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StYJDlhı vaatlerlnde buBunduiu şu sıralarda 

Alnıanya harbe 
nasıl hazırlanıyor 
Fransız nazırı P. Bonkur buniı 

izah ederek diyor ki : 
ispanyadan sonra 

Çekoslovakya tehlikededir 
r .. Ai~·;;;~··;;:·;~;~:;:;-;;7s;;~;;·~~~·;;~;:~: .. ;;~ h:;;;:;-;;~:;;;-;~~~~ov;;;·] 
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Alman ordusunun ptştarı pro-
paganda şimdiden işe başladı ,,, 
Oder nehri · ı ~~~~~~ 

O•erW,den t 
tayyare ~ 

geçmesi neden 
yasak eclllldl '? 

(Ya..""t8ı 10 tmcuda) . 

Pol Bonkurun verdiği direktif i le yapılan h4rita. 
1 - Almanlann Polonya hududundaki tahkimatı (bu taraftan myyareU!. 
rin geçmLJ3' menecUlm~tir ) . 
! - .Alm.anyanan Çekoslovak huilıufonda esrarengiz hazırlıklarda bulun
duklan ve taamız edecekleri tahmifl edUen mıntaka. 

1 

3 - Almanlann Fra113a h"dudunda yaptıkaln büyük tahkimat. 

4il Mtı esrarengiz görül.en yaşlı bakire M«ryanı HeıJeoanlı ifşa.atta oolunan Fransız 
enin bir kızı boğazından yara• Nazırlann®n Pol Bonkur Donanmamız 

manevrada izli teşkilat Tenkll edllecek 

Şayiaları etrafında 
resmi makamlar 

ne diyor? 
Evde araştırmalar 

devam ediyor 
(YGAtı 10 uncuda) 

Ro:ra.ıyada dahili asayişi temhı 

hususımda ~kilin yard11ncısı 
olan Genercı'l Marin&ku 

(Yazısı 10 uncuda) 

. Evvelki gün Karadenize çıkan muh· ı "::izle diğer harp gemilerimiz Karade-~ 
riplerimiz ve denizaltı gemilerinden nıze çıkmıılardır. 

sonra dün de Yavuz harp krovazörü - (Devamı 10 1lncuda) 

ispanyada harbin son vaziyeti 

TOLEDO 
ASiLERDEN 

kurtuluyor 
(Ya.ft tr ...,,.I • 



lsviçreye verilen 
Son dört yıldanberi Almanyanın her hareketini dikkatle takip eden 

İsviçreliler, Hitler tarafından verilen teminata fazla inanmış gözükmü
'YOr!ar. 

Şimaldeki komşunun :mütemadiyen harp planlariyle uğraşması gUzel 
:tsvıcre vatanını harap olmaktan korumak istiyenleri bilhassa iki yıl ev
vel bir hayli işkillendirmiş ve İsviçre adamakıllı silfı.hlanmaya başla. 
mL~tı. Geçen yılın Tem.muz ayında ise Federal meclisin birdenbire 130 
milyon türk lira.sına yakın "munzam ve fevkalade bir harp tahsisatı" 

kabul etmesi alman ve alınacak olan askeri tedbirlerin ehemmiyetini gö. 
ze vurmuştu. 

Almanya büyük erkanıharbiyesinin Fransayı mlidaiaa eden me§hur 
Majino müstahkem hattını yandan vurmak istediği gün İsviçrenin Fran
saya "tabii bir müttefik" gibi yardım edeceği, uzun sulh ve refah asır. 
larmdanberi ilk defa olarak İsviçreli erlerin silfı.hlı vatan mlidafaasına 
girecekleri, ve trampet ateşlerine, mitralyöz taramalarına, hava hücum
larına. seve seve göğüs gerecekleri de söyleniyor. 

Tayyarelere tabiye edilen en esrarengiz topların ve motörlü harp va
sıtalarında kullanılan en mükemmel ihtirnların İsviçreli mühendisler ta. 
rafından keşfedilmiş bulunması İsviçreli zekasının silahlanma yarışında 
ufak bir rol oynamadığına delildir. !sviçrc vatandaşının Giyom Tel macc. 
rasmdan aldığı manevi kuvveti zerre kadar kaybetmemiş bulunduğunu 
ve güzel asker olabilcceğinl iddia edenler az değildir. İsviçre ordusunda
ki bir alayın Alman ordusundaki iki alay derecesinde bir "ateş kudreti" 
ne sahip bulunduğu da. rivayet ediliyor. 

Demek oluyor ki Alman erkli.nıharbiyesi Majino hattını tetkik eder. 
ken artık küçük İsviçrenin büyük harp kıymetini de hesaba katmak 
mecburiyetindedir. Acaba Hitler'in İsviçre konfederasyonunun eski reisi 
Doktor Şultes'e: "Her zaman, her ne olursa olsun Almanya !sviçrenin 
mülki tamamiyetine ve bitaraflığma riayet edecektir,, demiş olması da 
bundan mıdrr? 

Kimbilir? Belki bundan, belki değil. Ve temenni edelim ki Almanya
nm güzel İsviçre hakkındaki hakiki di.l~Uncesi de bu olsun. Yalnız bil
mem neden dün Paristen gelen Le Journal'de okuduğum t;u satırlar be. 
nl bir hayli düşündilrdü de tercümeye lüzum gördüm: 

"Umumt harpten iki yıl önce o vakitki Almanyn.'nm Şefi İmparator 

Vilhelm İsviçreyi resmen ziyaret etmiş. Zamanın ressamlarından biri bu 
ziyaret münasebetiyle bUyük bir resim yapmış. Bu resimde imparator 
İsviçreli bir nişancıyla konU§tırken gösteriliyor ve tablonun altında da 
eu muhavere okunuyormuş: 

İmparator - Diyorlar ki !sviçrede 100,000 mükemmel ni§allcı var. 
mış. Ya ben 200.000 Brandeburg'lu avcıyla gelirsem; o zam.an ne yapar. 
smu~? 

İsviçreli - Kolay. Herbirimiz siHUılarımıza ikişer fişek süreriz, meae.. 
le kelmaz!" 

Fransız gazetesi bunun altına fiU fikri llA.ve ediyor: 
"'İsviÇrenin biüı.raflığmt koruyacak en iyi vasrts. t.Svlçı-enfn vatan

perverliğidir.,, 
Hitlerin temlnatmdan sonra lsv1çrenln silB.halnmaktan vazgeçmesi 

beklenemez tabit... 

930.mG.aulmcuı : 
Edebi bir 

baskın mı var? 
11.atUılık gıızeteıerdM blı1ııdo au prlp 

bnbcr:I okudum: 
''Babıtillyi !ethe gelJyorlıırl. 
"1ııttt1ğlmlzo g6ro Ankannm genç edeb1_ 
yatçıları lsttınbulu fethe gelJyorl&.rmJ§. 
Bo.bıAlldckl (aanıı.t snnat lctndlr) zlluıiye_ 
tln1 ltökUnden silerek lsto.nbul dleminde 
yeni blr edeb!yatm temellerln1 kuracak. 
larntı§. Birer kas1dec1 addettikleri Babı~ll 
yazıcılnnnı bugUnkU mevkllertnden ta.rdoe 
ederek Ankarn caddeslıı1 fethedecekıermı, 
Anlrorolı genç edebiyatçıları d!lrt gözle 
bekliyoruz ... 

Ne derslnlz? 
1\ley'\11.lıoşu A l.s:ıroyı, sel b:ısar, Ma.r<llDe, 

Slh-ruın ı;eldrge ve plyııttı dWdttınl:ırma sı. 
nele llsUBUr gibi bizim caddeye do gtlnlln bl. 
rinde "biz cdeblyntt.ıyız,, diye nara c.t.an ga_ 
:rlp bl:r lı:n1llcnlıı aalchrcbğnu görecek mlyiz? 

Olup mn olar. Dllnyıı. hnll bu! Yazılarını 
koyan ınecmnahı.rm Dllunı.m lr.ığlnmıa ve 
Cebecl evlerine kııdnr blle, yn.yılrıındrğnu 
gören '\'e Ud satır yazmca edebiyat yapıyo_ 
rum '\'ehmlne dllşen bazı gcnı;lc:r: 

- r.Indemld yıızılamnız gitmiyor. Biz '1. 
deriz! 

DcyJp pelctLIA yola dllzWeblllrler. 
Anlmrad:uı lstanbtıla gf<llp gelme bilet 

nlm.alrta.ıı kolay ne '\ıı:rdır '? 
Hey gldl dllııya hey! Biz dllnyaya yayı. 

lacak edebi şöhretler doğm:ısmı, dllnyayı 
rıunooecek edebi btr Ttırl• hckemonyası ku. 
rulmnsmı vo ycnl nesillerin de (kn:rmca kn. 
dcrlııce) bu mahteşem Çl1b:ı.lııyışm rol aı. 
rn:ısmı bt'Wcrkcn h:ı.km bele 1JU gcnı; ncsll 
nelerle meşgul? 

lst:ınbulan cd~blyııt ( !) merl<ezlcrtnı 2ap 
tctmcktcn lroby ne vardır ve bu ne l<ad:ir 
lcUttık, ne lmdar :zavallı. ne lmTlır bUcUr 
\'O bodur bir lhtlmq-ılrtır ! 

Hem ''yeni blr cdcblyıı.t,, m temellerini 
lcumınk fı;ln ı tııııbula kadar gelme~ göze 
nlm:llc neden? Ncd n L-u znlımct? Bileğinde 
bir altın bllez!lt ve ltıı.fnndn. bir mumlulc bir 
ısık '\'IU'S!L ey gene! Bıılunduğıın yerden kı. 
mıldn.mağıı. \'6 b:ı im bir dD lı:ull!ı.nmnfa ıu. 
zum yo!c. S:ınl k:ılcmc: 2:1 sa.at ııonrn dllnya 
cslrinatr: \'e Il3bı!lll ycdl!lnden yetmişine 

lmd:ı:r unl t:ılülc'le b:ı.,Jayncak, lzlnllen ytı_ 
rllyttt-ktlr. 

Edcbiynt snv:ı.,mın mcyd:ın muJuırebe$1 

böJle yı:.pılır ve bUJlc bir ııavıısta kalemin 
3nl,;nl:ı.ync:ı!t esir, burnum\ beıı :dnclr takıl. 

~EKiP GVNDVZ 

Yunan Kralı 
Giride gidiyor 

Atina, 4 (A.A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: 

Kral ikinci Jorjla başvekil Me· 
taksas cumartesi günü Girit adasına 
hareket edecekler ve başlıca şehirle· 
ri ziyaret ederek bir hafta kadar ka· 
lacaklardır. 

Gazeteler, Giritlilerin hararetli 
davetleri üzerine vuku bulacak olan 
bu seyahatin hususi ehemmiyetini 
kaydetmektedirler. 

Çocuğunu hastaha
ne k yapan b~r adam 

Kasımpaşada oturan Mustafa ismin. 
de biri. 13 yaşında Muzaffer adındaki 
oğlunu bayıltıncaya kadar döğdüğil 
zannile zabıtaca yakalanmıştır. 

Polis Muzafferin sıhhi vaziyetini teh. 
likeli göıfdüğünden hastahaneye kaldır. 
nuştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

mış Ilotıı.ntoıu kölelerden daha muti olur. 
Zira gönWden \'Unılmu:; ve giinlllndeu kav. 
rnnnut§ır. 

Fakat Babıtıll;\1 uıptetmck için IlabıAllye 
kadar geldin mi h:ılln berbat olur dclil<an. 
lırn. 

B:ı.bıtill öyle bir öluıcdlr ki ynpışnnUr ko. 
Jay kolay kurtul:ım:ı?.b.r. 

Elhazcr ey :;irin \'O tccrUbeslz serte kuş_ 
lan! 

isken 
dinin 

ENSAnt BtJ'LEND 

er Fahred
bir cesaıret:! 

Dostum tskender Fııhrcttln ı bu derece 
cesur o!du~:ıu bllmezdlm doğrusu. 

"Yeni cdeblynt,, gnzcte.slnln son El!l),Smcb 
"1936 ) ılmın OO"bi mahsulleri., inden lınhs. 
ederl.aıı yn:r.dığ1 t;u cUmleye hnltınız: 

"Bn 3,1, cdeb! mahsuller bclmnmdan yııl_ 
nız blule dl'ğll b:ı~ka m<"mlelteUerde de ı;olt 
\'Crlmll geçmı,tır.,, 

Be blr:ı.derlm, bunu olm:lu'ttnn ııonr:ı, 

süyle bana ne )'llpayım? GUJeylnı mi, nğl:ı_ 
yarım mı? 

Eğer bUtUn dUnyıı.clı bu yıl edebi m.:ıhsul 
blzdeltllerc beıızlyo:rsn. yandı dUnyn! 

Do!tum t'kende-r Fıı.lırl"ttlnln bu r.8S!U'Ctl. 
nl bir nl~ıuılıı tııltil etmemizi teldlf P.diyo. 

KARA DA\'UD 
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renın deniz 
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ı u y r 
z rfında 82 h 
inşa edilecek 

Ağız 
şapırdatan/ar 

Hitler'cilerin, Yahudiler aleY~.~d~ 
ki iddiaları arasında bir ee §OY ~ 
vardır: "Bu adamlar, yaradılış} . 
icabı, yemeği ağız şapırdatınadaJl Yt; 
yemezler.,. Yahudiler a.rasın~a te~k 
temiz, efendi efendi yemek yıycn çriJl 
adam gördüm ... Fakat Hitlcr'cile t 
ağız şapırtısını büyüle bir k~~~~~ 
bir barbarlık eaymalan - ötckı ıd 1 

İngiltere ve Amerikanın yeni deniz 
bütçe ve kadroları katiyet kesbetmiştir. 

İngilterede 937 senesinin deniz büt. 
çesi tahminleri 105,065,000 İngiliz li. 
rasma baliğ olmaktadır. İnşaat progra. 
mı mucibince 3 zırhlı, 2 tayyare, ge. 
misi, 8000 tonluk 5 kruvazör, 5300 
tonluk 2 kruvazör, 16 muhrip, 7 tahtel. 
bahir ve 47 tane muhtelif harp gemisi 
yapılacaktır. 

Bahriye bütçesi tahminlerine ilılve 

edilen mülahazalarda bilhassa bahriye 
efradına 11,000 kişi daha ilave eldilece. 
ği zikredilmektedir. 
Amerikanın deniz projesi 
Amerikada bütçe komisyonu önli

müzdeki yılın deniz bütçesini tasdik 
etmiştir. Bütçe, şimdikinden 35,870,000 
eksik olarak 526 milyon 555,428 dolar. 
dır. 

me 

Almanyanm Londradaki büyük 
elçisi Von Bibbentrop'un lngilterede 
yaptığı müstemleke talebinin aka
binde Leipzigde söylediği nutuk ln· 
gilterede derin akisler uyandırmış-
tır. 

Dün Avam Kamarasında heye
canlı bir celse yapılmış ve evvela ln
giliz hariciye nazın Eden bu nutka 
cev~--verere lngilterenin, herhan
gi ~ir müsteml~enin Almanyaya 
iadesi talebini 'tlazan itibara almağa 
amade olmadığını söylemiştir 

Edenden sonra liberallerden Man· 
der, söz almıştır. Bu zat, hükume· 
ti Çekoslovakya meselesi hakkında 
daha açık beyanatta bulunmamış ol· 
duğundan dolayı, muahaze etmiştir. 

Amele fırkasından Henderson, 
İngilterenin taahüdatı, Fransa ve 
I4elçikaya ve atta Almanyaya mün
asır kaldığı takdirde Ahvrupada em
niyetin zaman altına almamıyacağr 
m söylemiştir. 

Austen Chamberlain, yeni mi· 
saklar akdinin zaruri olduğuna kail 
değildir. 

Yeni inşaat arasında 937 tayyare, 2 
balon, 8 destroyer ve 4 !denizaltı gemi
si vardır. Keza 2 zırhlı, 3 tayyare ge. 
misi, 11 kruvazör, 48 destroyer ve 16 
denizaltı inşaasına devam edilecektir. 

Yapılmakta olan gemiler 
Londra : 4 (A. A.) - Deyli Teleg. 

raf gazetesi, deniz bütçesindeki rakam
lar hakkında tefsiratta bulunarak, halen 
148 harp gemisinin İngiliz tezgahların. 
da inşa edilmekte olduğunu bildiriyor. 

5 Zırhlı, 21 krovazör, 5 tayyare gemisi, 
49 torpido muhribi, 19 denizaltı gemisi, 
3 depo gemisi, 24 şalupa, 2 sahil muha
faza gemisi, 3 topçeker ve 17 avizo. 

Bütçe ile derpiş edilen 7 devriye 
denizaltı gemisi 1100 tonluk olacak ve 
bunlarla birlikte İngilterenin hizmette 
70 denizaltı gemisi bulunacaktır. 

? 
1 

.Bu zat şöyle demiştir: 
"- Muhtelif milletler arasında 

mevcut olan itilaflar kafidir. Ancak 
bu milletlerin bu itilaflar ahkamına 
riayet niyetinde olmaları lazımdır. 
Mesele, muahede veya misakların 
kifayetsizliği deği~ bunların ahka
mına kafi derecede riayet edilmeme
sidir.,. 

Chamberlain, muhaliflere hitap 
ederek, "Çekoslovakya veya Dnnt
zig halkına yardJm elmek icap eyle· 
diği zaman İngilizlerin adım atrnıya
cak1armr,. haykırarak söyleyince, 
kamarada büyük bir heyecan has1l 
olmuştur. 

Bu bir tehdit mi ? 
İngiliz gazetelerinden Morning 

Post gazetesi Yon Ribbentrtopun 
nutkunda lngiltereye karşı yapılmış 
bir tehdit görmektedir. Zira bu nu· 
tuk eğer müstemleke meselesi uz -
laşma yolu ile halledilemezse Al
manyanm kuvvete müracaat sure
tiyle projesini tatbik mevkiine koy· 
mıya karar vermiş bulunduğunu 
telmih etmektedir. 

te 

h ıde -larına husumet duyduğum a 
çok hosuma. gitmişti. uı 

Ağız şapırtısı cidden ~a.ınn:,it 
edilmez bir §eydir. Ses halınde edi· 
pisliktir ... Herhangi çirkin, ikr~ ek 
lecek bir şeyden gözlerinizi çevifirul
kurtulabilirsiniz. Fakat kulak yuın ııı 

'l k' 1 Aw aftpJrtıSlll m.az, çe•Tı mez ı... gız ~ nıı.• 

teca vüztlnden kurtulmak için ya, .r-1• . kif' o 
yalnız yaşa.maktan, bir ''mute değ· 
mak~n.n başka çare yoktur. Od~. tülU 
me babayiğitin harcı mı, ~~ 
çalgısı olan lokantalıı.n tercih 
ler, kim bilir? belki ornlara ağız 

1 
~ 

pırtısı duymamak için gidiyor :
0

: 

yoksa yemek yerken tatlı tatlı iyi 
nuşm.anm cazba.nd dinlemekten 
olduğunu tasdik etmiyecek insan ta
savvur olunamaz. A .. 

. d""' Ağız şapırdatmak, kendileri.il en· 
başka kimseyi dUşünmiyenlerin, k ın 
dilerini dünyanın merkezi sanan.la! er
harcıdır. Ağız şapırdatan JdınScl i· 
den her tilrlü fenalık gelebilir dcıtl 

•. .:ıı~ bit 
yeceğim; fakat onlardan bll.r-- ·u 
fedakarlık beklemek de doğrtı dcg rı. 
dir. Herhangi bir zevklerinden, ı::1:1: 
faatlerindcn vazgeçebilecek a.dllIIl 
salar, bir evde veya bir lokantada.~; 
raber yemek yedikleri IDnıSelerı ıı.ı 
iğrendirmemeğe çalışır; lokm~ı b• 
ağzı kapalı olarak çiğner, çayını, ~a.· 
vesını höpürdetmeden içer. ~~. UP 
darcık seyi kendiliğinden au.ş~ b\1 
yapmıyan, cemiyet için ken~~nı bit 

kadarcık bir sJkmtıya sokmıyan 
kimse, bilyilk değil, bUyllkçc bir feı11-
gate nasıl razı olur? 

Hakiki medeni, kültür sahibi ads: 
kendisi gibi başkalarının da yer ~ıı.· 
zilnde rahatça yaşamak ha.kkilll ·giJl 
bul etmLs olan adamdır. Bunun ~ ıı:ı 
de her hareketinde: "Bu bcninld~rtı.. 
zevkli bir şey ama. aceba Ya.ııı:1 di)'«' 
leri rahatsız etmiyor muyuın ·" d~ 
düşünür. Ağız şapırdatan, ıı.ğzın s.tı1 
daha başka gUrültüler çıkaro.D1 a:nır; çok okumuş, alinı bir adanı o a JJ1e" 
fakat ilim onun dışında kalını~ •. tit• 
deniyet, kültür içine i3liyenıemı~iŞı 
llim onda asıl vazif csini görenıe}<tit· 
yani benciliği öldUremcmiş de?Xle.Mo9 

Nıı~ 
--.,.-v-e~k- ili-

ıye . 
e 

edi 
k·kıerı 

Kaya bir k8t 
g· n A anada kalııc:ıı· 

Cenup vilayetlerinde sey~att:rnuıııl 
lunan dahiliye vekili ve partı p.d~ 
kitibi Şükrü Kaya dün Mers'inderıonılrı• 

Fra sa a ise ltalyanın h45A gayrı 
memnunlar arasında gör.inmesi 

hayretle ka~şı~andı 
Ada istasY ._,, 

naya vasıl olmuştur. na b:ıJ.ılc D> 

ela, Hüklımet erkanı ve çok kala rı c:ıs· 
halk kıi.i.tlesi tarafından karşılS:ıur.aJ\ 
hiliye vekilimize orada hazır . ıerdif· 

Londra 4 (A.A.) - Büyük Fa~ist 
meclisinin tebliği büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Evening News gazetesi, 

İtalyanın Avrupadaki vaziyetin şimdi. 
ki kararsızlığı karşısında icap eden ih
tiyat tedbirlerini almakta olduğunu 

yazmaktadır. 

Morning Post, Büyük Faşist mec. 
lisinin kararını tngilterenin teyakkuz 
ve intibahı ilzcrine İtalyada hasıl olmuş 
bir aksülamel diye tarif ve tavsif et. 

mektedir. Bu gazete, yeni emirnamele. 
rin hükümetin emrine amade kıldığı 
ihtiyat kuvvetlerinin 8 milyona baliğ 

o.Juğunu hesap etmekte ve 1talyada 
İngiltercnin programına mümasil bir 
program tatbiki mevzuubahs olmadığı. 
nr, çünkü italyanın milli müdafaasına 
ait tcrtib::ı.tr ikmal etmiş bulunduğunu 

yazmaktadrr. 
f spanyol asileri intizam 

unsuru imiş I 
Berlindcn verilen hnberlcre göre i:ıe 

Almanyada siyası ınahafil Almnnya, 
Fransa ve "Fa§ist İspanya,, nın dünya 

yüzünde birer "intizam unsuru,, olduk. 
larım beyan etmektedirler. 

kd. etınl§ . 
Hataylılar bir buket ta itil 13eıedl • 

Şükrü Kaya dün vilayette. y•P· 
tkiklCf 

yede şehir mezbahasında te .. a~tiif• 
· e doJUll l • tıktan sonra tekrar Mcrsın Av?> 

tekrar 
Oradan Tarsusa gidecek ve "n ~rJ3• 
naya döndükten sonra birkaç gu 
nada kalacaktır. 

Almanya, Bertin • Roma mihverinin 
salabetini ilan etmekte ve buna Pa • 

ris. Prague • Moskova mihverine mu. 
kabil tutmakta berdevamdır. Fakat 

İtalyanın dün büyük Faşist meclisinin 
ittihaz etmiş olduğu kararlam~dan an. 
!aşılan Akdenize ait emperyalizm te. 

. k =:-:::::============::::::~==;;. ~J1{İÇ mayüllcrıne açı ça müzaheret etmekte - . ktedıf· f 
tereddiit eylemel~tedir. Çünkü bu te. zarurctile muhik gösterılıne ·stt'llc11l 

şüphesiz doğrudan doğru. ya~ 1
kat ı~ 

mayüaer, kendisinin menafiine bigane d rB 
olunan millet, İngilizler ır. 

görünmektedir. ıı--

ı gilizler, yalnız değildirler.,, 'J'ııbO 
talya haH'i gayn memnan mu? Oeuvre gazetesinde Mııdatn 

Frnnsız gazeteleri ise Roma • Berlin is, şöyle !diyor: . vertitı 
mihverinin ani olarak takViyes~nden ''Fransa Hariciye nezaretı, ırnast~ 
hayretle bahsetmektedirler. istikametine doğru düetnn :ıcırı rı si>'ıı-

I.e Journııl, diyor ki: dan müteessir olmu~tur. t~ıra 0ıoı.ı~ıs 
''İtalya bir kere ,daha mutmain dev. setinin kararsız ve müterne~çscrıesift' 

letler sınıfından ı:ıyrıl:lralc gayri meın. doğrudur, fakat Musolini, 93 )tİC: ,01'-
nunlar tarafına geçmektedir. Dümen, de Fransayı müşkül bir ıne" 

k ~ pc garip bir sertlikle kırılmıştır. Alda. muştur. •111 t'..-1 1 b• • • tere et-e erdeki gerginlik, para ve iptida! Fransa, i~l §ıktan ınnı J<abele 
maddeler ıitibarile zengin olan milletle- lindir: Boyun eğmek veya ınu 
rin bir taarruzuna mukavemet etmek mek.,. 
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~~-~Jii!ı: 1 
~ &DiltY<dlftleıre <dlli:lJş ... , 

1 aıırn ValhHYJ(d}ftDeral 
rlcçılık n • . . a.be old azanyesırun ne s §ey 

~:~unu konuşuyorduk. Ve tanıdığı.. 
&ela • ç kardeşten misal alıyorduk. Me. 
ıa.. 1

!te bir aile ki, ana baba bir evlat-
·ınrn b" . . 

gll3. ırıncısinde bariz bir mogol hu-
A.~~et~ ~ar, ötekinde Slav, ötekinde 
~da tıpı: ... Halbuki, bunlar, dört ba. 
Ilı bi~ben Türk oğlu Türk oldukları
keıı Yorlar ... Bunlan, ırkçı mcmle
dct~rdc olduğu gibi, hudut dışına tar. 
~iri ~Ye kalksak, nereye göndermeli? 
tüs~·~ıak şarka, ötekini şimale, liçün. 

l u de cenuba mı? 
rkıa .. · ··· 

l'a•' ~ı. r 0 Yle karr;m~ ki, - diyorduk. -
"·1 .. ı ı· tcra ~ıırngelse, feleğin çenberini 

ltıc1t ~~~ı~:nek, zamanı tersine işlet. 
:ı~n '

1 
UyUk adamları küçülte kücülte ... , c e . . ~ 

harı , rtn'n karnına sokmak, sonra, ci-
kc}ir babaıann fethettikleri memle-

"Ctdc k 
}'aSaJ n iZ alma)anru menedecek 
asır ar ~ıkarmak lazım ... Ve bunu kaç 
Cdcr gcrılere doğru tatbik etmek icap 
,aıı:an Allahım, kimb:lir? ... Ve o 
ltıli:nb .. bile, bir ırk safiyeti elde etmek 

l . .ın IniidUr? ... 
Strnizd"n b' . 

- ~ - ırı: 
aı ilrrı sascn ırkçılık nazariyesinin es:ı-
di. _ ~ tlcği}'. siyasete istinat eder! • de
l'apıı ahudılere muziplik olsun diye 
di d;ıı ... Ve eminim, bu da bir Yahu. 

_ :\'cresidir. 

/\r ~ııah Allah ... 
_ kada~rrnrz güldil: 

ltınıı Öyle Ya: Yahudilerin tarihine ba
'hııa" ı°nlara en büyük muziplikleri 
ta§la nar kimdir? Gene kendi millet
ııtııı l'l,., Mesela, Hazreti İsa'yı dü~ü-\ . ... n· 
'Y!Uııc •• 12tat Yahudi olduğu halde, 
ltard 'lilığin belini kıracak bir din çı. 
.ı ı.. :Bı" • -.u1tlla· .ıtün b~eriyeti Yahud:lere 
"i.talllan etti. .. Bu yüzden, zavallılar, 
bir b rıru terkettiler ... Dünyanın dört 
dıı1il.rUtağında serilsefil, sergerdan ol. 
~n "· Nihayet, "para biriktirip zen
~ta1.01Up kendimizi toplıyalım bari ... 
\t •tn k' . 
11:\ııa, •\ sıyaset saltanatınuz yok, 
llıı ~Saltanatımız olsun!" dediler .•• 
~ıı't .. ~:le:inde de muvaffa'k oldular •.• 
~llcri~~tn kapitalistler, burjualar, ken. 
1fürind "?\ zuhur etti... Bu sefer de, 
~il.tks ı eıı Yeni bir Yuda çıktı : Karl 
t(iJ İi.f:·· İ3czirganlann canına bir üfü. 
ltıayc~tdU ki .. Sosyalistlik, ldevlet ser. 
So,,.l'ct tlığı aldı yürüdü ... Kavmi atik, 
};'~kat, b~Usyada yer etmeğe çalrştt .. . 
~ır Ya U:Yrun Trocki'nin muz:pliğini .. . 
\'~h nlı"' tn ~ B" .. k . ." ~il -s anevra ... • utwı omıser 

dılerı er, Patır kütt:.ir kurı;una diziL 
halı;~·· CiörUyorsunuz ki, Yahud:lerin 
le~bt la beta getiren gene kendi

0 

mil
tu fı' tıdır. Onun icin, ıpka sanılan 

ı:ra • 
ctn~!ın/1 Yabana atm"mdı: tehcirler 
hic c!c :ı l:ritterci meşahirden çehrece 
ta.:·ı.ı .. A.ırnana benzemiven bir propa-
d t nı . 
c \'ah ~ }'akasma yaprşmr31ar: "Sen 

dcrıı·ııc Udıliğini inHr et bakalım ... " 
ttla rı~ r ... 'Yukardanberi anhı~tıkları-. «tara 1tha11ı de'"~· hiç de yabana atılacak bir 

1 

gıt. .. 

Soma<91aı 

Bir köy halkı 
birbirine girdi 
Altı yaralı, bir ölil 

var 
Somada bir köy halkı birbirine gir. 

miş ve birçok kimse ölmüş ve yaralan.. 
mıştır: 

Somanm Tekeli ış1klar köyü bir za. 
mandanberi iki parti halindedir. Yeni. 
den muhtar seiilmesi icap etmiştir. A. 
ralarında bir türlü anla§amamaları üze. 
rine de karakol kumandam Mehmet on 
başı intihaba gitmiş, iki taraf barışarak 
.iyi bir intihap yapmı:ştır. 

Fakat uyuşmuş görünen köylüler 
jandarma gidince aralarında tekrar mü. 
nakaşaya b<!şlamı;ıla~dır. Yakınlardaki 

Değniş köyündeki düğüne gidecek köy 
delikanlıları gelin alayında çekil~ek 
fü:::re köyün bayrağım götürmek İ!;İn 

iki taraf olmu§lar, bu s:rada köyün ih. 
tiyarları bayr<ıksrz gidilmesini ileri sil. 

rcrek ihtilafı hal ve bayrağı odaya ki. 
litlem'şlerdir. 

