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~Uriyede Hatay yoktur,, diye mektupları iade 
en sersemlere, Fransa, imzasının kıymetini 

~anılmalıdır 
\l Yede Fransız müstemlckecileri
lt~klığım eden serseriler artık taş. 

"'i atında ve küstahhklarında pek 
~~ &itıneğe ba~laddar. Türkiyenin 

llle§ru yollarla insan\ sulhcu ve 
davaJannı halletmeğe karar vcr-

'i• b 
' Unun dünya için de faydah ol-

'ı ~a inanmış medeni bir devlet ol. 
' tı ıncndcburlıırı §Imarıkl•ktan 

t
t tlıfa scvketmektedir. Ancak 
tan • ancak dayaktan, ancak ha-
n' dipçik ve süngüden çekinen ve 
~ Ctini dö&Jenlerin çizmelerini ya· 
h bu sefiller, efendilerinin en yük. 

tınet ve "ygtlarma muhatap o

.Yo~ıa Ye ile istihza etmeğe cür'et 
~o~ r. Lcon Bltım Fransasından so· . 
'İl t: ~alk cephesi hükumetinin 

1 t Cttıği bugünkü Fransamn imza. 

~ııl\11"'~n kararlar Antakya ve İsken
' iltı tnüstemlekeci köpeklerin tas· 
' Uğramazlarsa beynelmilel birer 

k1Ytnetine ulasamazlar mı? 
(Devamı 6 rncıda) Halaydan iaclc edilen mektup7ardan birinin zarfı 

Filistinde pek 
şiddetli 

tedbirler alınıyor 
C>nıba ile taarruzlar 

başladı 

•11.: _ . 
:'tt' ........... 

'~~ .~ahıuli ::fraat bölge1crindc Arab çetelerinden g<'lme.~ muhtcm.el 
kucunııa karşı polis tJıöbct bekliyor. Dutıa1·1.ar, İfcrsinc ta§ lrotıul. 

lt mtt.§ tahtalardan inşa cllilmi§tir. 
~I~ lldUı 8 

~~ltt ' (A.A.) - Hadiseler ço-
<ldır D" . . htr · un atılan bırkaç el sı. 

~tılkı Arap ölmüş ve bir çocuk ya-

~lt\ ıtır. Halk, Yahudi mahallesin
t<>ba h'' 

1 b ucum etmiştir. El ile ya. 

~a~; bombanın vaktinden evvel 
~~ot ' liayrada 4 Arabm ölümüne 

l?ıu•tur n ·· ·· :r • .&;>Utun memlekette po-

lis müdahaleye hazır bir vaziyette-dir. 
İngiliz hükumetinin · bulacağı kati 

hal şekline intizaren zabrta , asayi~i te-

min etmeğc uğraşmaktadır. Bir ihtar 
mahiyetinde olmak üzere şimdilik örfi 
idare ilan edilmiştir. 

Memleket iktisadiyatı, asayişsizlik. 

(Devamı 6 ıncıda) 

\ lnglDtere<dle 

Silahlanma 
faaliyeti 

ilerliyemiyor 
Sebep lş~l lerl n 

greve başlamasıdır 
Londra, 8 ( A.A. ) - Hükumet

çe yapılan siparişler iÇin çalışan 
tayyare fabrikalarında çıkan grev
lerin gittikçe artması , hava kuvvet
lerini arttırma programının tatbiki· 
ni tehlikeye diişürecek mahiyette
dir. Dört b ini R ollsroyce fabrika· 
sında ve iki bini de Gairey fabrikn
sında olmak üzere 6000 amele grev 
ilan etmiştir. 

Kısmen yapılan grevler , silah
lanma programiyle beraber başla· 
mıştır. l§çiler mütehassıs maki· 
n istlcrden daha aşa~ı şartlar altında 
çalıştıklarını söyleyerek yevmiyele-

( Dcuamı 6 111tnda) 

Belçika-Almanya 

Hududu 
değişti riliyor 
Ik 1 taraf arasında 
ara.zl milbadelesl 

yapılacak 
Brilkseldcn alınan bir habere göre, 

Belçika h ariciye nazırı Spaak, Belçi. 
ka ile Almanya arasında, 1693 metro 
murabbaı genişliğinde bir arazi müba. 
delesi hususunda meclise bir layiha 
vermiştir. Rotgen istasyonu şimen. 
difer tesisatının tekamülüne nıatuf ... 
bulunan bu mübadelede ahali aı asın-
da b ir nakil mevzubahs değildir. 

