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·"' ·:i;-Akat lngiliz gazeteleri tahrik vesilesi 

· vet'memek için hükOmetçe susturuldular 
· Adisababada 

Amerilüuı '""'efın' tinin öninı<le 

700 Habeşli 
münevver 
koyun gibi _ 

boğazlanmış la~ 
Bugün saat üçe kadar gelen telgraf

lar dün akşam aldığımız ha~eıleri ta. 

rnamile teyit etmekte ve vaziyetin dün 
akşama nazaran daha vahim bir şekil 

; 
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ln9ilfo anarntmı filosuna mensup 07.a11 RodneıJ isimli, ·'1000 foıılıık u·i
yiilc harp gcmisiııiıı Cczair su'larınchı yl~en g'iivcrtcsincle yapılan bir geçit 

resmi 

t 
J • 

aldı~ını göstermektedir. Seferber edilen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iki kolorduya mensup ilk İtalyan alay- Paris suikastının esran anlaşılıyor 
ları ile zehirli gaz ve Hiperit varillerini 

1 
Panyada Llobregat sahilinde bulunan ltalyan 11>1anıukitı bir torzıil. 

llu torpilin Spezia ba1ıri ü.ssüne mensup bir /talyan fahtelb~hiri tarafrn. 
cfcı>ı 1Bpanya hükumeti gcnıilerhıo atıldığı ValaMiya hiiJ;ümetilıcc 

anlaşı lnu1'tır 

Asilerin -yeni 
bir _bozgunu 

ltalyan nizamiye klfa
ları panik halinde 

1sDanya a ltalyanların uğradığı 
hez·me i Almanlar da 

itiraf ediyorlar ~. 
tıı.~drid, 26 (A. A.) - Müdafaa 

11si tebliğ ediyor: 
~ı~ll.adalajara cephesinde hükumet 
tıa,~atı Aragon yolu üzerinde ve Re
tıı.!Ut civarında nsilcrin muannidane 
~ ave.rnetlerine rağmen i!erlemeğe 

arn etmektedirler. 
~tayyarelerinin Gundalajara \•e 

'll>il bombardım~nlar.ı neticesinde 
!erden birçok kişi ölmüştür. 

Yeni bozgun 
~Ujar, 26 (A. A.) - Havas ajan. 

.ı. _.~Uhabirinden: 
"'lS!!erin Pozoblanoo'ya yaptıkları 

taarruz, tamamiyle akamete uğra.miş. 
tır. Muhacimler sahada. birçok ölü ve 
yaralı bırakmı~lardır. Bundan sonra 
milisler harekete geçerek Pozoblanco
yu kurtarmışlar ve Alcaracejos isti
kametinde 3 kilometreden fazla iler. 
!emişlerdir. 

Büyük bir kısmı İtalyan nizamiye 
krt'alarına mensup olan asi kuvvetle. 
ri Guadalajara l'.ephcsindeki vaziyetle
rine bcnziycn bir halde bulunmakta.. 
dırlar. 

Haber - "Guadalajaradaki vaziyet
( Devamı 6 t.ncıda) 

hamH bulunan gemilerin İspanyaya doğ 
ru yola çıktığrnı ve İtalyan irkap iskele-

lerinde birçok gemilerin harekete ama. 
de bulunduklarını dün saat 19,5 da 

bildiren Pariı radyosunu, geceleyin 
muhtelif Sovyet merkezleri teyit ettik-
leri gibi bu sabah da saat 10,5 da Pa-
risin Koloniyal istasyonu daha tafsilat. 

lx olarak tekrarlamılitır. Paris gautcle-
r~ biJhassa Başvekil Blumun fikirlerini 

neşreden Popüler ile komünist Hüma· 

nite Fransayı daha şiddetli ve seri ha. 
reketlere teşvik etmelC edirler. 

İngilterede heyecan azami bir dere
ceyi bulmuş, ve Franko taraftarı bazı 

Avrupa neşriyat müesseselerinin yay. 

dıkları haberlere taban tabana zıt ola

rak Avam kamarasında heyecanlı mü

zakereler olmuş ve tehditkar nutuklar 
söylenmiştir. • 

İtalyanın <eevkiyat haberi ile ayni 
anda gelen iki diğer haber bilhassa in. 

(Devamı 6 rncıda) 

Fransa 
müttefikleriyle 
temasa geçti 
Parls hariciyesinde 

bummah b ir faaliyet 
var 

(Ya..."1.M 6 uıctda). 

Mıı.<Jo7ininin M(VJ.am cW Fontaııja 

verdiği ıimzalı ve ithaf it bir fotofjra/ı 
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, Yugoslavyaya • • 

Edirne unutmuyor! 
Bugün, §U saatte b~ında matem havaları çalan bir bando olduğu 

halde, bütün Edirne, azaplı bir kafile halinde, TUrkUn !büyük hudut §eh
rinde yatan şehltlerin mezarlığını tavaf ediyor. 

Beş gün evvel Sofya<la ~iveti Nikola kilisesindeki abidenin önünde 
Sofya metrepolidinin ruhani himayesi ve cismani idaresi ile yapılmı§ 
olan nümayişi gözönünde tutmak Edirnede bugün yapılan merasimin 
ehemmiyetini izaha kafidir. 

Edirne ... Türk vatanınm muhteşem Türk abideleri ile dolu olan bu 
gUzel şehri taşıyla, toprağıyla, gökü, bulutu ve her şeyi ile Türktür. Yer 
yü2i.inde bu mevzu üzerinde en ufak b ir münakaşayı kabul edecek dil. 
rüst, medeni ve şuurlu insan yoktur. Elverir ki bir adem oğlu aklıselim. 
den mahrum buluna veya Sofya metrepolidi nevinden bir Bulgar ola ... 

Edirneden, Türkün duygularına aykın bir tarzda bahsetmeğe kalkı
§3.r.I derhal tokn.tlamalıdır, ezmelidir. Zira şuurdan, medeniyetten ve 
aklıselimden mahrum olan bir metrcpolit;bir km, bir hıyanet ve cinayet 
tohumu demektir. 

Edirne ... Balkan harbi adı verilen büyük katlıfımın en kanlı vahşet
lerine sahne olan bu Edirne, yirminci asrın ilk yıllannda, bu nsra bir 
ortaçağ ha.vasıveren "Ferdinand Bulgarlığı,,nın bütün ifadesidir. Ve Sof 
yada bu Edirnenin her hatırlanışı Ferdinand Bulgarlığmın unutturulma
ması endişesinden doğmaktadır. 

Gota salnamcsinin kaydettiği en eli kanlı prens olan bu Ferdinand, 
dünyanın en güzel şehri olan Edirnenin içinde yani ~vrupanın ;:öbeğin. 
de TUrk harp e5irlerini ağaç 'kabuğu ycdirtcrek öldüren sahte-Bulgar. 
dır. 

Türk bir kökten geldiği halde 'hayatının :reyrinde mütemadiyen alda
tılmıg, aldatıla. aldatıla karakterini değiştirmiş olan şu komşu Bulgarın 
en büyük bctıbalıtlığı, daima. sahte Bulgarların entrikasına knıban olu
§Udur. Fa.kat onun bu tarafı, ga.rip bir taliin bize gösterdiği Edirne ta. 
rafını unutmak için bir sebep teşkil etmez. 

Edirneli unutmuyor. 
Edirneli hatip Edirneyi unutamadığını bugün en ateşli sözlerle 4?k

ra.rlıyor. 

Ve ~fyanın sahte Bulgarlardan bir metrepolidi oldukça, Sofyanın 
Siveti Nikola'sında. sahte Bulgarhğm scmbolil olan dtişma.nlık nümayiş
leri devam ettikçe Edirne unutmı~acak da ... Türk münevverinin en bil. 
yilk ve en insa.nt vazifesi Edirnenin bu gUnünde Edirne şehitliğinde top. 
la.nanlarln. yan yana olduğunu söylemek ve bu topla.nışm sahte Bulgar-
lığa klll'§I sönmez bir kin olduğunu çn yüksek sesle bağırmaktır. · 

ŞEKIP GVNDVZ 

Belçika, lngiltereye 
-· .. ~teminat verdi 
mmı>ı . rt 

Bir ecnebi devlet · taarruzün·a 
alet olmamağı aahhüt ediyor 

Dün memleketine dönen Belçika 
kralı Lcopoldün Londra ziyareti ve 
bu ziyaret esnasında İngiltere kralı al
tıncı Corcla yaptığı mülakatların neti. 
celeri süratle görülmeğe başlamıştır. 

Londra (A.A.) - Siyasi mahafil, 
Belçika kralı Leopoldün Londrayı ziya
retinin, bilhassa Belçikayı zamin dev
let tıtahhütlerinin kaffesinden beri kı. 
l::n Fransa teşebbüsü üzerine tam bir 
muvaffakiyet teşkil etmiş oldu~uny be· 
yan etmektedir. 

Bu mahafil,Fransa teklifinin kral Le

opoldiln Londrada bulunduğu sırada 

yapılmış ve kralla Eden arasında yeni 
görüşmelere ihtiyaç bırakmamış oldu. 

l)iğer taraftan öğrenildiğine göre, 
İngiltere kralı, dün Buckingham sara
yındaki hususi bir öğle ziyafetini. müte. 
akip Belçika kralı ile yapmış olduğu 

gizli bir görüşmede ayni mütalealan 
serdetmiştir. 

N c sed, ne hail · 
Bertin 25 (A.A.) - Belçika · kralı 

Leopoldun Londra ziyaretinden bahse
den Berliner Börsen Zeitung ezcümle 
gunları yazıyor: • 

''Er, geç, Bclçikanın kendi tarihi ma· 
zisinden derıı alarak istiklalini iptina et 

. tireceği vecize "ne sed, ne hail,, vecizesi 
olacaktır.,, 

aar uz etmemeyi 
taahhüt elti 

Dün Belgratta sekiz maddelik 
bir muahede imzalandı 

Belgraddan verilen bir habere göre 
dün sabah Belgrada vasıl olan İtalya 

hariciye nazırı Kont Ciano Belgradda 
üç gün kaldıktan sonra doğruca ve İs
tanbul yoluyla Ankaraya gelere!c Hari
ciye vekilimiz Tevfik Rüştü Arasın 

son Milano ziyarct,ini iade edecektir. 
Programa göre Kont Ciano Bdgrad. 

dan sonra Atinaya gidecek ve oradan 
memleketine dönecekti. Ankara ziyare
tinin bilahare takarrür ettiği anlaşılmak 
tadır. 

Bclgrat mülakatı 
Dün sabah Belgrada vasıl olan .Kont 

Ciano evvela kral sarayına giderek def
teri mahsusu 'imza etmiş ve sonra Baş. 
vekalete giderek Yugoslav başvekili 
Stoyadinoviçlc ilk mülakatını yapmış

tır. 

Kral naibi Prens Pol öğleyin İtalya 
hariciye nazınnı ziyaret ederek şerefine 
bir ziyafet vermiştir. öğled~n sonra 
Yugoslav başvekilile İtalya hariciye 
nazırı arasında ikinci mülakat vuku 
bulmuştur. 

Gece Stoyadinoviç tarafnıdan Kont 
Ciano şerefine Topçudcrede zabitan 
klübünde bir ziyafet verilmi~, ziyafet· 
ten sonra bir resmi kabul tertip edil. 
miştir. 

Anlaşmanın metni 
Belgrad 25 (A.A.) - Bugün öğle

den sonra Yugoslavya namına Stoya· 
dinoviç ve İtalya namına ıda Kont Ciano 

tarafından imzalanan siyaai anlaşmanın 
metni şudur: 

Majeste iYugoslavya kralı namına 

krallık niyabet meclisile Majese İtalya 
kralı ve Habeişstan imparatoru: 

Mütekabil çok samimi ve dostane 
mJnasebatın takviJ'. si iki memleketin 
oldugu gibi umu1J1i sulhüq _me11fa<\ti !· 
cabından bulunduğunu nazarı dikkate 
alarak ve bu dostluğa yeni bir esas 
bulmak ve iki memleket arasındaki si· 

yasi ve iktisadi münasebetlerde yeni 
bir devir açmak arzusile mütebasıis o. 
larak: 

iki memleket arasında devamlı bir 
sulrün idamesi ve tarsini ayni zamanda 

Avrupa .sulhünün de mühim bir şartı 
olduğuna kani bulunarak, 

Bir anlaşma akdini kararlaştırmışlar 
ve bu hususta fev~alade murahhas ol
mak üzere, 

Majeste Yugoslavya Kralı namına 
Niyabet meclisi: Başvekil ve Harici
ye Bakanı ekselans Doktor }.illan 

Stoyadinoviçi, 
Majeste İtalyan Kralı ye Habeşis. 

tan İmparatoru: Hariciye Nazırı ek. 

terek menfaatlerinin tehdit edildiği 

veya edilebileceği hususunda mutabık 
kalırlarsa, bu menfaatleri korumak 
için alacakları tedbirler üzerinde an. 
laşmayı taahhüd ederler. 

Madrit 3 - Yüksek ak:d taraflar, 
karşıhkh münasebetlerinde harbe, 
milli siyasetlerinin bir aleti oalrak, 
mür~aat etmemek ve aralarında. çı
ka.bilecek bütUn anlaşamamazlık ve. 
ya ihtilafları sulh vasrtalarile halley
lemt>k hususunda azimlerini yeniden 
tcyid ederler. 

Madde 4 - Yüksek akid taraflar, 
kendi topraklarında diğer akid tara
fın mülki tamamiyetine veya müesses 
nizamına kar5ı müteveccih veya iki 
memleket arasındaki dostluk milna.. 
sebctlerine zarar verecek hiçbir faa. 
liyete müsaade etmemeği veya böyle 
bir faaliyete yardımda bulunmamağı 
taahhüd derler. 

Madde 5 - Yüksek ıikid taraflar, 
aralarında mevcut ola~ ekonomik mil 
na.sebata iki memleket arasında mü
esses dostluk münasebetlerine daha 
uygun yeni bir hamle vermek maksa. 
dile şimdiki ticari müb:ıdelelerini 
takviye \'e genişletmek ve keza daha 
\'asi öir te§riki mesai şartlarını tet
kik etmek hususlarında mutabık kal
mı9lardır. Bu babda en kısa bir mUd. 
det içinde hususi bir anlaşma yapı. 
lacaktır. 

Madde 6 - Yüksek akid atrnflar şu
rasını kararlaştırmışlardrr ki bu an. 
laşmada hiçbir şey iki memleketin e
sa.c;en aleni olan mevcud beynelmilel 
taahhüdlerine muhalif telakki edil -
miyeccktir. 

'Madde 7 - Bu anla.,ma 5 ecne müd. 
detle aktedilmiştir. E~r-iıılın:aı:ıınaan 
altı ay evvel fcshedilmez!:e birer se. 
ne müddetle kendiliğinden uzayıp gi
decektir. 

Madde 8 - Du anlaşma tasdik olu. • 
nacaktır. Meriyete tasdiknamelerin 
teatisi günü girecektir. Bu teati Bcl
gra.dda mümkün mertebe kısa bir za
manda vukubulacg,ktır. 

İşbu anl~ma B:?lgradda 25 mart 
1937 de iki nüsha olarak aktcdilmiş 
ve yüksek akid taraflardan herbirine 
birer nüsha verilmiştir. 

Fraı1sa " Almanyada 
İtalyan Başvekili Kont Çianonun 

Yugoslavyayı ziyareti Fransad:ı endi. 
şe uyandırMı!J ve bunun i.izerine Fran_ · 
sa hükumeti bir resmi tebl'ğ neşrede
rek bu endişenin yersiz olduğunu, 

çünkü bu ziyaretten Fransanın daha 
evvel haberdar edilmis bulunduğunu 

• 

aaıc -Tembelliğimiz 
İtiraf edelim ki biz muh rJeriıı 

çoğumuz tembel adamlarız. Gerçi her 
gün bir haylı uğraşıyor, didiniyor, bir 

iki yazı çıkarıyoruz. Fakat çalışk~· 
lık diciinmck değil, i§i sevmektir. 13ız 
masa b~ma o günkü işimizi bir ~n 
evel bitirmek, ondan mümkün oıdugu 
kadar çabuk kurtulmak arzusu ile otu
ruyoruz. "Bugün aceba ne yazsaın ?,, 
diye biraz kıvrandıktan sonra aklıın1• 
za ilk gelen mevzuu çabucak harcaY1" 

veriyoruz. Onu zihnimizde°'ô1gunla§tır· 
mıyor, şöyle öpilp okşıy:ı ifuyütn1iY0• 

ruz. Bizim için hemen her ,mevzu, yol· 
da tesadüfen karşılaşıp visaline de ~n
cak hayalen erdiğimiz bir kadJP gıbl 
kalıyor: ne o bizde derin bir iz blfll
kıyor. ne de biz ona asıl bcnliğiıniz
dcn bir parça katabiliyoruz. 

Çırpı§tırdıklan satırları bir ıcere 
dönüp okuyanlarımız bile azdır .. ~~j 
nun içindir ki yazılarımız. gösterıldıg 
zaman kendimizi de ~cıırtan dil yan
lışları, düşkünlükler, h~ivler, bUtUnle 
pek münasebeti olmıvan parçalarlş 

• • de dolu oluyor. Yazdığımızı kcndimtı 
bcğenm.iyor ve bir zaman, işi.r.lizl 
hakkile görmemiş olmağa UzilliifOI'"' 
sak da <;ok geçmiyor, "Adaaam sen 
de!,, hikmct'inc eriyoruz. 

Çalışmak. işini sevmek, kendini 0r:3 

vermektir. Çalışkan adam, çıkatdiğJ 
b. . . h ·ş onu 
ır ışın er parçasına üzenmı • . 

elinden geldiği kadar kemale erd.ıti 
miştir. Belki her yeni işinde ]<endlll 
aşar, daha yüksek bir merhaleye ,·s.. 
rır. Halbuki biz. her gün ıbirllZ d~~~ 
kü<;üldiiğiimüzü, gençliğimizin gU~ 
günlerinde hulyasım kurarak fçiın1_. 

- mı ... ısıttığımız "eser,, den uza.klaştıgı 
hissediyoruz. Fakat o kadar arurııt 
çatladı ki gençlikteki hulya.l~J.l'11ıı 
hatırlayınca omuz silki)f-Or, : :)CF l'f!:· 

"•" ?flı• mek,, sevdasında olanlaraı '"T' 

deyip gülüyoruz. Bu ruh · nıığ~ 
nın adına da hayatı anlarnlŞIMın 
diyoruz. 

'RP.lki "" krufar ~n.lt~n.kJin'IHJ ~ 
bildimmizden da.ha i"·isinl vereri\Ct 

b' J ııe· 
Mevzularımızr olgunlaştırınağa. ç3 ~ 
sak belki lbugUnkü kadar da ya.zartı oğ• 
dık. Bunu zannetmiyorum ama d . 

rusu büsbütün de atılacak bir. id; 
olmaz. .. Fakat ben verebildiğim•~ ti
ri değil, onun karşısındaki vazıye te 
mizi kasdediyorum: fikre, san~ 
kendi kendimize inanmıyoruz:.~ uJ 
bürlendiğimiz anlarda bile ozum ·dl 
imanımız, itibarımız yok... Ol~!\~· 
böyle alelacele yazmaz, altına ırr. .... ı 

~ k' - da. sev" mızı atac1!-8'ımız beyaz agı Jlli· 
ile, hürmetle bakardık. Makalele~\ııç 
zi çırpıştırmaz, romanlarımızı bır pJ'I• 

günde bitirmcğe kalkmazdık. R0:11 11 ? 
lnrımızı birkaç günde bitirmek ~re
onların da çoğu gazete ida.teh~JtıY 
rinde parça parça, bir güiılük tefrı Etı• 
ya yetecek parçalar halinde çırpı 
rılıyor. .. .. acı:ı• 

ğunu ilave etmektedirler. 
Yakında Fransızlarla 1ngi1izlerin 

müşterek bir beyanname neşretmeleri 

beklenmektedir. Bu beyanname, yakın.
da Brükselde. yapilacak teşrii intiha
batta Dcgrelle'e karşı Van ieeland için 
büyük bir kuvvet teşkil edecektir. 