Bu kilrara razı olmayan bir taraf di. 
ğcr tarafa sal:i·rmrş, bu l:avgaya kadın. 
hr da karışarak köylü iki taraf olmuş 
ve sopalarla, taşlarla, b:çaklarla birbi. 
rine girmiş ve bu arada bir· kadm ve 
beş erkek bıçakla yaralanmıştır. Yeni 
muhtar da yaralılar içintdedir. Bunlar. 
dan ba§ka damadı İbrahim ve kardeşi 
Ali tarafından vurulan Mehmet çavuş 
aldığı yaraların tesirile hemen ölmüş • 
tür. 

lkttsat odaları 
kurulması protesl 

Ticaret adalan yerine iktısat o
daları kurulması için bir proje yaprl
mrş olduğunu yazmıştık. Öğrendi
ğimize göre bu projeyi son defo tet
kik eden lktısat Vekili Calal Bay::ır 
bunun bir defa daha esaslı bir şekil
de etüt edilmesini münasip görmüş
tür. veı~i!in tensibi üzerine veka
lette bu kanun projesini tetkik et
mek üzere bir komisyon kurulmuş· 
tur. 

Öğrendiğimize göre lktısat Ve
kaleti ticaret odaları tamamiyle bir 
devlet müessesesi hnline getirerek 
teşkilatlandırmak dü~üncesindedir. 
M~amafih henüz kati olarak vcril
mi~ bir karar yoktur. Muhakkak o-

. lan cihet Ankararla bir merkez ku
rularak odaların buraya ba[-b.nması 
lrntilcşmcsidir. Odaların adedi dr 
Türkiyenin ayrrlacnğı iktısadi mmta
kalara ve miihim ihraç limanlarına 
göre tanzim edilecektir. 

Karabü 
Dünyanın en büyük demir ve 

çelik fabrikalarından biri o~acak 
Karabük demir ve çelik fabrika- ğız. İkı sene z~:fmda inı;aat tamam· 

larmm inşaatını idare edecek Bros· bnacaktır. Önümüzdeki haftadan 
serd firması müdürü Mackenzie dün itibaren rnuhendislerimiz kafile hn
şehrimize gelmiş ve akşam berabe- linde Türkiyeye geleceklerdir. İlk iş 
rinde Karabükteki inşaatı idare ede- olarak Kmnbükte mühendislerimiz 
cek. mühendislerden \V. S. Rawbin. için evler y~pacağız. lleride An!rnr:ı 
J. B. Selway ve Roberts olduğu hal- ve İstanbuld:ı bürolar açmamız ihti-
de Ankaraya gitmiştir. mali de vardır. 

Grup müdürü Mackenzie bir Ti.irl;.iyede inr.a edeceğimiz de. 
haftaya kadar tekrar Londraya dö- mir ve reli!; fobrikasI en modern mi
necektir. Heyetin diğer a~aları Ka- yarlar üzerine kurulacak ve dünya
rabük' e gideceklerdir. nın en büyiik çelik ve demir fabrika 

~r~p ~üdürü dün gazetecilere larmdan biri olacaktır. ilk devrede 
de":~ştır ~~ :k .. iki, üç yüz: kador Ti.irk işçisi kulla-

- ır aç gun Ankarada b.1- nacaaız. 1n~aat bittiği zaman bu 
dıktan son:a Karab~ke giderek mar miktar üç bin, belki de daha fazla c
trn on beşıncle faalıyetc başlıyaca- lacaktrr. 

lnl<tlao 
lı 

enstitüsünde 
llü n 11 k ders verildi 

Üniversite edebiyat fakültesine bağ~ 
lr olarak tesis edilen inkılap enstitüsü 
dün bütün hazırlıklan ikmal edilerek 
açılmıştır. Dün ilk dersi eski Maarif ' 
vekili Hikmet vermiştir. 

Yeni enstitü şimdilik üniversite kon.. 
ferans sJlonunun bulunduğu binada 
yerleşmiştir. 

Önümüzdeki ders senesi başmıdan 
itibaren eski harp malulleri cemiyeti 
binası inkılap enstitüsüne devredile. 
cektir. 

Burada yeni bir bina da vücuda ge. 
tirilecek, binanın alt kısmında geni~ 
bir salon yapılacaktır. 
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GEÇEN SE~ BUGUN 1'l"F, OLDU f 
şt,hane taciasmm heyecanlı bir ke~fi ya_ 

pıldı. 

Sümer Bank şimdiden işçi kay
dnia başlamış bulunmaktadır . ., 

Kerestecilerde yeni 
yapılacak hal 

Belediye, KerC$tecilerde evelce 
yapılmış olan meyve haline ilaveten 
yapılacak sebze hali için hazırlıklara 

başlamıştır. Halin iki taraftan .g-e
nişletilmesi için eski kerestecileri şe· 
hirden tecrit eden büyük yangın du-

varlarmm yıktırılması zarureti ha5ıl 
olmuştur. Her biri yirmi metreden 
yüksek olan bu duvarların Yemiş ta· 
rafındaki yıkılmıştır. Şimdi diğer du
varın yıkılmasına başlanmak üzere· 

dir. Bunun icin de eski sebze hali ta
mamen tahliye edilmiş ve buradaki 
barakalar yrkılmıştır. 

Yıkılan duvarın taşları satılmış. 
molozu da Gazi köprüsü inşaat ma
hallinin doldurulmasında kullanıl
mıştır. 

Yeni yapılacak halin bütün mal
zemesi hazırlanmıştır. Yağmur mev
simi geçtikten sonra toprak tesviyesi 
yapılacak ve inşaata ba~lanaeaktır. 

Köylerimiz mektebe 
kavuşuyor 

Maarif Vekfileti 32,000 Türk köyü

nü en kı~ zamanca mektebe kavuş
turmak üzere yeni b'.r program hazır

lamı~trr. Bunun esaeı gesen yıl ilk tec. 
rübesi yapdıre~ olü.n orduda avçu~luk 

etmi~ okur yazar vatandaşları kurslar
dan geçirerek köylere mu1llim yap. 
maktır. 

~(Va-Nti) _ ~,' 
«\ "1Uze önünde 
~~liirkün heykeli ~~~~~~ea:~~t:i 

Atati.i~enin medhaline dikilecek 
~t§tır. ~eykeli için kaide hazırlan-

!!:}>kct· tonzdan yapılacak olan 
~crınc1~ kaidesinin alt kısmı beyaz 
dir. Hc~ken Ve üstü yeşil somakiden 
l'tıerasiın} el ~u .ayın ortalarına doğru 

e dih.ilecektir. 

l\tunır Nurettin 
ş· konseri 

l'crnef1i Halkevinin her gün sıcak 
lıtın<l k Verdiği 250 çocuğun yıl so-
So O.dar " kl · · · · · 8J1al J enıc ermı temın ıçm 

sah gi.i:~dını kolu namına 9 mart 
~asın.:ı_u ak§anıı Pangaltı Tan sine· 
S·J • l..lCl le • N •ı liec . ngın programla bir mu-

lttetli e31. hazırlannıı§tır· Münir 
etıe~e;n 1 Ve arkadaşlarının iştirak 
~e!l b'· u konsere ait biletlerin he

ırço" 
'() gu satılmıştır. 

ttyedeki cinayetin 
u kurbanı 

C ııyc 4 (I:r 
cçcn c usus? muhabirimizden) -

Or•- arı1lmb ·n 
r '<ISrnda bi· a unyenin pazar yeri 
~~.la.ıı Önı • kan davası yilz:ünden vu. 
'd~tUttırı:ı ~r belkerniği delik, ayaklan 
~ r halde htanbula gönderil. 

iÇERiDE: 
• Sokak isimlerini tetkik eden komisyon 

mesaisini Şch!r meclisinin ntsruı devresine 
!tadar bitirecektir. 

• suıar idare heyeti dtln toplanarak gele_ 
cek sene yapılacak işleri tesbit etıni,, bu 
meyanda Veli etc.ıdl de bir su deposu inşa_ 
sına karar vermlştir. 

• Jandarma zabttllğinden mütekait Halil 
Fuat isminde bir zat umum!' harpten evvel 
bulduğu bir demir madenJ hakkmda. yeni_ 
den vfldyete müracaatta bulunmuştur. B•J 
maden bUtili:ı Kadıköy, Krzıltoprak, Fener 
yolu, Çamlıcalar havallsint kaplamaktadır. 
O vak!t Londrada tahlili yapılmıt ve yüzde 
60 demiri havi olduğuna dair rapor verilm.I!!'. 
tir. DUnyanm en zengin demir ma.denidir. 

• Gayri mllsllm vakıtla.rmm idart'si için 
evkııt bir taUmatname hazrrlamr§trr. 

• Ira.k bükümetl memleketimizden baa 
mUtehusrslıı.r celbetmekted!r. Bu meynn<la 
Ziraat vekl\letl Zeatekni mUtehassısı Nu. 
rettin de Irak hUkümetl tarn!mdan angaje 
edllmiştır. 

• Orman kanunu talimatnamesi hazrrlan. 
maktadrr. 

• İstanbul, İzmir ve Mersin llmanlarmda 
kurulıtcak umum! mıt~azalıı.r için raporlar 
baz:rrlanmıştrr. 

• Yeni b;ıyrak kanunu 15 haziranda me;. 
yet mevkllne gtreeektir. Bunun için bir ta_ 
limatnıı.me hazırlanmaltl:t:.dır. 

• Yüksek askerl §Ura ç::ılı;mıı.larma b3.'· 
Jamr.:trr. 

• Er.:mrumdıı evvelki rılt'!'ıı.rn 19 30 da ~ld_ 
delll 'l::lr zelzele olmuştur. Znyl3.t yoktur. 

• Şehrlmlzde bulunan ll<tısat vektı.ıeti 

( teftiş heyetleri reisi HO-r.1 .{aman bll.ıa.'1_ ( 
sa sigorta şirketlerinin l!Jlerln!n yUrUyüş 
tarzııe alCl.kadar olmaktadır. HUmU Yaman 
dün bu hususta tetkll:at yapmıştrr. 

• Bu akşıun saat li,:::O da Eıninönll Halk_ 
evinde Halim Baıtt Kunter tarafından "es 
ki İstanbuldrı. TUrk sporu,, mevzulu bir kon: 
feraruı verilecektir. 

• Dursada Osmanlı banka!!ltlt soyanlarm 
duruşma..'llna diln de devam cdilm'ıılir. 

• Şehrimizde bulunnn !§ dairesi reisi 
Enis Behiç Ankaraya dönmil§tür. 

• Hfü:ı.lıdak! vlıtıyet tavukçuluk mUeı;sC'_ 
sesinde istihsal olunan damızlık cins tavuk 

lspa:ıytzda. hcı.1.-tkt bitaraf! 
- Floransa.da ç!kan "11 420" den -

yLJmurtnl:ın .;3:en ~e,eler Je c:duf;'U ;i:JI beı 
ı:uru•tM h::ılka verl'eeclülr. 

• tstlnyc Dok ı;lrketlnln i!'~tm alınmam 

iolnden sarfı nıı.:ı::ır edilmiştir. 

• Seyyar b:ıl:k tntanlar bundan sonra mut_ 
lnlca içi çl nlcoıu k&p Iruıtnnncaklardır. 

DIŞARIDA: 
• Avı.ısbryıı.da kr:ıllyetc;llerin el!.§vekll 1 

Şu~mic; üz~rlnde A vı.ı:ıturyad:ı kraliyetin av. 
dcti i"in te!:r::.r teıebb.l3ıı.ttn lıu'unduğu ha. 
bcr vcrllmC'!:tcdlr. 

• Sovyct r.usy:ı•'a bUUb c;"lcuı;Jar ııc!<iz 

Yl!.:!!!1ı.., itlb:ırc:ı ~··cr1lk ~C'·sı aı"c:ılüır 

• Ycm~::ıde meclmrl a::c1:rllk u:ıultl kaLul 

c'11!mı:•ır. 

• A vu~tu~·:ı. Bn•'l.•"'·fli yalcın •a D;ıd:ıpe~

tc::.ı :=ty:ı.rc: e:!cc•J·U;-. 
' • HI!:ır 1::-n•ı F~r.ık 3'! l:l•ll!k rn"tve'i'" 
Ce..'l~\·rcyc '""r! o'ınu, ve Sen • llorlı;c h:ı. 
rc'tet ettn!:~·r. 

• Il"':ıe•f;;~"Y':ı tt~•y:ın urn1•rnl \'•'J-ı ma. 
re~:ı\ r-~! .. ::ırı,-e :•ep-ı"n mıl'~~pt"en d'·':ıyr 

6'.lOO JT'l~e:ıL.-ıi:l c:;;.;.yn u~:ıtıldıSı ~/iylen. 

r.ıc'Ct'l-'İ:'. 

• G.oMı...,vıı. •:ı ml'll ı·övlii p:ırtiı:ln1n eti:! 
P.OM":t P'lrlC:y" n.,-., T!t'" "~' ;t>::ı"J!t te!tr:ır 

ı:nl::ln .. ·•e l'lmr.ı.ıı~ını ı·tccll~1 ht.ber veril. 
mc'tt-:ll?:'. 

• Yevyork l"t\Z"t"'"'-! .Amc-r!lta l<o'1c1".!lrl:ı. 
d:m biri::ıi ı:ı-ınc:Jlf't'~ b'ttr,.n t!r Tl\'"'t ltr_ 
zmd:ın tlt,.v:l·'e hah••tnıe'•tl"dir'e:-. Bıı TUrk 
k•%t Bc:i13 Etem Tane:dlr. Nevyorhttıkl 

Uudter Collol"cl birincilikle bitlrmt;tır. 
• ~t:·adıın l:11dlr11di!tlne !lı'llre vıkl ::attrs 

m.,!ı•:,.n:ıe-1 ltom~ıı Mr devlet lehinde e~s_ 
l•!~t ~'11')1lD Nut! Ha..,kıı.ba". Trayo Petrot, 
ve Petı.a Tanet:I idama m.:UıkUm etmf§Ur. 

• 3 

Şiir, roın n ve mü
nekki!:I '"uıruUah 

Ataç 
Fronsada. bir lJa'!.lanne A1.'<Ulemisi 

açıldı, şa:r7ere müldif at vereoelc, 
"!Juka,ri.des ~:ıir'' e altın bir destek ol
mıyıı çc.?1~?c. Nurun.ah Ataç böyle 
hM.!sclcr~ıı lıayranulır. Bir de 1ı.abc. 

rhı Fransailan geld:yüıi farzcdin~;; 

Elhac Nurullah Ataç muflaka ga-Ş'IJO
lur. 

l§~r ciostıtmtızun bııgiin Kurun'da 
çıl.xm şiir t1e rom.an adlı bir ya:::.sıruı2 
Mall.rırmc aka.demi.sinden bahsedişi de 
lnmun bfr misalidir. 

Yazıyı dikkıatle okuyunca insem ilı. 

tiyarsı;; şöy1e dü.§üniiyor: 
- Bu Nun.lllaJı Ataç galiba ne §iir

dcıı ne de romandaıı aıılıyor. Zira b:r 
defa romanla ~iiri biribirinden ayrı 

iki san.at sanabiliyor. 
VeDuı.stı d.ayand:.ğı direkleri ko

laylıkla destere'leycbileceğimiz bu ya. 
zı.nnı dostum1tz şöyle bitirme1...-tedir: 
Romanı anlamak da şiiri anlamak
tan kolaydır. Çünkü sanati, gifael
liği sezmek güçtür; vakanm uyan. 
dırdrğı meraka kapılmak, davanın 
doğru olup olmadığını tedkik etmek 
ise herkesin elindedir. Münekkid
lerin de şairlerden çok romancılar. 
dan bahsetmesi bunun içindir. Ro
manın mevzuu anlatılır, e§hasm 
tahlilindeki isabet (veya aksi) ü. 
zerine kariin dikkati celbedilir, fi. 
kirler münakaşa edilir. Şiir tenki
dinde ise bunlar kabil değildir. 

Zikredip: "Güzeldir" veya "Çirkin.. 
dir,, demekten başka çare yoktur. 
(Bazan şiir münekkidi eserden al
dığı zevki tahlile kalkar; hazzı tev
lid eden sebepleri araştırır; fakat 
bu eserir{ değil, eserin tesirinin ten
kididir. Hiç de aynı şey değil.) 
Nurullah Ata.ç Mallarmc al..:ademi~ 

.rinin bir i.şc yaromıyaoağı kaııaatfr: .. 
clOO.ir. 

Halide Edibin güzel 
bir yazısı 

Kurun refik"'irııiz bugün il,'fnci say
fa..nnın ilk 3iltunlarını "Halide Edfö" 
in (lstanbuld.an ayrılırken) 1ıa.şlı1;lı 

bir ya..."'"ıSıM taJısi.8 etm~ tir. Zammı 

ı:ıaman daUssılaların eıı biiyük acıları. 
nı tcıtm~ olan hassa.s muharr;rc, u
zaklaşan bir gemi güvertesinden ba. 
1..ınız lst<rnbulu 1UlS'll görüyor: 

Bunu bir dosta mı, bir şeh'.re mi 
bir sevgiliye mi yazı3rorum, bilmi
yorum. Hayatımın uzun bir kısmı 
seyahatle geçti, d:ıima her seyah:ı. 

tin başında m~ktup yazmağı dü. 
şündUm. Fal~at hiç bir zaman ynz-

• madım. DU~ündünı ki, ekseriyetle 
yollarda yazılan mektupların pek 
az~. pek müstesnası okunur. Çok 
g:ıriptir, insanların ekserisi kendisi. 
nin görmediği, kendi hayatile a 1a
kasını bulmadığı yerlere karşı lıi· 

kayttır. Her halde ben kendim öy. 
leyim. Yer ister gi.i::el, ister çirk~n 
olsun. mutlak ~:ıhsi olmnsa bile ya. 
~ıyan bir kütlc::ıin, b'r insanın ele. 
mi y:ıhut rn\•incilc bir rc.bıtası 01-
m:ıı.s:ı ne başımda, ne kalbimde )'d. 

şıyor. 

B:-::ıi b defa mektup yaZ!'.llağa E"\'

kcclcn. ls!.a.nbul lim::.nmdan al~şrun 
çı!;ı;;ı oldu. 
Üzerine ate::ı böcc~dcr:nd?n bir n} 
g::-ilm ·13ibi vrrurd:ın k:::-::ı.n, u:" 't-
1 ~::.n fot~r.b'Jl, m:n~r"!crini giı. ik· 
c:c !:oyul:ı.t::..n lrn.r:m' ıkta tam:ın:c:ı 

k:ıybolurc:ıya k:ı.d:ı.r <Yöz!cri'!TIC tut
tu~um ~:lzel ls~~nbul ln<-a bır rn · 1. 
c' ct iç·n b;l., o·-a [; ~Z:irnC"'l u~-k1:t

fl!rke·1 b'l~a c:"k "CI verdi. il L..,,..,l.·ı'
tl:ı!l lı:?.:,.·a~ımdıl. k~~ tn:a. ~!:.1t,, '""
t?m. Fk-:1 c'•:::cri '.:"!' i r'r.-ıa-a t··~ 

ncm'c:·c~imin dünrd'l "n <;"k E ,._ 

di.~im C1!'11 bir r.ı~ 11''"J-muı r'lıi 

a.z:ı.:1 rckfr~i zı.ır.:ml~rc!a r,itti~1. 

Burada zer;mi'} bi.inlcri ~PJ"tm" ':: 
isteme::ı, yalnız demek isted:i'n ki 
bu defa a~TıLr::cn duydu.";-ul!l ıstı. 

r:ıpt:ı nimdiyc k:ı.d:ı.r f:.rlt·na var • 
r:ıadr'(ım bir :ırıhyıc:, bJtün vn.rlr. 
ğım:n !stan'Juli:ı b!r ol"n. !s'-r.nb11-
lun ins:m ~:!k'iTld:) bir eüz'ü gibi ls. 
tanbu1u duyan b:r rey vardı. Vcpu
rum kıçında oturdum, arka<-mda. 
kabaran, oynıya.n beyaz köpüklere 
b:ılı:tnn, İstanbulla konu:tum. Bır 

(Devamı 6 ıncıda) 
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u k zarın iki ini de 
• • 
ınız ·ç sevmemiş 

(Şen Gönül) imzasiyle aldığı- / 
mız bir mektupta deniyor ki: 

"İki sene evvel iki kız e.rkada§la 
tanıştnn. Bunlardan birisiyle nişan· 
landım. Fakat diğeri ile konuşu
yordum. Arada dekikodu oldu. Bu 
yüzden nişanlnndan aynldmı. Daha 
evvelden olduğu gibi arkadaşı ile ko 
nuşmağa başladun. Onu çok sevi
yorum. Oda beni seviyor. Fakat 
evvelce arkadaşını ona tercih ederek 
nişanlandığım için kendisine evlen
mek teklifinde bulunmağa cesaret 
edemiyorum. Ne yapaynn?,, 

CEVABIMIZ: 
Sizin bu kızların ikisi hakkında 

Cla ciddi bir alaka ve sevgi duymadı-
ğını~ anlaşılıyor. Eğer böyle olma
saydı evelce iyice düşünüp taşınıp 
ondan sonra intihabmızı yapardınız. 
Şimdi evlenmek istediğiniz kızı da 
cidden sevdiğinize emin değiliz. E
ğer siz buna kani iseniz çekinmeden 
teklifinizi ycıpmanız lfızım gelirdi. 
Bununla beraber henüz zamanı geç· 

miş değildir. Eski hatanızın sebeple
rini de ona izah ederek teklifinizi ya 
pabilirsiniz. 

• • • 
Ankarada okuyucumuz Bay 

Necdet Oktay'a: 
Forma forma neşrettiğimiz Bur

Jıya, R'lgastamn oğlu, Serseriler 

Yatağı, Pardayanlar, Pardayanm 
Ölümü, Mağlup F austa, Hortlı -

yan Fausta ve Güzel Prenses roman
ları kitap şeklinde basılmamış oldu
ğu için bulunamıyacağını size bu 
sütunda bildirmiştik. Fakat bugün 
(Gala tada Mehmet Ali paşa hanın
da mahallebici dükkanında Şakir) 
adresinden aldığımız mir mektupta 
bu romanların kendisinde kitap 
şeklinde toplanmış bulunduğu, sat
mak istediği bildirilmektedir. Adre
sine mektupla müracaat ederek an
laşabiliı siniz. 

A~ k Nonuşma 
Ortnköyden Ahmet Goduy imza· 

siyle mektup gönderen okuyucu
ml14::ı: 

T cşkilatıesasiye kanununun ruhu 
dini ayinlerin mnbedlerde ynpılmak 
şartiyle serbest olduğuna dairdir. 
T ariknt ve mezhep ayinleri, dini a
yinler meyanında değildir. Tadilat 
tarikat ayinlerinin yasaklığmı teyit 
etmektedir. 

• • • 
Aksarayda Davutpaşada Sancak

tnr Ha.san sokağında (Hi!mıet) İm· 
.:asiyle mektup gönderen okuyucu
muza: 

istediğiniz malumatı Kücük Za
bit mektebi müdürlüğüne müracaat 
ederseniz tafsilatiyle öğrenmiş olur
sunuz. 

c k halta ı 

e kazana r 
rını yaz r z 

13 şubat tarihli bilmcceıniz.in halli.( 
"Hizmetçi, hanımım göı.etlem.is ve 

kutuya sinek koyduğunu görerek şe. 
keri çaldıktan sonra kendisi de ka
çan sineğin yerine bir sinek tutup ku. 
tuya koymu9tur.11 

Veyahut da hizmetçi ikinci defa 
§ekeri çalmak üzere kutuyu açınca bir 
sinek olduğunu görmü.3 ve bunun 1 

hanımı tarafından bir nişan olmak-ü. 
zere kutuya konduğunu anlıyarak ken.1 
disi bir sinek tutara kknı.;anın yerine 
koymu.5tu,, olacaktı. 

BlR KRlST AL KONSOL SAATi 
KAZANAN 

Birinci: Saim Galatasaray lisesi ilk 
kısım 549. 

BİRER LÜKS ESANS 
KAZANAN 

İkinci: Ergun Çemberlita.§ Karaba. 
ba sokak 9. 

BRlY ANTlN KAZANAN 
Üçüncü: Perihan Altıncı Fener. 

BiRER 1PEKLl MENDiL 
KAZANANLAR 

l - Necin Kansu Bakırköy ı nci o
kul. 2-Aıtım Kn.sımpa.~a Nalbant so 
kak 7. 3 - Mehmet Ayvansaray Tok. 
ludede 26. 4 - Nikola Papanikolof 
İtalyan lisesi. 5 - N. llkar Kastnlp:ı.. 
şa otta. okul 491. 6 - İbrahim Tcv. 
fik Yazıcı Ak..,aray Horhor Hacı so
kak, 18. 7 - Mehmet, Kabataş erkek 
lisesi. 8 - Holuk Tatarn~ası Bostan. 
cı. 9 - K. K. Hakkı E. Schreminf. JO 
~:ındct Knrn"'l:rnrük ilk;!,ul 120 

KIT ,_p KAZANANLAR 

11 - Salın Barlas Kasmıpa.5a orta 
okul 700. 12 - Saba Suner Malatya. 
14 -Adnan Aka.derBahçekapıda ber_ 
ber. 15 - Salfıho.ddln Abdullah F..s.. 

mer Pertevniyal lisesi 28. 16 - Koç
lmpan S. O. t. Ç. Mh. K. SK. 12.17 -
Emrullah K. K. Şehremini. 18 - Nu. 
reddin İnce Galata Arapcamli. 19 -
Muzaffer Turkuç Edirne. 20 - Ad. 
nan Kesik oğlu İstanbul erkek lisesi 
104. 21 - Hncer Kuınkapı Cakmak. 
tafjT sokak. 22 - Kumkapı Nişnnca

sı CamHşerif çıkmaz soko.k 38. 23 -
Şevket Kuınkapı orta okul. 24 - Se. 
rap B8.ru Beyoğlu 35 inci ilkokul. ----

lngilterenin "Kral başşairi,. ünva 
nını taşıyan Mister John Maseficld A· 
merikan dansöı:lerinden Mis Margaret 
Severn için hususi bir balet yazmı§tır. 

HABER - :4.k'şam postası' 

Dünden beri 

L ZA 
sinemasında 

lstanbulcla ilk defa olarak göste
rilmeğe ba~lamlan 

EDDlE KAN TOR' un 
en son en yeni filmi 

Zafer Günü 
filmi büyük muvaffakıyetler 

1 a:::ı::::::=m1111• kazanıyor C'Ji" -· 

örl 
Tam bir zulmet 

f çinde yaşamıyo tar 

İngilterede toplanan beynelmilel göz 
kongresi, körlere ait bir tetkik raporu 
neşretmiştir. Bunda, körlerin tam ma
nasiyle karanlık içinde bulunmadığı 

bildirilmektedir. Birçok körler, ufkun 
simsiyah olmaktan :ziyade pembemsi 
bir parıltı olduğ•nu söylüyorlar. Diğer 
bir takım görler de, kül rengi, koyu ve 
açık mavi ve bazıları sarı bir dünya 
içinde yaşadıklarını söylüyorlar. Fakat 
hiç bir kör, karanlık içinde bulundu
ğunu ve r~nkten tamamen bihaber ol
duğunu söylemiyor. 

~ o li1) cç2] ® 
@iten snmsaıro 

Ok:.ıyabilirseniz, doğrusu çok pra· 
tik b:r şey: Resmini gördüğünüz adam 
bir otel simsar.dır ve istasyonda yol 
cu beklemektedir. Otelin adı, büyük 
harflerle sırtına yazılmıştır. 

Çinde otellerin yolcu karşılıyan u· 
~klan ile simsarlan böyle elbiseler 
giyerler. 

1v rt.çe • Japonea 
&uuat k·tobı 

T okyodnki, Türk - Japon ce· 
miyeti Türk - Japon dostluğunun 
takviyesine hizmet edebilmek eme
liyle yeni bir lugat kitabı neşretmiş· 
tir. Temiz ve güzel bir kağıt üze
rine basılmış olan ve tam 1009 say
fa tutan bu lugat kitabı Türkçeden 
Japoncaya ve Japoncndan Türkçe
yedir. 

Bal çe m~rak ı rına 
iyi ve ehven fiyatla bahçe ve 

hGvuz yaptırmak, her türlü çiçek fı
danı, havuz için sünger taşları bul
mak, bahre modelleri görmek için 
Fener • Kalamış cad. 104 numarada 
Onnik Çelikgill'e müracaat. Mek
tı.ıplı:ı müracaat vukuundı:ı bizzat 
gidilir. 

Gö:-cıiyenlerin gömıelerini ve görenlerin c!e te~n-a.r cönnebri i;in 

Bu akşamdan itibaren ~ ~ ~ /A V sinemasında 
SlMONE S!MON ve HERBERT MARSCHAL'in tems:I.eri 

!-inf tanın zaferi F mnD:zca sözlü film 

Birkaç gün daha gösterilmesine devnm olunacaktır. Ayrıca günün filmi olan ve EDV/ ARD 
ROB1NSON ,.e JOAN BLONDEL tarafından oynanan 

C i A V ~ T E H t\ B en asri b Hhazn" \ı~a 'asu 
fırsntlan istifade ediniz. 2 üzel film birden 

u 
Teşkilatı esasiye encümeni reisi 

Şemseddin Günaltay (Sıns) - Arka. 
daşlar; Halil Menteşe arkadaşımız çok 
ince ve esaslı bir noktaya temas etti
ler. Bu nokta da, bugün tadili teklif e
dilen ve '.l';irkiyen:n Esas Teşkilatı 

hakkında umde olarak k21.ması takar
rür eden ikinci maddeye aittir. 

Arkadaşlar, bu madde Türkün haya. 
tından. Türkün tarihind~n. Türkün a
sırlar içcrsinde geçirmiı olduğu inkı
laplarından mtilh~m olan kudsi esas.. 
)ardır. Bu esaslar arzettiğim gibi, Tür
kün tarihinden s-rkanlmrştır: 'IUrkün 
tarihi:ıi kanştırırsak, mazinin karan
lıklarına gömülen ve asırların en de

rinliklerinden kudsi bir varlık halinde 
beşeriyet üı:erine yükselen Türk; an. 
cak o günden bugüne kadar, varlığını, 
bugün burada tesbit ettiğimiz esaslara 
istinaden muhafaza etmiştir. Türk ya
şamr;tır; milliyeti çolduğu müddetçe; 
'DUrk yaşamıştır, devletçi olduğu müd. 

detçe Türk yaşamıştır, ancak kendi 
varlığının esaslarını kendi ruhundan . . 
çıkardığı müddetçe... (Bravo sesleri). 