Trablus Şamda 
Fransanın bahri üs 
yapması isteniyor 
Bu üs lngilizlerin Kıbrıs ve 
ltalyanların Rados üslerine 

mukabil olacakmış .. 
Bu sabahki posta ile gelen Deyli 

Herald gazetesinde okunmuştur : 

Fransa, Hindistanda ve Hindiçinide
ki yerleri ile birlikte, Şarki Akdeniz 
de Süvcyş kanalının gözcülüğüne işti· 
rak ediyor. 

Eski Fransız erkanıharbiyc reisi ge
neral Veygand son defa Pariste verdi· 
ği bir konferansta Fransanm Trablus 
şamda bir deniz üssü kurması lazımgel

diğini ileri sürmüştür. -Burası, şimdi 

Fransız mandası altında idare edilmek. 
tedir. 

Böyle bir Fransız deniz üssU, İngi· 
lizlerin Kıbrıs adasındaki ve İtalyan· 

larm Rados ve on iki adalardaki Uale. 
rine mukabil olur. 

General V eyganld sözlerini §Öyle 
bitirmiştir : 

"Fransa, şarki Akdenizde sadece 

CV± i 

TÜRK İ Y E 

A~ DENİZ 

~i~ 

MISIR. 
i . • 

V.ç devletin baJııri üslerinin temerküz 
ettiği mıntakayı g~terir harita 

manevi alAkalarla mutmain olup kala· 
maz. Hava hatlanmn çoğalması, blzim 
gemi yoilarnnızın ihmal edileceğine 

delalet e tmez.,, 

Macaristan yeni hadiseler - arifesinde mi ? 

Başvekil hakkında 
IhtllAI teşehbilsU dolaylslle yapacağı 

icraata göre 

Hüküm vereceğiz! 
Sağ cenah muhalefet lider-

lerinden biri böyle diyor 
Budapeşte 8 (A.A.) - Başvekil Da

ranyi miifrit sağ cenahın en faal şahsi. 
yctlerinden biri olan Mecser ile uzun 
bir mülakat yapmrştır. 
Diğer cihetten siyasi kısım şefi ve 

polis müdür muavini Heteny'nin istifa
sı tekzip edilmektedir. 

Siyasi mahfiller, sağ cenah fırkaları
nın iktidarı ele almak hususundaki pro. 
jelerinin meydana çıkmasr neticesinde 
ne gibi cezalara Ç3rpılacaklarını ve 
esasen bir ceza tatbiki mevzuub:ıhs 

· olup olmıyacağım merak etmektedirler. 
Teşebbüs. proje halinde kaldığı için 

bazr kimseler, muhalif partilerin azası 
olan müteşebbisler hakkında takibatta 
bulunmanın müşkil bir iş olacağım 

beyan etmekte fakat bir y<:ndan da 
(Devamı G tnetda) 

ilfaoor Başvcl:ili Dara>ıyi (solda) 
kcwlisini tcnkid eden csk"i ba§vekfl 

Friedrih ile beraber 

Bir ~umanda altında olsalarmış 

Çanakkalede galip 
gelirlermiş ! 

Bu saçmayı yu ınurthyan Fransız gencralına 
bira z ta r ih1 h a rp okumasını t a vsiye ede r iz 

Fra n sanın 
hava, kara 
ve deniz kuv

vetlerinin sevk 
ve idaresini ''tek 
kumanda,. al -
tında birleştir -
meğe ve derhal 
bir kumandan 
seçilmesine F -
ransız parlamen. 

General Dcbe·r cy tosunda harbiye 
komisyonunun altı reye karşı dokuz 
reyle karar verildiği malumdur. Ge
ne bu karar mucibince F ransada 

başvekil "Milli müdafaa nazırı,, dır. 
Fakat bu salahiyetlerini ister harbi· 
ye nazırına, isterse diğer nazır ar· 
kadaşlarına tevdi edebilir. 

