00 Sadi ve 
arkadB§lan tarııfından Ttırk ı:fıuslklııl v; 
halk §arkıları 2030 Ömer Rıza tarafından 

Arapça söylev 20,45 Safiye ve arkadaşları 
tare.!mdan Türk musikisi \'C halk §nrkılan 
Saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 ajans ve 
borsa haberleri \'C ertesi günUn programı 

22,30 pltlkla sololar, opera ve operet parça. 
latı 28,00 son. 
VİYANA: 

JO eeyahat 19,20 tiyatro habel'leri, fenni 
haberler 19.85 pasltalya aarltilan 20,05 ha· 
berler, hava, kı~. haberleri 20,SO kO'Jlu~a 
20,40 konser: Tosknnlnlnln doğumunun 70 
inci yıldonUmU mUnasebctile eserleri 22 kn
rı§ık yayın 23,15 ha\"a, haberler ve aalre 
23,25 konser: SchubtlrUn eserleri 24,05 gra• 
moton 24,85 haberler. 

BERUN: 
18,05 yeni mustkl 19,05 grıı.mofon 20,0:S 

spor röportajı 20,20 piyano musildsi 20,50 
gOnQn akisleri, haberler 21,lo orkestra kon 
seti 23,05 hava, haberler, spor 23,35 eğlen. 
celi konser. 
BUDAPEŞTE: 

18,35 Harp:ı. koMcri 19,15 konferans 19,45 
konser: Ohoplnln eserleri 20,25 siyası hll· 
bcrler 20,50 konser .Bach'm eserleri 23,05 
salon orkestrası 24,05 Polonya llaanmdıı 

konferans 24,20 gramofon 1,10 haberler. 
BÜ'KREŞ: 

18,05 6Ch!on!k komıer 19,05 hava, konug. 
nıa 19,15 e~enccrr T<onscr 19,45 konteraruı 
20,05 Yunruı musil<isf 21,20 sentonlk konser 
istirahat esnasında. haberler. spor 23,20 
grnmaron 23,50 Almanca ve Fransn:ca ha• 
berder ~4 son haberler. 

LONDRA: 

18,05 konuşm:ı. 18,20 musfkl 20,05 orkcs-
ra konseri 71,05 ha"ber1er ve saırc 21,35 
orkestra konseri 22,<>:5 lt~k yayın 22,4'?5 
facia: Granit 24,05 spor ve aafre 24,3"0 dan.s 
orkestrası l,35 hava ve saire 1,45 gramofon 
PARİS (P. 'l'. T.): 

18,45 plyaııo muslklsi 18,tiS gramofon, 
musmr 20,05 dili! yayın ve org musikisi 20,35 

BEYOCLU 
SABA Y ı namonn 
rURK ı çelik kartallar 

MEJ.'t.K ı Son Fıumba 

ll'M ı Se' fŞmel< snu"u \'(' Ciil 
bliill"r ötP-rken 

~\KAHYA t Kızlar pansiyl)nu 
TII.iOU ı San FransI3ko ve Yılalan 

1>eıae 

SOMER t Parisli kız 
ALKAZAJi 

TAN 

~"' 
ŞARK 

A RI 

ı Tayfun 

ı öıom perisi ve Sanım 
karmen 

ı Ehli ınıllp muharebclcı-1. 

ı Singapur postası vt 
Altın toplayan kızlar 
- 1936 senesinin -

t Gece bttll:filü ve Vıt. 

dırım bölüğll 

l'IASOAK : Lllks Yapur yolcuları, Bal 
(F..sl.1 Astorya) kan olimpiyatları vo Ça· 

yır linydütlarr 
<.mUORITET ı Y'ıldmm kaptan, l{ukıırtçc 

ve Mekaud 

IHJLLJ 

HiLAL 

ISTANBUL 
Blr yıldız doğuyor, Jozcf' 
Simit ve Staviııkl skandAıı 

ı Ru&-Japon mUbHtcbc!ıf ve 
casuslar Jmrşı karı:ııya 

a Türk lnkılAbmda terakl..t 
hlim1Cleıi 

1 Krıılfçe Mar! ve Alevler 
fçin<Jc 

Af.EMDAR : M'eyer1ing :fac!asr ve Göl< 
yUzO ateşler t~!r.dıı 

ltElL\L:BEY ı Siyah inci ve Define kor
saıilan 

KADI KOY 
ı Tatlı belA 

OSKUDAR 
RA'Lll ı Ehlisalip muhn.rebclnl 

(Türkçe sözlü) 

BAKIRICOY 
Mb'..TlYAD1 : YCşil domlno 

TiYATROLAR 

havadtd 21,30 konuşma 22,o:s oo1tıcnıııTıJyen TJ::I ER..\SI DRAM KISMI 
prognuu 22,3S Uomcdl 24,35 haber1tır, ha\"a ~ • 

ROMA: .~ı:ıhir1İr;;fl'tSU Ak§am saat 20,30 da 
~ KRAL IİR 

18,20 org kon~ 18,55 hava kontŞn3 IUlff:fflffJJJ 
\'e salre 21,45 karışrl< musiki 22,05 paakalyA 1111 lf 
musikisi 21,55 konu§ma 23,35 koro kotıJJcrl 