İşte Türk ölüm döşeğindeyken, var. 

lrk ruhunu, kendis:ne nefhedenler Tür· 
kün tarihine gömülerek onun varlığı
nın esas seciyelerini bulmuş ve bugün 
burada te1dif etmişlerdir. (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlar; bir milletin ana kanunu 
yapılırken ilk evvel nazarı itibara alı. 
nacak şey, o milletin kendi hususiye
ti, kendi ruhunun tecelliyatı olmalı. 

dır. Ancak o yoldaki umdclere istinad 
eden bir millet, en büyük fırtınalar 

karşısında varlığın'ı ve benliğini muha. 
faza eder. 

T:irk Asyarun bir ucundan öbür u

cuna kadar hakim olduğu devirlerde 
kendisini yıkan amil ancak isinde yer 
alan harici milletlerin telkinleri olmuş
tur. 

Büyük Tukyu Devleti yıkıldı. Bunun 
amili O zamanki Çin Eiyasilerinin, 
Türk benliğini yıkmak üz:cre, müte
madiyen yaptıkları telkin ve fikirler 
olmu~r. 

Hepin1z bilirsiniz ki bütün dünya 
Türkün öl;.imünün, determinizm esas. 
lanna göre, mukadder olduğunu iddia 
ettikleri bir sırada, onun büyükleri, 
ancak Türkün ruhundan aldığı 1tnnaat

la bugün gördüğünüz bu canlı ve ha. 
yatlı Devleti kurmağa muvaffak ol. 
muşlardır. (Alkışlar, bravo sesleri) Şu 
halde bug(in huzurunuza arzedilen ta
dilatın esa:;ı olan Cumhur:yetçilik. o 

da kendi varlığının idamesi içfo ıazım 
olan esaf:tır. Şu halde Türkün bu esas· 
lan Teşkilatı esasiye kanununda yer 
bulunca, bunlara muhalif olarak fikir-
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.. uode 
görli~:in hulasası şudur: yer yuı crd' 
bir çok çe§idli krizler yanında her !ıtuııı 
b!r iç rejim kru:ı ve buhranı 11u .. ı;ıii-'1 
sürmektedir. İçinde yaşadığımı: ~ gi· 
en önemli bir noktası olarak b.12:~~ 
bi yeni ve modern hayata ~cnı çı neti 
bir Devlet için kendi rejiıninı daha ıceıı· 
bir dikkatle göz önünde tutmak ~e çıa • 
dine yakışan kendi hayat ve i~tır:k \'C 

rına uygun şekilde kuvvetlendırrtı daclıf· 
tanzim etmek baş işlerin en başın 

Mıi.<ıt<'rel~ inan: ... ı . . ~ .. , 
Bizim şimdiye kadar rejirnııı ...,,. 

• e Y" olarak Devlet kanununa geçrnış v Ço • 

dun henüz hayata doğmuş en taı:: dar, 
cuğundan en y:!şlrsına vannaya a te• 
hepsi için müşterek bir inan tn~~;:o ti • 
lakki ed;lmiş olan mahiyeti Cu u 

yetten ibarettir. Jiaf1' 
Şimdiye kadar C:imhuriyet. biİ , 

Partisinin şuuru içinde beslenıp ı.ı~t 
yümüş olan ve partinin kendi ~US p· 
esasları biz bu madde ile Teşkilatı ·•I"' 

b"tiin Y" sasiye Kanununa eklemekle u . re· 
dun müşterek resmi ve kanuni bırhi • 
jimi haline sokmak istiyoruz. Bu b'r 

.. ilk 1 

dise, hakikaten başlı başına bur es· 
inkilap sayılaak kadar mühim bır;11 • 

eledir. Bu esaslann kar.ıutay ta ttiğ1 
dan kabul edilip resmiyet kes~abO' 
dakikadan itibaren yurtdaşların U • 
ratuvarmda çaI11aıı profesörlerden g ,.e 

n:in politikası ile uğraşınıyanlat~·dil' 
işlerinin b::ışmda bulunan büyük ~u ol . 
arkada§lardıın mesla Devlet Deınır.:'.tuıı 

. d bU larınm bır makascrsına ka ar 13• . k bUlt 
vatandaşlar bu esaslara ınanaca ' . ti 

burtYc 
n seve<:.ek ve bunlara itaat rn:_c .. ~ 
altına girmiş olacaklardır ve butun titıdc 
faaliyet ahengi bir manzume ııa sas , 
birbirini tamambyan bu yüksek. e 
lann havası içinde akıp gideccktır. • • 

atın" 
Bu şu demektir ki hayattnn 0ı:. 

.. ·n pr & 
rak Cümhuriyet Halk Pnrtısını ]10' 

ramının içinde yaı:ılmı~ bulunan bU rllıd 
kümler, bu devletin bundan so~ lti" 
varlığında bütün yurtdaşlan biittı~ ve 
ve beraberlik ruhu ile besliyec~ :ı· 

·11· b. ı·k • • d ha k b·r tedblt mı 1 Ir 1 1Çtn a Si 1 • ·ııill 
ahk rnesı 

lınıruş olacaktır. Temyiz M e ııııı' 
en büyük hakiminden en küçük _ın:Jafl• 
!arına kadar h5küm veren, tedbır .. 111uı: 
emir veren ve tanzirn eden hrkes ~ 1'cıı 
işini yaparken ve kararını ."e~rıd' 
kendini bu esas}ann çerçcvesı. , .. ı: • 
h

. k . . ]• na O'ıre • 
ıssetme mecbunyetı a tı "' 

tir. ı.-ııı· 
ltülasa arkadaşlar bu kanun ~:ti>J'I 

ca resmi hüviyeti ofoun olma~~ biiJ'lfe 
• • w. ınıllı 

vatanda§ların tertıb ettıgı inarııı1 
mü~terek ana esaslara beraber 1 . ..;r 

~ • et ı .,. 
sarslmaz büyük ve d:ıha kuvv esteri• 
kı:itle haline gelecektir. (J3ravo 

6 

alkışlar). ..:rıd: 

ler serdedilmiyecek midir d'yorlar. Bir Bunun edeb'yat ktstnl 
liberal çıkıp liberalizm esaslanru. bir fazla durmaya lüzum yoktur· 

uı:cı .. -

komünist çıkıp komiln'izmi müdafaa e. 
demiyecek midir diye soruyorlar. l_,ib<'ral propaganda: ·ı: olil' 

H11~·r etmiyccektir, edemiyeccktir. Şimdi Halil Menteşenin te~~i,rtl· J,i· 
Tes~dlatı csı:ıs·ye kanununa muhalif rak bahsettikleri noktalara ge ıJtıl' ' 

· k. de yaP oe 
her hangi bir hareket nasıl bir cürüm beral propaganda Tur .ıye nitıl 
ise bu es:ıslııra muhalefet de ayni §e· yacak mı? Encümen Başkanı dbC ıarıııı'ı 
kilde .cürüm zayılacaktır. (Bravo aes- dahil olduğum encümen arka ıı§iııı!11ltıı 
Jeri, aL1:;ışlar). namına cevabımızı verdi. }3en b~lll 

Arazi meselesinde bir emniyetsizlik, bir az daha şümill vennek jsterı ' rı:eıı 
bir itimatsızlık meselesi zannetmiyorum Yeni hükümler anayasaya ge~etıı' 

uzun ·i, 
ki olsun. Mülkiyet hak!nnm kudsiyeti bunların manalannr uzun . 11u ıt 

t ·· ksl}'O J;tll 
Te:;kiHl.tı Es~siye Kanunumuzda tasrih sokmıya kanunun kons ru bir tıO , 

edilmiştir. Bur:ıda tc:kl'f edilen, bir barile imkan yoktur. Fakat a 1tıııııı 
adaletin yerine getirilmesidir: memle - pek açıktır ki, şimdiye kadar an ciiıı'J1ıl' 
kette çalı an 'halkın hakiki malına sahip nun temelini teşkil cttniŞ. olan }1iÇ J.,-i~: 
olmasıdır. Bu iş yapılırken bugün bir riyetçilik aleyhine yurt içındc cııiZ 0 

takım şerait oltmda bu mallara malik senin bir faaliyette bulunınası cuıı1ıııı. 
olnnlann hukuku payimal edileek de - matlığı gibi şimdiden sonra daat ıelıiJ'I~ 
ğildir. Burada Teşkil!tı Esas·yede ya · riyetçiliğ·n nakızı ohn s:ıltan bir ıııırt 
prl:ın iş, bu m:ıJbrın çifçilere tevzii i~in bir hareket; hiç_ bir kirn!e::;;dc)__./ 
kanuni bir müsa:ıde vcrme!ctir. Bu ka · (~ ~ 
nun •zp·laral: buraya gelecektir. O za· ------

man mal sahfainin hukukunu temin ede· ~-- ş 
e1c sttslar tabiatile dcrpi§ ecı:Imi§ ola -
c:ıktır. @] SJ 

RECEP PEKER (Kütah;•a) SDıril~maı~olfl1f doııı 
Arkada~lar; Halil Mentc§e arkadaşımın Türk tarihinin şan ve §ere 
bir işin Yüce Kamutaycfan çıktığı es · sahifelerinden. • p 
n:ıda Uze:-inde konu~mak gibi b:.lyük bir E l 
foydn temin edilmi' ol:ıaktır. Ben de 1 rı' 
Haı:ı Menteşe arkadaşımın tasavvur et· M be e 
tiği bir fııydanın şUmulüne hizmet et - U • re iı1 eıt 
miş o!mak =ç!n fikirlerimi arzetmek TORKCE SÖZLÜ senetı 
m:ıkıı:ıdile bu kürsüye geldim. Arka · büyük filmi 
daşlar; iç rejim b:ıkrmından yer yüzü - ~sr.mı::g;~.;;::~;ıs::;t.i~""· 
nün haline kısa bir ör·· ra alım. Bu 

~-~~~~~~~~~~~~~~------~-
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Yavuz 
hırsız ... 

na1 R'. 
l'İtıi C?nal Cevvdet, yaz mevsimle. 

tlilt, g~~lrtnek için, Boğaziçinde küçü. 

~~ ve Yeşillikler arasında bir ev 

l~e: }{aç zaınandanberi sevi~tikleri 
d ......, Gel, evimi .. 
t:xılıti. gor. Bak, ne güzel ı . 

ti~~ kadın ı· t •· d·-· -"'.°Y\ih •• • e o gun, ver ıgı ran. 
hiı hele Pürtela} gitmiş, yollarda milt. 

.. can Çekmişti. . ...... 'Ya • 
llkeı~ vapurda tanıyan olursa? Ya 

,, e biri ·· ·· ~0~. • gorurse? ... , 
~su, B:Çınde randevüye gitmek, doğ. 
'llartıtn Yoğlunda sevgilisinin küçük 

le, deı:~ını~a gitmek gibi kolay bir 
li &I dt. 

e.rıe s -
ltl~e bi• . ag ıı:ılim vasıl olmu§tu. Ke.. 
di. tlıkte hoşça vakit geçirmi~er. 
~it :>lra. 

~ı:lt "~ın olup da tam döneceği 

l>c~~ığı nıilthiş bir sis basmıştı: 
'lııut'\ı anJ.r tele.fona sarılıp iskeleden 

haıdc ;;~~tunca fu cevabı aldı ve fena 
""\ıld" • ...... "" u. 

ı.. oe:.fcnd· 
""'lı.i un, bur.ldan sonra vapur 

İ'etek 
G~cl . 
...... ~·iaıı kadın, deliye döndü. 

h~n ne Voldum .. Mahvoldum.. Şimdi 
}.{c var~<!.Pac.:ğım? Aman ne salaksın .. 
&anıtı e'li ~n~i buraya davet edecek .• 
1ıte he ili gosterecekiDiş .. Ne olacak? 
Ş· r e\rd 
1llldi bt e pencere, kapı, dam var .. 

tldcltıc n ile Yapacağım? .. Derhal eve 
)at.... ~3enı artık · b"tti" B""t"" h ··.:.ıı • ıs ı .. u un a. 
' 1Sin burada ~ kalmağa mahk\t. 

lı 
"~htrı ta 

', ~le nıet, metres olarak çok se. 
~~ 0~ güzel bir kadındı. Fakat 

dı. °'h~ ona tahammül etmenin 
b. lını Kemal tahmin ediyor. 

~·~ helecan içindo, aokap 
•aq q Ot • 
b lfl da omobil aramağa başladı. 
Ctıı !On ~kasından! Hem yürliyor 
...... ~ ~1Yordu· 

\'q e l'a • 
f11 ne .Pacağım? Aman Allahım 

1"'~ dıyeceğim? 
"e l:ı ı: ba 
aı ~nç ~ Vasıf, son derece aksi 
h 'Q~ 0~ b~r erkekti. Geç kalacak 

ta Cağ~ hi ~ır türlü meram anlatama. 
b n racıd lıroı1du. Kadının asabiyeti 
•~ı eye 

l'l>rord \>arnuştı. Çılgınlar gibi 
....._ 1 U: 

c"de §tc ıu ka . 
11 ot0.... pıyı çalsan a .. Bellı: Şu 
tcrı · .. «>bil 

111, b . var. Kendini tanıtırsın, 
Soka1t ctıı hemen Şişliye indirirsin. 

~' Or 
0tta1nıda ter ter tepiniyordu. 

~lar ' l'0tuıd A k ' 'llıın um.. ya tarım.. To. 
ti~ e]t Ole llztsı içimi yalayor.. Bu 
"'il' Çele d bna' a>'a1t1ca r en de bıktım.. Aman, 
ı. i:elir ,~ınu çıkarayım .. Belki otoa 
ral\.. • ~ a 

" 11Carh tabbi.. Ne yapacağım. ne 
l:ı ııı, ne 

111.. ayan 
1 

Yapacağımı 
rı:Jı: 1tnet ı· 
~ Çora.Plar· • c ındc ayakkabıları, 

ttı bir ile Yere basa basa, tesa-
lı otom b"l a) ~ o ı onlara doğru geldi. 
....... Cfllal h 

~ On li • crnen seslendi: 
'tıı.e ta olsun k Bız' ı' I:! rı Şi r ' zarar yo .. 
'10f·· 1 1Ye ind· 't . or, ld ır. 

tiııı aı.ı Cthaı durdu ve müşteri. c 1.11. 

t~t ctlç ltadı 
'aat· n, kocaman bir "oh 1 çeke ......, ıne b " • 

~ ?-le n aktı: Sekiz ı 
ha? .. }ıf Pacağım? .. Ne uydurayım 

~' ~it ah\'ordum.. 
~ıış 

01 
arkada~ın seni yemeğe alı. 

- 1nanmaz. 

- Canım ben evli olsaydım da karım 

böyle bir şey söyleseydi hiç kavga et. 
mezdim. 

Genç lı:adın sevgilisini müstehzi 
müstehzi süzerek: 

- iyi koca olacalrnuısın. Fakat Va. 
sıf öyle §eyleri yutmaz da istemez de 1 

- Camın, dersin ki, "arkada§on ıs. 

rar etti, aana haber Yermek için bo • 

yuna telefon ettim, fakat cuap alama. 
dım . .,, 

- Dur o halde, aklıma bir şey gel. 

di. Sen hemen koşar, Ragibeye gi:der. 
sin. Kocanun ona telefon edip etmedL 

ğini sorarsın. Eğer ~imdiye kadar et. 
mediyse ne ala .. Şimdiden sonra ede. 

cek olursa şöyle desin: Guya ben has. 
talan:ruşrm, fenalaşnuşrm .. Ragibe bo. 
yuna yazıhaneye telefon etmiş, cevap 

alamamış. Anladın ya, yanlışlık yap. 
ma .. Hemen bu işi hallet. 

- Merak etme .. İşte geldik .. Evine 

etıi adım kaldı .. Sen burald:ı in, hemen 
evine ko~ .. Ben de Ragibcye gidiyo. 
rum . 

İsmet. koşarak asansöre atladı. Bir 
hamlede, kendini apartımanın kapısı 

önünde buldu. 

Karşısma çıkan hizmetçiye telaşla 

sordu: 

- Beyefendi nerede? 

- Daha gelmedi efendim. 

- Gelmcldi mi? .. Eve hiç uğramadı 

mı? 

- Hayır efendim. 

Genç kadın geni~ bir nefes aldı: 
"- Oh, çok gUkür !,. 

Bir kabustan uyanmış gibi gerildi: 
Ne helecan çekmişti 1 Hem niçin? Evi. 

ne vaktinde gelmiyen sersem bir herif 
içini 

Birkaç dakika sonra, bay Vasıf gö. 
ründil. Her zamanki gibi suratı asıktı .. 
Bayan İsmet, daha şapkasını çıkarma. 
mı~tı. Genç kadın asabiyetle sordu: 

- Çok şükür, gelebildin! •. Neredey. 

din? 
Bay Vasıf cevap vermeden karısına 

baktı. O, Boğaziçine gitmişti. Alliığı 

bir imzasız mektup karısının randevü. 

ye gittiğini ona bildirmişti. Fakat· ad. 
resi yanlış yaznu~Jardı. Vasıf dolaşnuş 
beyhude yere vakit kaybetmi~, iskele. 

ye indiği zaman vapurların işlemedi.. 

ğini haber almıştı. Nihayet dolu ge. 

çen otobüslerin birinde, güçbela, yer 
bulabilmiJtİ. 

Kansının sualine cevap vermedi. 

Fakat ıüpheli şüpheli sordu: 

- Ya sen? .• Bu satte nereden geli. 

yorsun? 

Bayan İsmet, artık kcndinlden emin, 
yan gözle hizmetçiyi süzerek: 

- Nereden gelc<:eğim? .. Şimdi gi.. 

yindim. Seni aramağa çıkıyordum .. 

Merak içinde kaldı!TI .. Yedidenberi se. 
ni bckliye bekliye çıldırıyordum .. 

Erkek bütün tereddütleri biran için. 

de kayboldu. Kansına karşı, yüreğinde 

büyük bir itimat kabardı. Genç kadın, 
bütün samimiyetilc: 

- Eveti • diyordu .• Evet Vasıfcr. 

ğıml Ne kadar helecan çektiğimi val. 
lahi tasavvur edemezsin. 

Nakleden: (Hatice Süreyya) ~ ~--------------__;, ____________________________ ~ 

HABER - J\JCşam postası 
==~==~===-::~~~~='="' 

ır@ınıton amca 
~nnemaı b!D<ettD 

aoacaktıır 

Mi ki 
Yediler 

/ 

arasında 
- 37 -

azan: Ahmet 

507 sene evvel bugün 

Se ani~, nef rin 
.. 

cesare ı pldi 
Yeniçeri, hançeri o şjer ~ıkıştı-
rarali f<aleye çıktı, nöbe çi yi yakahyarak 

başını harbeden dü ·maı ın arasına 
fırlatınca düşman çil yavrusu gibi dağıldı 

1430 yılı 4 mnrt günü, 507 sene ' Hücum başlamıştı. Her taraftan 
evel bugün, büyiik ve kanlı bir mu· hücum boruları çalınıyor, askerler 
harebeden sonra Selunik fethedildi . her taraf1 dinmiyen bir uğultuya ve· 

• • • rerek ilerliyorlttrdı. 
Padişah Murnclın Selaniği fethet· Murat, askerin arasında geziyor, 

mesi çok enteresandır. Selanikliler. Tabyelerden bir taş koparana bir ~i 
Kostantaniye imparatorlarına tabi rin bedeline muadil akçe veriliyor 
iken, bu imparatorların zafmdan u· du. Kalelere kapanan muhafızlara o 
sanarak Venediğe mebuslar gönder- kadar kesif ok ynğdmlıyordu ki, 
diler, kendilerini müdafaa etmeleri düşman neferleri ancak siperin kena· 
şartiyle memleketlerinin hakimiyeti· rma kadar gelebiliyor ve kaleye tır· 
ni teklif ettiler. mananlara bir taş atabiliyorlardı. Ka 

Venedikliler, servet"" ticaret leye ilk çıkan yeniçeriler, kale mu· 
noktai nazarından daima g'b"z koy- hafızlan tarafından yakalanarak 
duklan bir yerin kendilerine tabi hendeğe atıldılar. Bunu gören bir ne 
olma teklifini memnuniyetle kabul fer, hançeri di~lerinin arasına ala· 
ettiler. Selanik ~ehri ahalisi, despot rak yılmadan kale duvarını bnnan-

Andronikos'u hal' ederek denize dr. 
kadar teşyi edip kendisine mesut 
ve iyi bir seyahat temenni ederken 
Venedik valisi büyük bir debdebe ile 
şehre giriyordu. 1şte bu vaziyet pa· 
dişah Muradı fena halde sinirlendir 
di: 

-- Selanik, dedi ceddim Bayazr 
dm tahtı hükmünde bulunmuş oldu
ğundan mal mevrusum addede· 
-rim. Şehir tekrar Bizanslıların eli· 
ne geçmiş olsa bunu kabul edebilir· 
dim. Lakin iatinlerin bu beldeyi idn 
re hakkına malik olduklarını asin 
tasdik edemem. Kendiliklerinden 
çekilip gitmedikleri takdirde ben biz 
zat gelir çıkanmn.,. 

Şimdi Selanik seferini anlatalrm: 
Murat, seferin kumandanlığına 
Hamza beyi tayin ederek orduyu 
gönderdi. Hamza bey, ilk önce harp 
etmeden şehri teslim alma yollarını 
aradı. Okların ucuna ta!,tırdığı ka· 
ğıtları şehrin içine attırdı. Bu ka
ğıtlarda: 

"Şehir kapılorını acınız. Boşu 

boşuna kan akıtmanın hiç bir fayda· 
sı olmıyacaktrr.,. yazılı idi. Fakat 
Venedikliler, her rum askerinin ya
nma, muht ... Jif memleketlerden 
toplanmış \'e harpte mütemadiyen 
yağma ynpmakla meşhur Eutineur 
lar koymuşlardı· Bu suretle rumla· 
rın hiç bir harekette bulunmaları ve 
bir karar vermeleri mümkün olmu· 
yordu. 

Hamza bey, kağıtların km etme· 

diğini görünce Venediklilere: 
-- Hepiniz kılıçtan geçmek iste· 

mi yorsanız teslim olunuz ... T cklifini 
yaptı. Üç defo tekrar edilen bu 
teklif de bir netice vermedi. Bu es
nada Murat orduya gelmişti. Vazi
yet bir daha görü~üldükten sonra 
ı1ehrin yafima edilmesine karar ve
:ildi. 

Rumlar, hiicum başlar ba~lamaz 

umulmaz bir şa~kınlıi;a düştüler. Ve 
nediklilerin kaçmakb olduğu şayi o· 
lunca bütün şehir ahalisi müdafaayı 
bırakarak evlerine çekildiler. ------ -----

T rigonan tabyesinin son kaleai· 
ne o kadar a.ni olarak çıkh ki, orada 
bulunan nöbetçi kunıldanamadan 
Tür}~ askerin kollan arasında kaldı. 

Nefer, nöbetçinin hemen başını kese 
rek kanlı kafayı harp eden düşman 
ordusunun içine fırlnttı. 

Diisman, bunu kalenin zapte· 
dildiğine bir işaret sayarak hi~ bir 
mukavemet eseri göstermeden dağıl 
dr. Kaleye cıkan yeniçerinin ccsa· 
retini gören arkadaşları, onu taklit e 

derck tırmanıyorlardı. Bir tek nefe· 
rin cesareti ile koca kale ele geçiril· 
mişti. 

Venedikliler, artık can -kaygu· 
suna düşünce, kaçma]· istiyen rum
lan menediyor, ilk önce kendilerine 
yol nnyorlardı· Bunlar limana doğ
ru uzarklaşarak denize atılıyor, yü· 
züp önce 'hazırlndıklan kadirgalarl'" 
mı doluyorlardı. 

Artık Selanik tamamiyle elde e· 
dilmişti . 

Ecnebi tarihciler, Selaniğin çolC 
tahrip edildiğini yazarlar. Daha zi· 
yade garazkarane yazılmış olan bu 
satırlardan sarfınazar, bir memleket 
fethedilerek devamlı muharebe o• 
lursa elbette tahribe uğrar. Murat, 
şehri aldıktan sonra birçok yerlerini 
tamir ettirdi. Yeniden binalar kur .. 
durdu. 

• • • 
Burada yeri gelmişken Selaniğin 

tarihinde eşsiz bir felaketten bahse· 
delim. lmparator l11edose zamanın 
da belde halkı, hapse götürülen bir 
araba si:rüciisünü kurtarmak için :s
yan etmiş, imparator bunun cezası
nı vermek için bütün halkı bir düzlü-
ğe toplıyarak tnm üç saat baş kestir 
mişti . Öldürülenlerin ndedi yedi bin 
kişi idi. 

Bu şehir bir de Normandya kor 
sanlarının istilasına uğradı. Korsan· 
lar, ne mukaddes yerlere hürmet et· 
tiler, ne insan öldürmekten çekindi· 
ler. Sehri arkalarında bir harabe ha. 
linde bırakarak uzaklaştılar. 

HAKK\1'\I vAR 
OOSTvM • • · 

··-·~-· .. ··AMA PENCERt-
b.e R KAPA\.\ 

\')f~il M\ ............. , T ..--... 



ispanyada harbin son vazıyeti 

TOLEDO 
ASiLERDE 

kurtuluyor 
Oviyedo şehrinde de hükumet

çilerin tazyikı şiddetlendi 

Asilerden ku:rtulma.k üzerıt olduğu anlafıZtın Toledodaın bir manzara 

Madrit 4 (A.A.) - .. Claridal,, 
gazetesi, hükumet kuvvetlerinin T o
ledoya girmiı olduklarını haber ver
mektedir. Bu kuvetler, daha şimdi· 
den Alkazar yakınındaki mahalleyi 
işgal etmiılerdir. Bu h:ırekatın ga
yesi, T oledo garnizonunun müna
kalatı bilamel inkıtaa uğratılmıı o
lan T alaveranın yardımına koşması
na mani olmaktır. 

HarekAta dair tafsilAt 
Madrit 4 (A.A.) - Havas ajan 

sı muhabirinden: 
Hükumet kuvvetleri T alavera ile 

T oledo arasında T aga nehrini gcç
mi§lerdir. Bu kuvvetler, bu ge~m~ 
ye 23 saatlik kanlı bir muharebeden 
sonra muvaffak olmuılardır. Bu nıu 
Jiarebeye 30.000,milis iştirak etmiJ-
tir. Muharebeye topçu ve tayyare 
kuvvetleri de iştirak etmiştir. 

ihzari mahiyetteki harekat üç 
hafta evvel, yani San Bartolome de 
Las Obiratosda hükumet takviye kı
taatının tahıidinden sonra başlamır 
tır. Bu kuvvetler, Taze üzerindeki 
ufak malpika kasabasını ele geçir
mişlerdir. Pazartesi günü, muha
rebe Meskar köprüsü etrafında cere
yan etmif ve milisler bu köprüyü 
gece vakti geçmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Madrit hükumet erkanı, bu ha
rck&t hakkında şimdiye kadar azami 
bir ketumiyet göstermiştir. Milisle
rin ileri hareketi şimdi T alevera -
Madrit - T oledo yolunu tehdit et
me!<tedir. 

Havas ajansı muhabiri, T oledo
nun zaptı haberini vermektedir. 

Ancak bu haber, henüz teeyyüt 
etmiş değildir. Bununla beraber bu 
muhabir, civardaki tepeleri İfgal et
mek suretiyle milislerin esasen bu 
şehre hakim olduklarını ilave eyle
me~. tedir. 
Hll~dlmet kumandanı ketum 

davranıyor 

Madrit, 4 (A.A.) - General 
f.liaja, hükumet kuvvetlerinin tole· 
doya girmit olduklarına dair olan ha 
beri, teyit edemiyeceğini söylemi§ • 
tir. 

Hususi bir takım menbalardan 
gelen haberlerde asilerin Alkazann 
gerisinde tahkimat yapmıı oldukla 1 

rmı ve fakat ilk muhaarada oldufu 
gibi oraya iltica etmemif bulunduk· 
lan tMrth eclbnektedir. Muhtelif 
oeplıelerd. 'H blU- Madritte Ünİ1 
vereite DU111absuuia müademeler 
olmuttur. 

HükOmet kuvvetleri, Mac'.rit 

mmtakasmdaki bati ileri hareketleri
ne devam etmektedirler. 

Oviyedo da vaziyet 
Bilbao radyosunun bildirdiğine 

göre, cumhuriyetçiler dün Oviedo 
şehrinin içine doğru yavaı bir yürü
yüıle ilerlemi§lerdir. Hükumet top
çuları, Esclampero yolunu ateı altı
na almışlardır. Bu şehri işgal ederı 
asiler mukavemet etmektedirler. 

Birkaç gündenberi cumhuriyet
çilerin muhasara ettikleri Vega silah 
fabrikasında yangın çıkmıştır. 

Flllstlode sevkulePyşt 
yollar yapılıyor 
Kudüs 3 ( A. A.) - Gazetelerin ha. 

ber verdiğine göre Filistinin şimalinde 

halihazırda jki sevkülceyş yolu inşa e
dilmektedir. Bu yollardan biri, bir sahil 

şehri olan Hedera'yı Afule'ye bağlıya. 
cak, diğeri de Suriye - Filistin hududu. 
nu takip edecektir. 

Bu yolların inşa masrafı 100,000 
İngiliz lirasına baliğ olacaktır. 

Almanya ve boğbzlar 
ı:nCıt~mıısı 

Almanyanm Montrö boğazlar anlaş. 
ması için bazı iht'irazi kayıtlar derme

yan ettiğine. ve hatta bu y.olda hüku· 

metimiz nezdinde te~bbüslerde bulun. 

duğuna dair haberler etrafında Anka
radaki alakadar mahafil ademi malU
mat beyan etmektedir. Bu hususta res.. 

mt §C'kilde hiçbir teşebbüste bulunul. 
madığı temin olunmaktadır. 

6870 lira·hk 
ikramiye 

Kilçllk sanatler 
serS(isinde kazanan· 

lora dağıtıldı 
Ankaradaki küçük sanatlar kong

resinde ikramiye ve madalye kaza -
nnnlara bu hediyeleri dün ticaret o
dasında merasim el tevzi edilmi~tir. 

Merasimi Vali Muhittin Üstündağ 
bir nutukla açmış ve bundan sonra 
ikramiye, madalye ve diplomalanrı 
tevziine ba§lanmıştır. 

Küçi.ik sanayi erbabı kendilerinin 
himaye edildikleri bugünü yaratan 
büyük önder Atatiirk ile ismet İnö
nü ve Iktieat vekiline tel:reflar çe-
kilm .. ine karar verildikten aonr3 
toplantı nihayet bulmu9tur. Dün 
bu tekilde 130 madalye ve 6~70 li- } 
ralık ikramiye tevzi edilmi§tir. 

HABER - Akşam~po~sta~sı~==============~===-=====~!:""'"""' 

Hataydaki 
bitaraf 

müşahitler 
Bu akşam şehrimiz· 

den ~eçccekler 1 
Bir m:iddettenberi Sancakta çalış • 

makta olan bitaraf müşahitler bu ak -
şam Toros ekspresle şehr:mize gelecek. 
terdir. Müphitlere Sancağın Suriyede 
kalması için teşebbüsatta bulunmak ü
zere evvelce Cenevreye gitmiş olan ı 
Suriyenin eski Maliye nazın Hasan 
Cebbare de refakat etmektedir. 

Müşahitler bu akşamki ekspresle Ce. 
nevreye hareket edeceklerdir. 