Entrnsijan gazetesinin bugün 
gelen sayısında Fransız generalle· 
rinden Debeneyin buna dair bir ma• 
kalesi çıktı. Tek kumandaya taraf. 
tar olduğunu söyliyen general ma
kalesinin sonlarına doğru bizi milli 
şerefimizden vuracak bir takım her
zeler de karıştırmış oluyor. 

Bu kısmı aynen tercüme ediyo· . 
ruz: 

(Devamı 6 ıncıda), 



..... 

u tur.va ve Nazi er 
Avrupa siyasa.sının sıklet :merkezi y_ine Orta A \TUpş.ya döndü. ls. 

panyada halli kan gövdeyi götütilyor, fakat büyüklU küçilklU bütün Av. 
rupa devletlerini korkutan ve düşündüren karanlık entrikaların anafor 
yer: Tuna boylanndadır. 

Çekoslovakyadnn gelen korkunç haberler, Aİmanya hariciye nazırı 
fon Nöyrat'm Viya:nayı ziyareti esnasında yapılan nUm;ıyişlcr ve niha.. 
yet :Maca.ristanda Nazilerin teşebbüs ettikleri ihtilal Avrupa devletlerin. 
de deprenen umumi dikkat ve hassasiyetin ne derece ciddi sebeplere da. 
yandığını ispat etmektedir. Diğer taraftan Avusturya ve Maca.rlstanda 
Alıııan nazırlarına zaman zaman gösterilen iyi kabullerin, Avusturya ve 
Macaristandaki bugünkü hükf.ımctlerin hakikaten Almanya.ya dost ol. 
duk!anna., Alman siyasasının bütün -OalgalanışlarJ,na taraftar bulunduk· 
larnıa delnlet edemiyeceği de açıkça söylenebilir. 

Za.tcn Alman diplomasisi, bu iki devletin idareşini keİıdl arzulanna 
(daha doğrusu emirlerine) kör.likörüne sadık olacak unsurların eline gc. 
çirmek J3iyasetini sırf bu yilzden takip etmekte değil midir? 

Şµşnig Hitlerin si~asetinden her gUn bir parça daha ürkmekte ve Al. 
mav.yanm Viyanadaki "mühim" sefiri fon Papen'in her hareketinden iş. 
killemnektedir. Avusturya Ba.jveldli, bilhassa selefi Dolfus'un feci akı· 
betini gözönünde tutarak A vustu:ryadaki her Alman hareketini, her Al. 
man teşebbilsUnU en titiz dikkntJ~ karşılamaktadır. Yapılan tetkikler 
Ş~nig'in bu kadar ürkmesine rWnen Avusturyada Nazi'lerin hiç de bU. 
yUk bir kalabalık teşkil etmediklerini göstermiştir. Fakat Macaristanda.. 
ki Nazi'lerin miktarı Avusturyadakilerden de azdır. Öyle olduğu halde, 
~te bu bir nvu~ Nazi, Daranyiyi iktidar mevkiinden zorla. atmıya kal· 
kı§mı~. Demek oluyor ki bir memlekette Berlinden direktif alan ko. 
mitecilerin nz olmaları bu komitecilerin en büyük cilretleri göstermeleri. 
ne mWıi değildir. Kaldı ki Avusturyada bir hayli i§Siz vardır, bir hayli 
gı.) ri memnun vardır. Bilhassa. dört yıl önce Almnnynda görilldüğü gibi 
bir zamanlar sosyalist ve komünist partilerin tesir ve idareleri altınd& 

b-:.:1 mmuş olan sc11diknl:-."'dan bwlarmın bir isyan esnasında milli.sosya
listlere iltihak edivermeleri de mUmkündilr. Demek oluyor ki Avustur. 
yadaki Nazi azlığına. bir ,silfı.lılı kıyam fulında birçok unsurlann iltiha. 
kından korlnılabilir. Ve bir. anda bUyüyecek olan böyle bir isyanı zayıf 
Avusturya bastırıncaya kadar, Nazi Almanya elbette boş durmaz. 

Bu kfı.buSlu belfıdan kurtulmak için Şuşnig'in bulduğu yol Otto'nun 
tahta daveti idi. Fakat Stoyadinoviç'in, tehditlerle dolu olan ı;on nutku 
buna imkan bırakmıyor. Acaba Şuşnig son bir teşebbüsle Prens Otto'ya 
Roma.'nm mlizaheretini temin ooebilec~k mi? 