15~;;:-,~~Ti~~!!~ selans Kont Galeazzo Ciano di Curte-
~ 

1 
lesso'yu tayin etmişlerdir. 

~~~lü~ Bu murahhaslar salahiyetnamelcri. 

kaydettikten sonra Yugoslavyanm 
Milletler Cemiyeti paktı ve Küçült An. 
tant anla.~masile deruhte ettiği taah
hütleri ih!al edecek bir hatve ntmıya
cağını ve Yugoslav hükiımetniin orta 
Avrup:ı.da nüfuz temin etmek husu. 

sunrln Alma:ıya !le İtalya tarafından 
takip edilen siyas~tin ne dereceye ka. 
dar tehlikeli olduğuna kani bulundu
ğunu ilave etmektedir. 

İşte bu tembelliğimiz yuzuı::ı tine 
--ı.me 

yazılarrmızı hazırlamak .. ~· d .. dır 
dayanmak istemeyişimiz yuztın. e j-;iJl 

ki yalnız zamanın değil. kendırr .. ,ııır 
bile çabucak unutuverdiğimiz .~·ru~ıii· 
yazıyoruz. İçimiz müthiş bir kU" rilt
ğe kapıldı. üzerinden bir· an sonra y~ 
gftr caeccğini bildiğimiz kumıarn İyi bir membadan bildirildiğine göre, ! 

Belçika, ingiltereye ecnebi tayyareleri. 
nin Bel~ika arazisi üzerinden uçmaları 
meselesinde teminat vermiştir. 1ngilte
renin bilhassa Belçikanın kendi arazisi
nin taarruzdan masuniyetini müessir 
8urette temin etmesi noktasında Jsrar 
etmi§ olduğu ililve edilmektedir. 

Bu münasebetle Belçika kralının bir 
İngiliz. Fr<!nsız itilafının Belsika parla· 
mentosunun milli müdafaa için tahsisat 
kabul etmesini teshil eyliyeceğirıi söy- 'ı 
lemi§ olduğu rivayet edilmckte':lir. 

Havacılık 
konferansları 

''Tayyareciliğin ehemmiyeti, tayya· 
nciliğin tarih~ gençlerin memkket ve 1 

tayyarecilik karşısındaki va.7ifeleri,. 
mevzuu ilzerindc arkadaşımız Şakir 

Hazim Ergökmen bugün saat üçte 
Kız lisesinde bir konferans vernıiştir. 

Şakir Hazim gene bugün, saat l)eş bu. 
1 

çukta Galatasaray lisesinde d:: tnyyare- ı 

cilik haltk:ı;ısJ.a bir konferans daha ve
recektir 

Aya.spaşada ~anako apartımanmda 
hizmetçi Despinıı: dün oda penceresi

ni silerJ<en nyağı kaymış, bahçeye 
dUşmü.ştUr. Muhtelif yerlerinden ya-

ralanan .Despina Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Ctüden yangın 
Marpuççualrda Abud cf edi hanında 

tist kattaki çorap imalathanesinden 

yangın çıkmış, imalathane kısmen 

yanmıştır. Zarar 3000 lira kadar ta.h. 

min ediliyor. Yangının elektrik ütU. 
sünden çıktığı anlaşılmıştır. 

,, - .-... ,. ... - ... 
Sirkecide Dervişler sokağında otu

ran Atina dün Kumkapıdan ge~erken 

Sl!.bıkalılardan Bekir ansızın elindeki 
çantayı kapıp kaçmıştır. Kadının fer. 
yadı uzerıne Bekir yakalanmıştır. 

üyücünu başına 

getenleV' 
Kadıköyünde !smailağa sokağında 

bUyücü Fatma dün kendisine başvu • 

ran Fatma isminde bir kadının arzu
wnu yerine getirmeyince müşteri o. 
lan kadın kızmış, ~la ad~ının ka. 
f n.sını yarmı~ır. ' • 

ni teat i et.tikten sonra aşağıdaki hu-
susal ı kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 - İki yüksek akit taraf 
müşterek hudutlarına ve iki memlc. 

ketin Adriyatik deniz hududlarına ri. 
ayet etmeyi taahhüd eder. Her iki ta
raftan birisi hiçbir sebebiyet verme. 

diği halde bir veya birçok devletle
rin bir taarruzwıa uğradığı lakdirde 

diğer taraf, mütcarrızın istifadesini 
mucip olacak her türlü hareketten is
tinkaf etmeği tnahhild eyler. 

Madde 2 - Beynelmilel ihtilatlar 
halinde ve yüksek akid taraflar müş. 

Erkek - iyi ki si.'.ııe tcscuWJ ettim, 
bu sabah haı;a.. pek soğuk! ,r-

Almanyada ziyaret mUsnit karşı • 
lanmaktndır. 

Romanyn ve Çekos ovakya 
miizakereleri 

zıyoru~. 

iş kazası cdrt· 
Küçilkpazarda Kesercilcr caddt \il 

de 28 numaralı dükki~nda nalbllll ··il· 
~ nrı " 

dün nal dcm'ri keEcr'·en ny~&1 lt"'il' 
yük makan düşmüş. pr.!tmakltır~ .. ·:r· 

Romanya Ba~vekili Tcıtaresko ile miştir. Ali tednvi nlt:na nlınD1"' ... ·"! 
Çekoslovakya Başvekili Hodza arasın- ••••.•. • ············································ : da cercyc:n eden müzakereler buou"n • "' r:a:' ı 

b ~: -~ "'°'!..!' bitmi!jtir. Neşredil ~ resmi tebliğ, Kü. 1 ıı ~ 
: ! 

çük Antant devletleri arasında tam bir : : 
ncktai nazar birliği mevcut o!cluğunu .~ İ : İ 
kaydederek, Romanya ile Çekoslovak- AtoÇ 
yanın İtalyan hariciye naımı Kont Cia· Arkadaşımız Nurullah 1 .. .,jj. 

no ile Yugoslav başvekili Stoyadinoviç muharrirler hakkın~n h ?~::ne 
arasında cereyan edecek ır.üiakatlardan nüp düşünüp hiç bir \1~0-
son derece memnun olduklarını, bu vnram..,nıakt:m bıkn;·~·1 riPİ ! 
mül:tkatın Romanya ve Çekoslovakya harrirlerimizin d:~cr e rrıe· j 
tarafınc!an şayanı arzu c:cldc:füdiğini kendi nğızlr.nndan ogren·çitı f 
bildirmektedir. . ğr. k:ırnr vermi,. Bunun ~ .. j(· f 

. . 

1 

ı k - - •1 sora..... • Romanya 1lc Çekoslovakya arasında ık : ·apı kapı dO aşıp 1 o· ı 
tisadi bir anla~ma daha imzalarımıştlr. ! mış ... Alması muhternedaTl j 
J\yrıca Rumen ordusu için Çc!~oslovak- , ~ lan cevaplan, nisan başı~t j 

l 
. h 1 cagı . • 

yadan yapılacak mübayaat hal~kında da : itibaren neşre aş ıyn ......... " 
b

. ka 1 . / - -- c .......... . ır mu ve e ımzalanmııtır. 1 ' ................................ . 
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~Um_ fli!!ii§ib!!:. 
FatsaDnon 

•emJmt muhDtD 
~)ialkcvlerinin, mühi~ . bir t~ek-
ııl olduğunu anlamak ıçın bır A-
~lu seyahati yapınız. Bilhassa 
il.~ meyanda F atsaya da uğramağı 
··~ı etmeyiniz. 

Bu kasabayı ziyaret ettiğim za

~· Yeni açılan Halkevinin heves-
faa.Jiycte geçtiğini öğrenerek, 

~leyin, bir uğradım. Elektriksiz
bi;e ~ağmen pırıl pırıl ışıldayan yeni 
tıl bınanm i~nde, gençler, harıl ha-

Çalıııyory r: 
. Cösterit (temsil) kolu, yeni bir 

~esin dcpetsyonile meşgul; köycü
~ ~olu, 18 martta, Büyük Millet 
ttlısinin köy kanununu kabul et

~i. scbcbile, Ordu vilayeti köylü
ııı tının kutlulayacağı köy bayramı-
kaıa dahilinde hazırlamakla uğ· 
~or; ~r (güzel sanatlar) kolu, 
~U bir havayı çalıyor ve seviliyor •. 
~ r ve kitapsaray kolları da ayn-.. 
~ YiiuJcn fazla genç, aynı çatının 
llılıl.tnda toplanmış. Ekserisi de me-

t olmayan insanlar •. 
~._Herhalde bu kasabada Halkevi 
> ~eleri mağlup etmiş. lakin, bu, 
~ı ve gelip geçici bir heves olma· 

1 - diye sordum.ı 
~U Hayır. Evvelce de bir gençler 
tıidrği vardı; sonra, Halkevine ka
~ Onun zamanında, Fatsa da iç
o;; t hayat yine uyanıktı. "Sizin 

l'e,, de, bir bayanın sahneye çık
;;:ı Yeni bir mesele imiş. Fakat hi
~ burada, beş altı senedenberi, 
~}'anlar sahneye çıkıyor. Hatta son 
tldı{ernsilde, bir bayan erkek rolünü 

llJi ltendisile görüştüm: Darülmu

\':.t'!1~t mezunesi olan bayan Mu: 
~ "llllıde Ağn on beş seneden ben 
~i\lll'lögreoHenmiş. Şimdi kültiir 

ı'fdM 'Oiıun "Çalı Kuşu .. ya ya

~ birı~ı olduğunu öğrendim. 
da'kt u.i'nin kahramanından pek 
~~ macerasız fakat pek daha kah-

1).anca bir havatı var. 
tJa.ıtrüJ.rrluallimattan çıkınca. ev-
li'~ ~endisini başka bir kasabaya 
. """rll'lı~ler. Lakin orası daha muta

~rnış; evvelki muallimeyi fena 

ter C: tahkir etmişler. Maarif neza· 
~~tıın yiiksek memuru, son daki
~~ i:l, \'apurda, emri değiştirıni~lcr; 

an i\luvahhidc"y : 

Yen~ siyasi 
müsteşarlar 

Dün ilk defa Vektller 
beyetfn~e bulundular 

Yeni siyasi müste§arların hepsi dün 
yeni makamlarında meşgul olduktan 
sonra saat 17 de Başvekil İsmet İnönü 
nü ziyaretle teşekkürde bulunmuşlar

dır. Siyasi müsteşarlar dün saat 18.20 
ıde yapılan Heyeti vekile içtimaına ilk 
defa olarak iştirak etmişlerdir. 

Rivayetler 
Ankarada Gümrük ve İnhisarlar ve

kili Ali Rana Tarhanın çekile.~eği, Ha
riciye siyasi müste§arlığına Numan Ri. 
fat Menemcncioğlunun, Maliye Siyasi 
müsteşarlığına da şimdiki Müsteşar Fa
ikin veya Merkez Bankası Umum Mü
clUrü Salahaddinin getirileceği söylen. 

mektedir. • 
Mecidiye köyü 

kazası 
iki ~oför hapse 

mabkQm oldu 
Bayramın ikinci günü Mecidiyekö

yünde bir kaza olmuş, Konyalı jan. 
darına Bektaş iki kamyon arasında 

kalarak ölmü~tü. Cürmümeşhut mah. 
kemcsinde süren bu dava dün netice
lenmiş, §oför M:ihal bir seneye, 30för 
Cafer sekiz ay hapse mahkum olmuş
lardır. Şoför Cafer gayrimevkuf ol
duğundan dün kararın tebliği üzerine 
tevkif olunmuş, l<azadanberi mevkuf 
bulunan ~oför :Mihalla birlikte hapis. 

haneye gönderilmiştir. ' 

Tramvay kapıları 
kop&lı kalacak 

Vilayetin dün akşam verdiği bir emir 
tı ... :uılıcüıtnn itibaren tatbik edilmeğe 
başlanmıştır. 

Vilayet dün tramvay şirketine tram • 
vaylarm ön kapılarının vatman1ar, ar
ka kapılarının da biletçiler tarafından 

kapatılacağını ve kapısı kapanmamış 

tramvayların hareket edemiyeceğini 

bildirmiştir. 

Bu sı::bah biıtün tramvayl:ırm kapıla
rının kapalı olduğu görülüyor ve polis. 
lcr tarafından kontrol ediliyordu. 

'il)~ Kızım 1 - demiş1 • Sen yalmz
t~· Diğer muallimeler ailelerile be· 
~ilf r gidiyorlar. Onun için seni es
~t 1 Çok iyi, ahalisi çok munis olun 1 

...,... _ _, .,....;-.,-,-o~r=,.,,_,......,....,,,,.,,~ 
Yilfyk~re xollnyalım. Fnts.-ı dnha mu-

' lir 

~e ~diş o geliş!. 
Yan l\1uvahhide anlatıyor: 

"Jt~ İ':c~aret, mütemadiyen. "sıkı 
11111lıtıiiniiz! fSimseyle temasta bu

~tıayrnız. Üstüste üç peçeyle te
~~r ediniz!.. emrini veriyordu. 
lct e, sırf tedris vazifemizi yapabi· 

~i~ diye bunlarn itaat ediyorduk. 
ti, n}°ct, inkılap oldu, emirler deği~
~tıkı.ı sefer, kendimiz açıldık ve 
f~ı· · İşte bugün, Halkcvinin bütiin 
~l'ı 1Yetine, kadın ve erkek arkadaş· 
~ı~Ia birlikte iştirak ediyoruz .. 

~ııt1.disi Fatsn'dan ve Fatsalılar 
'>"tııısınden o kadar hoşlanmış ki, 
~ıı ıa?1amı~lar ve gıyabında söyle· 
~I so~lerc nazaran bu faal, iyi ah
~/ Ve mesleğini aşkla telakki eden 
>tıkiltıın Fatsa kandmlığma pek bli
~ }esirleri olmuş. Civar kasabalar 
ı._\'l d~ğu gibi burada peştcmal ve 
~llt U !le tesattürün devam etmeme

~ıı~tnillerde~ biri, kendisi imiş. 
~ d' • on beş senedenberi tek ha· 
~dinen bir kal)ı'aman kadın .. 

'Qttı en, ekser yerlerde halk ve 
~l~c~tlır. biribirinc pek yabancı 
~ 1~1 ve esnaf memurların müte· 
\~ l'l'laaşlarına adeta pusulaı' kur-
11)~1l\ halde, Fatsa'da bu kötü adet 

~f· Her memur buraya kısa 
~~ da alı§ır, samimi bir muhit 
'lctt~ P_:k memnun kalır, Fatsa'dan 
~·aglayarak ayrılırmış. f darei 
.~ 1Ycdcn aylarca maaş almama
~•kıntılı devrelerde Fatsalılar, 
·~~~ erbabına müzaheret etmiş. 
~ ~Har krediyi kesmemiş. memur 

llıaa§lnrmı plmca müterakim 
(Devamı .] üuciidc) 

(Va - Nu) 

iÇERiDE: 
• Unlnsitcde göııtcrilmekto olan nazari 

askerlik clt'rsleri bu hn!ta sonn CT'ccck ve go. 
ıcek haftadan iUbarcn ameli dersler başlaya. 
calıtır. 

l\laru! Fransız tıp a.ıımı profesör De~ 
re dU:ı ildnci ltonfcranınnı Yerml§ ve ek"
prcs"c mcmlekcUnc hareket etmişti?'. 

• Cenup \1luyellerlndc bulunan Dahiliye 
vekili ve partı genci r<ekT'ctcrl ŞUl<rll ICays 
yarın Anl<araya uönecekllr. 

• Dlln Anltarada bnşvcldtlet müsteşarının 
riyasetinde yapılan bir toplantıda Holanda 
ya scvkcdilccck buğdayla?' işi Uzerlnde görU
fiillmUştUr. 

• Yeni illcmektep programlarına talebeye 
ı;azcte okutmak. gazeteden nnsıl faydalana. 
cağının anlatılmıuıına dnlr maddeler de ko
nulmuştur. 

• Egede U:ı:üm mUsto.hsillerlnln tc~kilA.Uan 
dınlmnsı işine bu yakınlarda. bqlanncaktır. 
üzum kıırumu d:ı. senlşllyccektlr. 

• İktisat ,.ekti.Jeti sınnl mlllklyct hakkında 
yeni bir proje hnz:ırlnmaktndır. 

•Akay idaresi geçen sene 192.000 lira. k11• 
z::ı.nnıış hunun il'i.000 lirası Yalova kaplıcale• 1 
rı zararına ve 114,000 lirası da amortisma-
na ayrılmı~tır. nıı suretle sııf! kAr 3000 u. 
radır. Dentzyoll::ı.n 100 bin llrad:ın fazla za• 
rnr etmiştir. 1 

• Liman ldare::ıl muhafaza teşkilfı.Ulc 

anlaşarak yolcu salonunun önUncleki telleri 
bir metreye l:ıı.dnr kestirmiştir. Tab!l yeni 
yolcu ısa'onu ynp:ldı~ ~:ı.man bu teller tanı:ı 
mile kalkncaktrr. 1 

Almany:ı ile nrnm:~dakl bu;;ünkti ihtl· 
J!'lfı doğuran klcrlng he.saplnnndlı mayıs il 
b:ı,,ı::ı.r}nde. bir tevnzUn hu:mıc g<'!l'bileccfii 
ümit \;,dllmcktc<lir. ı 

• Birkaç gUne l•adar bilhassa dUz bir k3Ç 
mmtake.da ııırt hamallığınm knldırılması tcc 
rlibclerl yapılacaktır. 

• Belediye, lıııvuzlnr ve llın:ın idareleri 

lhracalrmiz her ay 
mütemadiyen art.yor 

Bu senenin ilk ayında ihracat fazlası 
dokuz milyon llra idi 

Başvekalet statistik umum müdürlü
ğü bu sesenin ilk ayındaki ticaret mu. 
vazenemize ait statistikleri n~şretrrıiş

tir. Bu statistiğe göre bu senenin ilk 
ayında ihracatımız l S.283.i40 liralık ve 
buna mukabil ithalatımız da ancak 
5.901.67 5 liralıktır. Ha!buki gc~en sene 
ihracatımız 9.125.570, ithalatımız ise 
6.421.794 liralıktı. Bu suretle geçen 
senenin ikincikanununda görülen ihra
cat fazlası 2.703.766 liradan bu ">enenin 

Menemencioğlu 

Hastalandı 
Değerli hariclyeci

mize ameliyat yapıldı 
Hariciye umumi katibi Nu:nan Me

nemencioğlu Cenevreden hasta olarak 

dönmüş ve Cerrahpa~a hastane-.ine yat

mıştır. Profesör Nissen ve arkadc:.şları 

tarafın kendisine bir ameliyat yapılmı~-

ik:n :ikan ununda 9.382.055 liraya çık. 
mıştır. 

Bu sene ikincikanunda yapılan itha
latın yü~:le 12.53 nü kasarh boyalı ham 
mensucat. ond;:.n sonra yüzde 4.64 ile 
<lemiryolu rayları ve yüze.!~ 3,98 iJe de· 
~irmei1 mnkineleri gelmektedir. 

t!u .ıca tımızın ise yüzde 17,67 sini 
yaprak tütün. yüzde 12.21 ini l..u ğday. 
yüzde 11.42 sini de k<:buksuz fındık 
teşkil etmektedir. 

H ar 1 \•ten terazi i d ha I 
edilmiyel~ek 

Bundan bir müddet evvel ölçii ve a· 
yarlar umum müdür muavini şehrimize 
gelerek haristen terazi getirtmek için 

yapılan müteaddit müracaatlar üzerine 
bunun doğru olup olmıyacağını tetkik 
etmişti. Ankaradan gelen mzllım=1ta gö-

re iktisat vekaleti yerli terazi fabrika 

ve imalathanelerinin imalatır.ın her za. 

man ihtiyacı ka.rşılıyabileceğini göre-

tır. Değerli hariciyecimize acil afiyetler rek hariı;ten terazi ithali i~in istenen 

ıdilcriz. müsacleleri reddetmiştir. 

CUMA • 
MART - 1937 

Hicri : 1356 - Muharrem: 13 
Çaylak fırtınası 

uu,,qin Ba'ı~ı 
l~.27 

,,::" 4,32 12,20 l:i,49 18,27 19,50 4,H 

GEÇES SE'\l~ BtX,UN ~T. OLDU': 

Boğazların tahkimini istiyoruz. 
Hltıer, Frıınsaya daim! ve kat'i bir ac",ml 

tecavüz misakı teklif etmiştir. 

araıımdP Ilalic.:n tcmiT.lenmesı meselesi et· 
rafında temaslar yapılmaktadır. 

• Belediye, çöplcrln denize atılacağını ge
zetelerdc okumu§ ve bu hususu \'ekAiettcn 
sorarak emrin göndcrllmek tızcrc olduğu 

cevabını almıştır. 
• Toplanan narh komisyonu ekmek ve 

franr.ala narhlarını olduğu gibi bırakınıştır. 
c. N'!sandan IUharen tatbik edilecek deniz 

nakliyatında gtimrilk sistemi hakkında şlktt
yetıer vnki olduğundan gllmrllkler mUsteştı· 
n tetkikat yapmaktadır. Tatbikn tın geri 
kalması ihtimal dahilindedir. 

• Bomonti şirketinin lııhlsarlar:a yaptıltı 

muk:ı.velo lklnclkCınundn bitmektedir. Muka
vele bundan sonra uznblmıyacaktır. 

• Hapishaneler umum mtldUrli Bedri dUn 
şehrimize gelmiş \'e mllddclumuml Hikmetle 
beraber' haplshanclerl te!tlş etmiştir. 

• Zlrnt kombinalar hakkındaki kararname 
yükselt taadlka arzcdilmlşUr. 

• Maarif mUstcşnrı Rıdvan Nafi:ı: l:ı:mlre 
gitmi§tlr. 

~ Sigorta primlerinin dövizleri hakkındaki 
ltaT'ıtrnameye ele oltuıılc yeni bir ltnrarnamc 
hnzır anmaktadır. 

• Deş ııenellk ııulamn plt\m için 9 ecnebi 
mütehassıs getlrlleeelıtiT'. 

• İkinci beş senelik ıı~a~·i plllnı eıınEları 
d"mir ve çelik fo.brikalarmfu temcl'crin!n 
atılmruıınt mUteaklp ilAn cdilecnktir. 

o Şehrimiz z3hlre lhracatçılan Almany:. 
rl:ı.ki alacak meseleııl için Ankaraya b!r he
yet gör.dermlşlerdir. 

• Askeri IU!elcr tnlt'bc!lndcn olgunluk im· 
tllı::ı.nındıı. muvaffak o'nmtyanlar ltAtlpllk 
smıfınn ayrılacaktır. 

• GUlhone hastanesinin 8 inci t:bbl mlı· 
:ıameresi hugtin sa.r.t ı 7,::o da yap:l:ıcnı!Jn· 
da.n am.ı eden dol:torlnrın bulunmaları rira 
cdllmekteıllr. 

DIŞARIDA: 

Varılan bu karar yerli terazi ve ölı;ü 
sanayii için mühim bir himaye ~eklini 

almıştır. Şimdiye l:adnr yerli fabrikal::r 

heran tereddüt içinde bulu'nuyorlardı. 

Bazı memleketlerin paralannın bizden 

daha düşük olması, bazılarının da ihra; 
mallarına prim ver resi yerli teraziler 

iı;in rekabet imkanını bırakmıyordu. 

V ckaletin bu yerinde kararına muka
bil terazi imalfrthaneleri de §imd=ki fi. 
yatları deği:ıtirmiyeceklerinc ı:öz ver
mişlerdir. 

iskele resimleri 
indirildi 

iktisat vekaleti bu ay başından itibaren 
mevkii meriyetc giren kanunun \.erdiği 

1 

haklara dayanarak belediye ve hususi 

idareler tarafından alınan jskcle resim
lerini yüzde 25 <len 7 5 şe kadar azalt
mıştır. 

rnk tes'it cf imi.ti:-. Kral bnn-am doln.}·ısil.? 
Uç lc!am mahkOmunu a.Cetmlş. hUk<ımt~e 

borçlu olnnlnr tahll.}·c cdllmi~tlr. 

11 fngilb: mUrtemlckc nazın Fillstinln <'r· 
nubunda ,·aziyctın normal olduğunu, şimalde 
ve l\:udÖste b:ızı tevklfnt yapıldığrnı söylc
mir;tlr. · 

• İngiliz imparatorluk konferaaı;mda Jn. 
sıltcr('yi temııil edceel< heyet seçilmiştir. 

11 Balkan iktisat kon:>eyi beşinci dc\"Tcnin 
son top'antısını bu:Pln ynrncaktrr. 

11 Bir lwm~11 devlet hesabına casusluk su· 

çuyln Bulgaıistanda tevl<if edilen ve Hasköv 
mahkemesinde Bulgar mUddclumumlnln f. 
damlnnnı istemi' olduğu sekiz Bulgarın 

mahkemesi bitmiş ve suç sabit olmaı1ığmdan 
beran.tıcrinc karnr verllmi§tir, , 

• Berlin profc:ı5rlerlnden Scbmldt. fizlko 
• şlmlk bir usul yıırdlmll~. kibritle yanan 1 

bir demir lstlh .. nl ctmlştır. Remi - Plrofor L.,-. 

ınl Yerilen hu madde ~ch'rll ı;az ı;ıknmıa 
dnn yn.nnııılttadır ve eczacılık ı.ı:.hasın<iıı 

blrçolt tatbllmtı olacnf;t bllıliıilmcktedir. 

• .:'ılısırın :Milletler cemiyetine kabUIU lçl:ı 

Milletler ccınlyctl fcvknlfıue l~Umaı 26 m9· 
yıstn ynp:lnc:ılttır. 

• Yuı;oıılnvyanın Vlyıına Sı:'f!rile Londuı 

r.cflrl ikisi do ayni bilndo olmak üzere evv "· 
ki r;lln ölmllşlcrutr. 

• ,,\merikada srcvcllerle müzakereler teı,
rıır ba!Jlnmıştır. 

• ncınıanya ,.e Çekoslovakya ordularındR 
ıılltLh':ırm ayni tipte olmasına kat'ar veril· 
mişllr. 

• Yunnn klllse81 lsanın aleyhinde bulunan 
SclMfü Untvcrsit.,sl pı ofcsörlcrlnden Elf'f· 
troı\UIO.";Wl azlini lstcmi,ur. 

• Me.hur fnglll:; C:ıcta muharriri Drinl: 
\Yat r 51 ya:Jlllda olduğu halde lllmU§til!". 

., Ronınny::ı b:ı,vcklll Tnt:ı.resl;o nlsan ııc-

nundnld Ruınen ınllll b:ıyrıımından eYcl 
rcsmrn Ankarayı ziyaret rdecel:Ur. 

• Dost Yunanlstanın mllll bayramı dUn ı 
blltlln Yunanistllllda bUyülc şcnliltler yapıla• 

• Sofyn kadın birliği ynlnu: kadınlara 

mnlısııs olmak Uzerc bir otel açmıştır. 

I 3 

Bugü'"' hepsi biı
arada ve bir çırpıda 

Şu bibim sabah gazetelerinden ba. 
zıları ömür müess~selcrdir vesselam ..• 

Hadiseleri güremezler, görseler an
ltyamazlar. anlas:ılar aksettiremezler. 
Fakat gnz~teciliğin en iptidai esnsla. 
rmdan uz:ıkla.~an bu müesseselerin 
.büyük bir meharetelri vardır: 

"Ost .perde:Jen konuşmak ... ,. 
Haberin her hjdi:cyi kendilerinden 

bir ay iki ay önce bildirmesindeki 
sırra bunlar bir türlü akıl erdireme
mektcdirlcr. 

İşte biz. altı y:ldrr Tanrının :ık~:ı