Takas ofisi 
Kurularak heyetler 
buraya bağlanacak 
Şimdilik vaziyetleri henüz tebeU:ir 

etmemiş olan muhtelif vilayetlerde ve 
ihraç limanlarındaki takas heyetlerinin 
Cumhuriyet Merkez Bankasına bağ. 

!anmasından sarfınazar edilmişt:r. Ban
kanın işlerinin çok geniş oluşu hüku
meti gene ~leri pek oçk olan takas 
heyetlerini bankaya bağlamaktan geri 
koy.muştur. 

Şehrimize gelen malUmata göre hir 
taraftan da ta.kas heyetlerini mutlak 
surette daha sağlam esaslara istinat et
tirmek karannda olan hükümet Anka. 
racla bir takas ofisi kuracaktır. Heyet. 
ler bu ofise merbut olacaktır. 

Takas heyetlerine şimdilik valiler ri. 
yaset etmektedir. Heyette Türkofis 
müdürü, Oda umumi katibi ve oda a
zalan işt:rak etmektedir. Fakat me
sai tarzlarını tesbit eden esastı bir ni. 
zamname ldahi yotkur. Takas heyetle. 
rinin ini olarak teşkil edilişi bu husus
ların teminine imk5.n bırakmamıştır. 

Almanya ile iş yapan 
tüccarlara 

Hükumetin 
tavsiyesi 

Vali tarafından 
tebliğ edildi 

Vali Muhittin Üstündağ Anka
radan aldığı emir üzerine bütün ih
racat tacirlerini bir toplantıya davet 
etmiıtir. Bu toplantıda vali, Alman
yaya klering kredisinin kesilmesi 
dolayısiyle endişeye mahal olmcıdı· 
ğını ve stokların serbest dövizle mu· 
amele yapılan mem!eketlere satıl 
masını tavsiye eden hükumet tebli 
ğini ihracatçılara bildirmi~tir. 

ihracatçılar da bankaların pa,..r. 
vennemesi dolayısiyle müşkül vazi
yette olduklannı Vl'\liye söy?emişlf"T 
ve bir an evvel bu vaziyeti izale ede
cek tedbir alınmasını istem islerdir. 
Vali bunu Ankaraya bildirmiştir. 

Dün öğleden evvel ihracatçılar 
ticaret odasında da bir toplantı yap
mıılardır. Öğleden sonra vali, iktı
sat müdürü Asım Süreyya yanında 
olduğu halde, ticaret odasında odd 
erkaniyle yanm saat kadar görüş
miitıtür. 

_, .... ~ ................ 
Halide Edibin gOzeı 

bir yazısı 

(B<J§tarafı ~üncüde) 

buçuk senedir, yani lstanbula dön
düğüm::lenberi güzelliği bana yeni 
renkler ve harikulAde olgun ve 
emsalsiz cazibeler içinde inkişaf et. 
ti. Şehrin sathını, zevahini değil, 
i~ini, ruhunu duymağa başladım. 
Bu güzelliği olduğu gibi anlamak 
için bütiln bir zavallı hayatın küa
yet edeceğine kail değilim. 

CUMHURIYET'te: 

uzun ve k'sa 
cümle 

Bugihı7:ü CurrJıuriyettfJ PeıJcımi 
Safa, .1'Ede'b!yat,, ba§?ığını niçin ta.şı
dığı ko14ylı1'14 cınla§ılamıyan bir aü
tunda §lJyle Pnr ~~ı!er de YQZnu~: 

" ... telgrafta kendi endllstrislnden 
ve kendi ekonomisinden bir zaru. 

Karadenizde fırtıd 
tekrar başladı 

Sancakhda 7 gemici boğuld~ 
Evvelki gün öğleden sonra çıkan fır. kenlisi Samsuna giderken, San~ 

tına ile bozulan havanın fenalığı dün ğında batmıştır. Gem:de bul JııOfl 9" 
öğleden sonra da devam etmi§ ve gid. dan Hasan reis. Fikri reis, )le ff ııll
detli yağmur yağmıştır. Kısa fasılalar vuş, tayfa S~rvet, Rizeli bıçakÇı ısadt' 
la devam eden ve bir aralık sağanak ğer iki ki§i boğulmuş, şirndiYe 
hailni alan yağmur gece dinmiş, fa. cesetlerin dördü bulunmuştur· ~ 
kat gece yarısından sonra kar yağ- Kaza hakkında şu tafsilat •C 

mıştır. tedir: ; 
Bu sabah yataklarından kalkan tstan_ Fırtına çıkt'!' za.ma.n ~elkell ~ 
bullubr hiç ummadıkları bir zamanda ememi§. gemi karaya dogrd 

0 
;..,o' 

karla karşılaşmışlardır. tur. Burada yelkenli karadan 15 t. 411-
Rasathaneden öğrendiğiınize göre bu kadar a'.jıkta demirlemiştir· ~ 6'-

sabah hararet sıfırın altında bire kadar mir, demir babayı koparınca g ~ 
düşmüştür. gaların arasında boc:ılaınağa b8 pfl'ı' 

tır. Üt". tayfa sandalla kaçınai1 ~t-Hava tazyikı 760 dır. Karın irtifaı ;I' d ıı ~f 
2 santimdir. Rüzgar yıldızdan esmek. ey etm:ş, fakat di~erleri gemi e ~oP' 
tedir. En ş'ddctli zamanınd:ı saniyede lal:r.amışl:ırdır. Onlar ve 

12 :rrıır 
15 mct~eyi bulmuştur. M:ıamafih ha. bir çocuk kaçarak kurtolınu§l. 1' 1ıl' 
vanın şiddeti geçtiği temin olunmak- Kısmen m~1eni olan 4~00 1:ı.o1" 
tadır. rakmamak istiyerek geınıde la pil'. 

Karadenizde fırtına 

Son birkaç gündür Karadeniztde 
m .. thiş b'r fırtına hüküm sürmÜ§tür. 
Bu yüzden bazı kazalar olduğu haber 
verilmektedir. 

Ünye açığıdaki kaza 
Ünye 4 (Hususi muhab!.ri'Ylizden) -

Son fırt•nada çok acıklı bir deniz kaza. 
sı olmuştur: 

Fatsalı H.:san reisin çift direkli yel. 

be" saat mütemadiyen dalgalar 

çeleşmişterdir. ~ 
İmdatlarına yet'şen bııtıkcıla~ ffl 

dekileri kurtarama-nışlardır. 11• p."'1" 
is direğe sarJı bulunuyordu. ~ 
Mersin balığı iğneleri takıhP bO 

ğu anl:ışılmıştır. tıf4' 
Frrtma gayet .ani bastırmıştı.~~ 

nan•n r•k~v:a~•m h:r ümit etıneın ~ 
~emiciler yan'anna 14 şi.,e rak1 
bulunuyorlardı. ,__.-/ 

Balıkçılar şarkısı 
müstehcen mi ? 
Muhakeme devam ediYOJ ~ 
Balık ~ılar isimli müstehcen sa- ı le mi karıılanırdı bu prkı} er 

yılan bir şarkı ile plak doldurmak yüzü kızarırdı, dinlerkl,11 !,,dalı~ 
ve satmaktan suçlu olanların duruş- Bestekar Sadet~~. un lar•• ~ 
ması dün Asliye ikinci ceza mahkt.- bu itin Trabzondaki .Balık~~ 
mes'nde yap•lrm~~ır. . ğı?.ı ça!a~ bir ~~nbir ~1:-· 

Da.'va eclinlenlf!r: Safıye, Mah- muıterısı ka an digedr . -fti 
b "d eıuınuw 

mure Seııses, Neriman, Artaki, Sıs· nun Tra zon mu ., u ' 
dcttin Kaynak. Hamit, Nazmi, Jak, pl~. m~atehcen ;dugu:tığıııl /it 
Rifat Hayım, Muratyan v. s. Bun- m~ı uze.~ı~.e ~e!. nbi~rcli: • 
lardan bir krsmınm sorgulan evvel- ledi ve souınu ıoyle ıatut'! 
ce yapılmıştı. Dün de bir kısmı da- .. Ben , bu plakların tl~uP ~ 
ha sorguya çekildi ve Neriman kal· masmdan çok mutazarrır .?nkil ~ 
dı. Onun ifadesi, istinabe yoliyle zine de zarara uğradı; çu rdO'" 
Bursa da alınacak; fakat, buraya gel- ba~ma yinni kuruş vergi .. a~ ~ 
diği söylendiğine göre, gelecek celse- Bundan sonra kanunı . I~ 
de , bu davaya bakan İstanbul As- Rifat Hayımla Muratya~ dih eti J. 
}iye ikinci ceza salonuna gelirse, ifa- ve onlar da şarkmm rnuste~ı.r· I' 
desinin burada alınması da muhte- madığı mütaleasmda bul~nl :;e.ı 
meldir. Dunama Neriınanm din e 

Dünkü duru~mada evvela sorgu- çin bu ayın 27 sine kahnlft11'• 
~:yapılan bestekar Sadettin dedi l{asımpa~ad8 

lecl hl r hAdf se - Bu ıarkının, hiç bir kelimesi 
miistehcen sayılamaz. Şarkı, parça 
parça müstehcen olmadığı gipi, top
luca da müstehcen değildir. Bir ese-
ri, kül halinde mütalea etmek icabc
der. Bazan bir parçası yalnız bqma 
kötü manaya gelir de, bütün parça
lar bir araya gelince, i§ deği§ir. Hal-
buki, dedimm gibi, .. Balıkçılar .. te· 
ker teker de müstehcen olmaktan 
uzaktır; yani, teker teker parçalan 
dal 

Balıkçılar, denize arılırlar, balık 
tutarlarsa pay alırlar: ne kadar bol 
balık tutabilirlerse, o kadar çok pay! 
Eğer bunları satabilirler5e1I.. 

Reis Kemal, bu sırada: 
- Satamazlarsa da, denize döker

ler, tabii dedi, peki ama siz esasa ce
vap veriniz. Bunların dava ile alika· 
sı ne? 

-Müsaade buyurunuz, işte bura· 
dan esasa geliyorum. Bunun esasb 
alakası var: çünkü, balıkçılar, tut
tuklan balıklan satar da çok pay 
elde ederlerse, bayram yaparlar, lıte, 
bu plaktaki balık bayramı yapan bir 
balıkcının neıeye ge-lerek söylediği 
şarkıdır. 

..Balıkçılar,, şarkısmm orijinalite
si, belli bir tabakanın sembolü olmr 
s·dır. Bu mahalli prkı, bir sene ka • 
dar her yerde okunarak, cılgmcaama 
alkışlarla kar~ılanmıf, tekrarlattml • 
mr~tır. Eğer müstehcen olsaydı. böy-

retle kı!!ala.n cUm!e Ulh ... ,. 
Te?gmf to endil&triyel mrvı-et' Bu 
ne demek' Gene büyük 'ldf etm4f!i" 
A Peyami! 

Bir çocuk,_ 
Diri diri ye .. nı~ 

Bugün öğleye do~ bir ~ 
da garip bir şekilde fecı •-~ 
keıfedilmiıtir. ~~ 

Asiye adlı bir bayatı uJJS 1',:.. 
sokağından geçerken bu~ "'ı;d 
et kokusu gelmi§, ıüphkokuooSI _.; 
fı koklamıı ve az sonra ~ r 
sokaktaki 26 nu~ , tir· 
ğini anhyarak içeri girDllf ~ 

Oat kata ~ıktıiı zaınal1 6' ~ 
SIZISI bir hal ile kartı.laf~ ......... 
ıında bir mini mininın 1'!. ~ 
mangalın yanında çaf!! :. ~A 
makta olduğu gör~hn\Jf ~ .~ 
polise haber verilmit ve ya afiilll"""" ı;f 
haneye kaldmlmı§sa da " ı.- ,
kurtulup kurtu~cai'~..J 
§Üphelidir. Bu ev ~u~. ,.AP"'~ 
lan Salim adında binn•~ 111 
erkenden İ§e gitmit ve _...lı il 
veye çıkmıpnq. _.,-~ 

Çocuğun oynarken. _ .ı;,. J 
• eli... tahmi edibnekıeu"""' tdr'J. vır gı n • .ı .. to • ,,, 

Atet oda c:IötemeaİJU CP' bit 
muttur. Demek ki az~~ ; 
yangın çıkacalmuf· 

Bu ihtiyatmzhia 
den gelmiyor. ti-~ 
Şoförler ce111ı1e 

trlllfatar !.,it, 
~förler cemiyetinİJI .,;-~ 

idare heyetinde de dildi'! 
olmuttur· idare heyw; 
ve Mustafa istifa e-imeı~: 
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~!: lan~\lran il.dam Koldharbur Smit 
~, caııı vtırcıı ede oturuyordu. Bir elinde 
~ bakıya · CözJert anadan uğramış, 
~ l'du. GöğsUnde yeşil bir ok 
• s,U 8allanıyordu. 

Fay gitmek üzere bulunan Bella.mlyt ko
lundan tutarak: 

- Durunuz, dedi, bir şantaj yaptığmızı 
biliyorum. Fakat Blzlnle gllrU§obillrlm. Gell 
nız. 

~>iter it~ ~'l>Al.DAlit ADAl\I 
"llıiııe 1 Apartımıına çıktılar. Fay, yenıek odasma 

ti. Cııac r Çatırdı. Ok, kalbl delip girerek elektriği ya.klt. Aydınlıkla Bellaml 

Üçüncü Murat, baş kadını idam e tir 
Fakat kalp se es· en öı··v r i 

cekti. 
• 

' .\caba t ~aha ıotumam~tı. 
~:- lterhaı:e zaman öldU 7 n!n suratını gördU. tık de!a olarak onu ya 
~-de b1ı e bir çeyrek saat olma.mıştır. kmdıı:ı gördUğU için: 
~1-ıı, S gernıye yana.şrrken.. • - Yarabbi, demekten kendln1 alamadı, ne 
, ..: 'tla lll.IUn cesedini g!lrilnco hUngUr kadar ... GUzclslnlz .. Ne gUzellilc! 
~ ~'ilJJı ~ğn • 9-Şladı: Bcllaıni en eağlnm bulduğu koltuğa otu• 
'r OJ edt, kJmbll!r karısı ne kadar rurken: 

, lleak. Za\'alh Sınit, iyi bir pat- - O kadar gUzel miyim, dcdJ, zanneder. 
k._ sem ayni §eyi Sizin için ta.kat bir hakikat 

)1:-.~tnı'> .'ltt "'Vet., • olarak süyliycblllrim. 
llzıırı ~ 

,, ' l>aı. eı:ıtyordu • 
'l ...... ~ . 1• dedi, nerede bu kadın gim· 

..... l? 
-... ~Yotı.ıtn. 

~~· Polislerden biri, salonun 
~ lıtrtnın an ca.rn.eMnlı yerdeki pencere 

"'rıU nı:ık Olduğunu görerek Fltere 
~ 11ıı:ıtı:ı ~ö~~nu esasen Flter de gllrmUş 
' rl de ornya çMlenlp kaJmrş 

' genı.ıyı ":.~llerı lıu arrunnk için, polls!er dnğıl 
~~dan luııaınadr. Yalnrz, gernin1n 
~~de bı.ı btrı yoktu. Kaybolmu1;1tu. 
~ ~P.nd31 tek başıne. Mls Hovet 

, ~ ter tenç kızm Savını ile b1r 

~ ~· 01
nbneccltlerlnl d~UndU. Kap .... Sa . 

l1ııı 
ı-,. ,' El nerede? 
~ ::Ut Otı , ,ltaçııı u bir kam.araya kapatnu§tı. 

l-le btJ Yılzo Ytlze aalılle çıktı. 
~ 'l'anaı Yorsun? 
~~ ~Ut~ birinden su iste~ tayfa 
~~· a~ gitmiş, getirene kadar, 
~~ğ~1 e auıunıa. Tayfa yUze yüze 

)ı~tld!p ıı:örınll§. Fakat korkusundan 
~. "1o:ııa ber Vermemiş. 

• <löndQ, Etrafı muayene b8f 

~~· Geaı, 

- Mösyö Bellaml ciddi olarak görUşellm. 
Bu Uç bin dolar meselesi de nedir? Savının 
bu tııt yapmadığını biliyorum. ÇUnkfl 
bu, onun tanı değtıdlr. 

- Tarzı de~ll mi? Herhalde onu siz 
çok iyi tanıyorsunuz. Hakikatte bdyle bir 

hırstzlık olmadı. Sadece sizinle görüşmek 
istiyordum da ... 

- Ne kUztahlık. Evime girmek lçln bir 
de yalan söylUyorsunuz. Eğer derhad git• 
mezsen!z polise telefon ederim. 

neıııunı ona. dlkdlk baktı Bu çelik gibi 1 
gözlerin bakışı karoısında Fay irkildi. Be!· 
la.mi. 

(Devamı ı.-ar) 

GeÇ>en tefrikaların hülasası: I 
t)çUncU !\lurnt, başk:ıdını, ıııhto blr ha. 
rcmağaslle yaknlıyor. 

,,. ~ ~ 

- Efendimiz.. Ef endi.miz.. Buraya 
nasıl geldin? .. Seni kim getirdi.. 

Sünbül, yarı çıplak vi.icudile, mükem 
mel adalelerile bir heykel gibi odanın 
ortasında duruyordu. 

Yeni öğrendiği bir Türkçe darbı me. 
seli aklından, meyusane geçiriyordu. 

••-Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrar. 
sın çekirge, üçüncüde ele geçersin çe. 
kirge!,, 

Evet, hakikaten her şey mahvolmuş. 
tu .. Yalnız onun için değil, Safiye sul. 
tan için bile .. 

Zira, işte, o bile. (o kadar muhteşem 
blr kadın olduğu ve dünyayı tiril tiril 
titrettiği halde) • padişahın ayaklarına. 
atıldı: 

- Ben ettim, sen etıne .. Beni affet .. 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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Ah bilmezsin, seni sevdiğim için, sen. 
den intikam almak için bwıu yaptım .. 
Zira, sen beni, senelerce sevdikten son. 
ra, birdenbire terkettin, padişahım ve 
ben bu ıztıraba dayn.n:ı.madım .. 

- Bu zenci ile ha .. Benim sarayım. 
da .• Benim kadınım .. Ba§ kaclınım .. İki. 
nizde .. İkinizde idam .. Hemen.. Hemen .. 
Boğsunlar .. Ferman ediyorum .. 

- Padişahım .. 
- Vallahi, billahi, tallahi .. Ecdadı. 

mm şeref ve namusu, kendimin sch'\. 
meti, evla.dunın hayri için yemin edi. 
yorum ki, sizi ikinizi de, bu akşam 

idam ettireceğim.. Hem de zaniyeler 
gibi gebereceksin.. Casus kadın .. 

- Padişahnn .. 
- Çabuk .. İdam .• 
Fakat, bu 'kadar silrat, Mehcemalin 

işine gelme:ınişti. Zira, bütün casus 
şebekesinin keşfedilmesini, onların da 
yok edilmesini istiyordu: --

'S ~~U hayaletin eseridir. Sarih. 
~ tıa.ç de de tıpkı böyle hareket 
' ~llı·1t~çlzı bir iz yok. Hoıı bu adama 
, ~hıı 0: ZIYndc ad::ı.lctln eli demek 

aranlıkta, ıssız, duran 
içinden eskin 

sessiz 
~ ~ ~ Ul')'a.!,. 

~. ~~ile nasıı gidebilir. lU!yle ııts 
~lt değme denizci yolunu bula. 
~r,~ 
ı.; t.ıı~~l'\1u. ~:tnlett.en ziyade Mü Hovctl 
~ ~~ ~Otöre bindiler, 81stenmtlk 

d rin ormanın 
bir haykırış çınladı 

l?ır ~ bı: anunağa koyuldular. Pek 
~ Eı1ııtlaat l!oıı Otıy bulama.dılar. 
~~U. ltıı Ceıe ra l<'ıter mUdUriyete dönmüş 
>orltu ?ı!~IS dtııt Uman pollstne teslim 
~"'°'· Oıııı 0ı:;ovet orada kendisini bek• 
cı, Atını.~~ ~lno götürdU. BUtUn kara. 
~ae;' l'o'lnıtı aramak için emirler ver 
°il tl) 'h-ıı du. Buna rağm.en yıu:ıha• 
~!Jıal'e~r, ~rdu. Zaman zamıın tele. 
~ ~ttaıp ~ haberler veriyordu. 
~r li'ay ~tnıata karar verdi. Fnkat 
'~ Crtonun gelcllğinl haber 
'il 'it.ıııl't ....... ltsnr. li'~ll.ldunuz mu! 

Şimdi yamyam oyuncular, deli· 
kanlıya daha çok yaklaşarak oynu • 
yorlardı. Ellerindeki kargıların ucu, 
T arzanm çıplak gövdesine dokunu· 
yordu. Vücudumu daha büyük yara~ 
lar açmadan yavaş yavaş çizip kanat
mağa başlamıttı. 

Artık işin sonu geliyordu l 
Maymunların çocuğu, işin çabu· 

cak bitmesini, son kargının da yü
reğine saplanıp, canını bir an evvel 
almasını bekliyor ve hatta istiyor • 
du. ~~lttı,.., la l{ at Uıntt ederim ki kurtuldu. 

·11 ~lel'd.I 0ntcssa tslmll bir gemiye O, böyle düşünüyor ve bekliyor 
~~ ~~ ~? lllna. kaçmış. Fay, kocanız du. 
:%ıe ~ı O da, ne? 

11,. ~ ~Clflke, 8\ıl'ette yUzer. Eğer atlas 
'il. llı.uıı .. ..,. Karanlıkta, ıssız, sessiz duran 
~ trı b ....... ak k1 kurtulur. 

' 2-iı t bırııe UYUk bir gururla ıöyIUyor derin ormanın içinden keskin bir 
, ~ to llbtre sarardı. haykırış çınladı. 
~ ~~ l'UYoraunuz? 
"'~.~ ..,:~ auıı.mış dıı onun 1~. Şimdiye kadar işitmedikleri bu 
,.. ~~. r. Faıcau ıyı yüzUcU ise aahl ses karşısında yamyam savaşçıları· 
"~ fl'llruru oyunlarını birdenbire durdurdu -
~ ~ tlt hır ~ bUsbUtUn kaybolmuş, utm· lar .. 
~' ~. Gecu "ee olmuştu: Böylece ölüm kazıgmın çevre· 
~ ,,,_ ' nıcın nehirde IU'll§tırmıııar 

ı... ...... """· no....... sinde de kısa bir sessizlik belirdi. Ka· ı.. •ıtt ~ 11t!ı.... tiulul'84 bu bir cinayet o 
~· l' el•-· ~q itli'> 

' ""11.1 t' . 
1\' 1( al'tı:ı ornuzuna koyarak dedJ 

it..~ ~"le ettne 
~ ~~rd!Ut. ı.i aradık. Eğer nehlrde o!. 

bttııı ~tlln Uhakkak sahilo 7çıkmı§tır. 
lı.\o' tı il~ ~ ot, Ben M..ls Hovettn 
"'llllıı ter bUtu !:Ok endişe ediyorum. 
~' llıs 111Utııu ıı: hAdıse1er1 anlattı. Fay, 
~=~le &d:ıını vadisine memnun oldu: 
~~ ç~U ar Y&oanın.nılıdır, decU, iyi 

tı b "1ıııııcn · Çok adi bir adamdı. Fakat 
~ lr Olt ile Dtlphe etmeyiniz. Emln olu 

~ltr bir yay nrasmdnkl .tarkı 
~ "') tıı:ıl! t 
~~ ~ita.he~: ettı, ve cvıne g!lnderdf. 
~.~'at" o ka11ıı;n1ca. bir otomobil aradL 

' ' ~ Yoltt kuvvcuı idi ki hiçbir na 
~~o~ u. Binaenaleyh ytlrUyerek 
~Jıı .. bir 0:1l:ın evinin kapısına varm 
""\ıııl~ ll:ıtın onı.oblıın durduğunu gördU 
' ~ 141. Onu de btr adam duruyordu. Bu 

\~ A gCrtlnco· 
~ • "'111 • 

~ ~:::n? ' llzt gönneğe geldim. Gire 

b.'~ 1t tnııaya n 
,"il\ ı: 'tvı h ella.ını, giremezsiniz. 

9 c nrekeu ...... 
~ eaartıu0 uu;ı unuttunuz mu., 

.\) ? bu Bll.lltt.e zfyareto gel'• 

lı.. ~'lilı.t at 
\ tı.?'tl:Q. l'O~ kocanız mı? Evlendiği 

' ~ lttıl'or~ tu. Fakat .kocanızla gÖ" 

\ ~~? 
~lt'l~ Q1n dolanmnı ça.tmdığmı 

' llirkat davam açacağımı 

zıkta bağlı duran Tarzan ağzını aç
tı ... Ormandan gelen Eese karşılık 
olarak, o da, korkunç bir bağırma 
yÜkseltti. Bu ak derilinin yükselt· 
tiği haykırış, ormandan gelen ca-
navar haykırışından daha korkunç 
daha uzun, daha titretici idi!.. 

İki üç dakika kadar, kara defr 
li yamyamlar duraladılar.. Fakat 
Rokoff ile reisleri ortaya atılıp on· 
lara cesaret vermeğc, korkulannr 
geçirmeğe çalıştılar ve bir ayak ev· 
vel ••ölüm dansını,. bitirip, Tarzanı 
yemeğe başlamalarını söylediler .. 

Fakat yamyam savaşçıları Tarza
nm gövdesine baıka bir kargı daha 
saplıyamadılar .. Çünkü o anda san 
ile alaca karışık tüylü, gözleri alev, 
kılığı ölüm saçan bir canavar, az 
evvel T arzamn tıkılmış olduğu ku
lübeden yıldırım gibi fırladı .. 

Göz açıp kapıyacak kadar vakit 
geçmeden, korkunç P.:trs Şita, hat· 
huğ T arzanm yanma gelmiş, ke1J· 
kin ve büyük dişlerini, demir kanc<t" 
lara benziyen tırnaklarını göstererek 
hırlamağa başlamıştı 1 

Kara derili yamyamlar da, ak de· 
riü Avrupalılar da: korkudan do
nup kalmıılardı. 

Hepsinin gözleri bü~ülenmiş gibi, 
orman kralının insana ürkeklik ve
ren dişleriyle tırnaklarına dikilmiş 
kalmıştı. 

Onun için karanlık ormanın, gö· 

rünmez derinliklerinde korkunç 
Parstan başka daha nelerin çıkıp 
gelmekte olduklarını ancak Tarza
nın gözleri seçebildi. 

. IX 

Şimdi okuyucularrmızı biraz g~
riye götürüp, T arzanm sevgili kan
sı Ceyn Kleyton'un başına neler 
gelmiş olduğunu anlatalım: 

Zavallı kadıncağızırı, kocasını ve 
çocuğunu bulmak Üzere Londradan 
nasıl yola çıktığını ve Kmkayt va -
puruna gidip orada kamaraya nasıl 
tıkıldığını biliyoruz .. Rokoff, Tar
zanı yabani adaya çıkarırken gördü
ğünü de okumuşsunuzdur .• 

Bundan sonra vapur gene bilin • 
mez bir tarafa gitmeğe başladı, üç 
dört gün Ceyn Kleyton'un yanma 
kimse uğramadı. Yalnı:r kendisine 
yemeklerini getiren çatık suratlı İs
veçli Sven Andersen'i görüyordu. 

Birgün Ceyn Kleyton bu adama 
kocası T arzanm bırakıldığı yaban 
yerin adını sordu, bu biçimsiz ls
veçlinin ağzından söz almanın im
kô.nı yoktu. O sanki başka bir söz 
bilmiyor gibi, genç kadının sualleri. 
ne karşı en kötü bir İngilizce ile: 

- Biraz sonra yel esecek , hem 
çabuk esecek, hem zorlu esecek! 

Deyip gidiyordu. 
Ceyn Kleyton. aşçıdan her gün 

işittiği bu sözlerden, bundan başka 

İngilizce bilmediğine kani olmuş
tu; Bunun için, kamaraya yemek 
getirdiği zamanlarda artık ona su
al sormaktan vazgeçti. Fakat Cevn 
Kleyton bütiin kaygulermn, yürek 
yanmalarına rağmen lsveçliye iyi 
Y.iiz gösteriyor, getirdiği kötü piş· 

mi§ yemekleri beğenmi~ gibi görü
nüyordu. 

T arzanın ıssız kıyıya bırakılma -
sından üç gün sonra, Rokoff' un va
puru büyük bir ırmağın ağzına gel
di ve orada demirledi. 

Biraz sonra alçak Rokoff, genç 
kadının kamarasından içeriye gir 
di. 

Şimdi bu adamın yüzünde, yü • 
rekler bulandıracak kadar çirkin 
alçaklık, kötülük izleri vardı. 

Kamaradan girince alaylı, alaylı 
smtarak: 

- İşte nihayet geldim sevgilim 1 
- dedi. - Kamarana şimdiye kadar 
niçin gelmediğini bilmiyorsun. Şim· 
di söyliyeceklerimden çok sevine· 
ceğini biliyorum. Segilim ben sana 
"artık korkacak bir şey yok ; artık 
burada tıkılıp kalmıyacaksın; artık 
istediğin gibi ya,ıyacaksınl., deme. 
ğe geldim. Çektiklerini görerek, sa· 
na acıdım, yüreğim parça parça ol
du, Ceyn, kocan T arzanın adam de
ğil, yabani bir maymun, iğrenilecek 
pis bir maymun olduğunu benden 
iyi bilirsin. Onu ormanda çıplak, 
vahşi, böcek ve çiy et yerken bulan 
sen değil misin? Avrupalılar gibi 
giyinerek, adam arasında yaşama
ğa başlamadan evvel onun ne ka
dar iğrenç olduğunu şimdi hatırla
mıyor musun? Ben ise Rusyanm 
en eski bir siilalesindcnim .. Anam 
atam büyük adamlardı. Kendim de 
zenginim. Artık senin öyle bir ya· 
ban adamiyle yaşadığını unutma1; 

istiyorum. Artık geçmişleri unutn· 
lım. Seni benim gi1>i asil ve ince bir n 
damla yaşamağa davet ediyorum 
Ben biliyrum ki: Sen o pis may
munla, yalnız genç kızların düştiiğü 
yanlıs diişüncelere kapılarak bir 
yenilik olsun diye evlenmiştin. Bir 
iki senedir, birlikte yaşadığın o ya
bani canavar, seni kimhilir ne kadar 
iğrendirmiş, ne kadar üzmüştü. Fa
kat tanrı, sana gene acıyor demek. 
İ§te bc::ı sana, yardıma koştum; lğ· 
renç maymunu gene öz yurdu olan 
ormanlara, sevgili yoldaşları olan 
yaabni mahlfıklann yanma gön • 
derdim; Seni kurtardım. 

(Devamı var) 

- Tahkikat yap .. Hepsini ortaya çı. 
kar da öyle öldür, padi§alum: ..• diye. 
rek, perdenin aralığında görüldil. 

Safiye sultan, müessir bakışlı gözle. 
rini onun üzerine devirdi. 

- Sen ha .. Sen ha?.. Koynumuzda 
beslediğimiz soyu bozuk yılan.. Bizi 
ele veren sensin ha .. 