Bugünlerde ltalyanm Almanyaya kafa· tutacağına inanmak müşkül
dür. Zira aiEi.hlarmı bir hayli tamamlamış olan !ngilter~ karşısında biz.. 
zat İtalya Alman müzaheretine muhtaç bir hale girmfştir. 

§EK! P GÜNDÜZ 

Molla Ahfeş'e ilk ateş! 
Monat 

"' insana "e.§TCfi mahliikat" diyorlar. 
"Mtihüık" 'kcl'mc.si iZc ise biz ancak 
kara<kı, denizde oo havad.a yaşıyan 
hayvanları kastederiz. (Böcekler oo 
8(J,(Jefler da.kil) MtısW:maıı Tiirkler 
mMenlerin, ~ın, toprağını .s-ıtlaruı oo 
ncbatl.ann da "AUah tarafındmı 'hiıl· 
kedildiğine inanırwr ama" bunlar i. 
çin mt:ıhlU'k k-climcsini 1cu11amru:ız'lar. 

Demek 7ci "1r.a1ı.lılk'!arm en şerefli.si" 
<ÜrrrWk mt.ıdcnleritı, tıebatların oo 'k6i· 
na:tın değil, stulece "lıayvanl.arın en 
şeref~., demek olur. 

En şerefli ama yine hayvan ... 
O halde niçin, bir oota.n&.., bir oo. 

tanM-1G; 
- Bir6 hayuan! 
Deyince -veya bir ka'lem münakaşa-

8' C811.ll.8ınillı bir muharrir htısm1mı: 
- Behey hayvan! 
iltifatını mtnırıı.noa mahkemeler 

Clerhal bwm bir ha'knret addedip ceza. 
yı b3.Sı'IJorlar1 

Ka'Ulı ]...i bu hayva.nla.r .arasm.da i-n· 
sandan b<J,şl:a, insanın cesaret tim.sali 
addettiği aslan, gü:cl bul<lt&ğu cey. 
7.an, k'"lıllrctc tinı.srıl gösterdiği aygır, 

'Qoğa oo saire ve saire de ııcırdır; ve 
birine "CcyW.n!" "Aslan"!ı "B<>ğa!" 
"aygıT !" dedin mi k-ı..,-mak şöyle dtıT-
81Ln hoşuma bile gidiyor. Fakat kö. 
pek, C§e1c, yılan, ÇMJan, sıçan, sırllan 
dendi mi i§in §Ck1i deifi.'li:ı;or, A.cxıba 
biz hayva,n deyince 11cden bizim hep 
kötil Jı.a.yooııl.ar 1w.stettıiğimi:e hü'k. 
mcdiliyor1 

Mailenlcr ar.asında da dütte k<zd...lfr 
ba.:::ıkırrnı kcnilimi.zc yak"t.'}ttrıyor, ba. 
zılannı ya'l.,"1-'jtrramıyordtik. M cscUi 
altın, gümüş, platin, demir, 1:ur§'l.tn 
ya'kıştırdıklanmız arasındaydı. Bazı 
madcn1-cri ise kc•dimi::e her nede11se 
bcn:etemezdik: mesela teneke., kaü:ıy, 
b<t1:ır adiledümeye tahcimmüı edemi. 
yorau7>. 11albu1:i şimdi, pctTo! ve 'ben. 
zin ticaretinin de'h§etini öğrendik 

öğreneli, teneke mı:u?enindon lxıZ"ı 

memleketlerin elde ettiği yüksc7c kfrr. 
1mu 'baka '1xikt:ı ter.e'/Wı a.e ruı1 m.a-

denlere ma'h8us teşrifatta bir yer 
ayırdı1c. HiU:ıinıetin Erganiyc kadar 
d.cmin.JOl.ıl yaptığı gündmıberi ise ba
kıra da hor bakılamıyor. 

Kalaya gelince; umumi harpte Ro. 
rruınyadan kawy getirerek zengin o. 
lanwrı hatırlama]~ bu nuıdene de 'bir 
asalet tacı giydirmeye kô.fi gelir. 