111
~ 

zan: W. Shal<espcare 
..ı ı·kçeye çevtren: 

ha Bt!(!rl Göknn 
24,0S ha'bcr1er, ha.vıı 24,20 büyUl< konser 

'·Nübetçi eczaneler 1 . 11;;;1" ı•· 
SON HAFTA 

Fr:uwa Tl)'atnıstm• 
Op ret 9l.'!lmı 

Bu ak§nm §chrlnınulıtellf scmUerinde nö-
betı:i olan eczahnneıer §Unlardır: 

istanbul clhetlndekllcr: 
Emlnontlnde (Beşir Kemal), Beya.zıttA 

(Cemil), Kilctlkpazard:ı. (Necati Alittıct), 
EyQpte (Hikmet Atlamaz), ŞehTcmlnlndo 

(Nazım sadık), Karagümrliktc (Kemal), 
Samatyada (Erofilos), Şchzadeb&§ında. Ch:· ı 
mail Hakkı), Aksa.rayda (Sarım), Fenerde 
(Vlt8.11), Alemdarda (Esat), Balnrlcöyde 
•(Merkez). 
Beyoğlu cihetlndek!ler: 
tsUkltıl caddesinde (Kıı?lZ'.ık). BoStanba• 

§tnda (İtimat), Gnlnta Mahmudiye caadr· 

Akşam saat 20,30 da 
SAZ CAZ 

Yazan: Ekrem Re~tt, Bestcliyen: Cemal Rl!)ilt 

Pazar gilnleri 15,30 mettlne 

.sinde (İsmet), T&Mtmde (NiznmetUn>. 
l{urtuluşta (Necdet), Kııaunpaşada (MUoy· 
yet), Hasltöyde (Nishn Aııco), Bcşikln§tıı 

(Süleyman Recep), Snrıyerdc fAsnf), 
Usklldar, Kadıköy ve Adn.lardakllcr: 
'Oııktidardn. (Mahntudtye), I{adıkay, ~i:

tutıucc~cdo (Othnn HIJlOsl), BDyUkadada 
(Halk), Heybelide CTaııa§). 

HABER - :Akşam po!ltaSJ 

in at m lzem si 
Mağazası 

1 
Galnta Mahmudiye cnd. No. 1 5 1 

T clefon: 49407 
Telgraf: IJukc~ 

Ordu hastaneleri için on adet yemek 
tevzi arabası 26 Mart 937 Cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede Satımı.ima 
Komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Beherinin tahmin bedeli 1 l O li
radır. İlk teminatı 82 buçuk liradır. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(379) (1356) 

Gümil.'2Suyu hastanesi hamam oca. 
ğının tamiri için ihale günil talibi 
~ıkmadığmdan tekrar açık eksiltme 
ile ihalesi 29-3.937 Pazartesi gUnti 
saat 15,30 da yapılacaktır. Muham· 
men Jrnşif bedeli 250 lira 76 kuruştur. 
Şaıtnamesi her gün öğleden cv\·cl ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 19 
liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplan ile 9. er in.saat şubesinden ala. 
ca!!.ları vcsikalurla beraber ihale gllnü 
va!tti muayyenind~ Friıdıklıda 'Komu. 
tanlık Satınalma Komisyonuna gel
meleri. "1601,, 

Ameriltaya llaçırı an 
~ 

macel'"d 
260 heyecan 
sayife ı-om 

25 
1-{Ur-U.1 

• 
1 NUILAS 
~İTAQEvİ 
~n1<a,.a cad 15$ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

20/ 3ı1937 vaziyeti 

AKTiF lira 
Kuat 

:Altın mifi kilogram 21.042.071 
:Baıılaıot,, • • • 
Ut&klik. ,. • 

.29.597.356.0-1 
"14.244.049.-
" l.30t.OIS.93 45.142.420.97 

Dalalldekl Mılliabirler J 

7'llrk llr&BJ: • iL. .727.933.35 .727.933.35 
um,tdd tnuJ:üib1iler: 

Albn aati kllogrit 6.05t.49C 7 .1(i9. 552.63
1 Altma tahvlli kabil eertıuı 

dövizler. 50.466.EOı 
Diğer dö\lzler '"C borçlu 1 
kllrlng bnklyelcrl • • • • 49.32?.585.CS 56.482.604.31 

11.ıizlııe t.ııh\illerl: 1 
Detuhto edJlel:I cvrnkı naktlye 

karşıııtı. L 158.748.563-
Kanunun 8 ve 8 met ma~ ı 
delerine te\'fiknn Ha%ine tario> 
fmdM \"Ckf tedlyat. ~" 12.774.05ı- 141.974.51 J-

Scnedlıt cllzdaaı: 

Hnzlne bonoları., • • • ~L. • - • -
Tlcaii senetler , • , , • ~ ,. 22 049.(153.05 22.049.053.05 
~sha.m ve Tnti\·llAt cfizıtonı: 

{Deruhte edilen evrakı tıak. 1 
A 1t1yenhl kaJ11lıtı esham ve L36.fl62.f'00.47 

~ tnbvi!At !Ubarl kıymetle 

B Sert>eşt es?iaın ve trun11!t L. 3.952.872.nl 
t\ vanıılftr: 

Altın ve dC,.1z U:ı:erlı:r AYH! L. • 54. 141.34 
Tahvil~ t llurtne avans. b. 7 558. 763.o 1 

4.500.C00-
10.096.230.08 

.\33,501. ıAo. i1 

PASiF 

Sermaye• ı • , • • 
lb tıyat akl)eal • , t , } 

Tedavüldekl Banknotlar: 
Deruhto cdileıı evralo nakUye 
K&nutılill 6 Ye 8 lnd madde
letlıio tevtıkıa.n ba%1ı:ıe tare.!ın. 

dan vaki tedlyat, 

Deruhte e<!llcn evrakl naktlyer 

~L t 58. 7 48.563-

L. 12.774.052-

ooklyeet. ı L145.974.51 ı-
Karşıtığı tamamen aıtm olarak 
ttdavUle llheten va:ı:edlltD L. 19.000.000-

lira 

1 'l.000.000-
1.551.182. 53 

nceskont multablll llA"etcn tcd ., 16.(00.000- ıE0.974 51 t. -
,·azed. 