Yiyecek gibi bakıyordu .. 
Padişah, onu göğsünden itti. Yatak. 

tan yere indi. Harem ağasına doğru 
yürüdü. Onu, gömleğinden yakaladı. 
Bir çekişte, üstünü başını parçaladı. 

Ve: 
- İnan.manuştnn .. Fakat sahiymiş .. 

Erkekmi1'·· • diye inledi. 
Vurmak istercesine, elini Safiye sul. 

tana kaldırdı .. Lakin, kendisi bir yıldı. 
rnn darbesine Uc:,<'Framı~ gibi, kalbini 
tuttu: 

-Ali .. dedL 
Yere yıkıldı. 
Padişah, zaten, kalp hastasıydı. Sc>. 

fahatler, içkiler, afyonlar, onu bitir. 
miştl: 
Heyecanın bu derecesine dayan.ama. 

dI.. Kıskançlık illetinden yuvarlandı, 

gitti. 
Safiye sultan ,biran, onun üzerine 

lğildi. 
Doğrulduğu vakit, muzafferane: 
-Ölmüş .. 
Ve sonra, Kontese dönerek müsteh". 

zl: 
- E.. Şimdi, seninle hesaplaşmak 

zamanı geldi.. Sen.. Sen ha.? .. 
MehcemaJ. muvaffakiyetin tam ucu. 

na kadar gelmişken, birdenbire böyle 
perişan olm.ağı havsalasına y~dire .. 
medl.. 

- Ölmemiatlr .. Öl.ın.eml§lli .. Yalan., 
diye haykrrd.t. 

Safiye sultan, ellerini vurup haykır. 
kı: 

- Kalfa .• 
~hri içen mahut sadık kalfa, içeri 

girdi ve gördüğü le\'hndan son derece 
miltehayyir kaldı: 
Padişah yerde yatıyor .. Sünbill lime 

lime gömleği içinde adeta çıplak, Safi. 
ye sultanın üstü, sefnlıat saatlerinden 
dolayı bumburuşuk ve bu odanın için. 
de Kontes .. 

Safiye sultan dedi ki: 
- Efendimiz vcf at etti.. Oğlum tah. 

ta geçecektir .. Vüzeraya gizlice haber 
gitsin .. Bunun için icap eden tertibatı 
almak üzere, ben meşgul olacağım .• 
Fakat şimdilik efendimizi yatağıma 

yatırın.. SünbUl getirsin.. Mehcemale 
gelince: 

GUIUmsedl.. 
- Sen bana yaptın, ben sana yap. 

mayacağım .. 
Kontes. bu umulmadık aftan dolayı 

büyük bir hayrete düşerek yerlere ka. 
pandı. 

- Affetmek, bilyU.klcrln şanından 
dır .. Otur şuraya bakalnn .. 

Bir esire tcslimiyetile oturan Kon 
tes, Safiye sultanın, etrafına hakimi. 
yetle bir talmn emirler verdiğini gö 
rüyordu. 

Padişahın ölümUnil tabii göster. 
mek, yeni padişahı tahta geçirmek 
ve Sünbüliln gayri tnbii halini gidcrt. 
mek için her tedbir almdı. 

Fakat, Kontes ne olacaktı? .. Acaba 
Safiye sultan, onu daha ndi bir ca. 
sus halinde kullanmakta devrun mı 
edecekti? .. 

BUtün tedbirler almmı~h ki, kapı. 
nın kanatları birdenbire açıldı. lWe. 
rinde ipek kementlerle dört cellat. içe. 
ri girdi. 

Kalfa: 
- Safiye sultan efendimiz, i5te bu 

kadının öldürülmesini ferman etti! • 
diye Kontesi gösterdi. 

Venedikli kız titredi: 
- Hani affetmişti? .. 
- Cell6.tlar gelinceye kadar gürlil. 

tü etmiyesin diye böyle söyledi., 
(Deoomı oor) 

1 



8 HABER. - J\k'şam posfası 

Teşkilatı Esasiye ka
nunu müzakereleri 

(Bat tarafı 4 üncüde( 
ket sadir olmıyacağı gibi, Teşkilatı 

Esasiyenln umumi bünyesinin teyidatı 

altında olarak milliyetçiliğin nakızı olan 
beynelmilelcilik ve halkcıhk olan imti -
yazcılık veya sınıfçılık ve devletçiliğin 
nakızı olan liberallik, laikliğin nakızı 

olan klerikallik ve inkilapçılığın nakızı 
olan irtica lehinde hiç bir faaliyet yapı
lamıyacaktır. 

Bu esasların Kamutayca kabülün • 
den sonra memleketin sosyal, kültü -
rel ve siyasal hiç bir sahasında ne tek 
adamın ne de cemiyet halinde her hangi 
telkin veya teşebb:is halinde hiç kim· 
se katiyen faaliyet ifa edemiyecektir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Bir Anayasa Kanununa madde do· 
nurken yazılan ana hükümlerin mana
lannr uzun uzun izah, tefsir edici söz
ler ilavesine imkAn olmadığını söylemiş 
tim. Fakat Kamutay huzurunda yapı
lacak konuşmalardır ki bu kelimelerin 
manalarını bütün halk tarafından bil -
tün tatbik ediciler tarafından anlaşıl -
masıru kolaylaştmr. Bu itibarla bu 
izahlar üzerinde müsaadenizle bir az 
fazla duracağım. 

Biz Cüm1111riyetçiyiz: 
Arkadaşlar, biz Cümhuriyetçiyiz 

diyoruz. Cümhuriyet Tı:irkiyenin de . 
ğişmez Devlet şeklidir diye Ana Kanu
nuna hüküm koymuşuz. Fakat Cüm • 
huriyetin bizde tatbik edilen tarzından 
başka çeşidli nevileri de vardır. 

~iyasi rnhdet: 

Türkiye öyle bir Cümhurfyettir ki 
bı• "jimdiye kadar Ana Yasaya girme -
miş olan ve bugün girecek olan diğer 

beş vasıf ile beraber bir siyasi vahdet 
teşkil eder. eMsela Amerikada da bir 
ciir.ıhuriyettir. Fakat idaresi itibarile 

bi;s· ··~·~·n başl:a esaslara dayanır. Fran
ı:ı c~a bir cümhuriyettir. Fakat tam 
H'-~·.,l hir cı:rr.huriycttir Nihayet Müt
te'-"1 Şurıılar Sovyet Rusya da bir 
cü.,.'•uriyctti:-. Fakat sınıf hakimiyetine 
da"'1""n büsbütün başka şekil ve mS -
nada bir cümhuriyettir. 

O halde Tı:.irk Teş.kilatr Esasiye 
Kanu'1unda Türkiyenin yalnız cüriıhu • 
riyetle idare edildiğini ve Türkiyı!nin 
yalnız cümhuriyetçi olduğunu ifade et • 
mekle bugün ilerlemiş ve incelenmiş o· 
lan s'yasal mefhumların anlaşılması 
alanında kaft bir vuzuh yapmrş olur 
mııyuz? (Hayır sesleri). 

O halde bunu herkesin müştereke!'I. 
ve derin anlamasına irqkan verecek bir 
vuzuhla belirtmek gerektir. İşte bu altı 
vasfın yanyana bizim cilmhuriyetimi -
zin farık vasıf ve esaslan olarak kanun
d:ı zı;:redilmesi elzemdir. 

Sonra arkadaşrmız bilhassa bir nok 
ta:;ı ifade ettiler ve dediler ki; 

İnkilabcıyız diyoruz. Cümhuriyet
çiyiz diyoruz .. Bazı insanlar komünizm 
faaliyetinde bulunurlar. Böyle bir a -
dam hakim huzuruna çıktığı zaman, e
vet ben inkilabcıyım ve bilhassa Cüm • 

huriyetçiyim der. Ve inkılabcı olduğu 
için kom:inizm yaptığını söyler bu hu· 
sus Te~kilatı Esasiye Kanununa kon • 
muş olan vasıflara hizmet vadisinden 
beni nasıl olup da muateb addedildiğini 
ileri sürer. 

Hayır bütün vasıflar yanyana mü
talea ediline ne komünist ve ne de fa. 
§ist bir hareketi bizim rejimimizin der
p 'ş ettiği bir inkılab diye ileri sürmeye 

imk~n yoktur. Diğer vasıfların tamam -
layıcı ma:ıası için bizim inkilabcılığı -
mızın farikaları vardır. 

Sade cilmhuriyetçi veya inkılapçı o
luşumuzun değil; diğer anavasıflarımı
zın da başka yerlerde, başka ideoloji • 
lercle ku!lanlıdığından ayrı ve bize mah 
sus manaları vardır. 

.~V...iil · yet~ilik vnsfı: 

Arkacb;l:r. milliyetçiyiz. demekle 
rı'lliyetrll:k b::kımından da bugün dün
di nyada kullanılmış çeşitli manalar 
V<>~Jır. Mesela, kan mililyetsiliğini tat
bik ederler. 

Bu nevi milliyetçilik bazı yerlerde 
aktif ve pasif vasıflarla tatbik sahası 
buluyor. Kendi kanırıdan ve kendi ır -
kından olmayanları yurt dışına atmak 
veya yurtta~ hakkından mahrum etmek 

pasif bir kan milliyetçiliğinin tatbiki -
dir. Bir de sınırlar aşın yerlerde hatta! 
kıt'a ve deniz aşın yerlerde mevcut ve 
kendi kannııdan olan isnanların siyasal 

hudut ve birlik içerisine girmesini ihti
va eden geniş çerçeveli irredentist mil
liyetçilik vardır. Bu da kan milliyetçi -
liğinin aktif bir görilşüdür. Daha birçok 
milliyetçilik fikir ve şekilleri vardır. 

Viyana t:akımı 

Hak ova 
Galatasaray ve 
Güneş klüplerile 

karşılaşmak üzere 
lstanbula geliyor 

Kazandık mı, 
kaybettik mi? 

Finlandiya gazetelerini'1 ıt 
yazdığma göre: Güreş takı~ırrı 

Fakat bizim milliyetçiliğimizin ana 
vasfı anayasamızın diğer hükümlerin -ı 
de ve Cümhuriyet Halk Partisinin re -
jim preno;ipleri içeri!linde de belirtilmiş
tir. Beynelmilelci her cereyan milliyet
çilik telakkisine muhalifıir. 

Bitok' a dahil dört klübümüzden 
ikisinin - F enerbahçe ile, Beşik ta
şın - 20 ve 21 martta Ankara ile 
İzmirde müsabakaları olduğundan 
Güneşle, Galntasaray takımlarımız 
bu tarihlerde lstanbulda bir ecnebi 
takımla karşılaşmak istemişler ve 
bu hususta müzakerelere de başla-

Milli maçta 5 - 2 yenil~~.~.~ 
Finlandiyada müsabakalar yap- ı Finlandiyada m~~~.bır azetel~: 

mak i.izere şehrimizden hareket et- ması yüzünden butu~ ~rtıleletl~ 
miş olan milli güreş takımımızdan 1 maçların neticelerini bıldi i~ 

H alkçılrk: şimdiye kadar doğru dürüst bir tek güreş takımı azalarına veya 
havadis almak mümkün olamamış- lerine havale etmişlerdi. b' tratt~ 

mışlardı. Viyananm meşhur Hako-
Arkadaşlar: halkçılık diye yeryü • va klübü takımlarımızın teklif ve 

h. ır eı ıı 
tır. İstanbulda çıkan ıÇ l tfl'I ~a 

bugüne kadar yapılan maÇ aazdıP. 
neticelerini - yukarıda Y fT\İftil'' zünde çeşit çeşit teşekküller vardır. Son şeraitini kabul etmiş olduğundan 20 

zamanlarda sol fikirlerin müşterek ça - ve 21 martta iki maç yapmak i.izere Jesse Owens 
hşmaları için yapılan ve halk cepheleri şehrimize gelmiş olacaktır. 
diye isimlenen bir takım siyasal kurum- --------------- , Karısından 
iara rastlarız. Bunlarla bizim halkçılık Yugoslavya 

ayrılıyor 

telakkimizin münasebeti yoktur. Bu ke· "llı. 
limenin a"tı inkılabın ilk günlerinde par- Milli futbol t:3kımı 
tiye ad olarak alınmıştı. Büyük Şef li- bu S 2 ne hangi mil• 
sanr ile daha o zaman yapılmış olan ıetle karşı aşacak 

halkçılık tarifi parti progra~mda kema- Yugoslav futbol federasyonu bu 
lini bulmuştur. Bu vasıf yurdu imtiyaz sene içinde yapacağı müsabaka icin 
iddialarmldan ve sınıf kavgalarından ko- programını hnzırlamış ve son gün-
ruyan büyük ehemmiyeti haizdir. lerde de neşretmiştir: 

Sonra Iaik ve inkılapçı telakkiler. 9 mayıs Budapeştede Yugoslav· 
Arkadaşlar, laik telakkisinin de yal- ya - Macaristan. 

nrz nazari hayatta değil, bilhassa tatbi- 1 Haziran Belgratta Yugoslav-
ki sahada da Türkiyede olan derinlik ya - Belçika. 
ve samimilik ile tatbik edildiği yer dün- 6 Haziran Sofyada Yugoslav-
yada yok denebilir. Laisizmi ilim ve po- ya B - Bulgaristan. 
litika mevzuu olarak ilk talaffuz eden 4 Temmuz Belgratta Yugoslav-
in:ıan kütleleri bunların bugünkü Dev - ya - Türkiye. Berlin olimpiyatlarındaki büyük 
let şekilleri içinde bile bizde olduğu ka- 3 Birinciteşrinde Pragda Yugos- muvaffakıyetlerinden sonra bütün 

lavya - Çekoslovakya. d'" 1 · l J dar incelik ve ciddiyetle takip edildiği I unyaca tanı an zencı at et esse 
O Birinci teşrin Varşovada Yu- O " N k hk · yer yoktur. Bu mefhumların bizim tat- Wens ın evyor ma emesıne 

goslavya - Lehistan. bik şeklimizdeki esas manaları da gene I müracaat ederek karısı aleyhine bo. 
gos avya - Lehistan milli maçları şanına davası ac.tıgyı bildirilmektedir. parti programımızda açıkça yazılıdrr. yapılacaktır. 

Ha.Ik Partiıi ve Devlet Bu listeden anlaşıldığı gibi 4 Çok mesut bir hayat geçiren bu 
temmuzda milli futbol takımımız karı kocanın aralarının böyle birden-

Dikkat buyurulmuştı.ır ki Devlett Belgratta Yugoslav on biriyle karşı· bire açılmış olması herkesi hayrete 
vasıf olacak yeni hükümkrin manala - laşacaktır. düşürmüştür. Zenci atlet kendisiy· 
nm izah elde bilmek için hep Parti prog· ---------------- le göriişen gazetecilere; Talaka ~e
ramından yardım alıyorum. Bun ur. se - Yunan Bu 1 gar hep olan müthiş geçimsizliğin Ber 
bebi açıktır. C. H. Partisi yeni devletin • linden Afrikaya döndükten sonra 
fikir ve politika kaynağıdır. Parti 1i - Futbol takımları profesyönel oluşundan ileri geldi -
berat devletlerde görülen bir çok parti- h 8 zira oda ğini söylemiştir . 
!erden biri değildir. Yeni devletin ha • Bayan Owens, kocasının kontrat-
yatı boyunca derin tecrübelerle pişmiş k arŞılaşaca k lar lan mucibince köy köy, şehir şehir 
olan. bünyesindrn her zaman devlete Yunan - Bulgar milli futbol on d~laşarak numarl\lar yapmasına ta-
esaslar vermiştir. Bu sebeple yeni dev- birleri kral kupası müsabakası için hammül edememiş ve kendisi hiç 
lct vasıflarının anlaşılması için bütün haziran ayında karşılaşacaklardır. bir vakit takip etmiyeceğini ısrarla 
ataka'diırlar bugünkü Parti programın - Fakat henüz bu müsabakanın bildirmiştir. Karısının bu knti ka-
dım istifade edeceklerdir. Sofya ve yahut Atina şehirlerinin rarı iizerine meşhur şampiyon da 

Bu değişme teşebbüsünün ehemmi- hangisinde yapılnca~r hakkında kat~ boşanmak üzere mahkemeye mi.ira-
yetini anlamak için söylemeyi lüzumlu bir kara rverilmiş değildir. caattan başka çare bulamamıştır. 
gfudliğümbirnok~p~hat~ar~e~ -~-~~~~--~~~~--~---~---~~~~--~-
tirmek isterim. Arkadaşlar, müstakil 
devlet ve müstakil millet olmak gibi bir 
ülvi dava vardır. Müstakil devlet ve Coe Luiz - Bradok 
millet olmak yalnrz şu kadar bin kilo - 71 ;faÇl 
metre murabbaı toprağın üstünde §U ı L Y.l ~ 
ka:dar milyon halkın kayıtsız ve şartsız r JF .. 
yaşayıp ekonomik sosyal ve siyasal sa- • .._... , 

hada çalışması manasına gelmez. Bil • 
hassa bir milletin ve bir devletin tam 
müstakil bir devlet ve millet olmak için 
kendi hayatından doğmuş ve kendi ha

yatına uygun kendi öz malı bir rejime 
sahip olması lazımdır. Böyle olmazsa 
vaziyet yurdun bir parçası ecnebi isti -
Jası altında bulunduğu zamana benzer. 

O halde yurdun hayati bir esasını teş
kil elden rejim ecnebi fikirlerin istilası 

altrnda demektir. 

Dünya bugün çeşitli rejimlerin ide • 
olojiJeri arasındaki mücadeleye sahne ol
muştur. Hayatımıza uymıyan dış rejim
ler bize tesir yaparsa bu, iç hayatımız 

için tehlikeli olur. Biz kendi rejimimizi 

hu tesirlerden korumalıyız. Konuştu -
ğumuz Teşkilatıesasiye müzakelerin -
den istifade ederek dış tesirler üzerinde 
biraz daha idurmak yerinde olur. 

Arkadaşlar, feodal devrin ıztrrapla -
rından sonra dünya için her ileri insan
lık hayatının bir mübeşşiri, bir ışığı gi
bi liberal Devlet devri doğmuitur. tik 

doğuşta bir kıymet sanılan ve her taraf
ta kapışa kapışa taklit edilen bu tip 
idare, siy.ısi haklar tarafından da eko· 

nomi alanında da öyle suiistimallere uğ
radı ki düny;mın hemen hemen her kö
şesinde, bu tip devlet çürüyor. 

(Devamı var) 

Di.inya boks şampiyonluğu için, 
Bradokla zenci Co Luis mi yoksa 
Alman Şmelingin mi karşılaşacağı 
hususunda organizatörler arasmdn 
vaki olan ihtilaf nihayet halledilmiş 
ve Luis ile Bradokun önümüzdeki 
haziranda iŞkagoda karşılaşmaları 

takarri.ir etmiştir. 
Resmimiz iki boksöri.i bu büyük 

maçın konturatını imzalarken gös· 
termektedir. 

Ortadaki zat maçın organiza
törü. Arkadakiler de boksörlerin 
menecerleridir~ 

b·ıdiretlle · ef gibi - tam olarak ı keti , 
Milli güreş takımımızın. hareapllca$' 
nasında Finlandiyada ılk y illi tı'l'ç 
müsabakanın grekoromen T tfl'I ~ 
olacağı diO.er karşılaşma adi i~o , ... deceı--
hususi şekilde cereyan e 
edilmişti. . alı11111~ 

Halbuki Finlandıyada~ nfT\ bil 
olan ilk haber ise müsaba b )<rO~o' 
kısmı serbest, diğer kısmı .. ticed' 

~ p... •'rJ 
romen olarak yapıldıgını, eJdİS1 , 
4 - 3 takımımızın galip g ert~ 
bildiriyo.rdu. Bu ha~adis~ür1' e~r 
günü ise Anadolu A3ans1

1 
dl' tı;f 

"leli~· yo un iJ' pinin 3 - 1 yenı gı Jd ıı\ 
telgraf verdi. Bundan 50.n~n f~ 
sabakalarda da mütemadıYd, i "eJ" 

l k ld hava ıs !t 
ge me ·te o uğumuz . ") ~ehı;" 
di · Finlandiyada (Helsınkı eıeil 
de

1 

intişar etmekte ol~n bir.fJ~ı go~ 
Türkiye - Finlandıya ~~ürk ~j• 
takımları maçının 5 - -: . 11 ~ 

1 d. v nı , llP'-
mı aleyhine netice en ıgı 

i( tadır. ., ~. 
Maçların yapılmış oldu~jği lıl~ 

·n ,.ero .... ~~ 
de intişar eden gazet:nı .119ııw· , 
berin en doğru olduguna 

1 d'e.5' 
l. ı· . d' e kadar rıe firı' azım ge ırııe, şım ıy . ......- ( 
meçhul kalmış olan Türkıye pi~ 
landiya milli güreş maçını rrı; çı~' 
gaybrtmiş olduğumuz mana 
rılabilir. 

Bisiklet df-
357 gün deval11 k~ıo" 
koşuda 30872 dl 

metre katedtl 3fıt': 
h dut Jl\uh ı.1' 

Ukranyalı beş u ,,8ptıı- r 
bisikletle hudut boyuncal "'u ıl'lıl'.ş 
30.872 kilometrelik seya ıa 
fakıyetle bitirmişlerdir. l triltf ~ 

b' ik e,. • r' 
Hudut muhafızı 15 

• r.cı0 -' 
L. d . k' Ş b' Radie\'iÇ• •'' ıu mırs ·ı, u ın. zzttfll ~. Jt 
ve Timofeev - bu mu; tarah'~ r 
hatlerine 1 5 şubat 193 hare~e ( 
başlamışlardır. Kie'den l rırıtl ~~rı 

d • kırı a tJP 
den kafile, KMa enız ve or"6ı,; mış, oradan Kafkasyar~ir. 1'j11tl~ 
da Orya Asyaya geçrn ş k flıl ~~ 
bilahare bütün uzak şıı:I divo'10 cı 

. \lı a '(}~ 
boyunca ilerlemış ve . 1 5ib1 'ile 
gelmiştir· Buradan şırrıs da sır1\0( 
yeliyle Yakuts'a, orad.a~. \ IO ~( 

N 'bırSI'• ' Krasnayarsk, ovosı vjeve •oJ 
M. k ve,.... ~1 

da, Leningrad, ıns . derı ot i 
'h t l(ıe" ıJ' . mışlardır. Nı aye ve fll~t· 

kovaya gelerek bu .u~ı:tirrtlj§I e).( 
fakıyetli seyahatlerını ·,.jp ~ 1,r 

· 'kletÇI" ··o<>" 
Bu beş cesur bı.~ı btl 111~\lt.;' 

hati 357 gün sÜrmUŞ ve.r }31~1 9'' 
. miştı · ıJ1 , 

ten 268 ı yolda geç.. ··rıe )(ıf •c!el' 
b. 'b' . ustu tf1lı' fı~ ~iler günde ırı ırı 1<ate ~ 

yazın ise 138 kilome~~O ha.tt~ o~ 
dir. Bazı etaplarda ... t·ı.]eJ'l 

k tet ı1> ' 
fazla kilometre a . e1tı~k 
muştur. ahatle>1 1t<?. 

Bisikletçiler bu 8({ derece ıı•~ 
smda orta Asyada 6 af51<'tll lftl 
gördükleri gibi Kras00[arfılst)ı,rıı'' 
32 derece soğukl~ da )art Y",erle( 
dır. Hiç. bir ma~ı bun birçok~~,~~ 
dan döndürmemış, v~ ... 0 rt8 fil' 
de bisikletçiler, mese ad"' f1t1' ı,~··1~ 

d l rıtl "' ...... ve Sibirya tun ra a filo' 
... ... getle Je 

yolsuzluga ragmen b'leCe1' , 
nazaran rekor d.ene dit· r1-1' ~,şıı 
bir hızla ilerlern~§ler l\'1~91'o' f111Ô' 

Bu bisikletçıler, .• ~ 
n0rC., 

nşlarmda, binlerce Sr-1' 
büyük tezahürlerle 
dır. 



~aııraı lb>o ırakto nse 
k ~ehire: Acmanız son nefesine 
a r aklını muhafaza etti mi? 

ed' Cevat: Bakılım, ben de merak 
'Yorum. Henüz vasiyetnamesini 

açın ad ım ... 

Kav ga 
Komiser - Nedir o gürültünüz, 

birer birer söyleyin. (Erkeğe) gece 
vakti derdiniz ne? 

Erkek (,açı ,altalı biribirine ka· 
nşmış, ıstırap ve dehşetten gözleri 
büyümüş) - Aman b;ıy komiser 
senden medet, karım beni zehirle 
di. 

Kadm(Nuhuset suratlı bir mah 
h1k) - yediği halta baki lftirn' 
Ben neye zehirliyecekmişim. }(Tı7.° 
bilir sokakta neler zıkkımlandın da 
mideni bozdun 1 

Erkek (kendini bir sandalyeye 
atarak) - Bir doktor bolun getirin, 
öleceğim! Bu kadın canidir, bırak· 
mayın hemen hapse atm ! 

Kadın - Gidi ift;racı köpek! Al 
lAhtan korkmadan 'leler söylüyot. 
Bay komiser, bu adamı bir hastaha· 
neye yolla, hemen l':ırsaklarmı, mi
desini yarıp baksml<:ır da yalant 
meydana çıksın! 

Patron - Neden geç kaldtmz1 
lllcmur - Gelirken merdivenden a. 

şafjı yııt:arlaııdım. 

Patron - Böyle olsaydı daha erken 

gc1nıeııi::: 7<izım9elirdit 

~aıırdeslYı / 
Fikret Adiı bekarlığında meşhur i 

bir şairle ayni apartman dairesinde 1
1 

oturuyordu ve elbiselerini kendisin· 
den habersiz alıp giydiği için bu ar
kadaşından pek şikayetçiydi. 

Bir gece Beyoğlu caddesinde onu 
5ıene cürmü meşhut halinde yakala· 
dı: 

- Ne? Gene benim pardesümii 
giymişsin. Sana kaç defa söyledim 
yahu! 

Öteki cevap verdi: 
- Evet ama yağmur yağıyor, 

pardesünü almasaydım gene sen 
zararlı çıkacaktın 1 

Fikret Adil hayretle sordu: 
- Neden ben zararlı çıkacak

mı§ım) 

- Tabii ııen 1 Pardesünü giyme· 
seydim bu yağmurda smokinin ne 
hale gelirdi? 

Daı O g o lril Do IJ< 
Çocuk - Hava r.eden pek so• 

ğuk? 
Baba - Poyraz yani şimal rüz. 

garı esiyor da ondan. 
Çocuk - Şimal rüzgarı sıcak da 

eser mi) 
Baba - Hayır oğlum, şimal rüz· 

garı ne cihetten eserse essin daim3 
soğuktur! 

TELEVİZYONLA MUAY-:ENE 
"a Ş;k<ıYetçi - Ray 1·:-0nıiser, lYına 
ap~;l''. decli. "Dilnyacla senden daha 
7-<ı bır <ıdam l>ulursaıı alnını !;arış. 

l"tntı" d . . / 
tıoıı. · cdı. Ben de hemen .'l'lze koş- AY 

.. . 
iKiYE AYRILIRSA 

Televizyon taammüm ederse do'Ti. 
torlar, apıırtım.an yaprook. için şimdi... 
kinden daha az ::xıhmetkl para Jw.:xı.. 
1wbi.lcceklerdir ! 

- Fransız karikatürU -

~lYı~eD !l(o;ı: 
ijlltn- l~tediğinden ala bir kız bul. 
Çok evladım. Hem güzel, hem de az 

Parası var. 

•il - 1 eşekkür ~derim. Kimin ne· 

~~ - lÜccardan merhum bay Top 
n küçük kızı. 

~"..._Galiba tanıyacağım. Sarışın, 
dc~~t~; Yüzlü, mavi gözlü bir kız 

••ıl. 

l'tıi ı' 'ta kendisi. 1asıl güzel değil 

akı~ Küçüklüğünü bilirim. Ancak 
lardı. kaldığına göre bu kız topal-

değiJ ~a. evet. .. Ama her zaman 
'hırüdüğü zaman! 

~ 
r%' 

11 
leri :,:>Peratör (asistana) - Dikiş
'>ı-e/c oz cnınk lcizını. Beyaz iplil:lc dik. 
cliıı~ :r mu, }L<UJfan111 reııgüıi görme. 

"1l1 

• • 
NE I~ER o AB ILIR ? • 

Bu, palavradan, yahut atmasyon· 
dan bir havadis değil hal Bunu, A
merikanın anlı sanlı, namlı şaniı 

kozmoğraf yacıları, astronomcuları 
söylüyormuş; Yakında: 

AY iKiYE BOLONECEKMlŞ ! 

Son sistem teleskoplarla yapı
lan son denemelerde ayın orta ye· 
rinden çok inceldiğini, hatta bu in
ce yerlerde bazı çatlaklar da me:r 
dana Reldiğini görmüşler. Onun i
çin yakında: 

AY 1KIYE BÖLÜNECEKMiŞ ! 

Böl ünsü de görelim, bakalrm ! 
Bu meseleyi görüşmek iizere ön

ce bizim rasathaneye telefon ettirn 
direktör bay Fatin dedi ki: 

- Vellahi azizim, benim böy
le bir şeyden pek haberim yok: ben 
yalnız şunu ~öyliyebilirim ki ay 
ç.ok ihtiyarlamış, çok yorgun, bit· 
kin bir hale gelmiştir. Onun için son 
za'\1anda ~.endisi gibi çok ihtiyar, 
çok yorgun, arkadaşlarından birkaç 
yıldızla birlikte ve bizim Nasrad
dın hocanın ruhu ''asıtasiyle güneşe 
bir istida takdim etmişlerse de he-
niiz bundan müsbet bir netice çık· 
mamıştır. 

- Acaba çıkmıyacak mı dersi· 
niz? 

- Belli olmaz. Çünkü gi.in.eş, 
şimdi bütün dikkat göziinü bizim 
dünyanın pek gergin olan siyasi 
durumuna dikmiş; Dört gözle hep 
bizi gözli.iyor, hep bizim dünyanın 
alacağı yeni vaziyeti kulaçan ediyor. 
Onun için zannederim ki birkaç yıl
dız arkadaşı ile birlikte ayın teka· 
ütlüğe sevki isi , ancak bizim ~u 
kavanoz dipli dünyanır· a1acağı yeni 
duruma bağlıdır. 

- Ay tekaiitliiğe se\'kedilirse 
geceleri diir.:;-amızı kim aydınlatu 

dersiniz?. 
- Ya "ziihre., bir ;ki derece bir

de~ terfi ettirilerek ayın yerine ge
çirilir; Yahut kuyruklu yıldızlardan 
birinin o, up uzun, şatafatlı ve sal
kım saçnk kuyruğu beline ve ba
şına dolanarcık yusyuvarlak ve kos· 
koca bir ay şekline getirilip kendi
sine bundan sonra gök yiizi.inde 
ay vazifesi gördiiriiliir. 

- Amerikalıların dediği sıkar da 
eğer ay yakında ikiye ayrılırsa bi-

Yazan : Osman Cemal Kaygılı 

zim dünya bundan fayda mı görür, 
ziyan mı? 