Gelelim nebatat(l: 
Haddin oorstı l>irinc: "Sen ot gibi. 

sin!" de. "Karpuz 7.afalt8111!,, de. "Se. 
ni topatan 1oavunu seni!,, "Seni marul 
kafalı!,, "Beni prascı suratlı.1" useni 
1ıtyar!,, ile. 

l'allahi 1ıCTif, tn.;ı ycrdea Jxıptığı 

gibi kafana fır1atı··erir. Jla7u•:1:i hıya. 
rın tıır~tLntı 11ıu scımıeyiz, 1..".(LrpK:ıt 

mu, kavunu mu, marulu mııf ..• 
V c §1.ı 1ıcr dcr<te deva o'lan ot'ımı ya. 
h•(t ~irine <loyamadı!Jımrz çayırlar. 

dan biçip 1mrııtarak atların tavla1a. 
rma yığd1ğımız bctbalıt kuru otıın 

masıım olnw.ktaıı, faydalı olmaktan, 
güzel olmaktan ba§hxı 1ıc ka.ba1u.ıt1eri 
uardır1 En kötüsü Mndığırmz ısırgan 
bile a:: i§imi::c mi yarar1 Halbu7d 
"gül, W!e, sünhül,, dediğimizi 'lhıyımoa 
gaşyo1atı bir sevgiliye birdenbire "ka. 
l>a.'k, lahana, t1'rp,, clcı;iverın~ oU!ak 
ymulığını.tz gündür. 

lktısadi :::arurctlerZc madenleri 'kaf. 
/eten asil mmf a kaydettik ama aç kal. 
dı{Jı gihılerde sade suya kah!ığı en 
biiyük nimet sayan bir adama bu ka. 
bağı yer1:r.n 1>ile.; 
"- Ka.bril::" 
Dedin mi hcı1{ı. cinayet ~ka'biliyor. 
Demel~ 7ci "J:ayvm·at" f asi'lcsindc'ki 

bütün "ta7(dir,, ler t'C bütiin mcra.Yİm 
"ncb!lta.t" fasilcs "11dc dR ayn.en oari.. 

Fakat bir nol•taırı ben bir Wrlü 7cc.s • ... 
tiremcdim. Acaba birine, faraza saııa: 

- R c7ır•11 nl'bat ! 
Demi§ o7""m; 
- 'Bdlıcy hc:yvan! 
1Jçnd~.fji zı:ımaıı yapı'l<lıljı gibi bunu 

bir hakaret .samır, beni mahkemeye 
1Jcrir misin f V crirscn hakim beni 
mah1rfi.m eder mi1 

Cevap wr. Karadavut 

J 1 

Istanbulda lise 
ta ebesi çoğalıyor 

Bu sene yeniden ortamektep 
ve lise açtlması kararlaştırlldı 
Orta tedrisat umum müdürü Av· 

ninin şehrimizde yaptığı tetkikler 
den sonra İstanbul maarifi için mü
him karar1ar verilmiştir. 

Bugün İstanbul lise \'e ort~ o· 
kullarımızda okuyan talebenin sayı· 
sı 1 9, S 00 den fazladır. 

1lk okulların son sınıflarında ~ 
kuyan ve bu yıl orta okul tahsiline 
haşhyacak lan çocuklar da 6000 j 
bulmakta.dır. 

Yeni gelen bu altı bin çocuk or
ta okullarda bugünkü talebe ile va• 
ziyeti karşılamak ve heyeti mecm~ 
asma yer bulmak meselesi oldukça 
müşküldür. 

Orta tedrisat direktörü istanhu
lun muhtelif semtlerinde yeniden 
orta okul açılması lüzumunu tcsbit 

etmiş ve hakanlığa vereceği raporda 
hunları esash surette dikkate almır 
trr. 

lstanbulun muhtelif semtlerinde 
ve bilhassa Beyoğlu ve Aksarayda, 

Anadolu yakasında yeni orta okullnr 
açılacaktır. 

Bu okulların sayısı §İmdilik 7 ile 
8 arasındadır. Bundan başka şehri· 
mizdeki iki orta okul da lise haline 
gelecektir. Bunlardan biri Gclenbevi 
orta okuludur. 