TUrk Ur&bı l'tle,·da.ııtı 

mhiı: rwillbDdatı: 
Altın tahvili kabil dövt~er 

Dığer dö\1iler "tc aıaca'k1• 

1 

kllrfng ~ak1yetert 

k&!itellt • 

13.702.477.27 

1.088.74 

L.2·.6~2.121.11 25.6ı;3.~10.51 
__... 9 ı.6t9.20S.86 

T'" rfln 

2 ll&rt 1033 tarihinden lUbt.reıı: l.akoııto naddl )'UMie ıı l-2 - Altll ll.ıeriıle avıı.n.s yuz.de t ı·~ 

ıze 
.Muhammen bedeJlcrile ınikta.r ve vasıfları a~ıı.ğıda yazılı 2 grup ~ 

me ve e~ya her grup ayn ayrı ihale edilınck U~re 1.4_:;7 pcr:;;z.-nbe gUt;~~ı:ut 
10 dn Haydarpa.ş:ı.da gar bina.sı dahilindeki ko:ı1isyon tar.-:.fmdan açıl• c •. ~· 
ile sanınahnacaktır. ·:ı.Oll 

Bu işe girmek isliyenlerin hizalarında yaZ1lı muvakkat teminat ve .!;re 
nwı ta.yin cttiğı vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar koır.~ d;ı. 
müracaatları lfızımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan par:ı.sız oıar 
ğıtılmaktadır. . te1 

1 - 500 kilo muhtelif cb'atta galva niro adi demir tel, 550 kilo der.l ~s.ll1 
1300 kilo galvanize demir bağ teli ve 500 Rulo gah·anize dil:enli tek ıı:u 
men bedeli l 715 lira 60 kuru!'j ve muval::kı!.t tem "ı!:ıb l:}J J:rn. Cj kuru5·~·:i !° 

2 - 15 adet ray deline ma!dnC3i CR02~el I gibi) muhammen 
6i3 1 12 lira ve muvakkat teminatı 5052 kuru~tur. (1G60) 

Şimdiye kadar Vakit müessesesi tarafından be1ediyc namına . 
afi!}aj murunelfıtı 24-3Jl37 tarihinden itib:lre:ı b:=loo1yecc tedvir cdilcC. ~1.1· 
Bu tarihten itibaren bilumum ilan \"e afiş i'11eri icin İstanbul b:lediyd"ı oJıl
hasebesindc ~kil edilen af işaj bürosuna mUracn.nt edilmesi lüzumu ilntl 
nur. B. (1665). 

J<.: 111 
'Muhammen bedeli 1185 lira olan 151 adet battaniye ile 51 adet unııJtl:l 

Sahpazarmda nskeriğ fabrikalar Umum Müd:.irlilğünun fa!a.nbul 9 c&ılt' 
komisyonunda. ıı:.4.1937 Cuma günii saat 14 ele paıaı"•~1a. t:ıiib")l{l 
cektir. Nümur.csi her gün ltomisyond:ı 3'örülebil"r . :rıtud"f' 

lsteidilerin rnuva:kkat teminatı olan 88 lira 83 kuru"'u B: yo Iu m:ı.I ddcl • 
lüğünc yatırarn'• o gün ve saatte 2"!'l0 No: hı kı.~·,..,u; 2 ,.... ~ ü-: u ~~ 
rinde gösterilen \"esaiki hamil olarak Komısyonda lr:.(u:-.m:ı.ıılrı. (1CU 

DevJet dem~ryollau·ı veli :nansaru iŞ" 
?etme umum müd ·· rlüğ· ·· nden: uıt.· 

1 - Hareket \'e münakalat servisimfa için m· sa-b:ı:{:ı. H en r.z orta 
sili bitirmiş olanlardan istasyon memur nam::di :ılmnc:ı!:tı ·. . Jıd ifı1~ 

2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Hayclarpa;ıa. A.'1.rnra., f{ayE~~ı. ..·etıııd11 

~lalatya, Afyon, B1lık :;sir, tzmır, Mud~:ıyn, Erzurum t::ctr.1~ recrı.c' 
yapılacaktır. ttrJ· 

3 - Müs:ıbaka imtihanı: Fen bilgisi, hcs::.p, h~ndesc. memleket e~o;d )(I 

yası ve yab:.nc1 li~nlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya l'"~ derce ~ 
tahsil a vni notların kazanılması hnlin<le terc'h ha':lnnı ve ·ir. . . r:c ,} 1 • 

4 - Müsab:ı.kaya i~tirak edebilme:, için l"lip!:?rin bulu dul:'::-.rıeS" 
nnntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda ya~Ilı rnrJ:ır3 ait ,. ,,~ 
altı~r vesika fotoğrafı i'c he.rnb:?r pu!suz bir ist'<h ile m:ir:ı". ::.~ c::.rıı~· 
rcktir. 