nıı Türk ef';fırı umumiyesini dünya. 
nın her taraf1yla temasa sokmakta. 
~·ız. Bu altJ·yılm iç:inde nckr olm::dı? 
Harpler. ciMyetlcr. hükumet darbele
ri. suiknstler, mühim keşifler. manev. 
ralar. siyac:ıi nutukalr ,.e saire vr. sa
ire... Biz bunların hepsinde kendile
rine tak:ıddiim ettik. Misal mi ister • 
siniz? Tümen tümen ... 

Japonya Çinle harbe giri~ti. Şang. 
haya asker ·çıkarıld ı. Amerikan \•c 
Japon amiralleri arasındaki sinirlilik 
az kalsın Amerikanın da askeri müda
halesine sebep oluyordu. On binlerce 
in~anın tavyare bombaları altında 

can verdiği giinlerdc ~abah gnzetele. 
rini alanl:ır dünyayı sulh \'C siikun 
kind~ buluvorlardı. N'ihayet aradan 
iki :ıy ge"ti. muhterem Enis Tahsin 
Uzak Şarka baknuya t~ezzül etti ve 

Allahm inavetivlc, bz.~rin i<; sızısı o
lan kanlı sahnelere "intikal buyurnbil
di.. de g-a.z"?te-=ine ''Cinde bazı r.ıüsa. 

de.meler ..... oldu~unıı ~·azabildi. Hal. 
buki o sırada Mançuride bir yeni hü
kümet kurulmuş ve uzak şarkın kı,,ı_ 
cımlan A vnıpayı bile yakacak bir 
tehdit h:ılini almıştı. 

Sonra Yunanistanda \'enizelos isya
nı oldu. Rüfeka bermutad buz gibi at. 
ladılar. Italvanın Habeşistan ile har. 
be ba<:ladığım haber verdiğimiz gün 
gazetcJarinı izden biri "fngiliz donan
masının tehditleri 1tal_ypn bir ser. 
gtizcAtC girmesine manidir.. §Cklinde 
mc:ih3tler yazmaktaydı. 
İspanyada intihabatın talii Azana. 

ya yaver olunca İ!=panyanm bir da.bi
li harbe doğru yollandığını yazd•k. • 
Rüfeka ort.alı~ı süt liman göstermek. 
... ısrar ettiler. Fakat iki ay g~ince 
Frankonun nahili harbi kazanacai?ını 
iddia edecek derecede kendilerinde 
bir "İ ımnya ihtisası.. vehmettiler. 
Hadi.,e!crin halk cephesini kuvYetlen. 
dirdiğ'ni bildirdik. irldinlarmdan yine 
Yaz,.,.crmecliler. Al"'cclt F'ranko ccrıhe>
sintlcki b"'lzgunu Sağır Sultan dahi 

' duyunr:ı f'ıımhııri,ret. 'T'"'..11, Akşam. A. 
çık Söz. Son Posta ilk sayfalarmda 
nal gibi harflerle bizim ncşriyatımızı 
tc,·icle mecbur oldıılrır. 

Dostıım FC'lck Bürhancddinin hu
g-ün flütı•,.unrla sikıh·Pt ettiE!i bü•;ük 

puntolu ha .. fl<.>r:n hi,..bir kabahatleri 

~·oktur. K!>bı.hat s~bal1 gazetelerirıin 
umumi rlirek•örli\kkrini vapanlardn

dır. Onlrı~ hii,,ii'c "tıntohı harfleri 
~·anı·~ ve bant hab~rl..,ri ('Tö1.e vurp·ıık 
kin k .. lb,.,mı 1<tıt ısrar e'tik<:e Tii,.k 
karii d~ kendini bn havların <'"";Cl'. 
l"rind"n korıımıva rs.h!'?" "aktır. A ia J'S 

billt<>rı1,,r1ni bile ivicP ~ökemiYC!'l h?"ı 
g2z"teler kendileriı de karii irg:ıd cc?e. 
ce'c kudreti nasıl bul:ı.b·lirler? 

Faraza. dün Türkiye f e\·kalade mü
him bir armulusal askeri ve siyasi 
Yazifc dC'ruh•c etmiştir. Yani Cebe. 
Jüttar;ğı karadan ve denizden kontrol 
etmek gibi mühim bir arsıulusal sala
hiyet b ·z~ \'erilmiştir. Buyrunuz. ba
kınız bugünkü garete!er bu haberi 
ne sönük, ne manasız bir şekilde bil. 
diriyorlar: 

"Akş:ım .. ikinci rnrfasının en gö:-i.in. 
mel! bir yerinde. 

"Kontrole memur edilenler aı asında 
bir de Türk bahriye albayı vardır .. di
yor. 

Gel de ne demek istediklerini 
anla. 

Her tarafını sayısız maharetlerle be. 
zeyerek çıkmı§ olan bugünkü Son Pos-

( Deuamı 6 uıcıda) 
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vurdu ar 
ı ar kamçı ile döv.ü erek 
alebe sevkedildiler 

Voleybol 
Şampiyonluk ma;Çları 

'D. S. K İstanbul bölgesi voleybol 
ajanlığından: 

ÇI M 
Uzun zamandanberi Sancağın 

muhtelif yerlerinde hapiste bulunan 
kardeşlerimize mahall~ idare yirmin
ci asır:dn görülmemiş bir işkence da· 
ha yapmı§tu. 

Gerek intihabat, gerek müşahit· 
lere yopılan nümayişler. yüzünden 
uzun zamandır Antakya ve Kırık
handa mevkuf bulunmakta olan 25 
Türk, elleri kelepçelerle ve boğazlan .. 

zincire vurulu olduğu halde süngü 
tehdidi ve ka~çı ile dövülerek Halc
be sevkedilmiştir. Halk bu facia kar
şısında çok müteessir olmuştur. 

Bir Ermeni çetesi daha 
Şamdan üç Fransız zabitinin ku

mandansı altında 200 kişiden mü
rekkep bir Ermeni milis kuvveti 
duha gönderilmiştir. 

~izo: ]orapuz,l~!ı C'cvaRVtırelim ... 

27-3-1937: cumarıt~i günü Gala~fla. 
ray spor klübü lokalinde yapılacak 

voleyb::ıl maçları; 

Galat.R gençler birliği - Orta.köy: 
Saat 14,30 Hal)e:n Todori Anadoluhi· 
sa.r •• FcncryJlmaz: ~at 15 füık~m 
Abdür.rahrmı.n. Hilal - !at:ınbulspor sa
at 15,30 hakem llhami Polatc. Gafa_ 
tasaray • 'I'opkapı saat 16 hakem Lıiıt 
f.i 

Not: Bu haftadan itibaren munto. 
1.anıan müsabakalar,a. iştirak etmiycn 
takımlar- diskalifye edileceklerdir. Bu 
huauata ilcr'dc vaki olaca}< herhangi 
bir itiraz na1.arı dikfrate ahnmıyacak_ 
tır. 

Mac:ır ve 1tn.'y-n m:lli güreş takım
ulrı ge.,ıcn cun1artc!:i nl•fJ:ltnJ Pe.~tc<lc. 

gok lmlıbalık bin reyirci kilUesi önün. 
de- vı::_ b"r .A:lm:ın minder hnkeminin 
idnrc:;ind~ lrn.l\~11:u;mışlardır. Mu<;lar. 
l:jrel:oromcn o'nralc ynrulmı§.tlr. Al- ı 

m:ın hakemin !tnly.anlar1 açıkça ilti. , 
zam c~merinc r<ı:ğmr,n M~car:ar kU\·. 1 
vc~i ı:.a.kiplcrini 4 - 3 mağlfıp ctnıcğc 
muvııffn!ı: olmu~l;\r.clır. 

Italyanlar. 72 ve TP kilolnrı1 snyJ ho-

·.-ıcr" 
sabiy)e, 87-ltiJoda dıı Lufla ycnf!'l 1i1" 

dir,. 
~ sıit. 

~s,.carlm- i§e 5S, 6J., G6 v.c agır 
"'ı:tJr· lette rnkip:cr:nin sırtını ~ere 1:1 

ıpişlerdir. . 
hlı· 1Uıly4;n t<ıkıını eski Macar pc 

~anlnr)ndnn Feher tnr.a,fmdan antre· 

qe cdilmif! ve Ralc_gaU, Toz.zi, Doıl~; 
tıi gibi tanmmış gür~çilP.rdcn tc§l\1 

qdilmiştj. 
......,...,,._.......,.,~..,___..,;;-:-~~~-.:----~~---..,..,--~--------------~-=:=-:-=; 

lül) turrrııuvaf.l 
Bu ha~ta Şer,ef stadında başlıyor 

Kii ok erini öldürmek derf 
ına çok zararhdır 

Türkiye kıt koşusu 
şampiyonluğu 

Tam futbol oynanacak bi
1
r mev.ıil111dı: lcr.in bu :na91. k;ızelınmaları daha kU~· 

- bir devrelik milli kümeye ayrılma vetli. bi~ ihtimal dahilin~cdi.r. it" 
mUı;:bt1k<ılapndan sonra - maçsız ka· İkıncı maç, İızet Mııhıddın AP,:ll·rtı' 

(H. ~ustlcr) imzasile soruluyor: verdiği bir şeydir. Köklerini bir ta
Beniinde herkes gibi bir derdim kım zararlı ilaçlnrla öldiirmeğe kal

var. Vücudumdaki kıllar. Bunlar kışmak fena neticeler: verir. 
güzelliğe mani olmakla beraber bil- Yüzünüzün pul pul olması, der)· 
hassa yazın sıcakta muzır bulunu· nizin kuruluğundan ileri gelir. Yü· 
yorlar. zünüzü yıkarken sabun kullunma-

Çünkii vazifem icabı çok yol ytİ· yın. Esasında tatlı badem yağı olnn 
rüdüğüm için hemen hemen her ta· bir kr.em kullanın. 
rahm terliyor ve kıllarda vücuduma 
yapışarak bir kaşıntı peyda ediyor. 
Halbuki her ak am banyo yapmakta 
kifayet etmiyor nerede kaldı ki ba;ı;c 
kere her: akşam duş yapmak bile 
miimklin olamıyor . 

~ürk kuşuna girmek 
istiyen gençlere 

B ı sebepten vücudumdaki kılla
rı izale etmek istiyorum, h~m de 
bi daha çıkmama1' ~a ··b ne öği•t· 
te buh.u:ıu_rsuouz? Asağıdaki s"alle
riıne de cevap vcrir~eniı: umduğum
dan fodn memnun olacağımı zan" 
~ediyorum. 

1 ...,.,., l t.:.nbJ.llda vücuttaki kıl~ 
I"rı :afrJm·mcld uğra§an müessese 
var nu.~ır? Nerededir~ 

2 - (Ağda) nasıl yapılır? Nasıl 
kuJlaruhr? 

3 - K•Horı giderme ameliyesi 
cildi tahr", cdcl' mi ve kıllar yeoi.den 
çıkar mı? 

CEVABIMIZ: 
Vücudunuzdaki kılların bir daha 

çıkmamak üzere düşürülmesi ancak 
ktl köklerini öldürmekle kabildir ki 
buda deri ve mcsamclerin sağlığına 
çok zararlıdn'. Sık sık tra~ etmekten 
ve vücudunuzu çok temiz tutmak· 
tan başka çar.e yoktur. 

1 - lstanbulda münhasıran vii· 
cut kıllarile uğraşır bir. miiessese 
yoktur. 

2 - Ağda bayağı bildiğimiz şe- ı 
kcr suyudur. Evlerde bütün kadın
lar bunun nasıl yapıldığını bilir. I 

3 - Kılları büsbütün yok etmek 
için ilaç kullanmak deriye zararlı
dır. 

.. • * 
( B. O.) imzasile soruluyor: 
Sizden bir şey soracağım. Eğer 

cevabınızı gazetenizde verirseniz 
memnun olurum. Kollarımda veba· 
caklarımda bulunan tüyler tabii olu
şundan biraz fazla, onları dökmek 
için ne yapmalıyım? 

S. Yıkaochktan sQnra yüzüm ge
riliyor, cildim pul pul oluyor. Bunu 
izale etmek için yüzüme mutlaka 
pertev ve saire gibi yağh kremler
den herhangi birini sürmek icap edi· 
yor. 

Böyle harel.:.et etmekl.iğim doiru 
mudur? Aksi halde cilde ne gibi za· 
ı-arhırı vardtr ! 

CEVABIMIZ: 
Kol ve bacaklarınızdaki kı.lbrı hiç 

dü.,iirmemek r;çrektir; çünkü. b,ıın. 
lar kesildikçe yahut ilaçla döküldiik .. r 
ce, daima eskisinden daha fozla ola· 1 
rak yetişir. Vücuttaki kıl tabiatın 

Türk kuşuna girmek şeraitini so· 
ran genç okuyucularımıza: 

Türk kuşuna girebilmek için orta 
mektep mezunu olmak. on yedi ya· 
şını bitirmi§ bulunmak lazımdır. 
Otuz be ya~ma kadar: olanlar alın
maktadır. Müracant yeri Tayyare 
cemiyeti lstanlml merkezi müdii.rlii
ğüdür. Nüfus kaii'ıdmın bir sureti ve 
şekiz fotoğrafla miiracaat kafidir. 

:Benim qöcü:şüm : 
..., .... .- ._--... ,_, ,,,_.,---

fF al '(Ç $al o !Fil o IJ'i) 

sam n mô m lblJ l}fl) ntn 
(Baştarnfı S füwilile) 

borçlarını naprnskarane ödcmjr;}er. 
Hep bir aile olarak geçipmi ler. 

Simdi C. I-1. P. başkanı olan Ziya 
Yii~el gibi zenginlerde. karşıhğında 
ı;nenfaat beklemeksizin yardımla: 
etmiş. 

Fatsa'da sanırım ki, en genç kay· 
makama ı:;ahip olmak rekom dt;ı. 
var: Bay Kemaltas bu derece genç
lik hareketi olan bir yerin i.islubunrı. 
uygun geliyor. 

• :1o :(. 

Faka~ Fatsa, son günlerde, büy,ük 
bir matem isindedir. Ljmanın iki g_e· 
misinden biri, on bir yolcu ile bat
mıştır. Telgrafla da bildirdiğim gibi, 
saatlerce ölümle penrele§tikten son· 
ra. i;lncak üç kişi kurtulabilmiş, Ha· 
.san ve Fikri reislerin çift dircklisi, 
icindeki tticci'.\r paralnrile- bi;likte bat 
ı~ıştır. Halkın ekseriya konuştuğu 
hep bu mevzudur. Mucize kabilin
den kurtulanları gördüm. Anlattık
ları evvelce yazdJklanmd~n baş}s.a 
bit ey değildir. Ancak gemide 1 4 
şişe rakı bulunduğu doğru değilmiş. 
Yalnız bir buçuk kilo şarap vanmş 
diyorlar. 

(Va • Nfü 

Almanyayu ısmarla
nan Türli harp 

tayyareleri 
Baz.ı SQfya gazetelerinin yazJıklarına 

naz:ıran hükCımctimiz Ahr.a,eyaya son 
sistem 29 harp tayyaresi ısmaı;lp.nuştır. 
Bu tayyarelerin bedeli Almanya ile olan 
klcr:ng hesabımız ile ödeneceidir. 

•

'l'rr.,..,,. ............. ....,.-:=~7 •-"":• -"! ~_.,.., ıl... • ... .. \.,j~ .... • • • , ~... .. • • • • • l 

$(cfon Zwc· 'ın • -.1 • .. "• ... ·•"""ll lllUI;-. .J.!S 

• ah Gecesi 
GABY MORLA Y'in parlak bir zaferi olacaktır. 

Pek ~rakında SAKARYA Sinemasında 
•wxc.Js-:ıE::::t:EiiPB• o + rm • r • • • ... ~ .,. 

28 Mart pazar günü Ankara. sta
dında yapılacak milli küme f~tJlol ınn 
çı esnasında Türkiye kros koJlt.ri 
şampiyonluğu da icra cdilecektjr. 

Ankara, İzmir, İstanbul. Balıkesir, 
Bursa ve tzmit sporcularının gireceği 
bu müsabakalara Ankaralılar 12 at
Qllle İ.§tirak ctrnek~irlcr. 
Şampiyonluğa en ~uwetJi namzet 

lstanbuldan Rıza Maksud gösteril
m.ckt ru:'! i r. 

Yedek yarsubayları 
davet 

EmJnonU ~'lltcrljk §llilesindM: 
l - Ernlnönll Qsk~Jik §lıJleıdnde kaYJtlı 

313 CdııhlJ) S!?J:l (dahil) y~ek faUhk/lm yar
suh!l.}~Jtr.ı 20-4-937 d~ kıtadll bulunmsk 
Uzcre talim için ct•lp edlltecklcrdlr. Bu ~nıfa 
mensup aynı doğumlu yarBUbayJardan ~bo 
mıntal«tsında olup da kayıtlarım yaptmnı• 
yanların hemen §Ubeyc müracaatları: 

2 - J!_u ft!nınpra ınenl!Up olan l madde
deki do~umıu yar11u®y)ardıın gümrük mu. 
ha.faza. tc~kllrrtında Unıformalı olarıılt çatı 
,ttanlıı.ıiıı, cc-nr.bJ 111~dr~l bartcıyc mcnıurıa
r;ı Ucarct ve tahsllde bulunıı.n!ar ve atnjlnrı 
Uzcrlndon iki ~n<ı geçmemi~ olanlal'I bu dıı
vet<ı gclMlycce~lcrcli.J::. 

Üskiidar icra mem1ırluğundcm: 
Ali Şükriye borçlu Kadı}}öyijndc 

Caferağa mahallesi Nücum sokak 15 
No da Iı,atma Zaferin Kadıköyünde 

Cafcrağa mahallesinde Nücum sokak
ta. eski 7 yeni 15 No: lu tevsiili zemin 
katı~lc birlikte 4 kat ve bahçe \'e kn
pıyı \"C elektrik, ha.v.a.ııazi, terkos tc. 
si:ıntmı ha.vi t~nu ( 4000) lira. kJY.. 
meti muh~mineli ab§a.p evin tama
mmm açık arttJmna ile satılmasına 
karar \'et'ilm!ştir. 

1 - tı)Qtek şM)bi ala.<:ak,Iılaxla. di
ğer alakadarların ve irtifak hnkkı sa. 
biplerinin işbu gayrimenkul üzerinde
ki ha.klnı:ıP.I hususile f alz ve masari.(c 
dair ol~ icllliAJarım evrcıkı mtınbite"' 
ler,iylc (20~ gün içinde içra d:ıircsır.e 
bildirmeleri aksi takdirde hakl:ırı ta. 
pu sicilliyle sabit olmadıkça satı§ be
delinin p~ylaşmMmd;ı.n hari~ kalµ- -
Jar. 

2 - Ar.ttırma. şaı::tnamesi icra mc • 
murlu!!ı.ı odasında iP.bu ilan tarıhin· o ~ 

den itibaren herkesin görebilmesi için 
açıktı,r. 

hın sekiz klübümüzün kendi aralarında hakemliği ile.Beykoz \.'C Topk~pr tal. 
Qir turnuva haz~rlndıklerı malümdur. lör~ aranında olacaktır. . 

l .. bl.i gı 
Yalnız spor a:ıldle tertip edilmiş olan Son zamı:nlarda - Anadolu k u ıJ 

bu maçlara, on beş kur.uş .3..:nuliye 1 q_i - formupu kaybctrneı·te o?e1ılun 
'I ı· ı.: · . C t 1•• d"" t ··el·-·· ·· T 1• 11 hcrıama1' ı e se uz ~rınc.;ı suır aNmıP}ı~ı~ or j gor u:;umuz oı ~ppı.ı arın, 

müsaQoı~sını birclcn görmek kabıl ola~ i5in t~hl:kcli bir takım oldjlğı.uıu m~; 
caktır. I aclcljt.defalar: isbat eqen bı.ı seJ1 • ~a~ r~ 

Bu hafta Şeref stadın~;.ı ba§lıtyacak yar?ılgğı mü~ah,a}çcıl1lr.da g_üzel bıf .!J:~ 
olan (sekiz klüp turnuvcıı;ı) np~ giinüıı ce. <tlan Be)llkoılHları kazan;ıbilıl1C61 1 

ilk ma~ını Anado!u ilı: Sü)ey.rpaııiye ta· J:ansız giRidir. .. Jet~ 
kımlan npacaklardır. Uçüncü ma&-ı lnil~l ve IfyiiR .klUJl'la;" 

Ahmet Aı:lcnıin idare ecl{;ceği bu kar. de hakem ljlaHd Galibin id!\.I'esıP.4~ 
şılf!ıı:nanın son haftalarda çok güzel o-

yapa:aklardır. m· 
yunlnr çıkaran siyah Qcyazlı}nr kiH§l• l:,ikjn ıki s~n~<fü SQpUncupl ol!l]l tiC-b 

sında g~\jen sı:ncy,e niı,;bet)~ \ıu ""00 dı;_ 15lin l.j:ytiJ> takımı karşıı;ındıı ?e "' 
ha a? ınuvaffafi ol~n Anadolııluların ~lacağı mer,akla ~klenm~k·tedır. ;ı~ 
fazla gayret göstermeleri l~:;ımsclecrk- B~ikt:ı§tan 11 gQl y,~mi§ olm~ı; ~ 

tir. rağmen Gijne§le ~raber~ ~lıP4~~; ta' 
Son oyunlJlfına çör~ SüleyrrJaniy-elj- vafıfak olan Ey,üplülcri11, g~Sr ı~.ı _,s, 

• d"" H_rı.ı}C~f.'<' kımını kolaY,ca y~ece_ğı _l!§ • \1.<.rt 
O.. .. ·ı.· e&kı rakıt• 
unı.m son maçı ı,,.ı 

1 
• k ve- bil 

ile İst:lnbulspor arasında o~~ 111,ut· 
mU&ibakanm hakemi lter.ıdun • t-J~ 

d ı ve umu Bir~ok ma~ların ;} can 1 •• , 
neticeler alan bu iki ta}umın glU rffa 
'cnı muhakkak ki ~ok heyccaf1lı g 

,.ektir. nctictJof 
Bu senenin b11§lannda fena ):ı.ıJ)f 

· · "k len ht3rı alan fakat ~ıtt.ık5e yu 6~ 
1 

r ~v 
. k .... nh oyuıı a 

rporun; daıma ata v~ "'" dalıa tel'• 
karan, ır.üdafa::sına nısbctlc a ıc;att' 
lil;eli muhacimlc-ro malik V:cfa~-dideJl 

~ şıı:• 
nasıl bir oyun ~ıkaracagını 
kestirme~c imkan yoktur. -~ı;ırıtı· 

Şehrimiz<l;: - milti küme n. ~-etini 
, f •.,, 1 har:e. • 

dan ba§ka - ycgar.e utı;o.. ;ınd•l'I 
do-;uran bu sekiz klübümu~c c 

ınuvD.ffaldyctlcr temenni eden~ E.lt• 
f;ı"'I• _../.' 

~--~~.,,......,,...-~~-----

-..--Gala i asa rr a Y 
klübünün yük-
sek muıakab' 

heYıeti . 
Gcı}.u'asamy Spor. 1:liibJi.»']~11···J(~e1< 

• · -· · rribl yu "1 ~vve!~c ilan cttıgımı:f ~ " rt 9.:ı 
, . . t: ı '> ı .... :.ı ı;s· 

nm_ra!qJ,bC heY,eı.I iÇ ı:na .. fil? JO 

3 - 1~1~ 4...5-937 t:ırill,İQdc ~:ılı 
gµnü saat 16 dp. Qsküdar icra. memur 
luğu odasında lcra kıhnacaktıı·. Şu 
kadar ki, tayin ecmc.n iı-:bu zamanda 
arttırma bedeli gayrimenkulün mu
hammen kıyme~inin ~·Uz.:le yetmiş be. 
şini buim:ıdığı takdirde en son nı:ttı

ra.ruJl ta."hUdü b~ki ku1wa1
' ~ıc Q. t

t;rma (]._-) gijn d.:"nı temdit cAPc~·cV. 
19-5 .. 93 7 tarihinde c::r~aml;a gilllii t&· ı 
at 16 d:ı Üsküdar kra roeı 1w;1uğu 
oclasmr.fa e:ı çok arttırana ih!ıle::ıi i<ıra 

kılmaca~ttı't'. 

Scnelerc;kr.ıQeyi bu;; \:.,.foµ,dcl;i 
ş:ıyanı hnyrct.ma ·ifcllcri. le dvnyQ. 
birin:il:s1!ni t>liı-1<lc. tl1:nn sarışın 
sporçu S')~YC\ l ;cni'nin proJc:ıyotld 
olar::\k HoliYtıcb gitmiş olduğu mc
llıı:n.dur. 

cıJ.mar~esi g_ünü saat \1 tc k ı.ıtl ıı~IJC" 
lin~c YOıP)l::l((:l ı.tıF. Sa):ın 11-.zınJ oııırı ~· 
m$;ıl i~tlp;ı--~a h--~ı~ bu!unD1 / 
ncw.ı;n.~rtı.c.. rıca edilır. ~ 

Tür t • Bulgar 
AteUzm 

n• ·s~t)shalat• ~ 
~ . tıetle' 

Türkiye \'C Bulgarıs~nn a alsJ:'. ~ 
her sene. n._:ruştosta ka.r~ıl3ŞJ0 
ı .. •ı·~ıc:~ır _.._ 
mrrur cc ~··"J· . ~ t st:ı r,. 

Hk mfüıı ~ak~lır bu 8$115 0 nokİ 
·1 - Aı:ttırnJap :"'tir(lk iç:iıı '!ryrl· 

menlmhl. .. ı muhammen ~ıymctipin ~·ü7 

de yooi t·ı"\~ nişpetiııdc pey .·\";.- i 
\"C)a mHli bRnka.. tcmiMt mektutu 
tc\:di et~~lcri la .. mv.lır. Alıcı arttt.r
ma bed.:?li C..:ridnc!c ihale har:ır pul!arı 
nı a~:Ja!•y~ resmini tapu fepağ harcı
nı vcrıneğc mccburd 'r. Daha faz1a 
malihn-ıt alma· ietiyenlcr WS7-?104) 

" dcs:r:ı rl'm:ır\l~!ylc m::mıri..\"c~im·;c 

mür:ıc1~t c·hbi\irler. Arzu. c4enlerin 
tayin olu ·:ı'\ ~"nıandn ~artnamQyi o· 
kuyarak hazır bulunmaJ,_a,n \'Cya mü-

Scny~nm ,·eni dünyr~b vücudd 
ontir ".f;i il1~ film tarrw,ml:mmış \'i.' 

~n p:ünlcrde gö:ı~erilmeğe ba§\an
mı"~ir. Hol icnhı buz \isti.inde b:r 
<'ok giizeL numar~laı: yapmakta oltm 
So'{l.ya l-tcni'nin bu birinci filmi bü· 
yü!: bir muvaffakıyet kazfnmtıktn· 
d•r. 

ı -;:-~1CSSiJ cünC::crrncleri \'C t:,östcrilQJ;l 1 
şrtlaı a riayet etmeleri i.l<ln olu,u.\U'. 

1 ı- cıc 
rimizdc ot:ıc:ık. gc ece.• ~ 

SQf\"ad:ı y~ptlacaktır. 
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Hissiyat 
keşşafı 

~Yazı birkaç ahbap aile, hep bir- ı 
Adada geçirmiştik. Her akşam 

Qiibüıı bahçesinde, bir masanın etra. 
~a oturur, konuşur, vakit geçirir. 

Sayan Bahire, insanların ruhunu, 
~ikleri hislerle beraber, bir ba
~ anladığını iddia eden bir kadm
~ı..~ki göz.lerile her zaman etraf m. 
~rini tetkik eder, sonra onlara 
~ bi~ fc1sefe yürütürdü. ~iz o~u~ 
\e lıaı11e daima alay ederdık. Lakın 

Ilı.da çok iyi kalpli bir kadın ol. 
~ için kendisine kızmamıza im

Olnıazdı. 
~o sıralarda Yat klübe bir kan 
~ geldi. Erkek elli, kadın otuz 

ll'inda. Fakat aralarındaki bu 
~ bariz bir ı;ekilde göze çarpmı

du. 

aay Feyyaz, uzun boylu, adeta 
~ ~ <!rkek endamını muhafaza etmiş, 
"'flkh fakat sert yüzlü bir adam. 
"iaınız gülfuru:cdiği zaman nazik 

t lltu anlaşılıyordu. Karısı ise iyi 
'1lllıniş, basit, sessiz bir bayandı. 

\'e etYarında dikkati celbedecck 
~ .1tzlahğı yoktu. Lakin daima önü 
,

1tik tuttuğu mavi gözlerinin ifa. 
~1~: insana nadiren baktığı zaman -

fi.~ heyecana düşürüyordu. 
tq;il~kü bunlarda tarüi kabil olma.. 
~ bır ıztırap \'e bir yah·arış sezili. 
\i u. 'Fakat o da kocası gibi gülüm
\ ğı z·unan, bu intiba zail oluyor
~ P:'l'kek zannedildiği gibi sert, ka. 
\~ da betbaht clmad!ğı hemen an. 
~(Ordu. 
~~~"~yle ahbaplık etmiyorlardı. 
\ı enın bir köşe~inde oturup karşı
tı.1 k:!ln-c i~erler, sonra bay Feyyaz 
~t.-. .. ·. 
~~- ını nçar, bayan da bir şeyler 
~ {C koyulurdu. 
,~ı ~U•1l0r zarfında klüptc bir 
~ ~l ,.,i:;.; ,,.. %'"~""1 .. 1 .. .-rh ~"lf ti'~. 
~ !ırııd. t 
ın~~ntta ne iş yaptığını hicbirimiz 1 
~ ~nrduk. O da kimseyle konuşmı-