Diğer taraftan şehir ilk okulla
riyle köy okullarının vaziyeti de tes
bit olunmaktadır. Bu işle kültür 
direktörü meşgul olmaktadır. 

Programlarda değişiklik 
Önümüzdeki ders senesinden iti. 

haren orta mektep ve liselerin müf 
redat programlan esaslı bir surette 
deği§ecektir. Yapılacak programlar
da bu mekteplerin ilk flınıflarında 
ameli derslere çok ehemmiyet verile 
cek \'e ancak ameli derslerden sonra 
nazariyeye geçilecektir. 

Bundan baıka muallim mektep· 
leri programlarında da mühim deği. 
tiklikler yapılacak, bu mekteplerde 
de tedrisnt azami nisbette amelileş· 
tirilecektir. 

ispanya dahili harbi -Asiler iaşe müşküa 
ıatına uğradılar 

~talyadan dört kolordu takviye 
kıtaları gönderiliyor 

:Madrit 8 (A .A.) - Ja.rruna. cep. 
besindeki hükumet kuvvetleri, bilhas
sa Pingarron mıntakasında.ki mevzile. 
rini j.slah etmişlerdir. Bu ku\'VeUer, 
d efor" ve hendeklerin birlbirini taklp 
ettiği bu arızalı arazide 5 ·kilometre 
'katlar i~rilemeğe muvaffak o1muş • 
lardır. 

Harekat esnasında "hususi müf. 
reze,, 700 metre yüksekliğinde bir sır
tı işgal ederek bilhassa. temayüz et. 
miştir. Bu sırt, geniş bir arazi par. 
çasına hftkim ve tramvay hattının ya. 
nmda bulunduğu için mühim bir sev
külceyş noktasıdır. Asi topçuları, hU. 
kumet kuvvetlerine karşı şiddetli bir 
ates açmışlarsa da htikumetçilerin in. 
§a ettikleri sığınaklar, kendilerini .ka.. 
ra ve hava bombardımanlarına kar
şı muhafaza etmiştir. 

A.silerin orougiı.hında büyük bir as. 
ker ve maizcmc :f anliyeti görülmekte 
ise kıtaat ve malzeme artık büyük 
mikyasta gelememektedir. 

Asiler, hareket ii:slerinden uzaklaı
tı kları nisbettc ia.~ hususunda müş. 
küUi.t çekmektediı:Jer. Dola.51k yollar
dan geçmek mecburiyeti ve benzin az. 
lığı, asilerin büyük mikyasta harekat. 
ta bulunmalarına mani olmaktadır. 

Yeni gclcn takviye kıtalarının bil 
hassa Almanlar<lan mürekkep olduğu 
zannedilmektedir • 

Valnnsia civarında asilerin 
bombnrdmmm 

Yalencia, 8 (A. A.) - Asi tayyare
leri şafak vakti Valencia ile Sagonte 
arasındaki dağlarm eteğinde buhınan 

Pu:ıol, Puebladcformals ve M.azmng. 
rel kasabalanm bombaroıman etmiş. 
lerdir. Ha.sarat eheınmiyetsizdir. Bir. 
kaç kişi hafifçe yaralanmıştır. 

Saat 10 'da iki asi tayyare Vale.ncia 
şehrinin Ü7.erinden uçmu5larsa da 
tayyare toplarınuı müessir ateşi kar
şısında deniz istikametinde kaçmağa 
mecbur olmuşlardır. Tehlike düdükle. 
rini işiten halk, bodnımlam iltica 
etm"şlerdir. 

J)örl ltaJyan lrnlordusu 
gönderiliyor 

Paris, 7 (A. A.) - Ademi müda. 
hruc komitesinin 'kontrol p1iınının 

tatbikının 13 marta tehiri hakkın. 

da haran dolayısile deniz kontrölU 
teessüs etmedf"n dolgun me\•cutlu 
ltaıyan klt'alarm~n İspanyaya gön
derilmesi ihtimali bazı gazeteleri en. 
dişeye sevketme1"-tedir. Oeuvre gaze. 
zetesi bu hususta diyor ki: 

"General Franltoya yapılması der_ 

piş edilen yardım şimdiye kadar ya
pılan yardımdan fazladır. Söylendiği. 

n~ göre beheri Uç fırkalı dört kolor. 
du İspanyaya ~önderilmek üzere ha. 
zırlanmaktadır. Ayni menbadan ha
ber alarak üç ay evvel İspanyaya 
60,000 muliarip gönderileceğini yaz. 
mıştık ki halen bu haber yüzde yüz 
teeyyüd etmiştir.,, 

Musolini tarafından Yerilen 
gizJi vazife 

Dcyli Herald gazetesinde okuduk: 
Mussolini tarafından kendisine giz.. 