Şartlar: 

A) Türk olmak. 
B) Yaşı 18 den ~ -;ı ve 28 den (dahil) yu'rnrı o'Mnn1:ık. ,.•·cr:i:t 
C) En az iki sene i"in r..skcrliklc alfıka~t o're~ dı::;m:ı C:ı'r a"' • 

besinden vesikam olmak. ttıl ı; 

C) İyi hnl c~ha.brndan olduğun~ ve devlet hi7.r.ıcUn.;1c ~ h~~~rıv .. ·ıt .ı 
mani bulunmadığına da'r alakadar n1Üi:"mo.t:n ı:ıu:;ı:d<ı ... " 
bulunmak. t. Jıt'f.'· 

D) MUnaba 'mya iştira.k etmeden evvel İdaremiz m~rkcZ s~b~n::·ı ı; t 
lcri tarafından nnınyenc cdilere!;: f ru:.l s0 rvi .. tc rı.lr5!liajl. 
güna. srhht n.rı&ası ve has!.tı.lı;'Jı olmamak laz:mdrr. W~' ti c-

6 - Sıhhi mua ene 'csikası istida verildikten sonra. fdnrrmiZCC ıerı 1 r 
dilir (talipler :;ıhhat merkezlerimize da\'ct cdllmrk surctiic muayene ı.. 
t ırıhr). yn.ltı!~ tt 

6 - Aynı f'arfları haiz olup da iyi te1ı;raf nrnh!ı.bcrcsi bilenler 

r,rnftnn :n1 •han Milirl~r. ı:ırıı ' 
- En !!O)l rnüraca::ı!. t~ihi 10 Nisan 8:.1i ye k:ıdardır. Sundn.rı so 

' . olac~1: mür::-.ca.tttlar nmame!cyc konulmaz. dlir~tc · 
8 - Mi·"':Ô '{a imt ihr:u li Nisruı 937 Cumnrte-;i günü sa.nt on 

pıln."a1dır. . sıc!cl 
!J - K ... ~~::"n!am rehri f)i lira ücrt \'Crilee .. ktir. 11imler1 d<' ~ 

n: n c:lılcc~i;i gllıi hcndilcrine ayrıca t~bı:~:ı.t yapılaclktır. (154.0) •"'durıuJ 
U.mmru '?ı.ı.U 
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112 CÜCENiN :4.ŞKT 

---------------------...-----·-------------------------------O. Büssiye layık olduğu dersi ver
meği krarlaştırmı§tr. Baıka şeyler onu 
şimdilik alakadar etmiyordu. 

Evvelkilere hiç benzemiyen bir usul
le tekrar silahından tecrit edik!iğini 

gören Büssi, ellerini göğsünde kavuş. 
turarak bütün soğuk kan1r1ık ve cesare
tini topladı ve sesine alay -edici bir a
henk venncğe çahşarak bağırdı: 

- Öldür beni! öldürsene! 

Pardayan başile ! hayır! dedi ve et. 
ufa deh!et saçan yüksek bir sesle ba· 
ğır:ıı: 

- Jan Löklerk, seni silahsız bir ada
ma kılıç çekmek alçaklrğında bulunma. 
ğ:ı sevketmek istedim. Ve bundan ko-

1ayhkla muvaffak oldum çünkü adi bir 

insansın. Behi tokatlamakta tehclit et
tiğin bu kılıcı ta§ımağa layık değilsin. 

Ve Pardayan bunları söyliyerek kılr. 
cı dizlerinde parçaladr ve Büssinin a
yaklarına !doğru attı. 

Ve bu hareket öyle müthiı Öyle çıl
gın bir cesaret hissi vermi§ti ki Eıpino. 
za gayri ihtiyari mınldandr: 

- Gurur Gurur 1 Bu adam gururun 
ta kendisidir! 

Fausta kulağına doğru eğilerek ya
v:ı ça cevap verdi: 

- Hayır! Bu adam düşünmeden ha· 
reket eden bir del~ir ! 

Her ikisi de ynnıhyorlardı. 
Pardayan ayni müthi§ sesle d::vam 

~tti: . 

Pardayan bu ıözleri söyliyerek Bü .. 
siyi kemerinden yakaladı ve mukave. 
metine rağmen onu kolaylıkla kendisine 
doğru çekti. Sonra yavaşça elini kaldı· 
ruak suratına müthiı bir §Atnzr indir· 
di. 

Büaai birkaç adım öteye yuvarlandı, 
ve belki de !darbenin §iddetinden z:iya. 
de hicap ve hiddetinden yan baygın 

bir halde hareketsiz kaldı. 

Bu it bittikten sonra, Pardayan, san· 
ki tik&iniyormuı gibi parmaklarının U• 

cuyla eldivenleri çıkardı ve yUzUnü 
buruıturarak Bügginin yanına do~ru 

fır1attr. 

Büyük bir soğuk kanhhkla 
y a p ı 1 a n bu h a r e k e t 1 e r d en 
sonra, Pardayan Fauıta ile Espinoz!lya 
doğru döndü ve dudaklarında nfüsteh· 
zi bir tebessümle ve yavaş adımlarla 
onların üzerine yürüdü. 