'01 arıı harıl kitap okumakla meş. 
~ Uyordu. Pn.rmağmda bir yüzüğü 
~ ev)i olduğunu anlatıyordu. 
~?an Bahire • her zamanki keş
~: h veçhile - hemen bize fısılda. 

~~ :u adam karısile iyi geçinemi
' Urada kafasını dinlemcğe gel. 
, Olacak. Betbaht bir erkek! 

~. }rna yaptınız!.. Bal-sanız a .. 
Uçuk, sa~arr.. Muhakkak sıh. 

, ~n gc~u· . olacak. 
~·hayır .. Yanılıyorsunuz .. 

1-iABER 
-'<SAM POSTASI 

lsıcı iDARE EVi 

~ nbuı • Ankara Caddesi 
}•ı:'t• kutusu ı lstanbul 214 

'vrt!iı edresı. ıstanouı HABER 

100'1!.ı lşıerı teıoronu . 2:ıı;;2 
t!ire ve ıı~n .: : %43711 

ABONE ŞARTLAR! 
-. n;,ı "' Et,.tbı 
' "•ilk 'AOC: .._,.I' 2?00 Kr. 
~ • .,, .. k ?30 1450 .. 
, • .,,.... 400 :: 000 .. 

41'ıllık 150 •• >OO ., 

~SQ/ııb; w Ncsrıqat Müdürü: 

e.:san Rasim Us 
~iı 11er (V AKIT) matbaaıı 

_./ HABER - ~kpm postası 

Bu adam pek hassas bir zat .• Belki de 
bir alim .. Elindeki kitaplara baksa
nız a.. Hiçbirinde roman hali yok. ... 
Ciddi eserlere benziyor.. Kafasını 

dinlemeğe geldiği belli! 
lçimizden biri, nezaketen, bayan 

Bahireyc: 
- Belki de .. - dedi. Sizin görüşünüz 

doğru olabilir. 
Birkaç gün sor.ra, bayan ·Bahire, 

bana telı\şla yaklaştı: 
- Haberiniz var mı? .. Bay Feyya. 

zın hanımı bay Murada i§ık olmak 
üzere! 

Kahkahayla güldüm. 
- 118.hi hanımefendi. Tanışmıyor

lar ki.. Sclamla§mıyorlar bile .. 
Bayan .Bahire ciddiyetle ilave etti: 
- Ben onların bakışmalarını gör. 

düm. 
Kendisile hep birden alay ettik. 

Çok samimi blr kadın olduğu için kız
madı.. O, fikrinde ısrar etti. Endi~e 
içinde: 

- Bu işin sonu ne olacak? Pek 
üzülüyorum! • diyordu. 

Aradan bir hafta geçti. Yine bayan 
B:ıhire bir gün bana: 

- Gördünüz mü? Bakışıp gUlüştU. 
ler. 

- Aman efendim .. 
Lfımı kesti ve katiyetle: 
- Benim gibi Feyyaz bey de işin 

farkına vardı. 
Gayri ihtiyari o tarafa doğru bak

tım. Adn.m dikkatle gazetesini okuyor 
du. Kansına bir şeyler söyledi. Kadın 
kocasının boynuna bir ~al sardı. A. 
dam, tatlı tebessilmile te~ekkür etti. 
Fa'.;at bizim Bahire başını sallaya
rak: 

- Herif işin farkında ve fena sinir
H. 

Gözlerini kaapdı. Ellerini kavuştu. 
rarak biran söyle rlilşUndU. 

Meclisirnizo .i!tıli1l nı~"'IA.'r'cialı "-•· 

yan Aliye, gülerek: 
- Bahire hanım! Mademki her şe

yi böyle keşfediyorsunuz. Benim Ga.. 
lip beye aşık olduğumu da analdmız 
mı? 

Bny Galip, Yat k!Ubünde güzelliğile 
m~'"Jıur olan kadınları etrafına cezb
eden bir delikanlrydı. 

Bahire: 
- Siz kimseye aşık olmazsınız. Ne 

ona, ne başkasm:ı .. Bu histen hayatta 
mahrum olacaksınız!. • dedi. Siz, 
sıhliatlı, sporcu bir genç kızsınız. 
Halbuki Feyyaz beyin hanımı bütün 
sükunetine ve manasız.lığına rağmen 
son derece hassas. hatta kendini bil. 
miyen ihtiraslı bir kadındır. Bu ka-

dın hayatta hiç mesut olmamış, her 
halde kibar bir ailenin fakir bir kızı 
imiş. Bu zengn adam karşısına çıkın
ca onu evlendirn1işler. Şimdi büyük 
fakat manasız bir C\'de, sert bir koca. 
nın yanında güııl~r gc::iriyor. 
Akşnm iistiı. bayan Bahire bahçe

de dolaşıyordu. l\'.endisine rastaldım. 
Biraz birlikte yUrüdük. Yine mutat 
sakin ~esile: 

- Feyyazları gördüm. Erkek, yürü.
meği çok seviyor. Bacakları da uzun. 
Hızlı hızlı gidiyor. zn,·alh kadın ona 
yetişmek için adeta pesinden koşu

yor. Ekseriya gezmelerinden dönüşte 
onlara rastlıyorum. Kadıncağız sap. 
sarı. Nefes nef esc. Kocası endişe bile 
etmıyor . ( Dcı:amı uar) 

Nakleden: (Hatice Si1rcyt;a) 

Tonton 
anıcanın 

VafP>'lto@o 
D<clkteyo Deır 

Mi ki 
Yediler 
arasında 
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------Vazan: Niyazi Ahmet 

.454 ,sene evvel bugün 
ispanya Krah Ferdinant müthiş 

bir mağlubiyete uğradı 
intikam korkunçtu. Evlere ateş veriliyor, 
bağlar harabeye çevrHiyor, llslrler 

işkence ile öldürülüyordu 
1483 yılı 26 mart günü, 454 se· ı 

ne evvel bugün, İspanya kralı Ferdi
nand, müthiş bir n'\ağlubiyete uğra· 
dı. Laksa civarında nraplarm ka· 
zandıkları zafer, Ferdinandı son de· 
rece miiteessir etmişti. Bunu ayni 
derece bir galibiyetle ödetmek isti
yordu. F erdinand ile lzabel: 

- Memleketimize tam manasiy. 
le hakim olmamız için kanlı ve şe· 
refli bir harp lazım. ispanya kanı
nı taşıyanlar bunu yapmaktan hiç 
bir vakit çekinmez ve daima muvaf
fak olurlar. Kendi topraklarımızda 
rahat, mesut yaşamak için buna 
muhtacız .. diyorlardı. 

Malaga harbi, işte böyle kanlı 
harpler istiyen emrin bir neticesiy -
di. İşgal edilen yerlerde akla gelen 
zulümlerin hepsi yapılıyordu. 

-Bugün evler yansın .. 
Deniyor ve şehir, köy, alevler 

içinde kalıyordu. 
- Zeytin ağaçlarını mahvede

lim ... 
Deniyor, ağaçlar tahrip ediliyor· 

du. . 
- Bağları harabe haline getire· 

lim .. diyorlar, birkaç saat içinde 
binlerce azgın, bağları harabeye çe· 
viriyorlardı. 

Bunları yapanlar, hiç şüphe yok 
ki, esirlere de acımıyorlardı Öldür 
mek, onlar için ehemmiyetsiz bir 
işti. Ehemmiyetlisi, işkence, akla 
güç gelir vasıtnlarla öldürmekti. 

~ . . 
Fakat, lspauyollar, tamamiyle 

muvaffak olmu§. ~eiildiler. Onlar
la mücadele eden kuvvetler vardr. 
iki taraf da yılmadan çalışıyor, dur
madan kan akıtryorlardı. 

Ezzagl ile kumandanı Rıdvan, 
Eşşarkiye dağı eteğinde köyleri ka. 
sıp kavuran İspanyollarla karşılaşa· 
rak çetin bir muharebeye tutuştular. 
f spanyollar büyük zayiat vererek da. 
ğıldılar. ' 

Bu esnada Ebu Abdullah amcası 
Ezzagl'i ortadan kaldırmak hülyası
na kaprlmıştı. 

- İspanya hükiimdarlığrnı ken-
di elime alacağım. Bu, benim hak· 
kımdır, diyordu. . 

Abdulah, kuvvetleriyle Kastilya 
şehirlerinden Losenaya hücum etti. 
Fakat karşısındaki kuvvet daha ce· 
sur çıktı. Mağhip olan Abdullah, 
düşmana teslim olmaktan başka ça· 
re bulamadı. 

Bu, İspanyollar için aranıp bu
lunmıyacak bir nimetti. F erdinandla 
lzabella Abdullahr, müslümanlann 
manevi kuvvetlerini kırmak için bir 
intikam aleti olarak kullanıyorlardı. 

Kastilya prensi Ebu Abdullaha: 
- istediğin kuvveti veriyorum. 

Garnatayı fethet ... 
Teklifini yaptı. Ebu Abdullah 

razı oldu ve hazırlanan Kastilya or 
dusu ile Grnnotaya yürüdü. Müthiş 
bir muharebe oldu. Ezzagl : 

- Niçin bu muharebeyi yapıyor
sunuz, düşman askeriyle müslüman 
krrdırmakta ne fayda var .. Anlaşa
] . .....,. beraber saltanat sürelim. Düş-

00 o ... 
Sur-ıLAROA 

NE' . 

mana müştereken mukavemet ede" 
lim .. diye tel<lif etti. Fakat Ebu Ab
dullah, teklifi şiddetle reddederek 
muharebeye devam etti. 

Ebu Abdullah, her şeye rağrrıen 
muvaffak olacağını umuyordu. O
nun için kendisine ortak bırakmak 
istemiyordu. Bir müddet sonra Ez. 
zagl, düşmann mukavemet edeme· 
den teslim oldu. Kendisine sultan 
ünvanı verilerek Endraks 'da oturma 
ğa müsaade edildi ve bir müddet 
sonra bu da çok görülerek Afrikayıı 
nakledildi. 

Ebu Abdullah bu hadiseden son 
derete memnun oluyordu: 

- Artık en büyük düşmanım. 
dan kurtuldum ... Şimdi istediğim gi
bi hükiim sürme yollarını aravaca· 
ğrm ... dedi. -

Onun bütün itimadİ F erdinanda 
idi. Halbuki Ebu Abdullah Ferdi
nand için bir kukladan başka bir şey 
değildi . t~tediği gibi oynatıyordu. 
Ondan istifade edemiyeceğine ka· 
naat getirdikten sonra kolayca mah· 
vedebilecek ti. 

• • • 
Euagl nefyedilirken Ebu Abdul

laha §Öyle bir mektup göndermiı· 
ti: 

- Ey hain.. Benim arkamdan 
belki giilüyorsun. Memnun olacak
sın. Fakat şunu bil ki, bir gün sen 
de ayni akibete uğnyacaksm. Belki 
daha fenasma. 11 

Ezzagl cesur bir kumandandr. Bu 
yüzden uzun müddet mukavemet 
etmişti. Dahili harpler ~ isyanlar 
olmasaydı belki daha büyük muvaf
fakıyetler de gösterecekti. 

Ebu Abdullaha yazdığı sözler, 
bir m .ddet sonra yerini buldu. O da 
Afrikaya nefyedildi. F asta serseri· 
yane yaşadıktan sonra öldü. 

Dıranoo sinema 
yoldızı 

• 

"İn.giltcrede yangın var,, filminde 
ha§ rolü Dantra isminde aslen İran. 
lı bir kız temsil etmektedir. Bu 1ran1r 
genç krzın sinemada büyük bir istik. 
bale namzet olduğunu milteha.ssıslaı 
söylemektedirler. 
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(Ba§ tarafı 1 incide) ı 
giltere efkli.rr umumiyesindcki heyecanı 
son derece arttırmıştır. 

İşte bunlardan birincisi: 
Ualyaıılar Tancayı işgalcmi 1 

kalkıyorlar 

Tanca 26 (A.A.) - Dün sant 
16,30 da 30 kadar İtalyan bahri
yelisi "Dcmoeracia,, ismindeki 
İspanyol gazetesinin işgal ettiği 
binaya hücum ederek camlan ve 
çerçeveleri ind:rmişlerdir. 

Bahriyelilerden biri yaralnn· 
mıstrr. 

ispanyol posta ve telgraf bina· 
sına da birkaç kere ateş edilmiş· 
tir. Şehirde büyük bir heyecan 
hültüm sürmektedir. Dükkanlar 
kcıpanmı~tır. 
Tanca limanı beynelmilel bil Jiman

·dır ve ekserisi ecnebi olmak üzere için
de 40.000 kişi yaşayan bu limanın ctra. 
fında epey geniş bir bitaraf hinterland 
vardır. Atlııs denizini Akdenize bağla

yan boğazın Atlas denizi tarafında ve 
İspanyol fası kısmında bulunan Tanca 
Septe ve Cebelüttarık derecesinde ehem 
miyctli bir sevkulceyş noktası olabilir. 
Frankonun Alceziras ve Septede Al
man jstihkamcılanna icabında Cebelüt. 
tarıli:ın ehemmiyetini düşürebilecek de
recede kuvvetli sahil istihkamları yap
tJrmakta olduğu bir sırada İtalyanın. 
Tancaya el atmağa kalkıı,ıması Akdeniz. 
de askeri sevkiyat için istediği gibi ser
best kalmak, yani Atlastaki İngiliz do
nannıasile Akdenizin irtibatını kesmek 
arzusundan başka neye delalet edebi
lir? ir.gilterenin bu hale göz yummıya-

cağı ve bunun beklenen müdahaleyi da-
ha seri bir hale sokacağı muhakaktır. 

Ac ::> y:ıpıhlcak bir tehdit karşısında 

İtalya T<mcada giriştiği işten vazgeçe
cek mi? Ortada bunu tahmin ettirecek 
en uf:ık bir ihtiyat eserine rasthnama-

maktadır. İtalya bugünlerde pek asabi 
" "'$['p>Jk ~rfı:\'h'lıreket etmektedir. Faraza 

Adisababada Habeş münevverlerine 
yapılan katli:ım bunun hir delilidir. Hep 
si Avrupa ünivcrsite~rinden mezun o
lan avukat, zabit, mühendis, doktor ve 
eczacı ve ilim adamı olmak üzere tam 
700 münevverin ne feci bir tarz'1a öldü
rüldiiklerini bugün Anadolu ajansının 

şu tc1grafı gösteriyor: 

Amerikan sefaretinin önil 
salhanaya dönmüş 

Londra 26 (A.A.) - Adisa
babada mareşal Grazianiye karşı 
yapılan suikasti takip eden meza
lim hakkında dün öğleden sonra 
'Avam Kamarasında Henderson 
tarafından tafoilat verilmiştir. 
Hatip söz söylerl:-m amele fırka
sı sıralarından infial sesleri yük
seliyordu. 

Henderson, Adisaba~daki A
merikan mümessilinin kendi ika
metgahına 700 Habe§linin iltica 
ettiğine şt'.hit olmuş olduğunu 
beyan ebniştir. 

Üç gün sonra Amerika mümes 
sili, ltaly•m makamatmdan mül
tecilerin hayatlarına dokunulma.
yncağı ve kendileri h&klanda 
nisfet dairesinde muamelede bu
lunulacnğı ha!tkmda temiat al
mış olduğundan mülteciler dışarı 
çıkmışlorsa da o anda Üzerlerine 
hücum edilerek ADETA HAY· 
VAN GiBi, BOGAZLANMIŞ
L.4.RDIR. 

Henderson, ltalya hükumeti
nin bu hadiseleri katiycn tekzip 
ctmc::-ı· ~ olduğunu ilave etmiştir. 
Hntio. İngiltere hükUmetinin bir 
tahkik komisyonu gönderilmesi· 
ne d::ı;r Neco"İ t:ırafın:lan ynpıl
mıs o' "n teklife müzaheret ebne
sini is:cmi: ve demiştir ki: 
"- ltalyn, Adi~babaya bir 

tahk!.k komisyonu gönderilmesi-
ne mi:!:""'de etmekten imtina ey
Ic:r:i t"'::lird~ I':Elle~lcr Cemiyeti 
50 millet namına infialini beyan 
ve izhar ebnelidir.,, 

/HABER - J\l<şam postası 

bahriyelileri 
e k ktılar • 

ş 
ekserisi tngilterenin büyük mekteplerin 
de yetişmişlerdi. 

Loyd Coı·cun heyecanı 
Lonclra ,26 ( A. A.) - Avanı 1w

oW.ttkları lisanın birdenbire deği§mesi, 
zamıoluııdufjıoıa göre hiikumet tara
f ında1l yapılmı.ş olan bir ta;:;yik eseri. 
dir. 

nıı:ırası, Acldis Abeoo suikastiııi takip 1 ispanya hükOmetinin Jngilte reye 
eden rrım1•.abcleib1lınisillere dair yap- verdiği nota 
?nl§ olduğıı !lızım nıiizakcrclerdcn so11. Valensiya 26 (A.A.) _ Kabinenin 
ra içtimaı.arını 6 11~11a 1;adar tatil dünkü toplantısının son\ında hc:Cumet 
ctmi§tir. bu ayın 22 sinde İngiltereye vermiş 

Mcb'ıuı'lar, boğuk ve 7ıC1Jecandmı olduğu notayı gazetelere tevdi etmiştir. 
titriycıı bir sesle ltaıyanın llabc§İs. Bu notada ezcümle şöyle denilmekte. 
tandaki siya.setini tenkit eden Lloyd dir: 
Gcorgc'ıı clhılcmiştir. 

Gazeteler hUkumet emriyle 
susturuldular 

Hndiseler bu kadar heyeca 
nı arttırdığı halde. düne kadar dehşetli 
neşriyatta bulunan İngiliz gazeteleri 
bi11denbire mutedil bir dil kullanmağa 

başlamışlardır. Bunun sebebini •le gene 
aşağıda Anadolu ajansının Londra mu
habiri şu telgrafla anlatmaktadır: 

Loııdra, f6 ( A. A.) - /n9ili:; gazo
tcleriııin /tcılyaya J.."'arşı 1.-ullanmakta 

..ispanyanın meşru ve kanuni hüku
meti, İspanya hükumetinin elimle bulu
nan sahillerin bilhassa asilere casusluk 
la ve hatta tecavüzlerle yardım "tme~. 
te olan İtalyan harp gemileri tarafından 

kontrol edilmesinin teşkil edeceği kanu
ni redaeti resmen ve alenen protesto 
eder. İspanyol hükumeti, hükümranlık 
hukukunu muhafaza için elinden geleni 
yapmağa kat'i surette azmetmi~tir. Hü
kumet, tevellüt edecek netayic.ten mü. 
tevcllit mesuliyetleri reddeder. 

Asilerin yeni bir 
bozgunu 

(Ba§ tarafı 1 inci.ele) 
te bulunmak., demek düpedüz bozgu
na, paniğe uğramak demektir. 