- Fayda görür ama, bir şartla 1 
- Nedir o şart? 
- Ayrılan parçalar ayrıldıktan 

sonra biribirlerinden bir hayli uzak· 
laşmak şartiyle 1 Şayet her iki par
ça ayrıldıktan sonra biribirlerinden 
millerce uzaklara giderlerse o za· 
man dünyamız bundan şu suretle 
faydalanır. Mesela: 

Parçanın biri, büyük çekmecenin 
iizerinde iken bulut altında kalır da 
İstanbul karanlık olursa öteki parça 
Çamlıcanın iizerindeki bulutsuz yer · 
den gene bizi, pek ala aydınlatır. 
Sonra her iki parçanın da şarktan, 
garptan, yahut şimalden, cenuptan 
karşılıklı arzıdidar etme-si de latif bir 
manzara teşkil etmez mi? 

B. Fatin buna dair fazla bir şey 
söylemeden telefonu kapattı Bunun 
i.izerine bizim matbaanın kapkaran
lık fotograf odasına çekilip İngiliz 
sisteminin en son usul olarak tatbik 
ettiği televizyon vasıtasiyle aydaki 
ruhlardan birini çağırdım ve tam bir 
buçuk saat sonra, o da bin zorlukla,~ 
bulabildiğim bizim gazeteci rahmet
li Vartanın ruhu ile görüştüm. 

Gazteeci Vartanı hatırlarsınız 
tabii.. Hani iki yıl önce bu di.in· 
yadan göçen kalenderlerden 
kalenderi Şebin Karahisarlı Var 
tan... M ii b a r e ğ i n ruhu 
da kendi gibi amma da tatlı dilli, 
güler yüzli.i, nükteci, şakacı, hazır 
cevapmış ha! 11. Kendisine önce, 
buradan göçtükten sonra nirin baş
ka yerleri tercih etmeyip de aya 
gittiğini sordum; Şu cevabı ver· 
di: 

-Bizimkiler hep burada da o
nun için ... 

- Si:ı.inkiler kim? .. 
Saymıya başladı: 
- Nasraddin hoca, Tıfli. fncili 

çavuş, Bekri Mustafa, Leblebi<.i 
Horhor. Marka pa~a. Kavuklu Ham
di, Abdiirrezzak. K. Hasan .. 

- Orada ne iş yapıyorsun baka
lım Vartancığım, gene gazetecilik
mi? 

- Hayır burada kavuklu Ham
dinin işlettiği beş yi.iz mily:-n lira 
sermayeli bir bankanın direktörlii· 
ği.inü yapıyorum! 

- Oh. oh, ohh.. Doğrusu, çok 
memnun oldum, allah afiyet versin! 
Hamdi de. sen de diinynda çok 
çektiniz ama .. 

- l\ lernk etme burada da çeki
Y.oıuz f. 

- Orada ne çekiyorsunuz? 
- Dünyada ya sahur 1 çekerdik; 

burada da havaların hep karma ka
rışık gitmesinden dolayı grip ol-
muşuz, boyuna burnumuzu çekip 
duruyoruz 1. 

- Y aaa.. Demek bu yıl, sızın 
oranın havaları da bizim buranın 
havalarına benziyor .. Bizde de bu kış 
havalar hep sabah lodos, öğleyin 
poyraz, akşamüstü inbat gitti. 

- Kabahat Bay Fatindel 
- Neden? 
- Neden olacak birader? Adam-

cağızın yüzü pek yumuşak, gelen 
misafir kovulmaz deyip daha lodos 
kahvesini içerken "siz de şöyle bu
yurun efendim!,. deyip poyraza 
yer gösteriyor. 

- Şey Vartancığım 1 
- Buyur canım? 
- Biz burada garip bir havadis 

duyduk ... Amerikalılar diyorlarmış 
ki yakında ay orta yerinden ikiye 
ayrılacakmış! 

- Doğrudur azizim l 
- Sebep? 
- Sebebi.. Sizin di.inyada oldu· 

ğu gibi bi7.im Ayda da bütün ruhlar 
iki taraf oldular. Onun icin şimdi 
-halat reker gibi bu iki tarafın elin
de sağa sola çekile çekile zavallı a· 
•ın beli İpince kaldı. Pek yakında 
koparacağ<l benziyor . 

- Koparsa ne olur? 
- Ne olncak, s!:de ' t',.luğu gibi 

sağda kalanlar Fa~İst, ~olda kalanlar 
komünist! 

- Sen ne tarafta kalmayı isti
yorsun? 

- Ben ortada kalmayı istiyorum· 
ama... Ay iki parçaya ayrılınca or
tadaki boşlukta kalanlar, soluğu a
şağıda, sizin yanınızda alırlar! diye 
korkuyorum! 

- Fena mı yahu? gene eski dost· 
larma ka,·uşursun 1 

- Ziyade olsun azizim, orad;ın 
yakamı kurtarıncHya kadar çektik
lerimi bir ben bilirim, bir de ... 

- Bir de kim bilir). 
- Benim cnnım. ciğerim. iki gö-

zi.im ,·e1nedar Mahmutçuğum 1 
Haydi artık yeter konustu~umu7., 

bizim bankada iş zamanı geldi! So
ranlara çok selam! 

- Giile giile!.. 

Bakalım, yakında ny ikiye bölii· 
nünce ortada kalanlardan kimler 
tekrar buraya düşecekler? 

Kenc11 n 
gözün <dle kD 
mertek R 

Ay~lığı ile maruf arkada§mt 
sokakta görünce hatırını sordu. 

- Ne alemdesin? 
- Sorma pek fenayım. Dün ge• 

ce açıkta yattım, ü~ümüşüm. Her ta· 
rafım ağrıyor. 

- Bu havada pencere açık hıra· 
kılır mı? 

- Pencere değil ynhu, sokakta 
yattım, sokakta! 

- Nasıl olur? 
- Dün dört arirn<la~ meyhane· 

den dönerken bir k0şe başında aya
ğım kaydı, düştüm. Kalkmağa uğra· 
şrrken yorgunluktan uyuyup kalmı· 
şıml 

- Arkadaşların seni kaldırma· 
mışlar mı? 

- Ne gezer! Kerataların hepsi 
sarhoştu! 

E1ı sahibi - imkan yok, pijama... 
mm paııtaloıı ku§ağmı 'kaybettim! 

Bay müfettiş kimbilir hangi ta· 
mirat i~indcn kalmış molozları cadde 
üsti.inde göri.ince ameleleri haşlama• 
ğa başladı: 

- Bunları hala kaldırmadınız 
mı? 

Ce\'ap verdiler: 
- Kaldıracaktık bayım ama ara· 

ba b~kliyoruz, üç haftadır gelmedi. 
Hu cevap bay müfettişi yatıştıra· 

madı: 
- Araba r,elmediyse bir çukur 

kazıp bu molozları içine gömmeği de 
akıl edemediniz mi? 

- Molozları cukura doldurmak 
kolay ama bu sefer c!e çukurdan çı· 
k<m topraklar cadde üstünde kala. 
cak. 

Bay m i.Hettiş hiddetinden tepine• 
rek haykırdı: 

- Bu ne sersemlik yarabbi! Çu. 
kuru hem molozu, hem de içinden 
çıknn tonm;;.ı alacak kadar büyük aç 
mağı ak l edemiyor musunuz? 

ı m'ltD nıı a lf'll sc n lYl 
Muallim - Bnbnn imtihanda sr 

fır aldı~mı öğrenince ne dedi) 
Talebe - Muallim bu dersi o~ 

kutmasını bilmiyor, dedi t 
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hazırlanıyor 

Almanyanm Çekoslovakyaya sal
dmnası artık "siyasi ihtimal,, budu.. 
duıiu aşıp Avrupa. için korkunç bir 
tehdit halini almıya b:ışlamıştır. Ber
lln siy:ısilerinin Orta A vrupada bir 
"İspanya faciası" yapmak ve Orta 
Avrupayı kana boyamak istememele. 
ri temenni edilir. Lakin geçen her gü
nün gtizel Çekoslovakyayı meş'um bir 
J}lilcadeleye yaklaştırdığı da iddia e
diliyor. 

Geçen ağuJtoa ayındanberi büyük 
Alman erkAmharpleri mütemadiyen 
Kara Orman dağlarında dolaşmakta
dırlar. Bu zevn.t her halde bu yerlere 
gezip eğlenmek için gitmemektedir. 
ler. 1936 İkinciteşrininden itibaren 
ise Kolonya • Eks - 18. - Şa.pel • Trev
Sarbruk • Palitina hududu arasında 
Kara Ormandan İstma.n istihkamları 
na yani fsviçre hududunun on kiler 
metre yakınına kadar olan arazide bi
ribirinden mUhim istihkamlar, modern 
harp mevziler:! yapıldığı malUmdur. 

Kadıköyündeki esrarlı . 
yangının içyüzü nedir ? . 

F.ransanm 'MilleUer Cemiyetindeki 
daimi murahhası ve Blum kabinesi 
na.zırlarmdan sabık başvekil Pol Bon
kur, Fransa ve İsviçre hudutlarındaki 
Alman hazırlıklarını, Fransa umumi 
erkbıharbiye istihbarat dairesinden 
aldığl malf.ıma.ta dayanarak tetkik eL 
miş ve Çekoslova.kyanın tehlikede ol. 
duğu neticesine ulaşmıştır. 

Sabık başvekilin buglin gelen Pa
ril.Boir gazetesinde okuduğumuz mil
& makalesini aynen tercilme ediyo-
rus: 

~ur tngiliz romanCIBI mUvenih 
Vela'e bemememeğe çalışmak iste
rim. Maamafih unutmamalıdır ki 
yetmişlik bir ihtiyar olan bu mü ver. 
rilıin muhayyilesi umumi harp esna. 
smda, ''büyük erkiruharbiye" !erden 
hiçbirisinin düşünemediği şeyleri tah
min edebilmiş ve bu tahminlerinde ya
mlmadığmı (la hadiseler ispat etmiş. 
ti. • 

Müstakbel bir harbin ne fekilde pat
lak vereceğini tamamiyle keşfetmek 

elbette mUmkUn değildir. Fakat uçan 
tayyarelerin, mütemadiyen dolaşan ve 
konuşan gazetecilerin ve erkanıhar. 
biyelerdcki istihbarat şebekelerinin 

topladığı malumat ile harbin ''nere. 
de? ne zaman? nasıl?" b:ışlryacağını 
kestirmek kabil olmasa bile Berhtes
gadeni ziya.ret eden eski muhariplere 
Hitlerin en gU1.cl sulh vaadinde bu
lmıduğu eu gün1erdo dahi Almanya. 
niıi harp için nasıl çalıştığmı, neler 
yaptığını analtnak mUmkUndUr. 

Birkaç gün evvel Almanya hava 
ıın2r1 resmi gazetede neşrettiği bir 
tebliğ ile "Oder nehrinin sağ .sahilin
de, bu nehirle Lehista.n hududu ara
cındaki mUstatil bir arazi parçası U. 
r.erinden tayyarelerin iş'arı ahire de. 
ğin uçu, yapamıyacaklarmı" ilan et
ti. Bu tebliğde deniliyor ki: 

1 - Bu memnuiyet askeri tayyare
lere ~amil değildir. 

2 - Lehistana giden 1/e Lehistan. 
dan gelen bütün tayyareler memnu 
mmb.kanın şimalinden veya cenubun
dan g~meyi tercih edebilirler. 

Bu tebliğ Uz.erinde durmak lir.mı. 
dır.Zira Almanya tarafından bir hay. 
li geniş bir mmtaka. ~nde tayyare 
uçuşlannın uzun müddet men'i ilk 
defa vald oluyor. Bu memnuiyet kara
rmm askert bir hedefi yok mudur? 
Faraza. bu sırada Oder ile Lehistan 
arasmdaki 'ormanlık, dağlık ve sarp 
arazlde tahkimat yapılmakta olduğu 
tahmin edilemez mi? 
Unutmamalıdır ki Almanya 30 Ka

nunuevvel 1936 da verdiği bu karan 
ancak Lehistan hariciye nazırı Mira. 
lay Bck'in son nutkundan sonra 11!
na. ltızum görmüştür. Bu, Lehistan 

ile Almanya arasında dostluk ve iti
madm sarsıl<lığma delalet eder. MU. 
teke.bil emniyet prensipleri dahilinde 
yapılmış olmasına rağmen Leh • Al-
man muahedesinin bizi (yani Fran
sayı) ve biz.e dost olan devletleri ne 
derece endişeye düşürmüş olduğunu 
hatırlatmak isterim.. Bu muahede bL 
z.e Bitler Almanyasmm mütekabil 
emniyet misaklarmı kıymetten düşür
mek istiyen gizli politikasının bir nU
muneei gibi görünmüştü. 

Haritaya. şöyle bir bakalım. Gözü. 
mUze çarpan ilk nokta Polonya hudu
dundaki Alman tahkimatrdır. 

11dnci nokta: · 
P.en memleketlerinde bir çok mü. 

<la.t.ı:ı tertibatı alınmıştır. 

Bunlar mUtemn.diyen tekr:ı.rlanan 

llliml aulh nikbinliklerine bizi inan
aDma.ma.ğa. teşvik eden seJ>eplerdir. 
Zaten Almanyanm blöflerle kazandığı 
bir poker pe.rtfs!nin lı:.Arlarmı muha.
faza~_.~l~ıyacağmı düşünmek bir 
ha.yli saf dillik olur. 

Almanların bizim gibi budalalık e. 
dip Majino hattına benzer bir roüda
f aa sistemi kabul etmediklerini söy. 
leme ye bilmem lüzum var mı? Onlar 
tek hat sistemini kabul etmediler. 
Kat kat müdafaa yerleri yaptılar, ve 
bataryalarının ateşi biribirini makas
lryan kü<tük fakat sarp istihkô..mlan 
terci&J.. ettiler. 

Dün akşam Kadıköyünde esrarengiz 
bir yangın vakası olmuştur. tık tahki. 
kata göre yangın dejenere bir ailenin 
kızı taraf mdan kasten yapılmış, ken. 
disi de bu yangın esnasında ölmüştür. 

Bir muharririmizin bu sabah yangın 
yerinde yaptığı tahkikat neticesini yazı. 
yoruz: 

Lehls~aından 

Her ay 
Seknz oıro 

Tayyare 
ahyormuşuz 

Romanyada çıkan Tuna gazetesi 
şu haberi vermektedir: 

"Her ay başında Polonyadan Türki. 
yeye, hava kuvvetlerine katılmak üze
re, 8 • 10 tayyare, Köstenccden lstan
bula sevkolunmaktadır.,, 

ÇE ~solvakya hududunda ise yeral. 
tı şimendifer istasyonlan yapılırtak

ta, küçük dost devletin bütün hududu 
boyunca yeraltı, asfalt yollar ve de. 
miryolları ile örülmektedir. Sakson. 
ya ve Silczy:!dal:i hudut muhafızları Yugoslavya 
1'!.Skeri kadroya sokulmuşlar ve kendi-
lbrine birçok top bataryaları veril- zabıtası 
miştir. 

Bu hale bakarak ele geçmiş fırsat. Komünistlerle mU
ları nasıl kaybettiğimize, terki tesli- cedele edebilecek 
hatm mümkün olduğu glinlerde Avru.. 
panm talil ile nasıl budalaca oyna- hale getiriliyor 
mrş oldlJe~uza acımamak ve kızma. Belgrat, 4 (A.A.) - Dahiliye 
mak mümkün olmuyor. nazın Korchetz Yugoslavya siyasi 

Bu manevralarm ve hazırlıkların en zabıtasının komünist unsurların tah 
tehlikellai Çekoslovakya fuıdudunda rikatına karşı daha büyük biı: faali· 
cereyan etmektedir. Almanya burada yet gösterebilmesi için asrileştirile-
şark ve garp hudutlarındaki gibi te- ceğini beyan etmiştir. 
da.fut hazırlıklarda bulunmakla ikti- ' Korchetz, komünist propagan
fa. etmemektedir .Çekoelovakyada "ko. dasının ge~:!n sene Yugoslavyada 
münistlere karşı mücadele" behanesi- pek ziyade inkişaf etmiş olduğunu 
le demokrasinin bUtün zaaflarından kaydetmiştir. Dahiliye nazın, mem-
istüade ederek korkunç roller oyna- lekette bulunan ve en ehemmiyetli-
maktadır. Eğer İspanyada Franko ih. si Zagrebcleki teşekkül olan gizli ko · 
tilfili muvaffak ol~ Fransa.4_an Şi- münist teşekküllerinin bir listesini 
malt Afrika milıtemlekelerine giden okumu~tur. 
yollar tehlikeye girecektir. Fakat bu. Zagrel:ideki teşekkül, Viyananm 
gllnkU şartlar göşteriyor ki lı;panya- gizli komünist merkezinin bir şube. 
dan sonra tehlikeye en yakm memle. sidir. 
ket Çekos1ovakyadır. · -------------

ispanyada komünizme karşı mUca- Romanya da 
dele edildiğinden bahsolundu. Halbu- suikasttan sonra 
ki hakikatte komünizmi durduracak 
biricik· çare İspanyadaki halk cephe. Faşist ta h r i k 1 e r i 
siydi. Netekim komünizme k&J'§I Be-
netin gü7.eı demokrasisinden daha Ten ki O ed llecek 
kuvvetli bir man.ia tasavvur edilebilir 
mi? Bununla beraber Alman akalli. 
yete verilen engin hU.rriyetin suiisti
mal edilmesi Bcneşi ihtyatlı harkete 
svketti. Südet Almanlarının Almanya 
ile olan gizli münasebetlerine mani 
olmıya karar verdi. Fakat onun ver. 
diği bu karar akabinde Almanya da 
sırf bu Almanlarla uğraşmak üzere 
bir nezaret teşkil etmek cüretini 
gösterdi. 
İspanyadan sonra. Çekoslovakyanm 

tehlikede bulunduğu muhakkaktır. Bu 
gUn.kU harplerde propaganda siliLha 
piştarlık ettiği meydanda değil midir? 

Dtl31llanlığm kullandığı ta.biye şu
dur: 

Evvela diplomasi dalavereye başlı
yor. Bunu üzerine saldınlacak devle. 
tin aleyhinde şeytani ve şiddetli bir 
propaganda takip ediyor. Bir propa
ganda ki hedefi o devleti "dostların. 
dan aymn&k, herkes nazarında kötü
lemek ve milletler cemiyetini ona 
yardım edemez bir hale sokmak" 
tır. Bu 7.eillin hazırlandıktan sonra da 
silihlı bir kuV\-et harekete geçmekte. 
dir. 
Binaenaleyh, söylediğim bu ''yeni 
harp tabiyesi" doğru ise neşrettiğim 
haritada Almanyanm hazırlıklarmı 
tetkik ettikten sonra, Alman eefleri
nin son nutuklarını bir daha okuduk
tan sonra Alman gazetelerinin neşri. 
yatını takip edince vaziyet derhal an
laşılmaktadır. Çekoslovakya tehlike. 
dedir. 

Zaten Sadova (•) da Bohemya ara
zisinde değil midir? 

(*) Badowa, ÇekosloooJ~ada Bıs. 

trice •rmağı ciuannda bir 1oasa1;adır 
ki Tuna hav.msını iStedenberi efo ge
çirme~ l!HıJen Pru8ya orduları ~866 
ek~ A~tiıfllalıJan Ynağlal?. et· .... .,. 

Son ıiyast suikast ve hadiselerden 
ıonra Romanya milli meclisi hararetli 
bir celse akldetmiştir. 

Meclisin toplantısında. sağ cenah 
grupları da dahil olduğu halde, biltUn 
partilerin mümessilleri, Yaş suikastini 
şiddetle takbih etmişler ve tethiş usul. 
lerinin tatbikini büyük bir teessürle 
karşılamışlardır. 

Bakan, Diamandi, hükümet adına bu 
usulleri şidetle tenkit etmiş ve hükilme. 
tin bunu tenkil hususundaki kati kara. 
nnı bildirmişlerd~ 

Suikasta uğrayan rekt6r 
iyileşiyor 

Yaş auikastinlde hançerlenen ünlver. 
site rektörü Bratanın vaziyeti iyileı
miştir. Doktorlar tehlikenin geçtiğini 

söylemişlerdir. 

Almanyanın 
gizli borçları 

Milyarları 
buluyormuş 

Neyork, 3 (A.A.) "Röyter,. Al
manyanın silahlanma programı ve 
işsizliğe karşı nafıa işleri için iki mil-
y~r dolar kadar gizli borçlar akdetti· 
ği ifşa edilmektedir. Borç muarne· 
latını kanunen kaydetmekle mükel· 
lef olan .. Securities and Exchange,. 
komisyonu tarafından, askıdaki 
borçlan hakkında malumat venneğe 
davet edilen Alman hükumeti, ver
diği cevapta, bazı borçlar hakkın<Lt 
izahat vermemiş ve bunların hüku
met borcu olmadığını bildirmekle ik· 
tifa etİniştir. 

Bununla beraber, Alman hüku
meti komisyon tarafından iki milyar 
tahmin edilen bu borçların mevcudi
yetini inkh etmemi§tir, 

Kadıköyünde eski Paris mahallesin- iki kadını zorla dışarı çıkardıktan.~ 
de ayrıl:k çeşme sokağında 94 numa. ra arka odalardan birinde bir ~· 
ralı evde Uç kadından mürekkep bir lak işitilmiştir. iki katlı olan eVil' 

arka taraftaki iki üst odası ta1Jl8111el' 
yanmıştır. ~adıköy itfaiyesinin rr. 
reti sayesinde yangın daha ~ 
büyümeden söndürülmüştür. ~ r' 
le kız evden çıkarılırken MaJ19 
alt kat oda kapısı önünde boğazJO • ı 

Ermeni ailesi oturmaktadır. 
Bu ailenin reisi 65 yaşında Diruhi. 

dir. Diruhinin iki kızı vardır: Mariya 
ile Hayganoş. 

Marya 35, Hayganoş 40 yaşındadır. 

Hayganoş evvelce bir Ermeni doktorla 

Emniyet direktörU bu sabah 

evlenmiş ve on sene evvel ölen bu dok. 
tordan dul kalmıştır. 

Marya hiç evlenmemiştir. Uç kadın. 
dan mürekkep bu aile konu komşu
ları ile hiç de iyi geçinmemekte, sık sık 
kavga etmektel:lirler. 

Bu evin yanındaki 92 No. lı evde 
demiryollannda memur Hikmet, öteki 
bitişiğinde de Hayganoş isminde diğer 
bir Ermeni kadını oturmaktadır. 

Üç kişilik Ermeni ailesinden 
Marya annesi ve ablası ile de 
daima kavga etmektedir. Hatta bir 
kaçgün evvel evin arka bah: esindek\ 
yeşillenmekte olan ağaçları "bir bul: 
ran neticesinde,, kesmiştir. 

.Oiin ak§am saat dört buçuğa 
doğru bir zabıta memuru, Maryayı 
tefevvuhatı lisaniyede bulunmak me 
selesinden dolayı karakola çağır • 
mak üzere gitmiş, kapıyı çalmıştır. 
Fakat kapı açılmamış. Memur bu
nun üzerine komşulardan bir kaçının 
müvacehesinde kapının açılmadığını 
tesbit etmiştir. 

Bu esnada içeriden gürültüler i -
şitildiği söylenmekte, bunlar kavga
ya hamledilmektedir. 

Bu vaziyet üzerine sivil bir me -
mur gelmiş fakat bu sırada evin i · 
çinden dumanların yükseldiği görül
müştür. Yeldeğirmeni karakolu ser 
komiseri Sami ve memur Fethi yan· 
gm yerine koşmuşlar ve kapıyı aç· 
tırmak i: in şiddetle vurmuşlardır. 

Kapı açıimayınca eve arka ta • 
raftan girilmiş, bir yandan da Ka
dıköy itfaiyesi~ haber verilmiştiı. 
Komiserle memur içeri girince yu -
karı kata fırlamışlardır. Yukarıl.ı 
ana kızın bir odaya iltica ettikleri, 
dumanlar ve alevler arasında şaşır -
mı§ bir halde bulunduklan görül • 
müştür. Hatta söylendiğine göre 
bunlar kendilerini dışarıya çıkarmak 
istiyen memurlara: 

- Bizi bırakınız. Burada kalacu · 
ğızl demi§lerdir. 

Memurla:- alevler arasında kAlan 

Şark 
n-ıisakı 

Ne zaman 
imzalanacak ? 
· Paris, 4 ( A. A.) - Ovr gazete· 

si pek yakında Türkiye, Irak, Iran 
ve Egfanistan arasında bir Asya 
paktının aktedileceğini bildiriyor. 
Türkiye dış ışleri bakam Dr· Tevfik 
Rüştü Aras birkaç gün içinde Bağ
dada ve Tahrana giderek orada Ef
ganiıtan dış bakanına mülaki olacak 
tır. Paktın bu seyahat esnasında 
parafe ve An karada imza edileceği 
bildirilmektedir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Ajansın Ankara mahfellerinde 

yaptığı tahkikata göre, böyle bir 
paktın bu sene içinde imzalanacağı 
tahmin edilmekte ise ele hariciye 
vekili Dr. Tevfik Rüttü Araam bu 

' 
hddôse ""'1ıallinde tetkilııot yapar""" j 
dan yaralı bir halde gö~~~; • 

Dışarı çıkarılınca ölrnut~!· eıd 
ruhi ile kızı Hayganoş Y eldegırın ya 
karakoluna gönderilerek sorSU 
çekilmişlerdir. lüddeİU .' 

Vai.a yerine Üsküdar m çek• 
mumis: gelrr.iş, bu".l~n sor~1ı:..tell 
miş, neticedf' Maryar.;n evı,. buhf80 
yaktığı huna cb ~hep asabı 
, Jdu6ru tes1.,:ı edilmiş-.iı · . da 

Emniyet direktörü ~lih Kı~ 
gece yagm yerine giderek tah 
yapmıştır. dJkÖ • 

Salih Kılıç bu sabah da ~-1rarol 
yüne geçmiştir. Kachk~?' ka~ 
lhaan ve Üsküdar m~dde•.U?1 • bit" 
ile birlikte yangın yennde ikinCI 
tetkik yapmaktadır. }ardall' 

Y nngmın arka t~raf . ~ bit 
birinden çıktığı tesbıt ~lmit· kiJ:r' 
konserve kutusu içinde yüzlerce ~ 
rit bulunmuştur. Bunlar yan'aeıi 
parlamı§tır· lnfil.akm bundan 1 
geldiği sanılıyor. • . kibrit 

Maryanın yukan katta ıçı . bd"' 
dolu ve bir ihtimale göre benzıD -• 

d v 90JP-
lunan kutuyu tutugtur ugu. dJl't 
aşağıya inerken ayağının k.,81 bd 
boğazına bir demir saplandıf ıd Jtsl"' 
yüzden öldüğü anlaşılmıştır· . ıi • 
tan ibaret bulunan ahşap :o ~
gortasız bulunduğu da ıneY na • 
mıştır. ·~ 

Eve giren memur fethi ticd" 
esnasında eline cam diifmek;: k-1-
sinde yaralanarak hastahane eo
dınlmıştır. Evin alt kab ~ ~ 
kaziyle doludur. Buradan 11 

kacağı henüz belli değildir. b' . ~ 
Bu sabahki gazetelerden Cro • 

hadiseden bahsederken evcle ııı ~ 
balar bulunduğunu bu~ııı " 
li bir teşkilata merkez: 1!~ 1cuı· 
dildiğini, bir evrak sandıgı ;ıdiii!':l 
liyetli miktarda altın ele geÇ ·yet di' 
şayia halinde yazmıştı.v Eıni:ne~l 
rektörlüğü bunların dcğrU 0 ~ l 
nı bildirmiştir. 

Donanmsrnıı 
(Baştarafl 1 ~ ... 

Dolmabahçe sarayı aıı~ ~ 
çerlerken Yavuzdan top atıl~• 
tiyle Reisicumlıurumus 1C 

tır. ~ lf/I!'; 
• c1t JP-~ 

Donanmamız KaradeniS ~~-_.. 
nevra yapacak ve b~ deJÜS dlıl 'A 
birkaç gün sürecektır. :SuJS g~fllİl~ 
donanmadan ayrılacak .~ 
Romanyayı ziyaretleri ih 
dedir. Filomuzun pazar guoi1 ~ 
cede bulunacap Ankatadall 

nıektedir. .~.~ 
Ankaradan verilen ~-~ 

donanmamudan bir filo bU 8 ~~ 
sine doğru İtalyan umanıars: ~ 
gidecektir. Filomus Y•~. 
on parçadan mürekkep ola 
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130 Ki o ETRE ESAFEOE 

e 
Uınu • h tın ınt arp senelerinde Almanla· 

l>a •1 ~0 kilometrelik bir mesafeden, 
he ~81 bombardıman ettiklerini hemen 
'Pur es duyduğu halde bu c!anavar to
"e n esrarı hibi_çr zaman anlaşılmamış 

•aradan de h' bu kadar sene getçiği hal. 
n' lçbir mühendis bu topun eşini 

Paınanu!':t l? ~ ır. 

tar altat bundan bir müddet evvel es-
Pcrdcs· · b 

korkunç s·~-nhıhayct kalkmış ~e .u 
altı 1 a ın nasıl ve hangı şeraıt 
· nda irna1 d'ld ·- · ı ı F · ısinıı- . e ı ~gı an aşı mıştır. rıç 

na..,a; hır Almanın if~aatına göre ca
l'ikaıa topun imali, 1916 da. Krup fab. 
Ptofc;.?1ın meşhur top mütehassısı 
ntha.rb?r Rozenbergerle, Alman eridi. 
b\iil:aı ıye reisi arasında geçen kısa bir 
tir Crbe esnasında takarrür etmiş· 

trkanrha b' . . f .. .. a· ne CeJb . r ıye reısı pro esoru nez ·• 
tir: etınış ve kendisine şöyle demiş. 

d~~.~aziyet vahimdir. Harp iki sene
tlctic•rı devam etmektedir. Fakat kat'i 
llYan~ alınarnamrştır. Fransada panik 
llıaı~ tacak milthiş bir arçeye başvur
~ıtııdt, Parisi bombardıman etmemiz 

ırı 
'.au •• 

\İllı\c,_llOzler profesör üzerinde bir 
ı... "tcı;· · """! "e ırı yapmışsa da o hiç bozma. 

kısaca. 
'~ . 
bcb\~redersiniz Ekselans t 

ctp tn~I V'e derhal, harita üzerinde 
1oıı,~ ·n vaziyetini tetkik ettikten 
\1 • d"'ft • 

t \1.1 • crıne bazı formüller çizmiş 
tt-,ab 

......, }ıı ı vermiştir: 

llıUİ,:iil cseıc halledilemiyecek kadar 
" de·· ~ak ~ıldirl 

k~lay ~:.~u mesele zannedildiği kadar 
~loll1ttr Ctldi. Mevzubahs olan şey 130 
~ et c llıcsafeyi döğebilecek bir top 
larını aıllıekti. Bu iş ise endaht kanun. 

t" :t.'aı: Uat ediyordu. 
dad,~ ·at bi.iy··k b' ı· f .. •. • 

-.ııa u ır ta ı pro esorun ım· 
lt:ı tctJ>cti§ti, O zaman yapılan birçok 
~~tre rUbelcri esnasında, yirmi kilo
b~, to~safeyi döğeceği hesap edilen 
do~diir;~. rın arasıra, kırk kilometreyi 

b t>U gö "l "rup ·'.ı müştü. Niçin? Ve nasıl? 
tt\ı~lard llıiihendisleri şu neticeye var. 
ftd 1

• Ob" 1 · · · tn lll'' ( us erın katettıklerı mesa-
dııtu i .1.4..'lıın bir kısmı stratosferde ol· 
tlla sın bu . la tuı k rada hava mukavemetıne 

lllesa_filltnıyor :ve binnet:ce daha faz. 
f Ctreıt eb katediyordu. 
~tcleıti u hususu, gerekse stratos. 
tıba sıcakı ~ . . . ta la • ı6uı derecesını nazarı ı· 

tc ttlk: lt n Rozenberger, 40 kilomet
tcıp \re ne liğc endaht edelf.lecek bir 
tıı" al·ı 5 • ı.ı.ı tde s O derece hararete taham. 
Q.i, Ctk obüsler yapmıya karar ver· 

t '.airçok P. 1 in hez:meti 
~tılllrn~!~a~ fabrikalan aylarca sü
~ hır faaliyetten sonra bu 

4C)Q dolara 

~ ~--- . t~ "lCtilt 

m:ithiş harp silahının m\lhtel:f paraç. 
ları:ıı hazırladılar. Bu silahın ne su. 
retle imal edildiğinin anlaşılmaması 

için muhtelif parçal!mnm ayrı ayn fab
rikalarda hazırlanmasına karar veril· 
mi~ti. Neteldm bu sayede topla esrarı 
hiçbir zaman öğren!lememiştir. 