Fakat, Padayanın yüzündeki tebes
süm pek manalı o!Gcaktz ki BUssinin 
akibetine uğramağa hiç de niyeti olma
yan yan Espinoza, zabitlere bir işaret 
yaptı. 

Çoktanberi beklenen bu işaret üze. 
dine askerler biran içinde ~öva~ycnin 

etrafınr sardılar. 

Böylelikle, baş engizitörlc FaıHtanrn 
balunduldarr grupa doğru ilerlemek 
imkansı% bir hale geldi. Pardayan bu 
yeni tehlikeye kra~ı koymak için onla_ 
n takipten vazgeçti. Anladı ki, asker
ler kendisini sıkıştırmağa devam eder. 

- Jan Löklcrk, senin o tokatınl'l vu- 1erse, bir tek adım bile atmağa muvtıf. 
rulmıış nazarile bakmıttım. Seni bir ta. fak olamayacakttr. 
vuk glbi boğabilirim. Hayatını bit ~fa Bunun üzerine, Par.dayan l:.t"ı za· 

daha sana bağı§lıyorum Löldcrk. Fakat, man oldugu gibi, batına gelen l.ıütün 

herkesin bir defacık olsun. kısasa kı· f elikctlcrin sebeplerini kendisi!lde bul· 
aasla mukabele ettiğimi ıöyliyebilmesi , du: 
için, bana vurmak niyetinde oldu~un ıl - Ah! Şu boğayı öldürdüktc?ı son. 
iaman sana iade eı'diyorum!.. ra aptal gibi attığını kılıç yanımda oL 

------~-
-----~ ~-- - ---------

r.. 
Q,) -Q,). .. 
= 

.$ 
s g 
ı.. 

C0CE.1JN AŞKI ....., __ ... __________________ ~----~--~---.;._,------------------·----109 

kafanın böyle kolayca sarsılaı::agmı hiç 
zanentmiyordum. 

- Çünkü mahvolduğuna kat'iyetle 
emin oldu. Bu adam son derece mağ. 

rurdur. Hezimeti onun için müthiş bir 
darbe oldu. Size bak vermeğe b;:şladım. 

Prcnseı, bu adam ane<ık çıldırtılmak 

suretile mahvolabilir. 

- Hem işin garibi bu çıueyi bana 
öğreten de kendisidir. Bütün kuvveti
nin kafasında olduğunu kendi-sı 11örlotli. 

- Ne olu~sa olsun, doğrusu y;pm:ı
ğa karar verdiğimiz iıkcncclcrin böyle 
çabuk bir netice vermjfi olahilcccğini 

hiç de zannetmiyorum. 

Şövalyenin yüzüne dillitle bJkan 
Fa usta biraz daha sesini alçaltarak: 

- Yava§ söyleyin ka:dinal, dedi, 
ciuymc.sın ! Şüphelenir. 

- Ne münasebet madam! Bızi duy. 
mıyor bile. Halini ~örmüyor ınusunuz? 

Btt müthiş adama artık mahvolmuş na
zarile bakabiliriz. 

- Pcrdıyan hiç belli olmaz kcırdinal, 
yavat kon~mamıza rağmen, belki de 
bizi duyuyor. 

- Duysa bile. bu haliyle ne &öylcdi
ğimizi anlama%. 

Sinfr buhı:aru içinde lmlunan P.arda.. 
yan onları görmüyordu. F.aka.t b:.itüo 
ko:ıu~tu.klarrnı duvn"~ t ı. So:!uk kan· 
Jılığını toplamak için um.tr.ız: b;r gayret 
sarfcderek mmldandt: 

- Ne o, yoksa deliye mi benziyo
rum? Belki de hakikaten delirdim. Ka. 
fam patlayacak gibi oluyoc. Bana öyle 

geliyor ki delirirsem bu -.·aziyd hem
~:rin Paustanm hCIJ'l de mübarek do::tu 
Espinozamn hoşuna gidecek. Bu 1:Öyle- , 

t..tleri sözler neyi ifade ediyor acaba? ı' 
lhnlar neler ~ytenıeğ(! ba§laclılar? 

Halbuki. ben bunların ikisini bırdcn u. 

nuttU'm. 
Pardayan hiddetle başını sallay.arıak 

tekrar mırıldandı: • 
- Doğrusu Eıldırmağa hiç de niye· 

tim yok 1 Bu ikisini dt sevindirir 1 Ha 1 
Şimdi anladım ben .Faustaya demiştim 
ki ... 

V c Pardayan. Ievkalbe;ıer bir kuv· 
vet sarfederek soğuk kanlılığını bir 
dereceye kadar topl::mağa muvaffak ol. 
du. 

Ve Ayni zamanda. Bi.issi Li:>klcrke 
doğru yuriimeğc b~ladı. 

İşin asıl şayanı hayret tarafı şudur 
iki, Pardayan alçak rakibinin haddini 
bildirmeğe karar verdiği bu andan iti
baren bütün sükunetini elıie ctmi§tİ. 

Onun, o mutat emniyetle Büssiye 
doğru yürüdüğünii gören Fausta Eg.. 
pinozaya dönerek yavaşça: 

- II::kkım yok muymuş? diye mı. 
n!c:Jan:lı. Bu adam biç belli olmaz. Buh
ranı hemen atlatb. Alın:Iı vcredc &özle· 
riniz:i duymuş olmasa! .. 