Bir bombardıman 
Gijon, 26 (A. A.) - 17 tane asi 

tayyaresi, limanı bombardıman etmiş. 
!erdir. Cumhuriyetçilere ait bir gemi 
batmıştır. Geminin kaptanı ölmüş ve 
tayfalardan 55 i yaralanmıştır. 
Jtalyanlarııı bozguna uğradık· ı 

Ianm Almanlar bile itiraf 
ediyorlar 

Berlin, 26 (A. A.) - Havas ajan. 
sının mulıabirinden: 

Alman matbuatı, Franko kıt'alan· 
nm Guadalnjara mıntakasındaki mağ 
hlbiyellerini itiraf etmektedir~ 

Essen'de çıkan ve Göringin naşiri 
cfk{m olan "National Zeitung,, şöyle 
diyor: 

"BüyUk bir kısmı İtalyan gönüllü
lerinden mürekkep olan Frankonun 
piyade taburlarının Guadalajara cep
hesinde Alman muhacirlerile Fransız 

komünistlerinden mürekkep olan bey. 
nclmilel livaya mensup taburlarla ilk 

defa olarak karşıl~tıkları zaman boz. 
guna uğradıklarının teeyyüd etmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Fransa Bu hadiseleri müteakip Madrid ö-
mlndeki cephede istikrar hasıl oldu-

m U •• ttef ı· k le r·yıe ğu şüphesizdir. Şimdi arlık, askeri 1 vaziyette yakında bir değişiklik ola. 

tema sa geçti cağını veya hük(ımet merkezinin SÜ. 

ratle düşeceğini ümid etmek beyhude 
Paris 25 (A.A.) - İki gündenberi olur.,, 

Fransız Hariciye Nezaretinde hummalı Rheinische Wesfalische de diyor 
b!r faaliyet müşahede edilmektedir. Ha- ki: 

riciye Ntzırı Dclbos Fransanın Prag ''Avrupa sulbünü muhafaza etmek 
sefiri De la Croix'yi ve Çekoslovakya· ı' için yapılacak en iyi ~eyin ademi mü-
nın Paris elçisi Ousouski'yi kabul ede. dahale siyasetinden şaşmamak ve !s-
rek, orta Avrupanın vaziyetine sulhün 1 

· k d 1 panyollan dahilde harbetmekte yal-muhafazası meselelerı hak ında mü a-
velei efkarda bulunmuştur. 1 nız bırakmak olduğu kanaatini mu. 

h b . 1 hafaza etmekteyiz.,, 
Siyasi ma afilde bu mülakata, ü- ----------------

yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 1 
Hariciye Nazırı Delbos dün öğleden 

sonra da Avusturyanın Paris elçisini 
kabul etmiştir. Avusturya elçisi Viyana 
hükumetinin dahili zorluklarla karşılaş. 
masına rağmen Fransa ile dostane mü

nasebeti ihlal etmiyeceğine dait' teminat 
vermiştir. Avusturya • Fransız ticaret 
muahedesinin tecdidi keyfiyeti, Avus. 
turyanın bu samimi arzusuna delil ad

dedilmektedir. 

Fransız nazırları tehlike 
mmtakalarıncla 

İtalyan gazeteleri, tayyare ile şi
mali Afrikadaki Fransız müstemleke. 
le:.-ini teftiş etmekte olan Fransız 

müstemlekfıt nazırı Moutet'in seyaha- 1 
tine hususi bir ehemmiyet atfetmek

tedirler. Ayni gazetelere göre, Fran. 
· sız nazırının Afrika seyahati .Muso
lininin Trablus ziyaretine bir cevab 
teşkil etmektc'dir. Bilhassa Marius 

Moutet'nin Habeşistan hudutlarına 

kadar gitmesi şayanı dikkat addedil-

mektedir. Müstcmlekat nazırı dün sa. 
balı Cezayirden tayyareyle hareket 
ederek F'ranmz Sudanma gitmiştir. 

Diğer taraft:ı.n, Fransız dahiliye ne. 
zareti müsteşarı da dün sabah Ccza
yire muvasalat etmiş ve büyük mera.. 
simi" karşılr.nmıştır. 

Roma siy~si mahafilinde, Akdeniz 
yüksek komitesinin geçen hafta Pn
ristc yaptığı toplantı ile iki Fransız 

ltalyan konsoloslu
ğunda matem lşQretl 

Bugün şehrimizde İtalyan konso. 
losluğunun bayrağı yarı çekilmişti. 

Bazı okuyucularımız bire telefon ede. 
rek bunun sebebini ve Guadalajara 

mağlubiyetiyle alftkadar olup olmadı
ğını Eordular. Bunun üzerine şehrimiz 

İtalyan mahafiliyle temas ettik. Veri

len malumata göre matemin sebebi, 
bundan 1001 sene evvel yahudiler ta
rafından çarmıha gerilen !sanın bu.. 

gün ölüm yıldönümü olmasıdır. 

- Evet ama ne yapalım? Onların 

Ingilterede teessiir nazırının Afrika ziyareti 
Bu haber Londrada büyük bir teessür\ münasebet mevcut olduğu 

~_yandırmıştır. Zira bunların hemen vardır, 

arasında 

kanaati 

da tı:nkları ve tayyareleri var, Habeşis
tanda olduğu gibi değil ki! 

- Moskovada Jiıkan "tzvestiya,,dan,, -

_,.../ 26MART-1937~ 

lngilter0de boşanmak 
hastahğı salgındır! 
Hem de pek muhafazaka r tanınmış 

... ? 

olan ası l zadeler arası nda 

. ,. 1 1;oıı· 
ÜSTTE: l119iltercniıı cıı gil.zC czs0ıd 
tcsi olaıı 7:-0ntes Narvik hC71t ıd"~ 
wıuaııııulnn, hcnı de koOCZS'' lJ!hc. 

hı.trtarılması içiıı malı1:eırıetJ0 

tııırnıw~tu r. • r:-d· 
" • • cı .ı:ı 

SOLDA: Sabık Kral Sekı:tll cGS'ııı 
vardın şen arkodaşlarrndan nlan Leydi Davill Tcııant asil kO 

silkip atnı.:.ya uğra§ınal•tadır. dol•' 
Londrndnn ;.·a: :ltyor: , Mikael Bruk adile haftada ıs 00 .. rc:Jr· 
lngilterenin Londradaki Strand hu- p:ıra kazanmakta olan bir aıcto ıcart' 

kuk mahkemesi boşanma davahrı ba- Çok asil bir aileye mensup olan şaıı· 
kımından Amerikanın Holivut ve Re- sı Barones dö Worvik aleyhin~ b~t0sıı 
no mahkemelerinden hiç te geri kal- ma davası açmıştır. Worvik'lerııı ş scrıe 
mamaktadır. İngiliz asılzadeleri ile zen- lngilterede çok meşhurdur. fler :fi~ 
gin aileleri arasında boşanmak modası burasını binlerce kişi ziyaret .~def·şaifİ 
adeta salgın bir hastalık halini almış şatoya dair İngilizlerin büyuk ı.ır 
bulunmakt:ıdır. Anlaşılan çok zengin- Şekspir bile birkaç şiir yaz~;:ır·11~· 
lik insanı ıımartıyor ve hakiki saade- dam Vallis Simpson da ikincı ı.~id•f' 
tin bulunmasına engel oluyor l dan ayrılmak için mahkeme~e ;~ ~,ı· 

Strand mahkemesinin dosyelerinde verdiği zaman bu şatoda mısa 1:rı !ıO' 
önümüzdeki temmuz ayı nihayetine ka- mıştı. Diğer asılzade ve zengiıılerı ır.t'" 
dar karara bağlanması lazımgelen tam şanmaları sadece birer dedikodu 11·ıııı 

S• pSO 
1590 tane boşanma istidası vardır. Bu zuu olmakla kalmışken, ım 1~~ 
istidalara imza. atmış olanlar hep kont, boşanması koca bir imparator 
Jcnntn, lord v,. J,.yrli gibi tumturaklı sarsmıştı. ·rı el\ 
asalet unvanlarına sahip insanlardır. Bütün bu hadiseler İngilter~ııı 11rtı~ 

1932 senesinde J ersey Kontunun sağlam sanılan ailelerinde ~ıle ureıt' 
Patriçya Riçards'la evlenirken yaptığı aile bağlarının çok çabuk bır 6ıcıedir• 
parlak düğünü Londralılar hala unut- gevşemekte olduğunu göstetfl1~ diırt' 
mamışken şimdi kontes mahkemeye is- Telakki ve düşünceler baş dotı 
tidayı vermiş bulunmaktadır. cek bir hızla değişiyor. . 1,:işU'! 

İki üç hafta evvel Kont Jersey film Bu kont ve lordlarla zengın k g" 
aktrislerinden ve Cary Grant'ın sabık gerçi boşanmak için seb~p olarll da.il' 
karısı Vircinya Çerill'le birlikte m:.ite- çimsizliği ileri sürmü~lerse de ..,ef' 

·1 rnahke"' nekkiren Holivuda gitti. Bunun üzeri- başka sebepler dolayısı e ı;tıı'' 

nedir ki Kontes Jersey boşanmak için baş vuran asılzadeler de pek ç~ 
müracaat etti. Davan~n neticesinde si- Hele bunların içinde ordunun eıı pticr 
nema yıldızının Kontes J ersey olacağı taz zabitlerinden Binbaşı J:°rd dll\llsl 
söylenmektedir. Palmer'in karısı aleyhine zın3 1• ,or 

· '"}cSCI' , 
lngilterede boşanmalar mütevassıt açarak boşanmak istemes!, yu 1l 'rıbSf'' 

• • vl d 
h alk arasından ziyade bütün dünyada yetenin suratını ekşitmıştır. vr 
pek muhafazakar tanılmakta olan asil. karısına suç ortağı olarak geııÇ ..d~ç 

· • ki bU ı;- 0 
zadelerden çıkmaktadır. Diyelim ki, Normanton'u göstermıştır ' şS 

genç neslin çocukları hür fikirli ve ele süvari zabiti de İngilterenin ~ıı ~iJll' 
avuca sığmaz insanlardır: fakat bunla- bir çocuğudur ve vaftiz b~ba~ıgı;<i'.ırd 
rın arasında Lord ve Leydi Çeşam gibi diği kralın dedesi Yedıncı 
eski evlilerin de bulunmasına ne buyru- yapmıştı. lef~~' 
Iur? Strand mahkemesinin do5Y~a ııo} 

1905 senesinde Lord Çeşam ~imdiki beklemekte olan istidalar arası~ttffl'~ıı 
İngiliz kralının kardeşi Dük dö Glo· le kirli çamaşırlar ortaya d 
çester'in hizmet etmekte olduğu 10 un- olan daha birçokları vardır. sıJlr 
cu Husar alayında parlak bir zabit iken Hergün gazetelerde kibar "~ ~ or' 
Mis Margot Mills'le evlenmişti. Bu ev- delerin böyle çirkin havadisJerııı~t' '' 

• lcnmede çok para, çok güzellikle birleş- yan halk tabakaları şaşıp kalına a ıd'' 
miştL Lo<d Çcşam İngiltmnin en es· kcndilc<inin de asil oJmad·?'.:"" ./ 
ki bir ailesine mensup olduğu gibi en ta bin kere şükretmektedı~ 
xngin mirasyedisidir. Otuz Jt.:.isur sene IC ti 
birlikte yaşadıktan sonra bu iki yaşıı Sabah gazete ~ 

---..;..;..--~~( ~;r~:ı:~~n;:~~;ear:;eak ::;~:~!1~:dt:~ Bugü ,, hepsi " 1
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büktürmektedir. arada ve bir çır~&!) 
Eski İngiliz başvekillerinden Askit'in (Ba.ştarafı S il~eıef~ 

karısı meşhur L eydi Oksfort ve As- ta bermutat reporu kırmış. ··~' 
d ve ~e· kit'in yeğeni Lord Davit Tenant 1928 sarılıp Ankarada, İstanbul a 1111rtl 

senesinde tiyatro sahnesile kibar sosye- oğlu,,ndaki gazetelerin başm~. •'bif ~ 
tenin en parlak yıldız larından Hermi- rinden fikiı-lcr sormuş. Ve Na \ tı'tı'e 
yon Bradeey ile evlendiği zaman verdi- mumi harp mesuliyetini alaca ı;al'tılıı 
ği ziyafetler ve şenlikler bütün Londra yiğit yoktur.,, deyince hemen f sııı' j 
zenginlerine parmak ısırttırmıştı. Eski sarılmış ve gazetesinin ilk ı::tıY s 
Hariciye Nazırı Sir Edvart Grey bu ser levhayı basmış: ~" 

adamın teyzesinin kocası idi. Leydi ''Gerginlik zail oluyor! ..... Jiyerı r 
Grey öldüğü zaman genç lorda yarım Be birader! Sana bunu soY ye tı' 1• 

·1 ı ·1· l' . k ld ç l d' . b •. kti tcsı"ne nı:: t• mı yon ngı ız ırası mıras a ı. ı - ının ugun gı:z:e .,,rı• ~i 

gınca seviıcrek evlenmiş olan bu karı mazsın da böyle atlarsın. işte · 1.,eıt' . cumhur J 
koca da boşanmak için şimdi rnuhakc- kın veren Nadinın f' 
me gününü beklemektedirler. manşeti : Jt~ 

Son asırda aşl;Ja başltyan izdivaçlar "Avrupada gerginlik had iti' 
hep u~ursuz gidiyor ve sonunda b:r girdi 1., • • • 1cıı& 
çıkmaza saplanıyor. ı Besbelli yabancının ıpı ıle 1j)Jr 

Baron dö Yv'orvik timdi H olivutta me,. dememiılert. Kara Dı\..,,... 
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Yumurtanın 
kabuklu olduğuna 

şükrediniz! 
Herşeyin bir hikmeti vardı r, 
kabuklu olmasaydı halimiz 

nice idi ? 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

- Sütlere suyu siz katıyorsu- de çıkan sözleri içinde pek yabana 
~l 1 atılamayacak şeyler vardı. Mesela: 

- Haaayırl Haşaf Siz katıyor- Şehir içindeki ahırlarda beslenen 
l\ınuzl ineklerle köylerde, meralarda besle-

Diye inekçilerle sütçüler birhirle- nen ineklerin sütleri arasında çok 
l'İni yerlerken tanrıya şükür ediyo- fark vardır. Sütçülerin dedikleri gibi 
llırn. ki hastalarla 7.ayıfların sütten yıl on iki ay, şehrin her tarafı kapait 
lonra ikinci bir gıdaları olan yumur- nhır1drmda, özü alınmış bira küs 
~Yı kabuklu yaratmış! pesi, prasa lahana kabuğu, ısırgan 
Eğer, insan besleyici gıdaların en gibi şeylerle beslenen ineklerin aüt-

lia§Iıcalarından olan yumurtalar da leri kışın ve ilk baharda yarı yarıya 
a\itlcr gibi mahfazasız olarak ve suludur. Sonra bu sütler, lahana, 
l)ıayi halinde tavuklardan çıkmış ol- prasa mevsimlerinde lahana, prasa 
"1ardı hilebazlar, madrabazlar kim da kokarlar. Halbuki köylerde kışın 
bilir yumurtaların içine de neler ka- kum otla, samanla beslenen inekle
~rlardı) rin sütlerinde bıı haller yoktur. Yazın 
. Sütlere suyu katan kimlerdir, bile şehir ahırlarında beslenen inek-
llıckçiler mi, sütcüler mi} lerle açık meralarda beslenen inek 
Hayır! Ne onlar, ne ötekileri sütleri arasında gerek koyuluk, ge-

t .. Sütlere suyu katan hep o gözleri rek çeşni itibarile hayli fark vardır. 
llor olası Musadır! Şehirde beslenen ineklerin sütleri 
.ı· Siz, bu l\fosayı bilir misiniz kim- en çok bakla, enginar, kavun, kar· 

ı~r} Bilmezseniz anlatayım da din· puz, mısır mevsimlerinde düzelir, 
CYin: koyulaşır, lezzetleşir. Çünkü bu 
.. Yaktile sütçünün biri hem sattığı mevsimde hayvanlar bakla, enginar 

"ite bol höl su katar; hem de müş- sapları ile kavun karpuz kabukları 
ttrilerin söylenmesine karşı boyuna filan yerler, bunlar da sütleri hem 
"1nları söylermiş: kalınlaştırır, hem lezzetlendirir. Fa-

- Süte su kattı Musa, iki gözü kat, ne de olsa Kemerhugaz, Ali bey 
~r olsun 1.. Süte su kattı Musa iki köyü, Kağıthane meralarında besle-
1:11 krnlsın 1 nen ineklerin sütleri gene onlardan 