1917 senesinin ilkbaharında top ha. 
zırdı. Şimdi bü~ün mesele, ilk tecrübe
lerin yapılacağı yeri intihap etmekti. 
Tecrübe saha,arı böyle bir tep ıçın 

küçük geld'ğinden tecrübelerin deniz
de yapılmasına k:ırar verildi. Bu i~ için 
müaasip görülen Kuk•havcn ils~:ib~h. 

ris'nin etrafı elektrikli tel örgiileri ve 
mühim bir kuvvet tara!ınıJao:ı muhafa. 
za altına alındı. Montaj işleri, sükl'ıt 

edece~ler'ne dair yemin eden müte1ms
sıs iş~il~r t~r:ıfınc'nn yapıldı. 

Namlunuıı hiç kim!!enin nazan dik
katini cell.ıetmemesi içı'n, top beton 
dan y~p1lmış derin bir ul:çur içine yer. 
leştirilm · şt: . 

İlk atış e kanıharbivenin ve müte
lı ı:ı ssı !'l1ımn biiy ü:; bir hey~c:mı arasın· 

<la yapı!mış . faht beklenilen netice el. 
de edi'eınem· ştir. 120 kilometre mesa. 
fede cXi.,eceğ i tahmin edilirken mermi 
anc"k 90 kilometrede suya düşmü~tür. 

İlk topun inşası b;.;yıece muvaffakı· 
yetsizlikle neticelenmiştir. İki gün son
ra top parcalanarak Essene nakledil. 
miş ve hiç kimse chıp b':ten şeylerden 
haberdar olmamıştır. 

Profe!Ör hiimmalr bir faaliyetten 
sonra "P. 2" topu yapılm•ştır .. 

P. 2 nin mu\·afiakiyeti 
Erka:uharbiye Noel yortuJarmd:ın 

evvel kafi bir neticenin elde edilmesi
ni istiyordu. 

191 7 senesinin teşrinievelinde Kuks
havende ayni faaliyet b~ş1adı. Binler. 
ce çuval çimento geliyor. Beton maki. 
neleri gece gündüz ç:ılışryor ve bunun 
farkına kimse varamıyordu. Nihayet 
montaj işleri bitm:ş ve yapılan tecrübe· · 
ler büyük bir muvaffakıyetle netice
lenmişti. Atış mesafesi 100, 110, 120 
kilometreyi bulmaktaydı. 

Tecr:.ibelerin dördüncü günü, he<lef 
ol:uak tayin edilen eski bir gemi de 
batırılmış ve tecr~beler ümidin fev. 
kinde bir muvaffakıyetle neticelenmiş
tir. 

Artık profesör R0zenbergerin sevin
cine payan yok~ur. Erkanıharbiye Pa. 
risi döğmek için, topun yerlcştiri!ece. 
ği yeri tayin etmekle meşgulken, pro· 
fesör de "P. 3" ün imali için faaliyete 
gemQiştir. Çünkü ''P .2" otuz atıştan 
sonra kullamlanuyacak bir vaziyette
dir. 

Paristen 130 kilometre mesafede bu. 
lunan Krepi ormanı canavr top için. 
en münasip yer görüldü. Şubatın ilk 

bir öpücü < .! 

Yar.ı. 8 da b- -\ li "lll) içi uyuk bir felfü;ete sebep olan feye.::anlar yüzünden nr.ıkta kalan'a 
bllli' ~er tarafta faaliyet b:ışl:ım:ştır. İane toplamak işinde Lcs Angeloıı 
~ '1'ı'-ti:rı bftyQk bir faaliyet vardır. 
~:-~edeye k• "'ethtu yrldtt Ginrer 'Ro:ers dudııklarmdan venuği bir ÖJl'aeüğü 
'Itır. ;;nu§ ve mcıhur komik Harold Luit 400 dolar ile bu mÜz&} ec'!eyi 

esiınde nıüzayedenin neticesini görüyorsunuz 1 - · . 

günlerinde beton çukur hazırlanm:ş, 

bir gece sonra d:ı, topun muhtet:f par
çalarını hamil olan tren gelmiş ve baş
ta Rozenberger olduğu halde, 24 zabi. 
tin nezareti altıncla nakliyata başlan. 
mıştrr. Bu iş altı saat sürmJş ve 'bun· 
dan sonra montaj işlerine bnşlanmzş

tır. Krepi ormanı üzerinde uçuşlar ya. 
pan lngil'z ve Fransız tayyarecileri hiç 
bir şey görmemişler, hiçbir şeyden şüp· 
he etm:mişlerdir. Çünkü üzerinde ren
garenk de1rnrfar bulurıan binlerce ~et. 
re genişl;ğindel:i kumaşlar, faaliyetin 
vıı~ubulc1u"tu saha üzerine gcrilm'ş ve 
böylece onların ~iiphesini ce!bctır:e. 
mi'jtir. 

'l'opçulultmı şaheseri " P. 3 ,, 
Montaj bitt'ği za:nıın, orada bulu

nanlar b:r caüav:ıun karşısındaym ışlar 

gibi, gayriihtiyari gerilem:ştcrd'r. Nam
lunun uzunluğu 34 metro. Yani Ust 
üste konmuş üç katlı üç binanın yük. 
sel:liği kadar. Kalibre 21 santimetre. 
namh.rnı1'1 kalınlığı l metro, ağırlı[!ı 
40 ooo Hlo! 

İki ycd'ek namlu da hazırdır. Profe
sörün hes::!bına göre, bir namlu ancak 
65 atış için kullanılabilir. Çünkü atış 
esnasındaki tazyik t:ım 100.000 atmos· 
ferdir; en iyi çelik bile bu tazyike t:ı. 
hammül edemez 1 

Bundan başka her atıştan sonra, ka. 
libre, sıkan gazlerin tazyikiyle, geni~
lemektedir. Bunun için, h~r atıştan 

sonraki genişleme nispeti hesap edilmiş 
ve obüsler ona göre imal edilerek ayn 
ayrı sıra numarası konmıı;tur. 

Her atış için 30 kilo baruta 
ihtiyaç vardır. Obüslerin uzunluğu 90 
santimetre. ağırlığı 200 kilodur. Bir 
tek atışın masrafı 35.000 marktır. Te
ferrüatiyle beraber tekmil topun ağır. 
lığı 150.000 iklodur. 34 metro uzunlu
ğundaki namlunun atışlar esnasında 

iğrilmesi infilSka sebe!' olabll:ceği ci. 
hetle namlunun ucu bir v:nç vasıtasile 
muhkemleştiriliyor. 

"P. 3" ateş etmek üzere hazır oluu. 
ğu zaman, Alman erkanıh::ırbiyesi mü· 
him bir müşkülü halletmek mecburiye· 
tinde kalmı§tır. Krepi ormanı üzerin. 
de yapılmış olan gizleme ameliyesi, 
dü~mandan topun bulunduğu yeri ı;ak
lamıya kafi değildi. Çünkü sesleri öl. 
eçn bir alet sayesinde, topun bulundu. 
ğu yeri tayin etmek kabildi. Dil!manm 
P. 3. ün sesini duym:ıması lazımdı. Bu· 
nun için muhtelif kalibrede 32 lik top 
bataryası, ormana getirilerek muayyen 
mevkilere yerleştir"lmişti, 

P. 3 ün hava atışmda bu batarrnlar 
yani 128 top, ayni zammda ateş ede· 
cekti. Bu cchcnne:ni gürü!~:i i~inde P. 
3. ün sesini tayin etmek ta'Jii imk~n
sızdı. 

Gizli mii~nhitler 

Halledilecek bir tek m::sele daha kal· 
mıştı: atıj!ların isabetine nezaret et•nek. 
Bu kolay bir i~ deği'di. Canavar topun 
endahtında isabet olup olmad•ğım an
lam:ık içb müşahidin hedefin yaıııb:ı

şrnda, yani Pariste bulunm:ı!lı lAzımdı. 
Bu mü::ahidln bombardıman esn'lsmda 
ölm:si ihtimali de gö-:ö,ii - de bulu:ı. 
durulcluğu için Parise sekiz mü~ahid 

gönderilıni~tir. 

Diğe: taraftan. bu mü;:ıhitlerle or<lu 
karar~ahı ar:mn~:ı muh~~::rcyi temin 
etmek maksadiy le F;izli b:r tcş'.ilat 

\•Jcuda getiril~·~ti. Bu iş İsvi~re yolu 
il~ yapıldığı i~in, haberler üç s::atten 
ar; bir zaman zarfrn·fa kararg5.ha va
rabilece'.:ti. Deır:ek ki, ateş edildikten 
150 dakik:ı :ıonra, endal:tın i~abeti 

hıkkıntla malumat alınabilecekti. ' 

Par:sa atılan ilk obüs 
18 mart 1918 de Pnris ü:erine ilk 

atı§ y:ıptl~ı. !&~~ın sut dör,ünden 
it'baren, Alman hava fi1t-suna mensup 
blrçok avcı tayyareleri havalanarak 

f':unlısı 34 metre uzunJuf!unda ol~m bu toplar tı.ııcak 65 e11drJıt 
yapabiliyorl:ırdı 

Krepi ormanı etrafını sun'i bulutlarla 
sardılar. 

Saat 6,30, atış ba§lıyor. Bataryanın 
kumandanlığını deruhte eden Vis A
miral Rogge kumnndayı vermek üzere. 
<lir. Ordunun yüksek kumanda heye. 
tiyle onun arazındaki irtibat husust 
b:r telefon l:ab1osu vasıtaııiyle yapıl

maktadır. 32 kablo, P, 3. ün gürilltüsü
nJ boğmak vazifesiyle mükellef bulu. 
nan bataryanın muhaberecilerile daimi 
bir irt '.bıt halindedirler. 

Profesör Rozenbcrger büyük bir he· 
yecan içinde bu korkunç silahı son bir 
muayeneden sonra kumandanın yanına 
ge;iyor: 

- Ekselamı, P . 3. ate~ etmeye hazır
dır! 

Yülc .. ek kumanda heycti~tlen "Ate~ I'' 1 
emri g eliyor .!~umandan .. At ş !" diye 
ba~myor ve ayni zaı:randa telefoncu 
32 batnryanın telefoncuıarma emri 
tekrnrlıyor. Ormanı yer:nden oynntan 
ce:1ennemi bir giirültti ... 129 korkunç 
ağız ateş ve çelik kusuyor. 128 olıUs 
Fransız h'.\tla :-ı içinde kaybolu~ror. Yal. 
nız bir tanesi P:ıris üzerine doğru yo. 
tuna dev:;m e::iyor. Prof, ::örün bes'.lp· 
larm:ı gö:e İ!" bu:uk dakikada Parise 
\•arm~sı laz·mllır. 

Herl:cs heyecan içinde b·!di••or. Ku· 
m?.ndanla pro!:-ör hari•a Uz::frıe iğa. 
m:ikr P~r:"e b:-':ryorbr ... l{mnızı bir 
i~'rct obüsün di' ş :ceği mnhnll::yi gös
teriyor. 

Saatler, gli ıler ge: iyor. Fa':ı:t mU. 
§::ı:1itlerden b'r ha'Jer g~lm

0

/.Jr. Profe. 
sör biiyül: bir tee::!liir i;ind.::cir. Yok. 
sa yeni bir hezimet mi? 

Hih;yet dör<llincü gihü h:ıber g Ji
yor. Yapıfo.n tıilt\in :-ra:tırmalara rağ· 

me;ı mi" §: h:tler Parfote ob~sün izini 
d:ı 1ıi bul::m:ımı~farUır. nu ilk oblisiln 
nereye dii:m:.i~ olduğu hA14 ela ank;ı. 
lar.-ıa"l"J:tır. 

Fak-:t ilk r.-:ıt-:r.ffrkryet3'ı.:Pk Aln"l" 
er'.;a.,rh:ır'Jiyc,,hin ces::ıret ve ü:rıMini 
kırm:ım ~tır. Her ne r~h:ı!ıtnn olursa 
olsun Paris bom"'ımlım:ın edi1ecektlr 1 

ilk isnbetli enclnlıt 

P . 3. P:ırise ölüm eil~an ilk ob:isünil, 
23 m:ırt s4'bahı s~at yedide sııvurmu§· 
tur. Bu ilk obüs Sen nehri rıhtımına 
dil~mü~, iki ki~in'n ölür.ır:.inc ve birçok 
kim·clerin yaralanm;:ısına sebebiyet 
vermiştir. PniEte polis mildilrlilğU ve 
kum"ndanlık hentlz faaliye~e geçmişti 
ki. ikinci bir c~üs, §::hrin b ily•:.ik .cad
deler· na en bi"isini aıtakbullak etmiı 

ve hemM'I fişüıuıti bir oltUa 8elıatt-.pa1 
eaıide:ılne dü;n::U§tür. Ve bundan sem. 
da, hi~ ıa~mıyan fasılalarla, her yirmi 

dakikada bir obüs Faris üzerine düşe. 
rek şe~ri ölüm ve dehşet i(.nde bırak· 
mıştı. 

Pariste askeri kumandanlık derhal 
faaliyete gcçmi!'h evvela bu bombar
dımanın havadan yapdd?ğı zannedil. 
miştir. Birçok filolardan müte~ekk:I 
Fransız tayyareleri gökyüzünü araştır
mışlar, bir tek Alman toyyaresi bile 
görememiş1erdir. 

Nihayet başkumandanlık, bombardı
manın bir top vasıtasiyle yapıldığını 

anlamıştır. Fakat 128 kilometre mesa. 
!eden nasıl olur? 

Bütün cepheler meseleden haberdar 
edilmişlerdir. P. 3. ün sesi aletle tes
bit edilemem'şse de, atışın ancak Kre
pi ormanından yapılabileceği tahmin 
etlilmiştir. 

Bü~ün bataryalar o mıntakayı bir 
yaylım ateşine tutm:.k emrini almış. 
brdır. Cb:.isler bir yağmur h linde 
ormana clü~erck etrafı alt üst cd:yor. 

Biraz ötede, profesör Rozenbergle 
Amiral dehşet içinde ürper·yorlar. Ken 
di'~inin değil, P. 3. ün mahvolmasın
ı.:.,, korl·uyorkr. 

O anda cc!ıenncmi bir gürü!tü olu. 
yor. Ve bir obüs t~m P. 3. ün civarına 
c::;~crck bir ağacı kökünden söküyor 
ve ortalt~ı nlt üst ediyor. 

Dir tel; mil;m::treli:~ at·ş farkı, ufak 
bir rü·gSr miithiş ca"'avarın ma:wol
m:ısına ::c'Jeb'yet verebil'r. 

Fakat tali ynrd·m etmiş ve bu harp 
e:?.nı:ıvan lıcırbin !onuna kadar Par:se 
dehşet ve ölüm s;ı;;m.~ktan geri dur
mam••tır. 

P, 3. ıı:~• ir zaman buhmamamış ve 
Profesör Rozenbergerin esrarı h içbir 
wınııı anı:- !Jıbmamı~tır. 

11 A .. 
At<~AM POGTASI 

iDARE EVi 

ıstanbl!I Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lı.tnnbul 214 

Telgraf ecıresı lr;tan t>ul HAOCR 
Y ~zı lşıerı telefonu 2:ıs12 
ldere ve ııtın : ~$3711 

A~ONE SAR TLARI 

Senelllc 

• aylık 
3 avtık 

' eyhk 

T(j•kt11~ Erntbı 
1400 Kr 2700 Kr . 
730 .. 1450 
QOO 000 ,. 
150 •• ~00 .. 

Suhıbı ve Ne~rıyal Müdürü: 

Hasan im Us 
8asıldıtı qer (V AKIT) matbcaıı 



RADYO 

İSTANBUL: 

18,30 plAkla dans musildsl 19,30 l\Iııryo 
Parudl tarıı.fmdan gitar solo 20 Rl!at ve ar 
kadaşlıın: tarafından Tllrk musikisi ve halk 
şarktlıın: 20,SO Omcr Rıza tarn!mdan Arar• 
ça söylev 20,45 Smiye ve arkadll§ları tara 1 
tından Türk musikisi ve halk şarkıları sat< 
ayarı 21,15 orkestra 22,15 aja.ıuı ve borsa 
haberleri ve ertesi günUn programı 22,SO 
pl!kla sololar, opera ve operet parçaları 
23 son. 

VİYANA: 

SARAl' 

TORK 

MELEK 
IPllK 

ti.\.KAU VA 
YILHIZ 
SllMF.H 

rAN 

HABER - J\lCşam-:._p~o~st~a..,..,,Sı=====~=========-=~=~~==4=M.A==R=T=-=1=93::7=:::::~ 

'••·---~~-----·· Askeri Tıbbiye Okulundan : 

. ' 
BEYOCLU 

ı Kızlar mektebi veclnayete 
harp 

J TUrlt inkılAbmda terakki 
hamleleri 

ı Sevişmek arzusu 
ı Rus •Japon muharebesi 

A!Jk şUkrıını 
Rose Marle 

ı Zafer yolu 
ı Zafer günU 
J Beyazlı kızlar mektebi ve 

Son uçuş 
ı Ehll salip muharebeleri. 
ı Anne Karenin ve Yavru 

cuk !Şarlo) 

Müz'iç 
Boğaz ağrıları 
Kışm birçok insanları rahatsız 
eder. Yutkunmakta zorluk ve 
ıztırap çekerler. 

Akridol 
Boğaz ve bademcik iltihaplanru 
pek çabuk geçirir. Soğuk algın
lığından, Grip ve Nezleye yaka
lanmaktan bizleri korur • 
Her eczahanede bulunur. 15 ta· 

nt'"lik ufak kutusu 35, büyük 
kutusu 70 kuruştur. 

Askeri Tıbbiye okulunda köhneye aynlan 15 kalem Fotin, Ter~ 
Teneke, çuval ve saire 19/ 3/ 937 cuma günü saat 14 de Bayazıtta Ask 

jnatJ 
Tıbbiye okulu sahnalma komisyonunda pazarlıkla satılae<ıktır. Teıll ) 

dokuz liradır. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. "628'~ 

Adliye Vekaletinden: 
Hakimler kanununu mucibince toplamın ayırma meclisi unıuıni heY~ 

ti 93$ senesine mahsus olmak üzere hakimlerin terfii için mahkeınei t~ 
yizce tetkik edilen işlerinden yüzde 50 sinden f azlasmm tasdik e~ıı:. 
olmasını ve terfia layik olabilmeleri için de bu miktarın yüzde 75 fUl 

fazla bulunması lazmı geldiğini karar laştımuştır. ( 478) ~ 

Maliye Vekaletinden: 16,17 çocuk aaaU 18,4-0 spor havadisleri 
17 havadls 17,10 konser, 17,55 Llnzden nak. 
ıen temsil 18,SO konsed 19,35 konferans 
19,55 havarile 20,25 konferans 21,05 orkestra 
konseri 22,45 haftanın hadlselerl 23,10 ha. 
vaclis 23,20 oda musikisi 2' da.n.s musikisi. 

ASRI Renkli peçe ''e ÖlUm ve 
zafer • 

1/ 6/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldmlac:aiı e'I" 

velce ilan edilmi§ olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 1 O kuruşluklaflll 1 

kanunevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasının takarru' 
iBERLlN: 
17 ko~cr 18,60 opera parça!~ 19,20 

edebi konuşma 20 ııan 21,45 havadis 22,10 
kon.ser 22,15 askeri bando 23 havadis 23,SO 
konser .ı.ı dans musikisi 

PEŞTE: 

lCJ,SO piyano konseri 19,35 hafi! musiki 
20,80 operadan nakU 23 havadiıı 24,10 çlgan 
orke!ltra.sL 
B1JKREŞ: 
l!I konser 20,20 Pucclnlden opera 21,15 

aenfon!k orkestra 23 gece konseri 22,45 dana 
mu.sn;ısı. 

19,Z5 dans muslkf.81 20 havadis 20,20 spor 
haberler! 20,40 piyano k 0nseri 21,ao a.eke. 
ıi bando 22 varyete 23 havadl.I 23,20 Ol"i 
kon.ııcrt 24 hava haberleri. 

PARlS (P. T. T.) 
18,1!5 havadts 19 kowıer 20 varyete 20,50 

li1r 22 konser 22,80 havadl.I 23,30 konser. 

ROMA: 
17,40 çocuk 88.8.ti 18,16 konser 18,50 h&. 

vaclls 19 komedi 20 Bariden nakil 21 Bolog". 
nadan naklen konser 21,49 YunallLst&nR 
mahsus nc§rlyat 21 havadis 21,40 komedi 
23,llS ııan 2S,45 dans mustkf.81. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ak.sam §ehrln muhtelit semUerinde 

n!lbe~i olan eczaneler ııuniardTJ": 
İstanbul clbcttndckiler: 
EmlntinUnde ( Bensııson) , Be yazıtta (Asa· 

dor), KUı;:Ukp:wmlıı. (Necat1 Amet), Ey11p_ 
te (Mustnfa Ari!), Şehremininde (Hamdi), 

KaragUmrUkte (Kemal(, Samatyada {Teo. 
tııos), Şchzndcba.,nda (Hamdi), Aksaray_ 
da (Şeref), Fenerde (Vitall), Alemdarda 
( All Rıza), rnı.ıurk!:Syde (Hll!l). 

Beyoğlu clheUndekller: 
Galatas~rayda (Kanzuk), Bostabaşmda 

(İtimat). Galıı.tada (Ma.hmudlye caddesin_ 
de (İsmet), Taksim lattklal caddesinde CNI. 
zamcttin), Şl;,ll Kurtuluş caddesinde (Nec_ • 
det), Hask5ydc ((Barbut), Kasnnpaşada 

(Vasrf), Be,lktaşta (Stlleym.an Recep), Sa. 
rıyerdo (Nuri). 

Uslctldtı.r ve Kadık6y ve Adadakiler: 
UskUdardıı. İskele caddesinde •(Merkez) , 

Kadıköyde S5;ttlUUçemede (Arman Hulusi), 
BUyUlmd:ıda (Şinıı.sl Rıza) Heybelide (Hal.ki 

Kwltoprak nüfus memurluğun· 
dan: 

Zühtü paşa mahallesi Bağdat 

caddesi Na. 66 da oturan İzmit Yu· 
vacık karyr..!l•nde bila no. ev üzerine 

kayıtlı ve Ermeni milletinden Mı· 
gırdiç oğlu Mlükistek islam dinimi 
kabul etmiş, adı Ahmet Hamdi ve 
Soyadı Gadal konduğu ilan olunur. 

! ............... ···············-····-···-················ ......................................................... -
i Doktor g 
f~Ömer Abdürrahman!~ 
is DERMAN ~~ 
U Muayenehanesi - Eminönünde ii 
Si V ALDE HANI içinde No. 21 H .. .. 
.. ·~···················--··--··········--· ..... ···· ····························-···-··-············-······· 
ıer,ııs .. m:ı-•a D r ........ ___ , 

NIŞANYAN 
Hastalarını hcrgUn akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 

1 
Mektep sokak 85 numaralı mua

yenehanesinde tedavi eder. 

•• ·- Tel: 40843 ----

SEZEN 
TE..RZiHANESi 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzısidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve şık ku.ma§lar. 

lstanbul Yeni Postahane kar§'ı.tındo 
Letafet hanında 4 No. 1 

l\STORVA ı Hindlstan kahramanı ve 
1 

Malek kaçakçı 1 
UUMURtYET ı Yıldmm kaptan, Kukartı;c 

ve Mekaud 

FERAH 

MtLLI 
fiti.AL 

ISlANBUL 
ı Kan kardc~ler ve Partsll 

,an töz 
ı çapkın genç ve Kızıl çayır 
ı Hortlak 
ı Balalayka ve herkes ondıın 

bahsediyor 

ALEMDAB ı Denizler perisi ve Şarlo 
maskeli baloda 

KEMALBEl' ı Şafakta sıııuı sesleri ve 

HALii 

Iftlrak adası 

KADIKOY 
1 İşte bahriyeliler 

059'.lJDAR 
ı Mazurka 

BAKIRKOY 
MlLTlT ADI ı M.l§el Strogof 

T I Y A T R O [, A R 

TF.PERP Si DRAM KISMI 
'"ifiir'liiljaf roso Akııam saat 20,30 da 
.,, ÜMiT 

ıııııııııının 

"""~\ 
5 perde 

\'tızan: Henry Bo:rnteln 
Türkçeye çevirC'n: 

Hl\llt Fahri Ozansoy 

l"ranıın: tıyatroımnM 

Operet knırru 
Akşam s:ıa.t 20,30 da 

DELi DOLU 
Yazan: Ekrem Reılt 

Besteliyen: Cemal Reıtt 

ehniş olduğu ilin olunur. ( 443) ( 1103) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----____...-

Alınacak Uçu~ elbisesi pazarlıkla 
eksiltmiye konrnu~tur. Tahmin edi · 
len bedeli elli bln lira olup ilk temi • 
nat parası 3750 liradır. İhalesi 5 mart 
937 cuma güaü s:ıat 15 tedir. lda· 
ri şartnamesi 250 kuruş mukabilinde 
M. M. Vekaleti S:ıbnalma komisyo -
r.!!r.~b .. , ~!:n:r. r-:ü::::ı:r.z::i komisyon· 

da görülebilir. Eksilbtıiye girecek· 
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün· 

cü maddesinde, istenilen belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinde Anka · 

rada M. M. Vekaleti Sabnalma ko · 
misyonunda hazır bulunmalan. 

(610) (903) 

Istanbul 5 inci icra 
Mihalin tasarrufunda olup Em- ı 

niyet Sandığına birinci derecede İpo· 
tekli bulunan ve paraya çevrilmes~. 
ne karar Vt'"rilip tamamına (1319) 
lira kıymet takdir olunan Burgaz 
adasında karakol Y eniköy kahyası 
sokağında eski 12 yeni 21 nomarah 
sağı sahibi ferağ Eftalyanm 12. 
14. 16. 18 No. h dükkanlan solu 
aya yar sokağı arkası sahibi f erağm 
hanesi önü yol ile çevrilmiştir. Ev· 
safı; hanenin zemini, birinci katla· 
n ahşap bodrum kağirdir. Haricen . 
köşe ve yan cephesi birinci kattan 
itibaren müsellesi küı;ük çıkmalan 

1 
K f m y ager 'havidir. Bodrum kat: Zemini çimen· 

Hüsameddin to bir aralık ~erinde ze~i~ ~imen-
to tavansız hır oda zemını çımento 

umum tahlilat. Eminönil Emrnk ve tekne ve haricen ocaklı bahçe ve 
Eytam Bankası karşısında izzet k ... ka 1 • • d buk 
Bev Hanı. so aga pısı o an ıçm e me 

bir oda merdiven altında hela ve 

Emlak ve Sigorta İşleri Bürosu: kömürlük vardır. Zemin kat: So· 

memurluğunda~~ 
mil olmaları icap eder. Müte~ 
vergi, tanzifiye ve valaf bor e5İ 
borçluya aittir. Arttırma prtnaJll • 
1 - 3 - 937 tarihine müsadif pS 

zartesi günü dairede mahalli ~~ ~ 
susuna talik edilecektir. sırın 
arttırması 15 - 4 - 937 ta~' . ·~e 
müsadif perşembe günü daıreırıt . 

· edi· 
saat 14 ten 16 ya kad:.ır ıcra kıf• 
lecek· Birinci arttırmada bedel, . i 
meti muhamminenin yüzde 75..:. 
bulduğu takdirde üstte bıralalır· 
si bağdadileri, merdiven t:rabzal'; 
dü baki kalmak üzere arttJFPla 

0 

beş gün daha temdit edilerek 3o ~ 
4 - 937 tarihine müsadif cuına ~ 
nü saat 14 ten l6 ya kadar dair~ .. 
yapılacak ikinci arttırma neticesill 
de en çok artbranm üstünde hır-• 
lolacakbr. 2004 numaralı fer• ~~ 

dcJet•• 
1flas kanununun 126 mcı m.• UJiylt 

Beıiktaı icra dairesinden: 
Sahipleri Kemalettin ve Fatma Nev. Emlakinizin idaresini ve topu it· 

kaldan dört mermer basamakla çr 
kılan zemini çimento bir sahanlık 
ta bir sarnıç, ahşap bir sofa üezrin· 
de iki oda alaturka ocaklı zemini ah
şap bir mutfak merdiven alhnda ala· 
turka bir hela birinci kat bir sofa 
üzerinde üç oda sofada etrafı ahşap 
korkuluklu döşemesi ahşap balkon 
olup odanın birinin mukaddema vu· 
kua gelen yangın hasebiyle döşeme· 
si bağdadileri, merdiven tramzanı 

kısmen yanml!tır. Mesahası tahmi· 
nen 7 4 m2 olup bundan 65 m2 bi· 
na mütebaki.si aralıktır. Yukanda 
eV'Safı yazılı ev tapu kaydında ol· 
duğu gibi a~ık artbnna vazedilmiş
tir. Artbnna peşindir. Arttırma· 

ya iştirak edecek müıterilerin kır 
meti muhamm~nenin yüzde 7 ,5 nis· 
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu na . 

ne tevfikan haklan tapu sıc 
1 

Is 
sabit olmıyan ipotekli alacak ar • 
di<7er alakaranın ve irtifak hakkı.!~ 
hi;lerinin bu hak!annı ve ~us~;rt' 
faiz ve masrafa dair olan addı ~ 
nı ilan tarihinden itibaren 20. 1., •• 

resin sahip olduklan Beşiktaşta Teş- leri takibini büromuza veriniz. Ga· 
vikiye mahallesinde Hamamcı Hacı E- lata Ada Han 8-9. Telefon 43837 
min sokağında eski 3 numaralı 342 ar· -------------- . 1 ·ı hırt .. 

zarfında erakt müsbıte enY e d şın arsanın tamamı sahiplerinin uzlaş. 
mamalanna binaen mahkemece ~uyuun 
izalesi suretiyle satılmasına karar ve
rilerek dairemizce aıçk arttırmaya çı. 

karılmıştır. 