Espinoza hiç ce\•:ıp vermedi. Yanla. 
nndan geçen ve kendilerine bile bak
mağa lüzum görmiyen Pard::yanın ha· 
rekctlcrini dikkatle takibe koyuldu. 
Sonra yava~~a blş nı s:ı!layar:ı'::: 

- Hayır. Konu!jtuklarımızı duyma. 
dı, dedi. 

- Ben de öyle zannediyorum. habct 
yo1:-:;a lıütün projelerimiz alt üst olacak

tı. 

Es pino•a mütemadiyen Pat darana 
bakı:rordu ve onun sert ve kat"i adım· 
laıi1 Bü-riye dogru yürüdüğünü götün 
cc so ~ •t: b.1' ccıle: 

- Sôval·•e dö Puday;ının. sı'!ihsız 

olr.a ı- ~m.e!'l, bu z:av~Jh Büssi Lök. 
lerki bir hayli fena vaziyete sokacağı
nı zannediyorum. dedi. Bu müthiş ada· 
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mm bize aleyhtar olmaıı ne kadar ya.. 
zık! Bizimle bera~ olsaydı neler yap
maıdrkJ 

Fauıta bafiyle taaOilC etti n ıonra 
Büssiye doğru yi!rUyen Pardayaııa 

baktr. 

Bu es.nada, Büs&i de kendisini bekli
yen feci .ikibeti anlamış olacaktı ki, 
''onu ne diye yab.latımyoraunuz?,. der. 
'ibi Fauıtaya bakıyordu. 

Fakat Fausta onu görmemit gibi yap 
tı ve Espinozaya ldoğru dönerek garip 
bir tebessüm ve soğuk bir sesle: 

- Doğrusu Büsııi Löklerkin hayatı
m hiç de emniyette görmüyorum, de
di. 

- Eğer isterseniz prenses, Pardaya. 

nın faaJiyete geçmesine meydan verme
den yakalatalım. 

Fausta lakayt bir tavırla cevap ver
di: 

- Niçin? Büssi Löklerk sırf ~hsi 

gururunu tatmin etmek için ve kendi 

hesabına bu alçakça oyunu oynadı. Şim 
di işin içinden yalnız başına çıksın ba. 
kalım. 

- Fakat biz de .. 

Fausta onun ne söylemek istediğini 

anlayarak sözünü kesti: 

- Bu ayni şey değildir, dedi. Parda
yanın ölümü bizim için elzemdir. Bu 

hedefimize varmak için bütün insani 

usulleri tatbik ettik fakat muvaffak o
lamadık, şimdi fevkalade çarelere baş 

vurmak mecburiyetinde kalıyorsak, bu 
bizim kabahatimiz deiildir. Onu öldür-

ınek istiyoruz, faiut ayni zamanda o
nun harikullde kıymetine de lazımgelen 

hürmette kusur etmiyoruz. Onun hür

mete layık bir insan olduğunu tasdik e. 
diyoruz. Onu öldürmek istiyoruz, fakat 

onun şerefine halel getirmek onu küçük 
düJürmek istemiyoruz. Pardayarun hak 

kx var, böyle usullere ancak Löklerk 
gibi adamlar başvurabilir. Bu alçak he-

rif, mütbit Pardayarun hiddetini tahrik 

etti. İstediği gibi i§in içinden çıksın. 

Ben kendi hesabıma, onu, hak ettiği ce. 
zadan kurtaracak değilim. 

Eapinoza da, Büssinin, kendisini hiç 

de alakadar etmediğini gösteren bir 
tavır takır.dı. 

Bu aralık. Pardayanın karıısmda 

mütemadiyen geriliyen Büıısi, asker 

kordonuna kadar dayandığı için durp 
mağa mecbur oldu. 

Korktuğu adamla kar!ıla1maktan ba' 
ka çare yoktu. 

No:ien korkuyordu? Doğru5u bunu 
kendisi de bilmiyordu. 

Eğer mesele, karşı kar~ıya döğüşmck 
olsaydr, hiç tereddüt etmiyecek ve 
korkmıyacaktı. Cesur olduğu muhak. 
kaktı. 

Fakat .Büssi Löklerk son alçakça ha
reketine rağmen .zannedildiği kadar al· 

çak bir adam :değildi. Kendisini, kendi 

nazarında bile şerefsiz kdan bu bayağı 
hareketini hiç beklemediği bir vaziyet, 

ve şerait dahilinde yapmağa mecbur 

olmuştu. Pardayana rastladığı zaman, 

Büssi, tabii vaziyetinde değildi. intikam 

ve nefret hisleri onu adeta çıldırtmı§tı. 
Bunun için Pardayanı cellatların eline 

teslim ettiğini düşünmemişti. Unut. 

mamalıdır ki, Büssi, eırf şerefsizliğini 

temizlemek için ölmeğe karar vermişti 

fakat bu kararından onu Kristobal vaz· 
geçirmiıti. 

Hiç şüphe yoktur ki, Büssi tabii bir 
vaziyette olsaydı, Kristobali dinlemi· 
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yecek ve onun alçakça tekliflerini kabul 
etmiyecekti. Zaten bu teklifleri uzun 
tereddütlerden ve kendisine h;nbir la. 
net okuduktan sonra kabul etmişti. 