Zavallı müşteriler de herifin ga- Üstündür. 
[et saf bir tavrr takınarak söylediği Hoş, biz şimdi sütün boza gibi 
IJ\1 sözleri şöyle anlarlarmış: koyu ve mis gibi mera otları koka-
- Süt~-: su kattımsa iki gözüm kör nmdan vazgeçtik, tam yarım saat 
~~~n .. Süte su kathmsa iki elim kı- kaynadıktan sonra ancak bir gazete 
~ıafri ! kağıdı kalınlığında kaymak tutanına 
L._ ~endi kendisine karşı çok ağır da razıyız ama henüz '.meydanda o 
"'ddualar eden ve çok acı dilekler da yok gibi! 
~-bulunan bu sözlere karşı artık Lakin mahallebicilerin kullandık· 
~sular durur değil mi? lan sütlere ne diyelim? 

Za 1 Şehirde sayıları gittikçe artmakta bu va lı müşteriler de sütçünün olan mahallebicilerin kullandıkları 
it .sözleri karşısında hemen yelken· sütler ya kamilen manda sütü ki o 
rı suya indirip yumuşarlar ve bo-

hı I mahallebiler, sütlaçlar o kadar özlü, 

lt\a sulu sütleri içer, durur armış! yağlı, lezzetli karn:or .. Yahut ma· 
!İn aslı da şu imiş: :ı·J 

Herifin Musa adlı bir çırağı var- hallebiciler, biz müşteriler gibi kolay 
~ kolay kül yutmuyorlar. 

1; sabahlan mahalleye çıkarken, Osman Cemal Kaygılı 
:lacağı sütlerin içine katılacak 

l§raba maşraba kuyu su]annı hep 
Slrağı Musaya kattırır; bu suretle de 
ttr .. 
~ ıgi ağır bedduaları hep o zavallı 

Usaya yüklermiş 1 
bir Şiındiki sütlere katılan suları da 
~er Musa mı, yoksa birer Isa mı 
, .. tıyor} Bilmiyorum. lnekçilerlc 
~illerin karşılıklı iddialarına bakı
~ mutlaka bu suları birer Musa 

tı,.or. Öyle ise: 
1. .. ...._ Süte su kattı Musa, iki gözleri 
'ot olsun! 

• • .y. 

~ Yaktile inekçinin biri, sabahları, 
~ sütçüye Yeraiği sütlere bir hayli 
~ su katar, sütçü de müşteriler
"~ il sapartayı yedikçe gelip inekçiye 
"~r: 
~..._Allah aşkına şu huydan vazgeç 

ctdaml 
biı~~:e. yalvarır, fakat inekçi gene 

tgını okurmuş r 
~Nihayet ay başı olmuş, siitçü ile 
~k?.i arasında hesap günü gelmiş .. 
1'\çu cebinden çetelesini çıkanp 
tıı. ~ llYda almış olduğu si.itlerin mik
"fltır inekçi ye göste..rdik ten sonra: 

a:: ..._ Al demiş, günde onar okkn 
~ı.ıtt • d len şu ka ar para senin! 

tıckçi afallamış: 
dt::-- Sen, benden günde onar okka 

~.I.' on beşer okka süt aldın! 
ll1ı Utçü, hemen oracıktaki kuyu· 

tı Yanma yanaşıp: 
tı11ı..._ F vet ama, demiş, onar okka- 1 

t'-t J><.rası senin, beşer okkanın pa
ll1ı da bu kuyunun hakkıdır! 0-
~ için ne onun hakkı sana, ne de 

~.n hakkın ona geçsin 1 
~Deyip elinde sakladığı bir miktar 
18rayı da kuyuya salıvermiş: 

• • .y. 

Sütçülerin geçen günkü HABER 

Boğazlarda 
• 

yenı memnu 
mıntakalar 

Vekiller Heyeti kararnameyi 
tasdik etli 

Montrö mukavelesi mucibince tesis 
edilen Çanakkale ve İstanbul Boğazla
rında ikinci memnu mıntakadan baıka 

ayrıca bir hava memnu mıntakası ihda
sı zaruri bulunduğu cihetle Çanakka. 
le Boğazı için Edremit körfezinde Ka
dirga burnundan başlıyarak Çaltı köy -
Bakaçlar • Çatalov - Kiliealanr - Bur 
maköy - Çamderesini takiben Maltepe 
- Elmah - Erdek - Satı üzerinden 
1\1.armara adasınm on kilometre şark 
ve şimalinden dolaşarak Rumeli sahilin 
de Gaziköye ve oradan Emirali - Ka. 
dıköy - Doğancı deresini takiben Kır
kapan - Baran - Şabanban - Saros 
körfezinde iki Tuzla gölü arasında Dağ 
tarla sırtına ve İmroz, Bozcaadalaun on 
kilometre §imal ve garbından geçecek 
ayni açıklıkla Baba burnuna ve k'ara 
sularımızı takiben Kadirga burnunda 
bitmek; fstanbul suları için de garp 
huclu.iu Çatalca müstahkem mevki 
memnu hava mıntakasr hududile birle
şik olmak ve cenubda Çamurluhandan 
lıaşhyarak Sukulesi - Rumelihisarı -
Anadoluhisan - Polonez köyü - Hü. 
seyinli köyü - AJcpınartepe Karadeniz 
sahilinde Alaçalı nahiyesinin 1 O kilo
metre şarkındaki Rakethaneye ve ora
dan sahilin 10 kilometre açığından gar. 
ha doğru geçerek Halas burnunda Ça
tal: a hava memnu mmtakasile birle~-

mek üzere tesbit olunan mmtak~nın ha. 
va memnu nuntakası ittihazı Vekiller 
heyetince kabul edilmiıtir. 

Kara bir günün 
ylldönümü 

Edirne bugün işgal 
faciasını anıyor 

Bugün kara bir günün yıldönümü. 

dür. Bugün Türk cumhuriyetinin sınır 
bekçisi olan mes'ut Edirnemiz Balkan 
harbinde, bundan 24 yıl önce düşman 

çizmeleri altında çiğnenmişti. Edirneli
lerimiz bu kara günün unutulmaz hatı
rasını anmak ve aziz şehitlerimizin 

ruhlarını şadetmek için bugün bir top. 
Jantı yapacaklardır. 

Merasime aaat on alh buçukta İstik
lal martile başlanacak, bu kara günün 
tarihçesi hakkmda Erkek Muallim mek
tebi tarih muallimi Kemal Batu tarafm. 
dan bir nutuk söylenecektir. Bundan 
sonra başta matem havası çala.:ak olan 
bando olduğu halde Karaağaç ve Saray
içindeki şehitliklere gidilecektir. Bu
rada bir heyet tarafından şehitliklere 

çelenkler konacaktır. 

Yugoslav ihtiyat zabitlerinin 
telgrafı 

Yugoslavya ihtiyat zabitleri cemiyeti 
Edirnenin sukutu gününü tes'it eden 
Bulgar muharipleri cemiyetine şu tel. 
grafr göndermiştir: 

"Bütün gayri ciddi ve hasta siyasi 
hülyaları ve yanh§lıkları aşabilmek için 
dirilerin yürümesi icap eden yolu, Edir-

ne önlerinde ölen Bulgar ve Sırp asker
leri, dirilere gösterdiler. lki karde§ mil. 
Jetin Edirne önlerinde can veren ölüleri 
nin ruhlarına tahsis edilen bugünde, biz 
aklen, kalben ve ruhan onlarla berabe
riz. Yugoslavya krallığının ihtiyat za
bitleri bugün toplanan senelik kongre. 
lerine batlamadan evvel ayağa kalkıp 

Edirne önlerinde ölen arkadaşlarına son 
ihtiramı yapmışlar.dır. Vatan için ölen
lere sonsuz hürmetler.,, 

Yunanh 
Rasputin 

Selanik, 26 - Polis, bir genç kadının 
ihbarı üzerine kendisini Rasputine 
benzeten garip bir adamı tevkif etmİ§· 
tir. 

Bu adam, tıpkı meşhur Rus papazı 

gibi, bir ''mezhep,, kurmuş ve tıpkı 
onun gibi bu "yeni din !.,c bilhassa 
genç kadın ve kızları .davet etmiştir. 

Nikola Rengu adındaki bu "Raspu. 
tin,, tatlı dili ve ikna kuvveti sayesinde 
müminlerinin adedini kolaylıkla çoğalt
mııtır. 

Bundan sonra, toplantılar kilisede 
değil de, hususi yerlerde yapılmağa 

başlamıştır. 

Soyadları Dimu olan üç kardeş apar· 
tımanlarını "ayinler,.e tahsis etmitler. 
dir. 

Dimuların evinde yapılan Ayinlerden 
ıonra, Rengu içki ziyafetlerine riyaset 
eder ve güzel müminlerini kendisini 
öpmeğe davet ederdi. 

"Ruh tatmin edilince, dua Allııha ka
dar varır, derdi, ve sırf bunun için vü
cudun da tatmin edilmesi lazıTJldır !,, 

Bundan sonra buhurlar yakılır ve 
prap kokularına karışan bu koku ka. 
dınlarm son mukavemetlerini de kolay
lıkla kırardı. 

Bundan bir müddet evvel, Dimu 
kardeşlerin .evinde her zamankinden da
ha muhteşem bir ziyafet verilmiş ve bu 
na "Rasputin,.in teklifi üzerine ancak 
en sadık "mümineler,, davet edilmişler. 
dir. 

Ziyafetten sonra ''Rasputin., Teofi
lu adındaki genç kadrna bir yüzük tak
dim etmiş ve : 

- Bu andan itibaren benim nişan. 

hmsın, bundan sonra, sen bana, herkes 
gibi, ''küçük peder,, diye değil, "sevgi
lim., diye hitap edeceksin. Düğünü
müz dört gün sonra yapılacaktır,, de. 
miştir. 

tki gün sonra Rengu nişanlısıııı Vut
sina adında bir kadının evinde yapıla

cak ayine davet etmiştir. 
"Merasim icabatl ! .. olarak Vutsina 

onun ayaklarım yıkamış ve "Rasputin,, 
yatak odasına giderek iki genç kızın a. 
rasına yatmıştır. 

işte bu gecenin sabahında, "nişanlı,, 
karakola giderek bu garip papuı polise 
ihbar etmiştir. 

Asri Rasputin d~rhal yakalanmış ve 
yapılan tahkikatta bunun genç kız ve 

· kadınlan baıtan çıkardığı gibi pcırala

nnı da aldığı anlaıılrnııtır. 
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Paris suikastının e s ran anlaşılıyor 

Cani kadın Komada 
Fransız casusu imiş 

Musolini ile tanışıp dört ay 
arkadaşı kalmış 

Bazı sı rları ağzından kaçır ı nca Musollnlyl 
bir daha göremediği g ibi evinde de 

araştırmalar yapılmış 
Fransanm Ankara ve son zaman· 

larda Roma büyük elçiliğini yapmış 
olan Kont dö Şambönün Parisin 
şimal istasyonunda 30 yaşlarında 
kadar güzel bir Fransız kadın mu
harriri tarafından üç kurşunla kar
nından vurulduğunu yazmı~tık. )' i
ne bu kadının İtalya Başvekili l'vlu
soliniyi sevmekte olduğu ve ona 
dair bir hatıra defteri ile ondan gel· 
miş imzalı bir fotoğraf saklamakta 
bulunduğu hakkındaki haberleri 
de kaydetmiştik. 

Kont dö Şambrön şimdi hastaha
nede ve cani kadın madam Fontanj 
ise hapishanede yatmaktadır. Ma
dam F ontanj diğer ismile La F erriye 
bir avukat tutmuştur. 

Bu sabahki posta ile gelen lngiliz 
gazetelerinden "Sunday Chronicle,, 
de, bu avukatla yapılmış bir müla· 
kat göze çarpmaktadır. 

Rene Floryo ismindeki avukat 
demektedir ki: 

"- Madam F ontanjın, Musolini 
ile bir münasebeti bulunduğuna 
şüphe yoktur. Kendisinin Romadan 
ayrılmadan önce, Musolininin sek
reteri tarafından ziyaret edildiği sa· 
bit olmuştur. Sekreter, madam Fon
tanja bir yataklı vagon bileti getir
miştir ki, bunun ücreti Musolini ta
rafından ödenmişti.,, 

Avukat, tren bileti ile birlikte 
ltalyan bankasından çekilecek 
15,000 ltalyan liralık bir çek de gel
diğini söyledikten sonra, madam 
F ontanjm bu hadis,_J ... ,.,.t ... ;•rni e,.çen 
zatı sadece "yiiksck hir şahsiyet,, 
olarak zikretmesine gelerek şunları 
demiştir: 

··- Fakat, hususi surette gerek 
polis komiserine, gerek hakime, bu 
zatın Musolini olduğunu söylemiş
tir. Bittabi, avukatı sıfatile hana da 
söyledi. Bu malumat, hususi surette 
verildiği için vakaya taalluk eden 
resmi beyanatlarda da zikredilmeye 
cektir. 

Madam F ontanjm Musoliniye na· 
muskarane ve ümitsiz bir aşkla tu
tulmuş olduğuna kaniim. 

Kendisi, birçok pek meşhur kim· 

2200 kilomet
re yürüyen kız 

1500 lira kazandı 
ve mahktım oldu 

Resmini gördü~nüz Mis Jcyn Ro· 
ger isimli Lu gil7..cl kız çılgınca bir 
bahsin kahramanıdır. Nevyork vilaye
tinde Lom: nyland şehrini.len kalkıp 

Florida.daki Tampa sehrine kadar 
tam 2·200 kilometre yaya yürüyerek 
20 kilo kadar zayıflamıştır. Tampa 
ı:ıchri ceza mahkemesi kızı "canına 

kastediyor,. suçuyla para cezasına 

çarptırmışt1r. Fakat Mis Rogcrs giri~
tıği bahsi kazanarak bizim paramız. 
la 1500 lira alml3tır. 

selerle muarefe peyda etmi§ latif ve 
zeki bir kadındır .. ,, 

Diğer taraftan Sunday Chronicle 
gazetesi, mahpus cani kadın ma· 
dam Fontanjm yakın bir arkadaşile 
de konuşmuştur. 

Bu mülakat, bilhassa madam 
F ontanjın Musolini ile olan aşk ma· 
cerasmın neden birdenbire kesildi
ğini anlatıyor. Bu kadın demiştir 
ki: 

"- Arkadaşım Magela . F ontanj 
bana bütün hikayeyi anlattı. 

Kendisi Musoliniye pek çok A§ık
tı. Ve Musolini bu arkadaşlığın baş
langıcında kendisine pek iyi mua· 
mele etti. 

llk defa Musolininin meşhur fa. 
aliyet merkezi Palazzo Venezya da 
tanıştılar. F ontanj, Musoliniye onun 
bir resmini takdim etti. Bu resim, 
Fontanjın on beş sene evvel meşhur 
bir F ramız ressamı olan babası ta
rafından yapılmıştı. Muaolini bu 
binadaki muazzam çalışma odasın· 
da madam Fontanjı müteaddit de• 
falar kabul etti. 

Tatlı maceranın sonu 
Dört ay bu aşk hikayesi arızasız· 

ca sürdü. Sonra halk bundan baha· 
etmeğe başladı. Ve Musolini birden· 
bire her şeye nihayet verdi. 

Korkarım ki, bu daha ziyade Fon• 
tanjm kendi hatası yüzünden oldu. 
Çünkii, o, saadeti i inde calkalanır· 
ken bir sırrı gizli tutmağ; da bece· 
remiyordu. Ve bu suretle dedikodu 
her tarafa yayıldı. 

Sonra madam Fontani RomadA 
oturduğu evin, kendi bulunmadığı 
zaman aranmasından korkmağa 
başladı. Çünkü bir yazıhane içinde, 
Musoliniden alınını§ birçok mektup 
ve notlar saklıyordu.,, 

İngiliz gazetesinin yazdığına gö· 
re madam Fontanjın 10,000 kelimeyi 
bulan hatıralarla dolu vesika mahi· 
yetindeki defterinin elde edilmesi 
için muhtelif teşebbüslerde bulunul· 
mutşur. 

Kadın casus mu Mi ? 
Diğer taraftan, gene bu sabah gelen 

İngiliz gazeteleri arasında Niyuz Kro
nikl, gazetesinde, Madam Fontanjın 

casusluğuna dair bir kayda tesadüf e
dilmektedir. 

Madam Fontanjın ifadesine bakılırsa, 
geçen senenin temmuzunda Romaya 
tekrar gittiği zaman, her zamankinin 
aksine olarak Muııolini kendisini kabul 
etmemi§, Madam Fontaj, bunun üzerine 
Musoliniye iki mektup yazmıı ve bun. 
ları mutadı veçhile bir zarf içensıne 

koyarak Musolininin sekreterine gön
dermiştir. 

Bunlara da cevap alamadığını görün
ce, madam Fontaj, Fransız sefaretine 
gitmiş ve ora.da kont dö Şambröne mü. 
racaat ederek sırrının gizli tutulmasını 
rica etmiı ve Musolininin . huzuruna 
çıkmağa muvaffak olamamaktan duy
duğu yeisi anlatmıştır. 

Kont dö Şambrön, ketum davamaca
ğtnr vaaderek onu teselli etmiş ve ken. 
disinin dahi Musolini ile olan randevu
sunun geri b:rakddığını söylemiştir. 

Bundan ıonra, mııdam Font~j. ~tal
yan polisinde kendiı;ine ait bir dosya 
bulunduğunu ve Fransa için ftalyada 
bazı gizli malumat elde etmekle ittiham 
edildiğini öğrenmiştir. 

Bu dosyada, madam Fontajrn kendi
sini Musolininin "yakın bir arkadaıı,. 
gibi gösterip öğündüğünü ve ''Fransı.s 
entelliccns servisine mensup olduğunu 
anlatan raporlar bulunmaktadır. 

Ankara Ziraat 
e ns tltUsU 

Ankara hukuk fakültesiyle ziraat 
enstitüsü futbol tal~larının yaptık
ları çok heyccnnh bir maçta ziraatçi
ler hu.ku.kcuları 4 1 maihi_p etm.i-§ler. 
dir. 
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- Yalan söylüyorsun. Gördün. Fa
kat muhakkak ona, kendini bırakması 
için yalvardın .. 

Savini tekrar sordu: 
- Ne oluyoruz? 
- Ne olacak Tahmin ettiğim fc.lA-

ket. .. 
L1si soridu: 
- Ne felaketi? .. Ne o1acağız? 
Fiter a ::ı acı güldü: 
- Bekle, dedi, görürsün! 
Tam bu esnada, merdivenlerden sel 

halinde sular hücum etmişti. Bi,raıı için
de koca yeri su kapladı. Hep birden 
öte tarafa geçtiler. İki tarafı biribirine 
bağlayan ve evvelce parmaklıkların ol
duğu deliği tıkam!k için bütün kuvvet. 
]erile çalışmağa başJa.dılar. Artık evin 
içinde oraya dayayacak bir şey kalma
yınca. Fi ter: 

- Zannetmem ki, dedi, büyük bir şe-
ye yarasın. Hain herif su borularını 
patlattı. 

Şimdi, eşyaların arasından, su sızma. 
ğa başlamıştı. Fiter bu manianın bir işe 
yaramıyacağını biliyordu. Fakat arka
daşlarının kuvvci maneviyeıini yükselt
mek için yaptırmıştı. Su, nerede ise taz. 
yikjni arttıracak maniayı kolayca devi
recekti .. Bereket versin bulundukları 
yerde hava tertibatı ve ışık var<ıı. Ha
vasızlıktan boğulmak tehlikesi yoktu. 
Buna mukabil su içinde boğulacaklar. 
dı. Daha ne kadar müdedt bekliyccek
lerdi? Suyun hücumundan anlaşıldığına 

göre, Bellami ana boruları patJatmrştı
ve müthiş bir hacimde ıu geliyı>rdu. 

Fiter şöyle bir hesapladı. iki saatte her 
ıey bitmiş olacaktı. Arka::laşlanna dön. 
dü ve dedi ki: 

- Yapıla::ak yegane ıey, kütüphane- ı 
ye çıkan meı clivene çıkıp oturmak, 
kadınbr en son basamağa otururlar. 
Savini ile Lasi ondan sonraki ve ben 
d?ha "onraki basamağa oturur, bekle
riz. Yani benim en öne geçişim kahra. 
manııı. sanmayınız, zıra ayağa kalkınca 

bf.pinizh baıı tavana değecek. Binaen
aleyh ağızlarımız bir hizada olacak. 
Yani ... 

Sözle rini bitirmedi. Derhal harekete 
geçtiler. Laıi itiraz edecek oldu. En 
son basamağa çıkmak ist~iğini ıöyle
di. Fakat Fiterin bir bakışı aklını başına 
getirdi. Koridora ilerlediler. Fiter gerL 
de kalarak lambaları söndürdü. Lasi 
buna da kızdı ve haykırdı: 

- Ne ldiye lambaları söndürdünüz. 
Bizi karanlıkta mı öldüreceksiniz? 

- Ne çıkar? Karanlıkta veya aydın
lıkta, ölüm gene ölümdür. Yalnız, lam

baları kapamazsak, su yı.ıkseldikçe ha. 
vagazini teneffüs edeceğiz, hiç olmazw 
buna mani oluruz:. Zira, mümkün oldu
ğu kadar fazla havaya ihtiyacımız var. 

Fiter ilk basamağa geldi. Orada bek
ledi. Bet dakika ıonra au ayaklarına 
gelmitti, on daltika sonra lda dizlerine 
geldi. O zaman, Fiter iki basamak da. 
ha çıkarak: 

- Valeri, dedi, yanıma gelir misi
niz> 

V ııleri karanlıkta uzandığı eli tuta
rak Fiterin yanına geldi. Delikanlı onu 
kucağına aldı, basamağa oturdu. Öyle. 
cc bir müddet kaldılar.Konuşmuyorlar
idı. Fakat kalplerinin çarptığını 
duyuyorlardı. Suyun dizkapaklarını 
geçtiğini hissedinc~: 

- Savini, dedi, çekici ver, tavanda
ki kapağın kilidini kırabiliriz belki! • 

- Cekici almağı unuttum .. O ne ta. 
rafta kaldı. 

Ac:ı ,sıkıcı bir sükut oldu. Bu müthiş 
bir unutkanlıktı. Savini bunu anlıyor
du. Teselli makamında dedi ki: 

- Herhalde çekiç olsaydı bile bu ka· 
pağı kıramazdık ki! .. 

Kimse cevap vermedi. Şimdi su Fi. 
terin beline kadar gelmişti. Ve artık 

su gittikçe artan bir süratle yükseli

yordu. Göğsüne kadar gelince", Fiter 
bir baıamak daha yukarı bırakmış ol
duğu Valeriyi öptü ve: 

- Gerip bir tilüm 1 
D~i. Su çenelerine ylikselmişti. 

• • • 
Abel Bellami yatak oduındaki pen. 

cerenin 8nDne oturmu!tu. Tüfefinl 
P.eneereye dayauuıtı, Karanlıklar için-

de olan parka bakıyordu. Po!is müdü
rü civardaki ve köydeki bütün ışıkları 

söndürtmüştü. Bu, bir bakımdan Bella. 
minin lehine idi. Zir~. ışıklar varken 
dışarısını a-:lam ~--.ıllı göremiyor, ışık
lar gözlerini kamaştırıyordu. Ve şimdi 
üç kişi, üç gölge, sürüne sürüne şatoya 
yaklaşıyorlardı. Bellami tüfeğini aldr, 

"Nişanlımı size vermem. Beni öldürseniz bil~ 
mezarımdan hortlayıp karşınıza dikileceğim ! ,, 

diye haykırdım 
ateş etti. Gölgelerden biri kıvrıldı. De
mek vurulmuştu. Fakat dışardan ateş 

edilen noktayı görmüşler, şimdi, bir 
makineli tüfek o noktayı tarıyadu. BeL 
lami !derhal çekildi. Ve alt kata indi. 
Orada, iki beyaz sütun halinde, boru
lardan su akmakta devam ediyordu. 
Muhafızlar salonuna gidip, parmaklık
tan baktı. Su, merdivenin son basarna. 
ğına kadar çıkmıştı. Bellami gülümsedi. 
Artık hiçbirisi kurtulamazdr. On beş 
dakikaya kalmaz, fareler gibi boğula

caklarıdı. 

Bellami dışarda, şoför Sen'i gördü. 
Şoför eli ile şatonun iç kapısınr göster
di. Beliami anladı. Kapıyı dinamitle u. 
curacaklar ve oradan hücüm edecekler
di. Derhal orta kapıyı kapadı. Kilitledi. 
Burasını da açmak için uğraşmala~ı la
zım:ir. içerde olan bitenin farkma an. 
cak bu kapıyı da kırdıktan sonra vara. 
caklardı . O zamana kadar da her şey 
bitmiş olacaktı. Bu düşüncelerle mem
nun, olan Bellami kütüphanenin kapısı. 
nı açtı, içeri girdi ve dış kapıyı uçura
cak olan iştiale intizaren, tüfeğini ma
saya koyarak bekledi. 

(Devamı var) 

(Geçen tefrikalnrm hülisuı) 
Ni~anlım Ayşeyi yeniçeriler ktıçır-

mışl!ırdır. Bcıı, Silnbiil ağanın hi. 
m.aycshulc, mcyhanmJi brısm.'lfja 

gittim. Fakat f oyarıı1z meydroıa 
Ç1kfı. Yeniçeriler bizdeıı ati!,· dav
ranıyorlar. 

* • * 
Sarhoş herif. sarığımı yakalayıp 

çekiyordu. Böylelikle yüzüm açıldı. 

Yeniçeriler arasında bir iki ses bir. 
den yükseldi: 

- O karata .. 
- Evet, evet o .• 
- Kızın peşini bırakmıyor .. Onun 

arkasında buralara kadar gelmiş .. 

Artık ndam akıllı foyamız meydana 
çıkmıştı. Feyzullahla Hüsnü Ye Ço. 
pur Ali, bir taraftan düdükleri çalıp 

öte taraftan da kılıçları sallıyorlardı. 
Mıeyhanenin kapısı fena halde zor

lanmağa ba.5llamıştı. Yumruklar, tek.. 
meler, birbirlerini takip ediy0rdu. 

Lakin bina şeddadi ve met.haller sağ
lamdı. F..sascn buraya birkaç kere da. 

ha taarruz olduğunu, içerinin muka
vemet ettiğini, bir türlü teslim olma. 

Yazan: Edgar Rice Burrouıha 
Çeviren: A. E. 
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dığını sonradan öğrendim. Yeniçeri
ler de, sipahiler de meyhanelerin ka • 
patılmaması taraftarı olduktan son
ra, kimin ne haddine Galata içki dük. 

kanlarının ocağına incir dikmek? 
Genç Osman vakasının en büyük mü -

ess'rlerinden biri de o padi~ahın böy. 1 
le meyhanelerle oynaması olmamış- 1 

1 
tı? Tahtından indirilen ikinci Osman j 
bin türlü rezaletlerle, tahkirlerle Ye. , 

dıkuleye götürülürken, onun baldırı- ı 
nı sıkan bir yeniçeri yamağı: 

1 
"- Kardeşlerimizi meyhanelerde 

bastırıp öldüren sen miydin?,, diye 
alay etmişti. 

Onun için, sırf sofuların ağızlarını 

tıkamak ü~re, bahusus böyle Rama. 
zan gecelerinde, arada suada bir ve
sileyle meyhaneler basılırdı. Fakat 
ekseriside muvaffakiyetsizlikle neti. 

celenirdi. Bir muhasara neticesinde 
devletin ayyaşlara mağlup olduğu 

görülmemiş hadiselerden değildi. Her 
kes, kabahati birbirinin üzerine atar, 

bilhusa bektaşi olan yeniçerilerin 
böyle içkiye düsmekte kendilerine gö
re mazur olduklan ileri sürülürdU. 

Ceyn, 
iri 

Rokof'un belinden kap 
tabancayı hala elinde 

tutuyordu 
T arzan nihayet yerli köyüne 

vardı. Fakat ne Rokofu ne de Cey
ni bulamadı ve ne yapacağını şaşır
dı. 

Delikanlı, kabile reisinin sözüne 
artık inanmıyordu; Onun için he· 
rife boş yere sorgularda bı·lıı- makla 
vakit öldürmek istemedi. T arzanın 
köye dönüşü o kadar ani ve hiç bek
lenmedik bir zamanda olmuş ve 
ar-adıklarmı bulamayınca köyden o 
kadar çabuk dönüp gene ormana 
dalmıştı ki: Kabile reisi onu alıkoy· 
mağa vakit bulamamıştı .. 

T arzan, ormanın dar izlerinde ko
şarak ve çok defa da ağaçlarda dal· 
dan dala atlıyarak, çarçabuk gene 
Rokofun boş kalan konak yenne 
geldi. 

T arzan ortadan kaybolan karısı 
ile Rokofun izlerini bulmak için işe 
buradan başlamanın lüzumuna kani 
olmuftu. 

Delikanlı gözleri yerde, boş ko· 
nak yerinin çiti etrafını büyük bir 
dikkatle dola§mağa başladı. Birkaç 
dakika sonra gördüğü izlerden, ko· 
nak yerine! ı ı çıkanın ormana gir
diğini anlamıştı. 

T arzanın koku alma kuvveti 
kendisine anlatıyordu ki: Aradığı 
insanların ikisi de buradan geçmiş
lerdi. 

Nihayet maymunların oğlu, yer 
de gördüğü çok beliı ~ · - bir ızı t~
kip ctrneğe baş1ac1 . ~ 

T arzanın bulun·'ıığu yerden c"'lk 
m:aklurda yorgun, Litkin bir genç 
kadın, ormanın dar ve ıssız bir yo
lunda yi.irümeğe calışıyor. her adı
mında bir azgın canavar, yahut bir 
Yamyam Afrikalı ile karşılaşmak 
korkusiyle titriyordu. Zavallr, ara· 
sıra, bütiin gücünü , bi.itün ümidini 
toplıyarak hızlı hızlı yiiri.iyor, ko
şuyordu. Belki bu iz beni büyük 
derenin kenarına cıkarır, belki ora
da bana iyilik ed~cek yardımcılar 

bulurum düşüncesi, titriyen dizlerine 
biraz kuvet veriyordu. 

Düşe kalka, çevresindeki ç8lı-
lara takılarak yürüyordu. Birdenbire 
durakladı. Bu:ası evyelce de gördüğü ı 
bir yerdi . Üstünde yürdüğü izin 
bir yanında ve çok yüksek bir Afri· 
ka ağacının altında şöylece atılmış 
bir çalı yı_ğını vardı. Burası öyle 
bir yerdi ki: onun ölünceye kada!" 
unutmasına imkan yoktu. 

Burası, lsveçli aşcı Anderscnin 
kendisini sakladığı ve Ccyni kurtar· 
mak için, kendi canını çok yüksek 
bir yiğitlikle kurban ettiği yerdi!.. 

Ceyn bu rnlılarm önünde acı bir 
düşünceye daldı. Aklına birdenbi· 
r~. İsveçli aşçının öli.irken kendisinP. 
bıraktığı tüfek ile fişekler geldi. 
Ceyn o vakit duyduğu acı ve şaş
kınlıkla bu çok kıymetli şeyleri bi.is· 
bütün unutmuş ve orada bırakıp 
gitmişti. 

Ceyn, Rokof' un belinden kap
tığı İri tabancayı h;ılq elinde tutu
yordu. Fakat b11 :·:.hta en çok altı 
fişek olabilirdi. Bu altı fişek ise, 
kadının büyi.ik dere kıyısına, yahut 
denize kadar yapacağı yolculuk sıra
sında hem avlanıp karın doyurmak. 
hem de kendini azgın hayvanlara 
ve yabani adamlara karşı korumağa 
yetişmezdi. 

Soluğunu tutarak, çalı yığının 
altındcıki tüfek ile fİ§ckleri aramağa 
başladı. 

Bu Afrika ormanmdcı.n birisinin 
geçip çrılıların altında saklı silah ile 
fişekleri görerek alnbilmesi pek dP. 
akla geleceJE iş değildi .. Fakat şirqdi 
bu silahın ve fişekleril". değeri kadı
nın gözi.inde o kadar büyümüştü ki: 
Bu hazineyi orada kolayca bulamı· 
yacağmdan korkuvordu. 

iki saniye son;a eli calıların al
t•nda, tüfeğin souk ve ağır demiri
ne carptığı zaman yüreği f:cvincle 
h9pladı. Tüfeğin yanında da fi~k· 
ler duruyordu. 

Ceyn fişekliği beline bağlayıp 
da, ağır tüfeği omuzuna vurduğu va 
kit, yüreğini birdenbire derin ve çok 
sağlcı.m bir güven duygusu doldurdu. 

Şimdi yola çıktığı zaman niha
yet İsteğini elde edeceğine ve kurtu· 
lacağı bir yere yeti§eceğine inanma
ğa başladı. 

Genç kadın geceyi, T arzandan 
öğrendiği gibi bir ağatrn yüksek ça
talına çıkararak .geçirdi. Tan yeri 
ağarırken ağaçtan inerek gene yo
luna koyuldu. 

Akşama doğru ormanın ağaçsız 
bir yerine girmek üzereyken birden· 
bire korku ile dura...1<1adı; Kartı ta· 
raftan pek büyük ve korkunç bir 
maymunun kendisine doğru yaklat· 
tığını görmüştü. 

Rüzgar maymun ile Ceynin ara. 
sından aşağıya esiyordu. Gene ka· 
dın, T arzanla bulunduğu zamanlar
da ondan of'man kaidel8rini oldukça 
öğrenmişti. Korkunç kocaman ca • 
navarın kendi kokusunu almaması 
icin 1 emen onun rÜzf!arı altm::t ~('Ç" 
ti ve bir sık çalılığa saklanarak tüfe
ği elinde olduğu halde hayvanı gö
zetlemeğe ba§ladı . ı 

Canavar, ormanın ortasındaki 
meydanda yavaş yavaş yürüyor, va
kit, vakit yeri kokluyordu: Bu ~idi· 
sine bakılırsa koku ile bir iz kovala
dığı anla.tılırdı. 

Bu kocaman maymun, meydan· 
dl\ ancak on beş adım kadar yürü
müştii ki: Arkasından kendisine 
benziyen bir maymun daha cıktı. 
Onun pe~ind"n de ba~ka 9ir may -
mun ı:;eliyordu. 

Çalı1"'r ara<11rndan biivük bir kor
ku ile mjymunları crözetliyen Ceyn, 
hiribiri peşinden giden hayvanların 
beş tane olduC'Yunu görmi.işti.i. Cevn 
clhdeki ar,rr ti.ÜC'ği. hemen ateş·ede· 
c:ek bir şekil c tutu,rc-rdu. Kur~un
lnrmm, nrı::londan daha azgın Qlan . 
hu canavarlara bir tesir yapabilece- J 
ğinden §Üpheliydi. (Devcımı var) 

Maanıafih. Galatadaki meyhanele
ri kati surette ortadan kaldmnak ıs· 
tiyen?er vardı. Galata hakimi de bUJl. 

!ardan biri im' ı:ı. Zira bunlar varke!I 
hakimliği kalm;yormu5. 1şte, SünbUl 
ağanın emrini fırsat bilerek bir tA9" 
şebbüse girişmiş: "İçeri girin. Vazi. 
yet mümıs'pse, bize işarette bulu• 

nun. Herkes sızdığı zaman, yahut pek 
az kimse bulunduğu bir srrada dUdUk 
çalarsınız!,, demiş. Halbuki, biz, işte, 
en elveriş~iz bir dakiliAda baskın ip. 
retini imdat talebi tarzında veriyor• 
duk. 

Yeniçeriler, hiç de sarhoş değiller• 
di. Çevik hareketlerle, kapılara .ve 
pencerelerin üzerindeki mazgal delıii 
gibi yerlcı e sıçradılar. Kimi aşağı?'S. 
ok ntıyor, kımi meyhanecinin yetiŞ· 
tirdiği kaynar suları döküyor. aut~ 
sa, bir ana baba günü .. Meyhanenııı 
içinde de kırılan dökülenin haddi be. 
sabı yok. Fakat asıl haykırışanlar 

··ot• dışarda. Zira, zayiatı onlar verı~ 
lar. Açık ve sığınaksız mevkide bU· 
lunuyorlar .. 

Çok .geçmeden, perişan bir batde 
dağıldık1armı seslerden ve hareket
lerden anladım. 

Ben, kend'mden 11 misli kuvvetli 
bir babacan tarafından sımsıkı ya
kalanmıştım. Eelimden çıkardığı kU• 
şaklar kolalrmı arkaya bağıaını§tl• 
Ku§ağın bir ucunu da elinde tutuyor• 
du. 

Arkad rotjlarrmın UdJ de yerde ya~ı· 
yorlardı. Biri tama.mDe harekets.~ 
ı:li.. Ağzından lmn :m~1yordu0 ~ 
!erinin akı görünüyordu.. öteJ<ı. 
nin parmakları kesilmiş, elinden kıllG 
düşmüştü. Sırtında da bir ok vardi· 
İnliyordu. üçüncüsü de kollarını h•G 
gibi iki yana açmıı:;, kavuğu bir ta· 
rafta kılıcı öte yanda sırtüstü yatı
yordu. Ancak, onun da ölmediği t>el• ı" 
liydi. Ağır yaralıydı. ıaralc t. 

Yeniçerilerden biri: """ 
- Atlattık fırtınayı .. Bir EeY beee~t· 

rcmedi!9r, sav-ustular! .. - diyer. < ç~, 