Evsafı halen boş arsadır, kıymeti 

beş yüz seksen sekiz liradır. Hududu 
şarkan Cevdet hane !bahçesi,, garben 
sahibi senetlerin 3 iharita No. lu arsası 
cenuben Fatma Suhada arsası, şimalen 
Hacı Emin sokağiyle mahdutur. Saış 

şatrtnamesi divanhaneye 4.3-937 tari
hinde talik edilerelk 5-4.93 7 tarihine 
m'Jsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar satılacaktır. Arttırmaya işti· 

rak ün yüzde yeçdi buçuk tem:nat ak. 
çesi alırur, arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 7 5 ini bulduğu takdir
de ihalesi icra edilecektir. Aksi halde 
en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere satış on beş gün daha temdit edi
lerek 20.4.93 7 tarihine müsadif salı 

günü ayni saatte en çok arttırana ihale 
edilecektir. İhaleye kadar birikmiş ar
sa vergisi, vakıf icaresi ve yirmi senelik 
vakıf taviz müşteriye aitir. 2004 numa
ralı icra kanununun 126 ıncı maddesine 
evfikan ipotek sahibi alacaklılariyle di. 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplet"inin dahi gayri menkul üzerinde
ki haklarını ve mensup faiz ve masari.. 
fe dair olan evrakı müsbiteleriyle yirmi 
gün içinde icra dairesine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde haklan tapu si
cilleriyle sabit olmadıkça sat~ bedeJi
nin paylaşmasından hariç kalırlar. iş. 

bu maddei kanuniye ahkamına göre ha
reket eylemek ve daha fazla malCımat 
almak istiyenlerin de 937-186 dosya 
numarasiyle m:.:muriyetimize müraca. 
atlan ilan olunur. 

KiRALIK EV 
ŞiŞLiDE Tramvay istasyonu ko

ca Mansur sokak Na. 69, 4 oda, ban 
yo, terkos, havagazım havi iki kat· 
lı bir ev aydn 22 liraya kiralıktır. 

Müracaat: yandaki bakkala. 

i'5iiijı&ul ](omutanh'ği· 
.. <"• • • ...., ~-. • J. 1. • • , Safrnalma :Konıiıtonu llanl~rı 

j .: ,; 

İltanbul komutan!:ğı gamizo • 
nunda bulunan motörlü vasıtalar ih· 

tiyacı olan on çeşit makine yağı açık 
eksiltme ile ihalesi 22 mart 193 7 

pazartesi günü saat 15 de yapıla

caktır. Muhammen tutan 513 lira 

95 kuruştur. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görüle· 

bilir. isteklilerin 39 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayye • 
ninde Fındıklıda Komutanlık satı
nalına komisyonuna gelmeleri. 

(1147) 

istihkam inşaat bölüğü için bir 

. ı~-..n ıt• 
te dairemize bildirınelerı <V-.... • .,.. 

· ·uerıı 
Aksi takdirde haklan tapu sıc~ UnİC' 
le sabit olmıyanlar satış be e J\'fii' 
paylaşmasından hariç kalırlar. ·fi" 

· • ve taıJZl terakim vergi, ten\'1rtY~ yiisıır1'd 
yeden ibııret olan Befecliye ~ 
ve Vakıf icaresi bedeli nıuzaY 2o 
den tenzil olunur. DelliliYe vd~ ~er •• de ı .. 
senelik vakıf icaresi tavızı ıJt' 
bilumum vergiler gibi borçİı:; ;1ti 
tir. Daha fazla malumat• dol" 
yen?erin 934 · 3836 nıanarah ftıJ" 

halle il 
yada mevcut evrak ve nıa gfJ• 
ciz ve takdiri kıymet raPorunıı 
rüp anhyacaklan il~-~ 

·,·.· • . · ·•··· ' . •.. , .. .. . ,,,.•if.( . . 
'.. • ... ·~ ' · .... . .. ' .. . ..-c . • .. '." "ı"'· --.' • • · anı'·~ . . · :.ı.w-~J 
7" .• ~.. . . .. " • . ' • ,·:'' ~· · - w , 
\lstanbul ;.:.· Bele4iy~~~;y:~·~JI. .. · ~ • ,. , 

; ... . . "" ; . ~ ' ' . . . 
nakliye arabasile beraber bir çift nak- · a1ınaral' • 
)iye koşumu açık eksiltme ile ihalesi Vesaiti nakliye r~:.minden olan horcunc'lan haciz altına 4 11uıo,r' 
22 mart 1937 pazartesi günü saat rinci açık arttırmasında satılmıyan Jozefe ait Fiat markalı .. v~. 92 

t 14 ~ 
15.33 da yapılacaktır. Muhammen 'lı hususi otemobil Takaimde büyük Garajda 8/3/ 937 gunu saa 
tutan 150 liradır. Şartnamesi her • açık arttırma ile satılacağı ilin olunur. (B.) (1180) ~ 
gün öğled~n evvel komisyonda. gö

rü!ebilir. isteklilerin 12 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariy· 

le beraber ihale günü vakti muayye
ninde Fmddclıda komutanlık satı • 
nal"Ila komisyonuna gelmeleri. 

(1148) 

Türk Hava KuruıntJ 
Büyük Piyangos~ tir 

Şimdiye ~adar binlerce kişiyi zengin etP1~ş 
5. inci keşide 11 Mart 937 de~'; 
Büyük ikramiye: 50.000 Lira. 1 ,;,ıe 

Ayrıca: 15.000, 12.00000 10.000 liralık ikraP1•Y:dJf• 
(lP.QOO ve 20.000) liralık iki adet mükafat "'' 

Dik kat: tftl'~ 
Bilet alan herkes 7 /Mart / 937 günü alCpmm• ~~ .__, 

değiş~irmiş bulwunahchr. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki 
olur. 
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ta taca bile ildırmıyan birisile daha mı 
karşıla§tım? 
t?akat Fausta kolay kolay ümidini kı
~~ca~ birkadrn değildi bu dil§ünceler 
ır §ımşek süratile onun aklından geç.. 

tnişti. Ve bütün düşünce, korkusuna 
hığınen yüzünden hiçbir şey belli et
tncl;li ve Don Sezann sualine cevap ver
'ii: 

- Gerek elimdeki birçok evrak, ge. 
t~kse itiınalda layrk zevatın sözleri, si
~ın kral Filipin oğlu olduğunuzu isbat 
tditor. Fakat ben §ahsan hiçbir iddia
da bulunmuyorum. Diğer tanftan, si. 
Ze IÖ lcı Ylemlı olduğum veçhilc, pek ya-

nda bütün bunlan şize göetereceğim 
"e o zaınan bizzat görecelaıiniz. İn~r 
~İlnıiyen birer hakikat olan şeylerden 

tka hiçbir iddiada bulunmuyorum. 
l>on Sezar yavaşça; 

da - Size itimatsızlrk göstermek aklım
n bile geçmez madam! 

l>ddi ve acr bir tebessümle ilave etti: 
t - 'Ben kral çocuklanna mahsus bir 
~rbiye görmedim. Bunun için de tah. 
bU çıkacak bir vaziyette de~mm. Ben 

tiln HrnrUmil dağlarda, kırlarda, or
;ıı.nıarda geçirdim ve prenlleri eğlen· 
~::nek için vah§i bayvanlan t~biyc 

Ü nı. 'Bu benim mesleğimdir madam, 
ç nlı::u hiçbir gelirim yoktu ve hayatı. 
:ı b~annıak için öyle yapmafa mcc
bi Urdum. Ben boğa çobanmdan başka 
~l r ley de~im ~am. Bunun için, 
d ıstnıı olduğunuz saray 1iaanile değil 
.:· bir boğa çobanı kabalrğiyle konuşur 

nı beni mazur görünüz. 

boll'austa başiyle ona hak verdi ve 
11 Sezar devam etti: 
~ Annemin .ismi nedir madam? 

~Usta hayret eder gibi kirpiklerini 
ve :teınin edici bir sesle: 

- Siz meşru bir prenssiniz. Anneiı 
Filipin meşru zevcesi, yani kraliçe Eli· 
zabetti. 

Don Sezar elini rslak alnına götürdü 
ve titri yen bir sesle: 

- Fakat madam, mademki ben meş 
ru oğluyum beni niçin ink!r ediyor? 
Bir babanın çocuğuna karşı olan bu 
nefret ve gazabına sebep nddir? Met
ru zevcesini niçin öldürdü? .. Çünkü e
ğer yanılmıyorsam, bana, annemin kral 
tarafından işkenceler içinde öldiirüldü
ğünU söylediniz, değil mi? 

- Evet, söyledim ve bunu isbat e.. 
deceğim. 

- Annem bircUrüm mü işlemişti? 
Zavallr genç bu suali sorarken 

titriyordu. Gözleri yalvarır gibi, Fa. 
ustaya dikilmiş onun v~rcceği cevabr 
heyecanla bekliyordu. 

Fausta hiç teredldüt etmeden cevap 
verdi: 

- Demin söyledim. şimdi de tekrar 
ediyorum ve bunu size isbat edeceğim. 
Anneniz, yani kraliçe melek gibi 
temiz ve günahsız bir kadındr. 

Hiç şüphe yoktur ki, Fausta yalan 
söylüyordu. Çünkü, kraliçelik mesleği
ne annesi Katerin dö Mediçi tarafrn· 
dan yetiştirilmİ§ olan Elizabet her şey 
olabilirdi. Fakat herhaTuie melek gibi 
temiz bir kadın değildi. 

Fakat Fausta bir evlada hitap edi
yordu ve onun evlat hislerine güveni
yordu. Hele bu evlat annesini tanrma. 
yınca, hakkında söylenecek stayiş

kSrane sözlere kolaylıkla inanacağı mu 
hakkaktr. 

Fausta. onun annesine karşı olan mu 
habebtinin daha fazla büyümesini isti
yordu çünkü biliyordu ki. annesini ne 
kadar çok severse, onun katili olan ba. 

• 
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- Bir dinsizle evlenmek cürmü. 
- Ah! Anlıyorum!.. Jiraldadan 

bahsetmek istiyorsunuz 1.. Fakat J iral. 
da katoliktir !. 

- O çingenedir. Binaenaleyh berke· 
sin nazannda dinsizdir. Daha doğrusu 
ıizi öldürmek istiyenlerin nazarında .. 
Bu onlar için kafi bir sebeptir. 

Don Sezar ümitsizlik içinl:ie bağrrdr: 
- Jiralda vaftiz bile edildi. 

- Vaftiz vesikasınr gösterebilir mi? 
E1betteki gösteremez l Şu halde düş. 

mantarının nazarında dinsizdir. Sen o 
nunla evlenmek istediğin için biraz ev 
vel bağıarn geçn mahkumun akibetine 
maruz kalacaksın. 

- Bu kanunları zorla kabul ettirmek 
isti yen alçak da kim? 

- Baban! 

- Babam! Gene babam! Fakat, 
meşum tabiatin bana baba diye ver
diği bu canavar kim? 

Don Sezar bu kelimeleri söylerken, 
meydanın etrafındaki muhteşem saray. 
laJ1:ian birisinin balkonunda bir gürül
tü ve hareket oldu. Bu balkon da tıpkı 

Faustanınki gibi, şimdiye kı:ıdar. bom. 
boştu. Fakat birdenbire balkonun ka-
pısı açılmıı ve birçok, asiller, 
erktını, kadınlar ve rahipler 
dolmuşlardı. 

saray 
buraya 

Balkonda, bir tek, muhteşem koltuk 
vardı. Birisi kemali azametle oraya gö 
mUlerek meydanı seyretmeğe başladr. 

Diğer adamlar da arkasına geçtiler. 

Fausta, Don Sczarın sualine cevap 
vermek için iyice yanına sokuldu ve 
birer şimşek gibi parlayan gözlerile o. 
na bakarak meşum bir tavırla sordu: 

- Bnban? .. Babanın kim olduğunu 
mu öğrenmek istiyorsun? 

Faustanın yüzünde öyle bir deh§et, 
öyle bir esrar vardı ki, Don Sczar, o-

nun kendisine çok mühim bir if§aatta 
bulunacağını anladı ve çlıgm bir tavır. 
la kekeledi: 

- Aman yarabbim! .. Bana ne söyli
yeceksiniz? 

Fausta onu bileğinden yakaladı ve 
gözleri içine baJ<arak tekrarladı: 

- Babanı mı tanımak istiyorsun? .• 
Pekala ı Bakı içte babanı •. 

Faustanın, sarayın balkonundan doğ 
nı uzanan ikaret parmağr, karşıki bal. 
kontla oturarak yanan mahkfımlan bü 
yük bir lakaydiyle seyreden şahsı gös
teriyordu. 

Don Sez<ıT sendeliyerek geriledi. 
Saçlarr diken diken olmuş, gözlerinde 
ilebşet okunuyordu. eli gayri ihtiyad 

kama!.ınm kapzasına uzanmıştı. içinde 
dehşe~ten ziya:de elem okunan bir ses .. 
le bağırdı: 

- Kral! .. 
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KRALIN OCLU 

Faıısta uzun müddet, elem içinde 
krvranan gence giz'i b'r sevinçle baktı. 
Sevinr.ıekte haklıvdı. Müthiş zekasr 
sayes:ndc gencin üzcr!ndc istediği tesi
ri yapmıs, onu ikna etmişti. 

F;ıı~sta, asil ve münevver sınıfa men 
sup birçok insanın. tebealannm ekse. 
rİ"İ üzennde tethiş ve korku uyandıran 
Filipten nefret ctt'klerini ve ona karşı 

gelmek istediklerini peklila biliyordu. 
Halk. zulüm ve ıstıraptan usanmış

tr. Bin:ıenaleyh krala karşı yapılacak 

oıan ôir isyan iıare&etinöe, isyancıların 
ndedi mevzuub:ıhs olamazdı. Çünkü on 
la11 l:"rr.ılarmda, ltrahn maiyet ve mu· 
hafızlarınd:ın başka kimseyi bulmıya. 
caklardr. Halkın kralı müdcıfaa etmiye-
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ceği aşikardı. tsyancılann gizli toplan mekte hak:ıızdı. Evet bu doğruydu. De.. vedecek kadar alçak olunca evlat tered rakmıyacak bir kat1iyet iktisap etlDİt' 
tısında hazır bulunmuş olan Fausta mek ki kral onun babasıydı. O zaman düt eder mi? İntikam almaaı icap et- ti. Bu ayni zamanda ona, bUtilD '1>1• 
bunların hepsini pekala biliyordu. ilmitıizlik içinde, babası diye kendisi- mez mi? lenenlerin bir bakibt oldupu bir-

0, ayni zamanda biliyordu ki, Don ne gösterilen adamı haklı çıkaracak, işte bu bir sürü dütünce, babasına defa daha gösteriyoı4du. 
Sezar da kraldan nefret eden ona kin mazur gösterecek sebepler andı fakat karşı olan nefret ve kinini nihayet ma- Bu kelime ona fena bir teür yapaul 
besliyen kuvvetli, cesur. defeTli bir bulamadı. zur göstermit onu vicdan azabından olacaktı ki, elem içinde onu tetradadıı 
gençti. Don Sezann kfala kartı olan Bunun için de kendi kendine fena kurtannııtı. - Monsenyör! .. 
bu kinini, bilhassa, babasının kral tara halde kızıyordu. Çünkü bir mazeret • Ve bu, Faustanın dahiyane düşünce. _Bu sizin hakkınız olan bir J.AkaP' 
fından katld:lildiği rivayetleri tevlit bulamadığı gibi, onda canavarlıktan sinin neticesiydi. Muhtelif hislerin te- tır .. Tabi! timdilik. 
etmişti. başka bir şey ide göremiyordu. Ve bil· airl altında ezilen Don Sezar artık onun Don Sezar bir defa daha ürperdi. 

Fausta bunu da biliyordu. Don Se- tün mevcudiyetile bu vaziyete isyan elinde bir oyuncak olacaktı. Bu '"timdilik,. kelimesi neyi ifade 
zar kralı öldürerek babasının intikamı. ediyor, söyleniyordu: En güç mesele 'halledilmiıti. Ust ta- ediyordu. Prensesin kttibi de ayni l'-
nı a1mag· a karar veruıi•ti. Hatti yemin - Fakat her ceye ragy men bu adam r k "' ğ d K alı ğl -~··' 
etmi,ti bile.. ,. benim babamdırf Bir evladın babasın. ra 

1 
çocu uyunca ıy ı. r n ° u yi aöylemitti. Ondan ne isteaİYaıu .... 

artık onun eijndeydi. Fausta kraliçe o. D S b pah tuna ol-
ic:te, Fa usta ona: "!•te baban!,, de- dan nefret etmesi kabil mi? Asıl ca- on ezar er ne asma 

0 
:ı :r lacak, bütün dünyaya hükmedecekti. .......11 .. 

medcn evvel Don Sezarın kral hakkın- navar ben değil miyim? sun bunu 8ğrenmefe karar VCl'VA 
Şimdilik yegane mesele, onu, babası ISltCl"-

daki b;s ve düşünceleri bunlardı. O zaman zihninde ani bir tahavvül bu sırada Faustanm kendisine 1 diye kericlisine gösterdiği adamın üze-
Bunu bildikteıı sonra, Faustarun ona oldu. Annesini düıilndil. Ona annesin• difi yere oturarak sordu: rine saldırtmak ve bu hareketin bir ci- _.,_. .. 

söylediği sözlerin kendisine nasıl bir den gayet az bahsetmitlerdi. Bunun - Demek Jd madam, kral .r..-1"""" 
nayet aayılamıyacağı hususunda onu .. ~ 

d"rbe indiıidiğini anlamak güç bir •ey için, annesi, onun kalbinde, babasınınki '--un! oğlu oldu.ır..•-u iddia eU&,.--" 
s ikna etmekti. 5iU1 •-

de?r"ldir. kadar ehemmiyetli bir yer işgal etme. a 1 mi? 
• · N' · ? K" b'l" ? v ·.. Genç prens hiç ses çıkarmadan, için sunuz, Y e ·.11-

Fa l:::ı t mühim bir nokta daha vardrr: mıştı. ıçın ım 1 ır akia onu Fausta onun a1anchlmr ve ka9"PF" 
Yalnız büyümüş olan Don Sezar, ta hergün düşünüyord~. Fakat her şeye tie kin okunan gözlerile mütemadiyen ..... --.d· 

y bab 'h kral b ktıy • · F bat ğmı anladı ve onu elinden -iU--kü,.ük'ili'tündenberi aile hasreti çek. ~gmen asını tere: ediyordu. Fa. a a gı ıçın. austa yavatÇa • 
mHi. Bir anne bir hlba şefkatine bil- 1'at iste birdenbire içinde bir değişiklik kon penceresinin perdesini indirerek, fa karar verdL kldal' 
yük bir ihtiyaç duyuyordu. vukubuldu: Annesi babasını manevt onu tahammül edemediği bu manzara- Gazlerinin içinde baktı ve bU O. 

tahtından devirmiş onun yerint işgal dan kurtardı. ilzUntUden eonn sofuk kanlılık ye 
1 

Faustanın, haba,ının sağ olduğunu . • LA l....o.!-t 1 ta ff-'- o1all 
'" etmı .. tı H kile d D .un~ıu top ama muva ... d ... söylemesi oncla büyük bir ümit uyan- ., · a aten e, on Sezar, artık kra- - "" 

A l d 1 d. d'" il d'" • 1 .. k genci i,.inden takdir ederek "°'\P• d·r.-ır~tı. Fakat bu ümit uzun sürmemit - n a rm ıye uş nı u, anntmın . ı goremeyince, orkunç bir rüyadan ., 1rl1rr 
ve Faustcımn son sözleri ona bir ölüm bab1m tarafından zulme uğradığım uyanıyormu' gibi, 'derin bir nefes aldı. - Bu kUcUk 1er~r.,.tçlde 11• dd 
te•M yapmrıtı. söyleml~lerdi., bunun için ondan nefret Ve sonra Faustaya baktı. fen h61d1mdarane bir gurur var. 01' tr 

Bu öyle milthi!I bir §eydi ki. Don Se. etmekte devam ediyorum. : Fausta, onun yavat yavaı tabii vazi. baska herkes lfuıtmu o1
dufU Jibl do-

-Z"r buna inanmak istemiyordu. Hakik1ten de öyleydi 1 Babasından yete girdiğini ve konutabilecek bir hal- but dderdi. Halbuki o bAJI llklJt ır 
Ke~:li kendine: bunun için nefret ediyordu. de olduğunu görünce, heyecanlı ve tat· ruyor ve eğer yanılmıyorum. bdO" 

- Hayır 1 diyordu. Herhalde fena an Kalbine yavat yavat bu nef lı bir seste: bat etmemi istiyor. dltl 
tamıt otacığlm .. Kral benim babam de- Teti sokan ve sonra bunu ldaha fazla 1 

- Size hakikati bu kadar ani bir su. Ve bu mUklJemenln bas1an~ ,er 
fildir... Onun babam olmasına imk!n derinle~tirmek ve biraz da mazur gös- rette ifşa etmek mecburiyetinde kaldı- jtibaren ilk defa olarak içinde bir 
yoktur .. Çilnlrli ondan her zaman ve termek icin anne sevgisini mddahale ğırn için affınızı istirham ederim mon- he uyandı: tt6 
MlA da nefret ettifiml bi11ediyonım t.. ettiren Fausta idi. senyör. - Acaba. dfve dG.undO. orıdıd• bit 
Hayır, !layır, benim baham llmU.tür!.. Anne 1evıiainin baba sevpinden Don Se.r:ar, bjjtün vücudunun ürper. hie hırs yek? Pardavan ,tbi ıtıra9t ,,._ 

Fa1rat Jl'aueta bmtu M,l1r bir b~ ilah• kuvvetli olma9t lbnn gelmez mi? diğini hissetti. Bu "monsenyör,. tlkabr adama rastlamak M6ahtırıı- o~ 
sö 1 • ti. Binaenaleyh phe et-· Ve baba, anneyi iıkenceler içinde mah Fıustarun ağzında, ıüpheye mahal bı· dıktan sonra, bu defa lcla terTet.,. 

~~~~~....:s..::=-==ı.==-.;=..=~=..;..t~~;....;._~~_:__~'._.::.._:.~~-=--~~~~~~~~~~----=-~..:_:_.:.._:~~~---====--=== 
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KABATAŞ İNHİSARLAR 

a çıktı 

Tcp1talrll Fnatoaır 
MuHak tuzları: so klloluk çu

vallarda kllosu s kuruş to para 
Sofra tuzları : 84 kiloluk sandık
ta (t ve t-2 kiloluk paket halinde) 
kllosu 9 kuruş 20 para. 

DAiMA 
lrıht llAŞ MÜDURLt)Gü AMBARI 
illa! Bar satış mağaza ve depolarından 

alanlara meccanen nilınune verilir. 

•--.-:ı--------~----------.... 
KURU 

'~ . 
"Gaıatada Meşhur Ekselsyor 
~ El ise ağazasında 
~ .. Yerden u c u z ve 'teminatlı olarak elbiseye dair 

~\.a i ht:iyacatınızı temin edebilirsiniz it" Cedve!dlen b i r fikir edinebilirsiniz : 
't ~ Pardesüler 111h Lira Gabardin Pardesüler 17 %Liradan Erkek Kostümleri 14 lh Liradan 

' dan Mandleberg Pardesüler 23 1h ,, Kadın Mantolan 13 ,, 
'•,..,. Pardesüler 15 ~ ,, Mupmbalar 12 ,, Kadm Muf8D1baJan 10 ,, 

._ .. lama elbiseler iki prova ile 28 1 1 2 liradan itibaren -
kası Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban 

'- · 27 ı 2 ı 1937 vaziyeti 
~ " k. T t F • ===-L-lr_a__ P ~ S ı 
~lıtı 

F 

lı~ ~ 19·723.58&-L.27.742.801.45 
~ .. .. • ~ " 14.458.451.-
-~ ıı.... ~.. • ı .. 1.202.699.99 43.403.952.44 

Serm&)'•. • • • • • l 
lbuyaı ako-J , , , , j 

eL 158. 7 48.5&-

l 12.774.052-

iL 145.974.511-

L. 19.000.000-

'-.'41\ta. rler a 
~,· n l'ed&vWdekl Baıılmotl&r: 
~ "tı ~-· • 1~· .579.490.~ .579.490.53 Deruhte edilen enala ııakUye 
~ t.ı._~ • Kanunun & Yo 8 lııd madde-
,, ...... 9UJ ~bU 6.370.991 8.961.308.26 ıertne tevfikan hazine taratm.. 

tt .. rtıeet 1 dan vaki tedlyat, 
tıı,._- 'et 62.320. 79 D - •-~'Gt b... . "e bo eruhte e<!llen e-......, na.kUy., 
~ "'ql'eıtrı rçlu • ı b&ldyeaı., 
~t. --.,.. • . • 42.727.607.38 51.751.236.43 ı K~lıgı tamamen aıtm olarak 

,, 16.COO.OOO-~~tıı t • 1 tedavUle Ulnten vuedilen 
"'raıa n&kUye 11 

--..~'lıl ı )( Reeskont mukabili lll't'eten ted. 

~ ~ ~ nıad,. L 158.748.56.3-

1 

1 
•ued. 

~~ ~ le11t,,~• tara. il ~ Tlrk IJnw lıln,_tı 
~~. 1 ız J2.71<f.052- 145.974.511- 1 Dhb TaalllıHaa.: 
.~ """'oı .. _ • Altın tah11ll kabil dlh1&lv 
~ 'tıııtı;-1' .. • • iL _ _ 1 Dlğ~r dövizler ve alacaklı 
'~~ ~.;.; • • • • n .. 18.242.ôoa:os 18.242.003.08 kllrln~ bakiyeleri • • • • • 
• >..... ~ "211- ctlr.claaı· llaht.elU • • • • • 

1Sı~~h~ 1 
'-.'.11tı ttn._ - tıaııaııı •eıL ~~ ..,,--._~ ~ .37.044.8C0.23 
'b~ ~ Ue 1 
~ Qf;~ .. t.lıYiı&t L 3.958.504.89 41.C03.305.12 

,~ea.,au 
~ ··~ ,ı .178.641.34 7 9ıın 896 7 

" :W• 7.761.255.42 • ""· • 6 

4.500.000-
8.740.495.05 

32'l.1 M.M~.41 

t t.352.9t 

L.26.523.842. 26 

. 

Y~kb 

üıkonto tıaddi )SU.zd• C 1-2 - Albt. tı.rtıM anııa yQsde '11 

Lir• 

1 j.000.000-
1.551. 182.53 

180.974.51 ı. -

13.389.291.8t 

26.525.195.20 
84.694.709.84 

32"1.134.890.4 t 
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LO DRA. 
Birahanes·nde 

Ka ın lYI (i"\} ô A l}=Il iM IE D, n ın 
26 ıncı sanat hayatının yıl dönllmil 
biltiln meslek arkadaşlarının iştira.

kile tcsit edilecektir. 
~ayaılf\1 ~~MDVIET 

Zeybek ve Milli oyunlar 

Tanburacı OSMAN pehlivanın milli halk şarkıları 

Monoloğ - Kemiksiz kadın Bayan SEMlHA'nın iştirakiyle akroba
tik revüler. Çok zengin program 

Telefon 40227 

"'*'P*'Stw 'i HmU\k ve Eytam Bankası llAnları 
.... . .......... ·~- ,• .:.- . . . \' .· ~ 

1. - Şubemizden maaşlarını iskonto ettirmekte buJunan mütekaitle· 
rin üzerinde müracaat edecekleri günleri yazılı olarak gişelerimizden aldık
lan numaralarla tayin olunan günlerde bankamıza müracaatlan ve bunun 
haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceğ\.. 

2. - Harp malullerinin ayin 4 üne kadar vaki olacak müracaatlan 
günü ~ününe icra edilip ondan sonraki müracaatlarmm sıraya tabi olaca· 
ğı ilin olunur. (465) (1128), 

MAZON MEYVA TUZU 
1NK1BAZI, HAZIMSIZUCI, MlDE 

EKŞIUK ve YANMALARINI 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir 

ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR 
MAZ. içilmesi latif, tesiri kolay ve müla· 
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat. 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

lngilizce dersi 
Resim: 6 

The bedroom 

( Yatak odası ) 

1 - The bedroom: yatak odası. 2 - The small table: ufak masa, 
3 - The bed: yatak. 4 - The alarm clock: muayyen ookitte çaZıp 
ııyandıran 800t. 5 - The electric laınp: ele1.-trik lambası. 6 - The 
1:-0ok: 1'.itap. 7 -The bathroom: banyo dairesi. 8 -Taps: musluklar. 
9 - The bath: banyo. 10 - The slıower: d~. 11 - The towei.s: 
havlular. 12 - The towel.rail: peşkirlik. 13 - The dressing-table: 
tııalet masası. 14 - The looking.glass: ayna. 15 - A bair.brush: 
bir saç fırçası. 16 - A comb: bir tarak. 17 - A bottle of scent:bir 
kulonya Ntı.!i. ıs - A powder ıbox: bir pudra 1.."U'imu. 19 - The 
drawers: (masanın) gözler. 20 - The slıelf: raf. 21 - The bum: 
Mtımmıa. ~2 - A tooth~h: bir~ fırçası. 23 - Shaving soa.p: 
tr.-a§ robunu. 24 - A shavıng brush: bir tırıa§ /ırçıcısı. 25 - A razor; 
t'-Slra. 26 - The wardrobe: gardrob. 

1i 
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Kadıkoyundekı 63dise 

,..,,, J 

Esrarengiz bir faciaya sahne olan kanh ev .# 
Dtin, Kadıköyünde küçük Par1s mah · l!csinde 94 numaralı evde bi.iyük bir facia olmuştur. Basit bir hadiseden dolayı resmi bir polis memuru tebliğat yapmağa gelince evdekiler 

ı.: .... t .. 1~ ... ı- •• 1.. ,..,; ··-' · -~··'· .. V P le' ~"'"' merdivenden inerken dü;cn bir kız gırtlağına demir batarak ölmü~tür. - Yazısı diğer snyfalarınuz:da -

29 Birinciteırinde Ankarada açılan Küçük sanatlar sergisin.de madalya ve ikramive kazananlara bumükiıfatları dün ticaret 
odasında meı"asirn!e tevzi edilmiıtir. Resmimiz dünkü merasimde bulunan küçük sanat müntesiplerinden bir lmmmı 
göstcnnoktcdir. 
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Emniyet dircl:türü Salilı Ktlıç'la 
tctkil.: crkd;cıı •.• 

. ,.; n ı.11~ 
it/ aiye 7:ımuıııdam cııı ya.;a 011,.d• 

d. w a""a}arı - Yazısı ı?er s y' ...... 

·ıd' Donanmamız Karadenı 