Şimdi artık olan olmu .. t u ve Büssi ' 
yaptrğı alçaklıktan son d cı _ . e mütee&· 
sir ve mahcuptu. Etrafın:iakılerin de 
kendisine hakaretle baktıklarım hisse. 
diyordu ve bunu hak etmişti. 

Büsıinin korkmasına sebep, Parda· 
yanın, silahsız olduğu halde kendisini 

cezalandırmağa gelmesiydi? Acaba ne' 
yapacaktı? Bu yüzlerce insanın önünde 

kendisine nasrl müthi~ bir bakuet ya
yapacaktı? İşte Büssiyi düşi:ndüren 
şeyler. 

Ya Büssi? O ne yapacaktı? Ellerin. 
den bzşka silahı olmayan bir adama 
kar!t silahını kullanmak gibi bir adi

likte mi bulunacaktı? Ya bu adi~iği yap· 
mıyacak cesareti kendisinde bulsaydı 

netice ne olacaktı? Rakibinin fevkalbe. 

şer kuvvetini biliyordu. Ve biliyordu ki 
Pardayan bir tek koluyla bile onun ke

miklerini kırmakta hiç de güçfük çek
miyecekti. 

Büssi için yapılacak iki şey vardı. 

Silahsız bir adamın kendisini vurması. 
na müsaade etmek suretile lekelenmek 

veyahut da silahsız adama karşı silah 
laıllanmak su:-etile lekelenmek, netice 
hep ayni §eydi ve bu düşüncedir ki onu 
korkutuyor ve Kristobale lanet dtiri
yordu. 

Artık daha geriye gidiyordu. Etra
fına kanlı nazarlar atfediyor ve gi::-ecek 
bir delik arıyordu. 

Pardayan onun artık geriliyemediği. 
ni görünce ondan iki adım mesafede 
<luru. Arttk büti.in !oğı:k kanlılığını 

ve itidalini elde ctm ';t:. Bir rı dım claha 
attı ve yavafça elini kaldırdı sonra bir-

clenbire elini indirerek, Büssiyi ürper· 
ten sakin fakat dehşetli sesile . 

- Hayır 1 dedi. Bu adi surzt üzerin
de elimi kirletmek istemem. 

Ve ayni yav~jlıkla. sanki hiçbir kuv· 
vetin, içinde dehşet okunan gözlerle 
kendisine bakan adamı elinden kurt.ı.ra· 

ıruyacağmdan eminmiş gibi, kemerinin 
arasındaki eldivenleri çıkararak soğuk 
kanılılkla ellerine geçirdi. 

O zaman, Büssi onun ne yapmak i!I. 
tediğini ·anladı. 

Eğer Pardayan onun boğazına sarı· 
larıtk boğsaydı, Büasi hiç ses çık3rmı· 

yacak ve ölmeğe razı olacaktı. Hcnt 

böylelikle şerefsiz yaşamaktan kurtula
caktı. Zaten ölmek istiyordu fakat Par· 

dayanın yapmağa hazırlandığı harekete 
tahammül etmesine imkan yoktu. 

Büssi çılgın bir tavırla, kılıcını çek· 
ti ve vahşi bir sesle bağırdı: 

- Mademki istiyorsun!.. öyleyse 
bir köpek gibi geber! .. 

Ve ayni zamanda elini kaldırdı. 

Fakat darbeyi indiremedi. 

Hiçbir h•reketini gözden kaçınııa· 

y;n Pardayan bir eliyle onun bileğini, 
diğer eliyle de kılıcının ortasını yaka· 

ladr. Ve o tahammül edilmez; kuvvetiy· 
le Büssinin bileğini sıkarke'n, diğer e. 
liyle de kolaylıkla kılıcını elinden aldr. 

Bu hareket bir yıldırım süratile y~
pılmıştı. Biran içinde vaziyet deği~nı~Ş 
ve pu defa Pardayan ıila.hlı. Büssı sı· 

la.hsu.: olc:rak karşı karşıya kalmışlar~'· 
Şövalyeden ba§ka birisi olsaydı, hıç 

~üphe yoktur ki, bu silahtan istifa~: 
ederek bulur.:iuğu tuzaktan kurtulmag 
\'eya hiç olmazsa hayatını pahalıya 

..ı: ::trr::ığa kalkardı. Fakat Pardayan her
kes gibi dü§ünmüyordu. 
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65 Yaşındaki Bayanın 25 Yaşında Görünmesi 
BUtUn DUnya Kadınlarında Alaka Uyandırdı 

18 milletin güzellik profesör
lerinden Avr.upada V O G 
kreminin sureti istimalini 

gösteriyor · 
V O G Kremi genç hayvanatın cevheri ulilerin· 
~ ~ bir r.ıaddei müeuire ile y·apılmqtır. Cild

ıl. tabii kan tevlit eder, gençlik ve güzellik verir. VOG 

~ kullanan 65 yqmclaki bayanm 25 y&flDda ıö· 
1'İlınıeai VOG kreminin büyük eseridir. Memleketi

~ her tarafında gece ve gündüz VOG kremlerini 
lt lcrem köpüğünden yapılmıı VOG pudrumı mutlalr 

~ınız. I 
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HORMOBiN 
Tabletleri • Her eczenede arayınız. ( .. a•t• kutuau t255 Hormobln J -· 

H,ER AKŞAM , -----
Uzun mUddettenberi takdirk8.rlannı etsiz aealnden 

mahrum bırakan biricijc sanatkAr 

'SAFiVE Yeni 
eseri erile 

~'Vo§· LONDRA Blraha-
Cla nesinde 

~--• Telefon : 40227 

~AZON MEYVA TUZU 
lNKlBAZI, HAZIMSIZUCI, MlDE 

EKŞIUK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hutalığı olanlar bile alabilir 
ler. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. içilmesi latif, tesiri kolay ve müla
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON iıim HOROZ markuma 

dikkat. 