pı Ustü m:ız.galından yere atıaı trı 

bteldler de onu taklit ettiler .. 
Meyhaneci, ellerini oğur.~urar~' 

ortaya geldi. Mecnunane: 

- Burası Galata m~hanesi Mli1• 
Bağdat k:ılesi ! - d iye ~ndU. it 

Bir sipahi, onun ş4;man kıçına b 
tekme ycrle.ı::tirdi. 

- Haydi, ş:mdi tuhaflığın eıraf 
değıl.. Çekil lınkaıım rpeyd111dl11·İ: 
Hı:.sqp1 :~ı:ıma ,·akt.idir. Bu herifler, b 
ze ne derneğe baskın verdiler? 

Üç yeniçeri birden ortaya atıldı: 

- O sana ait değil .. Bizim için gel-
diler .. Biz hcsaplasacnğız.. . • 

Meyhanede ekseriyet yeniçerilcriD 
di. Yeniçeriler, k~ıma dikildiler· • 

O zaman, kalıp kıyafetlerinden far .. 
ettim ki, bunlar, tey?,("min kır.ı 'P 1:, 
r->nhm o!an ecvgili'oı\~eyi kaçır 
itlerdi. 

O periş:ı.n halime rağmen, kendil01 
tutamadım: ..o, 

- Ah mel unlar .. Ah asiler.. 1 1 

sizsiniz ha? .. Fakat ben daha oltO; 
dim .. Bu can tenimdevken ne yaP 
yapıp Ayrcmi sizin ~Iinizden aıııc; 
ğım.. Eğ"r ölsem bile. mezarlJı'ld 
hortlayıp yine karşınıza çıkaca~~ 
Onu size bırakmayacağım? - dir 
haykırdnn. 

Yine bu yerde ı bitme, =\ciz f~ 
dım karı::ısında meyhaneyi dold~f. 
babayiğitler, bir kahkaha koyu~ 
ler: 

- Asağıdan al.. Ama yUk~1'~ 
atıyorsun ha .• 

lçler'nden biri palayı sıyırdı: . 
- Haydi. hortla da karş~ma çıW 
Kolunun bUtün hızile palayı ssJ!~ 

clı. !="lahm tam boynuma doğru, şuıı' 
şek hızile indiğini gördüm. 

(~jUCJr). 
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muvakkattir. netle takip ctmit olan bat engiı:itörün saydı t Şimdi it itten geçince onu ha- :nasından mütevellit ses, ateı gitrültli· 

Fauıta ısrarla tekrar başını salladı yanına ıddi. tırladım. Halbuki üzerinde biraz kan !eri, yaralıların iniltileri, müthit teh· 
ve yine aynı seııte: Espinoza azametli bir tavırla: var diye atınca hi~ dütünmiytırdum. ditler, tercümesi imkinarz küfürler, 

- Elveda! dedi. Beni bir daha gör. - ~i San. Pablo manastırına gö- Babamın doğrusu hakkı varmıt. A~am- galiplerin zafer nidaları ve kas.ı.,laun 
miye in. türün! diye emir verdi. Pardayan cağız ıu lüzumsuz hatsasiyetimiı: bir ıstimdatlan duvuluyordu. Ve bu müt. 

p -nın aklaıdan müthi• bir dti. , ı- -. uaklaprken, son bir defa daha balıf- cün bana bahahya mal olacapu .CSyler bit gürültü araunda mlltemadiyen ay-
tünce I~: eh: dururdu. Bu eözleri dinleseyclin) fiıL m teller: 

- Bu da ne demek, diye diifündü, _ U.Wmeyin prema, yalanda tek. di böyle ~te dilfmeıdim. - Karlotl Karlo.1 Yqaun kral 

'"heDi bir daha ~ .. dedi. rar ıCSrlltOrilı. Pardayan Billlinin labcmı lardrpna Karlolf 
Yolma bu Alim mlhhlk beni kederli Par:!ayan, hl'"'+ darbmne nmat-e-'da pişman o1abillrdi. Fakat öyle f'lma. ~ ..... 
CSidQr.emedi diye, ş;mdi beni kör etmek XIII le edilmediğini gördü ve kendisini yor. . dı ve bunda kendine göre, makul se-
ııbi alçakça bir dil§ünceye mi kipıldr? ..ı mak i•tedikttrini anladı. 
Dofrusu bu müthit bir şey olur! hepleri vardı. Filhakika bu kılıcı •ırf 

Jl'auıta devam etti: COCNIN AŞKI kınp Büssinin suratına fırlatmak için Büssi Löklerkin Faustaya söylemit 

D h d ğ f · onun elinden almıttı, Bu zevk ona ba- olduğu sözleri hatırlac\ı ve yumruk ta· - a a o rusu cna ifade ettım, :ı Pardayanm götürüldüg-ü San. Pablo hal 1 ld d d ı k vı.ırmag-a devam ederken &iiyle dütiln-beJki beni rörecekain, Pardayan, fakat ıya ma 0 uysa a, ne e 0 sa en. du" •• :ı- :ı 
manaıtırı, San Fransisko meydanının d. · · tat · t i t" M k t beni tanımayacaksın. ısını mın e m ı ı. a aa , yapma. 

Pardayan yine hayretle dütündü yanınjaydı. Ve bu meydana nazırdı. ğa kara verdiği ıeyi sonuna kadaı yap - Beni diri olarak ellerine geçinntk 
_ Al una bir muamma daha 1 Onu Adi zamanlarda, Pardayanfa muha- mıısıydr. istiyorlar! .. Bana öyle geliyor 1d, Fau1. 

cBreceitlll i Demek ki ölmiyecek ve f ızları oraya biran içinde gidebilirlerdi. Pardayan bunları düşünürken, bir tayla değerli miltt~fiki Espinoza benim 
kör de:~yacafım. şu halde vaziye- Unutmamalıdır ki, meydanda mütema· taraftan da. biiyük bir soğuk kanlılık. 'için yepyeni bir iıkence keıfettiler. Her 
~ biru daha iyi. Fakat onu tanıma- diyen arbedeler oluyordu, ve Espinoza h askerlerin hareketlerini takip. etmek halde çok müthit ve ıayri insani bir 
J*aizm. Bu: ''Beni tatumayacakıın., gibi dikkatli ve bütün tedbirleri almak ten de geri kalmıyorttu. işkence ve bu itkenceden kurtulmcomam 
climlal de ne demek? GörünUgte ma. itiyadınd olan bir adamın onu meydan. Kend·sini pek yakından sıkııtırdık· için beni öldürmek istemiyorlar. 
nasız olan bu sözlerdeki gizli tehdit aan geçirmesine imkiri yoktu. l~nnı görünce, bu insan çemberiini ge. Ve ellerinin Jidip ıelmesinden mil· 
nedir? Eh 1 Bunu ıonra dUtünürüz. arda yanın etrafında iki sın tüf ekli uiş!ctmeğe karar verdi. Bunun için, bir tevellit bir yorgunluk bi11etmeğe baı-

Ve Parct.yaıı, zarif ve güzel Lir te. i\ker vardı. Bu tedbirler mükemmel maKine intizamile yumruklarım öne laymca ilave etti: 
beuUmle, Fauıtaya hitap etti: surette bağlanmıı olan Pudayanın doğru uzatmağa ve, aynı zamar..J.;. to. - Maamafih bu herifler, herhalde 

,.... Sin tanımamam için epeyce ... kaçması enditesile almmamııtı. Onun pukları üzerinde dönmcğe ba,ladı. Öy· ben yoruluncaya kadr suratlannı ezdi. 
liflMDiz l!mnl Belki bütün kadınlar muharipler arasından geçmesi ihtimali le ki, Pardayanın mütemadiyen gııdip recck değilleııdir. Elbette ki onlu da 
cibi 1U kadın olursunuz •• Yani biraz gözönünde bulundurularak bartket e- gelen müthit yumrukları bu insc>a çem mukabelede bulunacaklar. 
kalbinb ve alicenaphiımz olur. Eğer dilmiıti. Karıatalıkta, eair, seneri bir berinin ilk sırasını teşkil eden ukeıle- Pardayan pyanı hayret bir ıükflnet-
öyle oluna, itiraf etmeliyim ki, o kadar kurıun veya Jahç darbeaile ölıdürülebi.• rin suratına inmeğe başlad•. Ve her dar. le muhakeme ediyor •e ona hazırlanan 
delifmiı olac:abmız ki, sizi belki ha- ltrdi fakat Eıpinoza her ne pahasına o- bede, ya bir inilti, ya bir küfür veyahut müthit i§kenccden kurtulmak için U• 

kikaten de tanımayacağım. lursa olsun onu diri olarak ele geçirmek feryat duyuluyor n her def:u.ında kerleıi kızdırmak suretile onlArdan bir 
Fauata bir saniye kadar onun gözle. istiyordu. Diğer taraftan, isyancıların, adamlardan biri yere yıkılıyordu ölüm darbesi yemenin daha haynlı ve 

ri içine baktı. Pardayan bu bakıta müs onu kendi adamlan zannederek kurtar- Bu müddet zarfında etrafta karg1- daha ıerefli omcağmı diltünilyordu. 
tebn ve likayıt bir tavırla mukabele malan da muhtemeldi. ı,te bu ıcLebler. s1lık ve mücadele bütün deh~ctilc de- Pardayan tahminlerinde yanılmıyor. 
Mtl. FaMta opun ton aünü söyleme. dir ki, Pardayanın kuvvetli bir muha- vam ediyordu. Her tarafta, tribcnlerde du. Filhakika askerler ıinirlenmet• 
mif olduğunu mu anladı? Zihnindeki faza altında bulunmasını icap ettirmiı- meydanda, sokak aralarında ııskerlerte baflaım!lardı. içlerinden birçok~n la. 
111Ucadele mi onu yendi? Burası meç- ti. Dük dö Kaıtrananm adamları tarafın. hçlannın ucunu Pardayana :doğr.ı unt 
indi Bundan maada, kumandayı dtruhte dan i.dare edilen halk boğaz boğııza dö. tılar. Her~lde temenni ettiği C5Jlm 

Jl'auata betile bir ipret yapmakla ik- eden zabit, mubariplerle temastan uJ vil§üyorlardı. darbeaine bvqmak U.ereydi. 
üfa etti Te bu uhneyi dikkat ve silkQ. çınmak için, meydanın ettafmdaki dar Her tarafti demirle demirin ~f. Fakat tam bu mada kunctll bir ICI 

iL-~~~~~~~~..;._~~~~~~:.....=~~-=-~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-..:...:=--~ 
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Denlerimize abonıe olanların ta1'sitlerini nisanm onuhfu gunune liadar gontJermelerini ıica ederiz. 

114 COCENI ~~- -..._ _____________ __ 
§U emri verdi: 

- indirin silahlannm ı.. Onu diri 
olarak ele g~irin ! 

Ve askerler mırıldanarak bu emre 
itaat ettiler. Fakat, a~ık bu g:ırip mü
cadeleye bir nihayet vermek istedikleri 
için bir hamlede ~övalycnin üzerine 
aclıdtl::r. 

Pardayan son bir gayret sarf ederek 
bc:ki ndamlardan birisini kızdırabilcce. 
ğini ve verilen emre rağmen, kendisine 
bir öliim darbesi indirileceğini bekledi. 
Fakat adanili;rdan hiçbirisi, Par:hıyana 
itaat ctm~k veyahut da kuvvetlerine 
güvenmek saikile, silahını kulla:-ımadı. 
Vakı:ı Pardayanın indirdiği yumruk. 
lara şiddetli yumruklarla mukabele eL 

meğe başlamışlardı. Fakat hepsi o ka
dar .. 

Pnrdayan uzun müddet bu müthiş 
hücuma mukavemet etti. ElbiseJed 
parça parça olmuş, elleri kan içinde 
kalmıştı. Yüzünde .dehşetli bir ifade 

va:dr. Fah.;ıt bunlar, on n içm bnsit 
scylerdi. Birçok defal;r. kollarına ayak 
larına ve kemerine asılmış olan insan 

s~ikmılarını kaldırarak savurdugu gö. 
rüldü. Fakat bu vaziyet uzun sürmedi. 
Miktarları mütemadiyen art:ı'l askerle
rin hücumu onu bitirmiş-ti. Bacnklarr, 
büküldü ve nihayet ycr.c dütşü. 

Her şey öitmş ve Paı:day.an yukd n· 
mışt:ı. 

Fakat elleri ayakları iplerle sarılmış 
oL:luğu halde, öyle korkunç görünüyor. 
du ki, bir tek hareket ıdı:ıhi ynpmc:sına 
imkan olmadığJ hclde. on kişi; onun üıe 
rine ab::ımn:-ılar, kımıldamasına rm"ydan 
vcı::miyorfardı. Bu aralık ötel:i askerler 
de etrafım iyice !!ar:yorlarclı. 

Buna rağmen Pardayan ayağa kalk· 
mağa muvaffak olmuştu ve gözleri. 
müthiJ bir inat ve ısrarla, bu sahneyi 

i\$1<1 
~--------------

büyük bir soğuk kanlılıkla takip eıden 
Faustanın gözlerine dikildi. 

Fausta, onun ayaklarından kollarına 
kadar iyice bağlanmış olduğunu ve kıı. 
mıldana:rıayacak bir hale :cJdi!ini J:Ö· 
rünce, yavaşça yanına yakla§tt, bir el 
işarctile, onu tutan askerlerin Çt"kilmc. 
lerini emretti ve uzun müddet büyük 
bir silkUnetle yüzüne baktı. 

Niha"yet muzaffer olmuıtu ! Nihayet 
onu ele geçirmişti! Uzun uzun düşü· 
nülmüş olan bu tuzak nihayet tesirini 
göstermişti. 

Daha ilk karşılaştıkları gün bai!ayan 
bu müthiş ve feci düello nihayet onun 
zaferilc nihayet buluyordu. Bmıdan 

zevk alması lazımdı. Halbuki. Fausta 
bu zevk yerine elem ve teessur hisset
tiğini hayretle gördü. Yaptığın:J ~det;ı 
p:şman olmuştu. 

Pardayan. onun yaklaştığını gör ün. 
ce. bu zaferini izhar edeceğini z< nnct. 
ti. Derilerini acıtan ve nefes almasma 
mani olacc:k kaclar ~öğsünü sık;ın ip
lere rağmen, iyice doğruldu ":: şöyle 
dü~ündü: 

- Prenses cenapları scvinçlçcrini 
izhar etmek istıyarliır • Cidden. güzel 
zaLeı: ! .. A~al:ça bir tuzak, adilik. bir 

tek adamı yakalamak i~in harekete gc. 
tir.ilen bir ordu! .. Hakikaten j,.izcl... 

Cidd~n öğünrı:cğe d~ğc: ı Fakat her §eye 
ragmcn, ona cudişeli bir çehrı: ;;östcr. 
miycceğim. Ve eğer dili kaşınır cia laf 

söylemeğ<! kalkarsa ağzımı ttkamayı unu 
tuğuna nazaran, ben de ona onu bir 
hnyli iğneliyccek bazı ŞC) le~ &Ö;"ıc:rim. 

Pnrdayan iyice. doğruldu ve müsteh
zi bir tavırla F.n:s~-ıya pakar:k om: tab~ 
rik etmcğe çalıştı. 

Fausta mütemadiyen susuyor:riu. 
Pardayan, onun yüzünde. ne küs. 

tahsa bir zafer: ne de istihza if adcsi 

CÜCENiN 'AŞKI 
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gördü. Pardayan ne kadar mi:.stchzi 
ıdiyse. Fausta da o kadar sakin ve tat. 
hydı. Sanki Pardayan muzaffer, Faus
ta da ümitsiz bir mağlüptu. 

P-•~:;-.n cn;w i,;.I ... r:.ı••k kU .. ~iQ 
bir sevinç ararken, hüznü buldu. Ve 
ihtisası biran içinde o kadar deği3ti ki, 
gayri ihtiyari, hayretle mmldandr: 

- Eğer muvaffakiyeti ona bu kadar 
teessür verecek idiy::e ne diye heni bu 
kadar azgınlıkla kovalıyordu. Beni bu 
vaziyette görmesi ona adeta r::trrap 
veriyor. Şu kadınlar ne anlaşılmaz 

mahliıklarmış yarabbim! Anlaşılan bu 
kadm btni her zaman Ş<Jşrrtacak ve 
}•.,••ret iç.inde bırakacaktır. Bu kadar 

t. . ..: sür duyduğuna göre acaba ~ımdi 
o beyaz ellcrile iplerimi çözerek beni 
serbest bırakacak mı? Hani bunu da 
yapamaz değilf Fakat hayır. onda ali-

cC-:"1Tp' bir kalbin mevcudiyeti hususun
daki düşüncemde pek acele etmişim. 
İşte canavar kadın eski halini almağa 
başladı. Hoş yal .. Böyle olması daha 
iyi. hi~ olmazsa Faustamı tanıyorum. 

Filhakika. Faustanm h:ssiyatını yü. 
zünden belli edecek ka<fur kt:ndisini 
kıybctmesi için son du-,.ce 12~yccan 

isinde bulunması lazımdı. 

Onun bu hali görülmemiş ~eyler. 

clcn..li. 

• Kininln aşkım öldürmüş olduğuna 
!iamimiyctle inanmt§tı. F .. l~at §İmdi 

nefret beslediğini z;jnneetiği adamr e:~ 
gcçit:incc. ncf::et: ~nettr.';-1 şeyi.ı yine 
aşk olduITTınu ll"lyrct içinde gördü. Ve 
humma iç!ılde yan:m k;ıfamm:la şu dü.. 
şüncclcr bcliı:di.: 

- Onuı hfili:ı seviyorum.! Kin ve nd· 
ret telakki ettiğim hisler. onun ı:kay. 
d"sınc kar::r besi.ediğim kızgrnhl:tcın 

başak bir şey değilmiş-.. 
Çünkiı beni :ıevıniyor.. Hiçbir: za-

man s.evmiyecektir !.. V c şimdi onu. 
de geliirince, ona en müthiş işkencele. 
ri hazırlayın:a görüyorum ki, bir tek 
kelime söylese. yüzünde bir tek tatlı 
tcb::::::ilin.btl!rse ve h~tta b;wa l~kay't 
olmayan bir nazar atfetse, şimdi hare. 
ketlerimi yan ıözlc takip ~den bal en· 
gizitörü kendi elimle öldürür ve bu 
ıev:ôiiim adamı kurtarmasam bile, 
onunla beraber ölürüm. Ne yapmalı 
yarabbim? Ne yapmalı? 

Fauıta uzun müddet böyle tereddüt 
içinde kaldı ve, ömründe belki ilk defa 
olarak. vereceği kararı tayin edemedi. 

Yav;:ş yavaş itid.ali yeı-inc gelmeic 
başladt, yüzünün hat.14ırı scrtle§ti - Par. 

dayan arrf bunun için "Canavar kadm 
eski hali:ni almai,a başladı.. d~mişti -
ve sonra kararını vermiş oldsivndan 
eski soğuk kanWrğı yerine. celdi. 

P:ı.rdaya.nı kendi Jaderiae terk etti .. 
f,ini g&terınel istiyol"mU§ gibi iki 
<:ldnn gernedi ve tatlı bir sesle: sadece: 

- Elveda, Panfay.ıtı! dedi. 

Ve ondan baJka a6:ıler bekliyel" Pa.r .. 
dayan bir defa daha hayret. etti. 

Fakat o hayretini cdli edccelC adam 
)ardan değildh C>nUU? ~ müste:b.ti bir 

tavırl'b ~ 

- Veda etmcğe. lmum yok, dedi. 

nasılsa tekrar görüşec~ 
Fausta menfi bi:: ta.vı:la başmı sal

ladt ve aynı tatlı ah~kle tekrar etti: 

- Elveda! 
- Ne d!!rnck istediiüll2i anlıyorum 

madam 1 Fakat ben öyle. kolay kolay 
ölen o.damlardan değilim. Si% bunu tec 
rübele-ttlc bilir.sib Beni bilıae'DI kaç 
defa öldürmek is~diniz. aı:tık: sayısını 

- n yine: bcri de a~rdı:n. Bunıt' ragı:ne 
s:<ğ ve salim olarak karsınızdayım. va
~ra itiraf edeyim ki &u anda: vaziyetim 

·~ pek de parlak değil fakat bu vaxıy 
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Büyük Türk denizcilerinden is.tan bul Levazım ~miri iği 

Satınalma Komisyonu : .. ~!a~ları 

~YO 
~.\l!BUL: 

BEYOCLU 

Askeri tıbbiF okurlan için 3140 
çift tire çorap 1-4-1937 perşembe gü-
11J. saat 14 te Tophanede satınalma 

komisyonunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 1004 lira 80 
kuruştur. İlk teminatı 7 5 lira 35 ku-ıa!o pU..kla ds.ns muıılklsl, 19,30 spor 

~ lbelerl, Eşref Şefik, 20 Ttlrk musiki 
'"lt~tı. 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 
~v, 20,45 Vedia Rıza ve arkadaııları tara• 
'lt dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
:ı~ ayarı 21, 15 orkestra, 22,115 ajnsa ha• 
to~' ve ertesi günün programı, 22,30 plAk 
~ 0Iu, opera ve operet parçaları, 23 son. 

a Ramona 
a çelik kartallu 
ı Son Rumba 
ı Karanlıkta uçuı 

ruştur. Şartname ve nümunesi ko. 
: misyonda görülebilir. İsteklilerin beI

li saatte komisyona gelmeleri. (386) 
(1459). 

s Kızlar pansiyonu 
1 San Fr&nslsko ve Yıkılan 

belde 
17 t.lN: ~il lkiıl.di konseri, 19,05 f'ğlencell musl• Stl'MER ı Parl.ııU kız 
. .il) spor, 20,05 opera binasından nak• ı\.LK.AZAJl 1 Tayfun 

1,2t•raf1al operasr, istlraahtlerde haberler, r.Ui I Ölüm perisi ve S&rI§ID 

~ lan hıı.btırler, l karmen 
la ı\J:>EŞTE: şııt ı Ehli .ııallp muharebeleri. 

~3 dinl yayın, 19,20 paskalya musikisi, ŞARK 1 Singapur postası ve 
,_ ra orkestrası, 21,20 konferans, 21,50 Altın toplayan kızlar 

l"t ınusıkı, 23,05 haberler, - 1936 senesinin -
~ ıtıı:ş: ASRJ 1 Saadet va Monte Krleto 

\,.arı evlenceli konııer, 19,05 hıı.vıı., konuş SANCAK ı Lüks vapur yolcuları, Bal 

10
19,111 eğlenceli koııeer, 20,20 konferans, (Eski Ast.orya) kan olimpiyatları ve Ça• 

ıtı opera binasından naklen: Verther ope- yır haydutları 
~letıraahtlerde hıilicrler, apor, 23,50 fran OUMURİTET 1 Yıldrnm kaptan, Ku.kariçe 
~~'bve almanca haberler, 24 son haberler, va Meka.ud 
~R.\: ISTANBU(.; 
\ orkestra konseri, 22,20 tarihi konuş FERAH ı Bir y:ıldrz dofuyor, Jozef 
~liO aııkert bando, 23,8:5 haberler, hava Simit ve Staviski skandalı 
~ • 2J,•US orkestra konseri, MlLLI ı .Rwı-'Japon muharebesi ve 
ta ı\.: 'casuslar karşı karııya 

·20 ViYoıonsel ve §an konseri, 18,55 hava Rtı.AL ı Türk lnkılA.bmda terakki 
habtirlert, vesaire, 22,05 Pragdan naklen hamleleri 

!JJ) k.J., 28,05 konu~ma; 23,20 org konseri, AZA1l ı Kral!ça Mari va Alevler 
~estr& l<otıserl, içinde 
~ ALICMDAB ı Ölllıiı perisi ve Yer titredl 

~ 6betçi CCZ80eler KEMALBEY t Siyah inci ve Define kor-

tet llk~fu ıehrln muhtelif scmUerinde l&nla.n 
~ Olilı ectaneler §unlardır: K A D l K O Y. 
t buı cihetindekiler: BALJ:l ı Tatlı belA 
~~lnönün!ic (:Mehmet KA.zım), Beya.zıtta O S K U D A R 
~ !ııaı, KtiçUkpazarda (Yorgi), Eyüpte 
~tara. Arif), Şehremininde (Hamdi), fIALll 

ı Uınrtıkte (Fuat), Samatyada (Tcofi· 
~ehzadeba.şmda (Asaf), Aksarayda 
\: Pertev). Fenerde (Emlllyadis), A• 
'Ilı) a.rda (AbdUlkadlr), Bakır köyde (İste-

ı Altın kelebek 
(Türkçe aözıur 

BAKIRKOY 
&rlLTtf'ADJ : Yeııil domino 

TIYı.A.TROLAR 

~· ~0tlu cihetindckiler: 1 Tf.:PERASI DRAM KISMI 
~ ataaarayda (Matkovlç), Galatada Fm· • •• _ Ak 
~laa (Mustafa Nail). Taksimde (Kürkçi· ıehır1i'yafl'DSD fam saat 

20
•
80 

da 

~ kaıyoncukullukta (ZafiropUloa), Firuz ' lllllllllllflll ·.ızın:K ~ ~h~!:eare 
\ mrtuğrul), Ş!§llde {Asını), Kaetrnull• Urkçeye çeviren: 
(~\ra.aıt>ı Htı..ıılfüYde (Barbut), Bcılktaş· .... 111 . )ı.miha Bedn acıımn 

~•ıı t11 Hauo. sanrerde cosrnım>. ııır soN HAFTA 
~. Uc1ar, Kadfktly ve Ad11lardakiler: •lcü .. -- Franıı1ız .rıyatrOAun .. 
ıı.._-·U&rdl. (İmr4horJ, Ka.dıköyde YeJd('· ı 111 

• "'fllüıd Operet kr8mı 
) e (O'çler), BtlyUkadad& (Şinasi UIJlrn Ak§am saat 20,SO da 

"' 1.-:1• lie~ıtı:!e (Halk), •ı ~~ SAZ<JAZ 
ı::::::: .. ••••••••••••••••••• .............. u••••••ı• Y Ek R it, • •• ••••• •• .................................. • azan: rem eş Besteli yen: Cemal Reşit 

beniz Hııstıınesl Cerraht Şefi H Pazar günleri 15,30 matine 
Operatör U 

Dr. Salah sun H Resmi ilanlar 
Diş tabıbl H 30 kuruş 

~:~: ~~;;:;;! ;~u:u ı · ~~.:;;~~d'!3~ ~=~:~.kiti:;:; 
~. Telefon: 43667 h ilanlann santımı otuz kuru§ olduğu 
'"'•,:: ::·········· .. ················--· .. ••••••••••••• ı'la~n olunur ' ·························-············---- . 
---·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Maltepe askeri lisesi ıçın 3200 cif t 
tire çorap 1-4.1937 perşembe gUnü 
saat 14,30 da Tophanede satmalma 
komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 1024 liradır. 

İlk teminatı 76 lira 80 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko. 
misyona gelmeleri. (387) (1460) 

f s~~tıt;>ul -. tt~fici. Askeri 
· .: _' :k'itaat·ı . - i'lariıar·ı · · . 

Beher metres.ine biçilen ederi 85 
k~ olan 32000 metre arka çantalık 
bez kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. İhalesi 7 Nisan 937 çarşamba 
gtinü saat 14 dedir. İlk teminat 2040 
liradır. Şartnamesi 136 kuruşa M. M. 
Vekileti satmalma komisyonundan ~ 
lmır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel Anka.rada. 
M. :M:. VekUeti Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. "643,, .,1554,, 

Beher metresine biçilen ederi 57 
buçuk k~ olan 250 ila 350 bin 
metre yazlık elbiselik bez kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7 
Nisan 937 Çarşamba günü saat 15 de. 
dir. İlk teminat 11312 buçuk lira.drr. 
Şartnamesi on lira yedi kuruşa ko. 
misyondan alınır. Eksiltmeye girecek
ler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı
lı belgelerle birlikte teklif mektupla... 
rmı ihale saatinden en az bir saat ev • 
vel Ankara M. M. Vekaieti Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. "642,, ,.1555" 

.,d.s\anbul Komutanlığı · 
"~ in alma Komisyonu .:il~~l~rı 

İstanbul !Komutanlığı Birlikleri 
hayvanatı için 14 75 dönüm çayır kira. 

!anacaktır. Çayın olanların 31 :Mart 
937 çarşamba günü saat 14,30 da Fm- · 
dıklıda Komutanlık Satınalına Konıis. 

yonuna gelmeleri. "1675., 

7 inci Kor için bir çift fayton ko
tumu ile 4 çefit aaraciye malzeme· 
ıi açık eksiltme ile 29 - 3 - 937 pa· 
zartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarları 500 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
38 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda ko· 
mutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (1346). 

Gülhanc hastanesi için 21 dane 
Brüyet açık eksiltme ile 31 Mart 937 
çarşamba günü saat 15 te ihalesi ya
pılacaktır. Muhammen tutarı 980 lir~ 
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev. 
vel Komisyonda görülebilir. !steklile
rin 74 liralık ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplan He beraber ihale günü 
vakti rnuayyenindc Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisypnuna gel
melerı. (134. 7) 

ls.tanbul asliye ikinci ticaret mah • 

' kemesinden: 

Beyoğlu Sakızağaç Paşabakkal soka

ğında 27 No. da Takuhi Ohannesyan 

tarafından Beyoğlunda Tarlabaşı Ha • 

lepli sokak 21 No .. da Eleni Foka aley. 

hine (500) liranın tahsiline mütedair a

çılan davanın cereyan eden muhakeme 

sırasında müddealeyhe bir ay müddet. 

le ilanen tebliğat icrasına ve muhake • 

menin 30-4-937 tarihine müsadif cu

ma günü saat 14 buçuğa talikine karar 
verilmiştir. Keyfiyet tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur .... (V. N. 
21519) 

Cezairli gazi 
Hasan Kaptan 

Büyük Katerinanın gözdesi 
Orlofun gözünü nasll yıldırmıştı? 

Yazan: A. Cemalettin Saracoaıu 

.. 

Muh~s~ra tamam 60 gün sürdü ve retli bir diplomat olan Fransız stfirin• 
adadakı hır avu.ç Türk askeri düşmanın den de vaziyeti daha iyi görmüştür. 
karadan ve denızden yaptığı hücumlara Düşmanın bir avuç Türk denizciıi· 

mertçe karıı koydular · ı · · . · . . nın sav etı kar§ııınaa perııan atarak 
. Gazı Ha~~n kapt_an_ ~a~akta ıdı. L!· Limniden uzaklaıması lstanbw halitırıa 

kın koc~ :urk d~nızcısını düşman ami- ve saraya derin bir nefes ald.ırmıttı v• 
ral gemısınde boguşurken aldığı yara. artık herk b"' "'k T' , .. 
lardan ziyade Çeşme felaketi üzmü tü. . es uyu . ~~k dcnııtısınden 
Çeşme liman 1 d h 1 k 1 ş bahsedıyor, bu ıerefh ısım her ı~ıada 

. mc an er a çt arı ma- dolaşıyordu. 

sr hakkındakı ısnıtının nekadar yerinde 
olduğu anlaşılmr§, lakin ne faydaki ko
ca bir filo yanıp kül olmuş, devletin 
elinde hemen hemen hi11pir harp gemisi 
kalmamıştı. İşte bu yüzden Hasan kap. 
tanın kalbindeki hicran yarası, vücudun 
daki yaralardan daha fazla sızlıyordu. 

Orlof filosunun Limni adasını ablo· 
ka ettiğini haber alınca dayanamadı; 

yatağından fırladı. Dü§nian hakkın.da 

notunu vermiş planını hazırlamıştı. Ta
nıdığı Türk denizcilerinden dört bin 
kadar gönüllü topladı. Kiiıç ve tabanca 
dağıttırdı. Sonra bunları İstanbul ve 
Gelibolu kayıklarına yükledi, kendisi 
ide für kayığa binerek bir gece gizlice 
Limni adasına geçti. 
Düşman filosunun abloka hattını ya. 

np kayıklarla Limni adasına geçmek 
bile başlı başına bir hamaset ve feda
karlık destanıdır, Türk denizcisine has 
bir yiğitliktir. 

Gözü pek Türk denizcisi kilmandası 
altındaki fedailerin başına geçerek şa
fakla beraber düşmana saldırdı~ dal 
kılıç hücum etti. 
Düşman topçu, piyade ukerleri, 

bahriye silahendazları kale etrafında is. 
tihka.mlar, §ranpoller yapmıılıırdr. Bir
denbire yahn kılıç istihkamlarına atla
yan Tür]( denizcilerinin savleti karşısın. 
da §aşıratak perişan oldular. 

Türk denizcileri kahraman başbuğ
lannxn idaresi altmlda aslanlar gibi dö
ğüşüyorlar, ellerine geçen düı'Ilan as. 
kerini kılıçla, tabanca ile, yataağnla ye· 
re seriyorlardı. 

O gün teşrinievvı:lerin otuzuncu gü
nüydü. Ruslar Türk denizcilerinin de. 
Iirane hücumlarına dayanamadılar. A 
dada Rusların vücuda getirmiş olduk· 
ları erzak ve mühimmat yığınları Ga. 
zi Hasan kaptanla onun fedakar deniz
cilerinin eline geçti. Ruslar alelacele 
muhasarayı kaldırarak adadan uzaklaş· 
tılar. · 

Gazi Hasan Kaptan ikinci defadır ki 
Rus amirali Orlofu mağlup ediyordu. 

YERiNDE B)R TERFt 
Gazi Hasan kaptanın bu son hizmeti 

İstanbulda bir yıldırım tesiri yaptı. O 
bu delice denilecek kadar cesurane 
akınına çıkmadan evvel o zaman tstan. 
bulda Fransız sefiri olan ''Baron Tott,. 
zam3.nrn sadrazamını ziyaret etmiş ve 
kemali samimiyetle şöyle demişti: 

- Hasan kaptan isminde bir denizci· 
nin Limni adasrna kayıklarla, sandal- j 
la hücum edeceğine !dair bir şayia do. 1 

laşıyor, ben bu zatın hareketini mecnu j 
nane buluyorum. öyle kayıklarla koca 1 

bir filoya hücum edilemez. Deyhude 
yere asker zayi edeceksiniz. Fransız ; 
sefirinin bu hayirhahane nasih?tine sad- 1 
razam da: 

- Evet cevabım vermişti, ben de l 

Gazi Hasan kaptan bu yaman feda. 
karlrğma mükafat olarak kaptan d!rya 
nasbolundu, kendisine v~zirJllt piyesi 
veri1:ii. 

Koca deniz kurdu kaptan pap olmuı• 
v~zir olmuş ama dUıman dorı:uunaiUU 

büsbütün peritan ederek Çeıme v~ia· 

sının ini "-"mını alamamıı olması jen• 
disini rahatsız ediyordu. ÇilnkU Of.lof 
filosu elan o sularda dolatıyor, limanlı., 
rımızr tehdit ediyordu. Halbuki dütmın 
donanmasmİ sularınuıdan u11klı1tır

mak için elde avl,lçta harp ıemiıi yok .. 
tu. Binaenaleyh Gazi Hasan kaptın Lim 
ni muvaffakiyetinden ıonra İstanbul& 

döner dönmez derhal gemi tedariki için. 
hümmali bir faaliyetle çalışmaya oııla. 
dı ve İstanbul tereanesinde rmtrlıtı: bir 
halde duran birkaç kalyonu alc1!ee1e 

tamir ettirai: tllgiln ve Bar taraflann· 
dan da 10 tane çektiri tedarik etti. 
Adet.ı yoktan bir deniz kuvveti yarat

maya çalıfıyor, gece gündüz didinip 
uğratıyordu. 

Nihayet bu faaliyet meyveıini ver. 
mi~, birka) tane kalyonla yirmi kadar 
çektir~den mürel<kep deniz kuvveti .U· 
cud;ı. gelmişti. Hasan kaptan yoklan 
varcttiği bu gemileri lCendi teerU0eli 
gönülllilt:rile techiz etti ve derhal pupa 

yelken Akdenize çıktı. Bu çatma filo ile 
zamanının en kudretli bir donanmaıile 
boy ölçüşmeğe gidiyordu •. 

( Sotıu. warın) 

Beşinci icra llfem.urluğundtın.: Malı. 
cuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen torna, bıçkı, elektrik dinamo. 
su ve saire 1-4-37 tarihine tesadüf e. 
den perşembe günü saat 12 den 13 e 
kadar birinci açık arttırma suretiyle 
Ayyansarayda Cabi cam.isi ittisalinde. 
ki (97) numaralı dükkanda. paraya. 
çevrileceğinden talip olanların mahal· 
linde hazır bulunacak memuruna mü. 
racaatları ilan olunur. 

ZA Y! - Ankara vilayeti Kalecik 
kazası Saray mahallesi nüfusundan 
aldığım nüfus tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hlikmü 
yoktur. 

Kaya oğullarından izzet oğlu. 
Hüseyin Ka.ya 

~~~~~~~~ 

' 
OreloQ - Operatör 

D"· OSMAN ÖNER 
•, '!·. -·· · - ' • '·-ı "jıt~;_ı,.'.'' . ' . .• 

idrar ·yolları, Belsoğukluğu ve 
· ERKEKLiK . ::.•.:,~~~~:~~. 
Mua yenQ.f1.3ne: Hııbı;,~lıı!fııa. Anadolu lla ıı 

kor~ı 'ıurosında Arpıırj(tıri'.Han No. 16 
E v : lstlklı'll radde<ırY:ıdiz Sloema~ı· · 
y•o•n~n Tolıııt Apartımnııı :\:o. :S 

Hasan kaptanın bu teşebbüsünün fenni 
harbe aykırı delice bir hareket oıduğu. --K-===uR=-=u-=N----d-o_k_to_r_u __ 
nu takdir ediyorum. Ancak kendisi mu
vaffakiyetten o kadar emin görünüyor 
du ki bu arzusundan kendisini alıkoya

madım. 

Halbuki hareketin muvaffakiyetle ne 
ticelenmiş olması gösterdi ki bu eski 
denizci zamanın sadrazamından ıda, şöh 

Necaettln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 
muayene parasızdır. 

Akay işletmesinden : 
1 - Akay işletmesinin bir sene zarfında getireceği kömürlerinin !stanbula 

nakli açık eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme, 31(Mart/937 çarşamba günü saat 15 de idare merkezin.. 
de Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

. 3 - İstekliler 2250 lira muvakkat teminat getirecekler ve ihalenin kesbi 
katıyet ctm~ini müteakip bu miktar, bedeli ihale üzerinden yüz.de 15 şe ibaJ.i 
edilecektir . · · 

4 - Şartnameyi görmek ve tamamlcıyxc? !!ia.l.~A.t almak i&tiyenlerin her 
J gün idare levazım şefliğine . müracaaUan. (1167). 
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Pa Ki •• ı t<AlııTLARı ı<E'~ •• ! 
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usuz geçen gece 1 LUKA 
EÇECiOG U 

HER AKŞAM 
U:ıun mUddettenberi takdirkarlannı eşsiz sesinden 

mahrum bırakan biricik sanatk!r 

Fi VE Yeni 
ın,aat malzemesi 
Mağazası 

Galata Mahmudiye cad. No. 15 
Telefon : 49407 

Telgraf: Lukeç 

fj&!) 
ROL NiZAM 

Beyoğ
ıunda 

Telefon : 40227 

-:1e 
eserJeTP 

Saç.ları besler -

INe beyhude yere ıztırap çekiyor. Bir tek kaşe GRlPIN bu tahammül ı Kuvvetlendı·rı·r
edilmez ağrıyı dindinneğe kafi idi. ------- 0 GRlPlN: Gripe, bat nezlesine ve Dök Ü 1 m esini GÇaR!PlN: En tiddetli ha, ve dit 

ağnlanm keser. 
O GRlPIN: Soğuk algınlığından 

mütevellit bütün ağn, sızı, ve 
&ancdarı süratle geçirir. 

diğer nezlelere kartı çok müessir-

O ~~İPiN: Bel, sin·, romatizma keser 
a.ğnlarmda hararetle tavsiye edil- , ___ . Klm'-7ager 
mektedir. J 

• 

Mideyi bozmaz, kalbi ve 
böbrekleri yormaz . 

~·GruPiN: .. ii·~d;~ii~-·o~·"M~~~-:;·(;i;·;ik~;~·· .. ;ü;;i;~~;;····~;~~·i 
5 gerleri tarafından imal edilmektedir. s ................ _ ...................... _ ....................................................................... : 

H er eczanede bulunur. Fiyatı 7,5 kuruttur. 

Hüsameddin 
fam idrar tahlilı 100 kuruştur. Bil 
ır,ıum tahlilfit. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası kars:smcla İzzet - ~ Bey Ilanı. 

rm:zı:ısı"*w D r · .... · .. , ------1 s_t_u_n_b_u_l_ G_u_· m_ r_ü_f!_il ____ B_a_ş_nı_U ____ d_U_r~I U::"'.ğ~U;;-::-:o~~~~ 

N 1 Ş A N Y A N meros vapuru Lostromosu Simon oğlu Andon tarafından 29.l l>B-1'1'~ 
1 hinde memlekete gfünrüksUz olarak sokulan ve Fındıklı caddesind_e lt~tl 

Hastalarını hcrgün akşama kadar Eftata satılırken yakalanan bir siy.ı;,h kadın çantası ile bir iberenJne~ctı 
Beyoğlu, TokaH~yan oteli yanında ma'ıs .. ·n 1Sl8 sayılı kanunun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrası g~e 

1 
Mektep eokak 35 num:\ra1ı mu<'· m~ ·a-: rc'3in,. ve bir misli rayiç ı·1~'n1'"ti olan ~ liran~ suçlulard~an eÇbıJl tP 

ycnehan · inde tedavi cd"r. kqrc-r ver:lmit :r. Suçlu!ardan ~iınon oğlu Andonu~ ıkaıne~ı ':rrt 

Tel: 4.0843 p ı '?A'- 1 duğ . • lan tebliğ makamına kaim olm~ üzere usuleli 141. ::ı.~ 
gereğince ilanen tebliğ olunur. (16!14} 