Tramvay, Tren, Vapur, ıinema 
ve mektep gibi kalabalık yerler
de bafkalanndan 

Grip, Nezle, 
Difteri, Kızıl 

gibi mikroplan ağız ve boğaz 
yoliyle giren 

Bulaııcı hastalıklar kapmamak 
için ağzınızda 

AKRIDOL 
bulundurunuz. Akridol ağız ve 
boğazı mikroplardan temizlediği 
gibi boğaz ve bademcik iltihap
lannı da lek çabuk geçirir. Her 
eczahanede bulunur. 

Ufak kutusu35 
Büyük kutusu 70 kuruıtur. 

:::::m Birinci sınıf Operatör :ııu::c 

lor.CAFER TAYYAR 
Umuml cerrah! ve J!inlr cerrahiırt mUte
haasuır. Parla Tıp FakWtesl cerrah! ser. ı 

vial, dimağ cerrahisi enstitUiU ıabık 

asistanı. 

Erkek ve kadın ameliyatları, ılnlr ve 
beyin urlan, estetik (yUz, meme, kann 
bunı§uklukları) ameliyatları ve nlltJye 

1 
doğum mUtehaaaısı. 

Hergün (8-11) kadar meccanen. ÖA'le. 
den aonra Ucrttıidlr. Beyoğlu ParmiLk.. 
kapı ıtumell han No. ı. Tl. 44088 

•s:::::nn:11111r.::11a:1111:::::.-::::::aaat:t:=: 

-Dr. Ihsan Sami 
RAKTERIVOLOJI 
LABORATUARI · 

Umum! kan t&hllla.tı, frengi nokta! nıı. 
zanndan (Vaaııerman ve kan teamUlleri ı 

k an kUrcyvatı ııayılma.ııı. Tifo ve ııııtm-ı 
hıı.atalıkları teşhlııl, idrar, balgam, cern• 

hat, kaıurat ve 1111 tııhllldtı, Ultra nılkros 
kop!, knnda Urc, şeker, KlorUr, Kolle.
t rtn miktarlarının tayini. Dlva.nyolu. 

No. 113 Tel: 2oosı.-.--.f 

Kimyal{er :ı 

T~ ~ı~~l~~~!,~u- 11 

Nı 
1111 

......._ e ..,, e e n Ç 0 k Eytam Bankası karşısında tzzet D k 
umum tahlilit . Eminönü Emlak ve 1 

:•ş ı er imi beğenmişler!!!m~-evmııH~-nı~ır:a-or.---.. 
\.':' Q. • • • • . 
\.ı~ ~~:r mucize değil , sade, buit bir ~t itidir. Di!lerw ve dit et 

1 

l'ti ıne uygun bir dit patı kullanmak, .Pt ara sıra ltuvvelli fakaı 
1 ohnıyan antiaeptlkli mayjlerle yıkamak kafidir. . . 
• • it . • . . 

NIŞANYAN 
Hastalarını hergüo akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıya.n oteli yanında 

1 
Mektep sokak 35 numaralı mua

yenehanesinde tedavi eder. 1 
Tel: 40843 

~il\ tl~llandığı~ dit macunu ve suyunu mu aoruyorsun • . • • rakip· 
'"dı " ne bu sıluhı da verirsem . . . . geçenlerde TOKALON kremi 
~~ını ıöylemietim. Birsenin, Bedianın, Simanın, Scnihanm tuva :ı::::::::::::::::::::::::n:::::::::::::::::::::::::::=ı! 
'~bu kremlerle doldu. Şimdi de dişlerimin sırrını vermek . . . g D oktor ii 
t~ı~ 4oktorlanrdan sorsunlar . ... Şaka ıaka söylüyorum. İtısani· nömer Abdürrahmao~~ 

c8, fllet edecek hakikatler sır olamaz. Ben profesör Respaut'un DEN İl D E R M A N il 
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Niçin 
Herkesin 

· oişlerı 

Böyle 
beyaz değildir? 

ÇUnkü dlşlerln beyaz olması için 
[!] inci şart: · 

Radyolin 
Kullanmak 

[!) inci şart da: 
Ağzı yalnız abahlan değil, her yeınekten eonra mümkün 

ohnazsa akpm, sabah mutlaka temizlemektir. 

Kendi kendine 1000.kelime ile 

lngili~ce dersi 
Resim: 9 

• 

The Hotel 
( Otel ) 

ı - A hotcl: (bir ot el), 2 - The yesUbule; lounge: (tCJflik1 gifil 
salonu). 3 - A visitor: (bir 'J!!Utufir, bir yoloo) . 4 - The elene 
(momur). 5 - The office: (~Mne). 6 - rıbe lift: (~). 't 

The gardcn: ( ba.h9C)· 
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