1i bir vazife verilmiş olarak faşist par. 
tisinin eski genel sekreteri Roberto 
Farina.cci Romadan, sessizce ~pan
yaya geçmiştir. 

Kendisi çarşamba günü, Mussolh,i 
ile 90 dakikalık bir mülitkattan son. 
ra şafak sökmeden tayyare ile u<;. 
mu$tur. Scvilde general dö Lano ı:·~ 

t konuştuktan 60nra, general I"ranko i. 
le görüşmek Ü1.ere Salamangaya uç

I muştur. 

Mekteplerde ikinci 
yazılı imtihanlar 
Maarif vekaleti bütün l"ürlciyede· 

ki lise ve orta mekt~plerin ikinci ya
zılı imtihanlarının martın son haftR· 
srnda başlıyacağını bildirmi~tir lmti • 
hanfardan bazılarının sualleri Maanf 
Vekaleti tarafından gönderilecektir. 
Bunun icin \•ek.alet de kapa\ı zarflar
la gönderilecek imtihan sualleri §İm· 
diden hazırlanmaktadır. 

· Maarif vekaleti geçen sene lise 
ve orta mektep imtihanlannda \•an· 
lan pCk de hoşa gitmiyecck netice
den eonra o •ene aimmağa baJlıyan 
tedbirlerin ne deııeoe muvaffak oldu 
ğunun anla§Jlması için ikinci yazılı 
imtihanlara ehemmiyet vermekte· 
dir. Bu imtihanların vcrcoeği neti· 
celer vekalete bildirileoe'ktir. Buna 
göre önümüzdeki ders eenesinde li
se ve orta mektep prgramlarmda ya· 
pılacak değişikliğin yeni eraslan üz.c· 
rinde çahşılacaktır. 

Dahlltye Veklll 
Dörtyolda 

Dahiliye ekili Şükrü Kaya diin 
Adanadan Dörtyola gitmiş ve akşa· 
rna kadar tetkiklerde bulunmuı:ıtur. 
Bu E.eyahatinde Dahiliye vekilin~ ;\· 
dana valisi Tevfik Hadi, mebuslar
dan Damar ve Tayfur refakat etmiş
tir. Vekil dün akşam tekrar Adnna. 
ya dönmüştiir. Ada.nada daha bit 
müddet kalacaktır. 
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tr'a(,ai&.S~ 
~ 

t'' g&• 
7. 3. 37 tarihli 'JCumh~ıye ı:t· 

zete.c;inde: "Bir bernet ve bır ın~ 0ı. 
miyet" adı altında bir yazı vard

1
• 

duğu gibi alıyorum: , ı.'c· 
Beycızıdd.a diş trıbibi Aftı~ f711'• 

zihi bundan bir mili/det cvt'~· tıif 
aycnclı-0ncsiııin bir k.,smtnı WzirG 
a<lııu:la bir f oto§rof çıycı .15 k. a'} 
aylıkla h.-irallmı§tır. Jircıır 1 ~UflJ 
kira vcrmcm~g ve aynca ~O 7>4· 
o7ttral: M1tlısin Ne::ilıiyc 60 lırG 
d.ar borcwnnıt§tır. 

2 kere 15 imiz eder 30; 30 da.rb: 
ki)'() • 

tam 60. "!\:adar" ı nereden çı . di4 
Fotoğrafçı borcıma muktJ.ll'

1
'. ile 

tabibine bir f otoğrof nıoJd11C:' ı" 
500 mumluk bir ampu~ t'C-:171

; sC• 
bıt c.ryrıları ver<liğinc aid vır 
ned imzalamıştır. di· 

"Verdiğini mUbeyyin" veya ••ver 
g~ine dair" olacak "afd" değil. " , dJjrt gu~ 

lıfo.amele bittikten S01ırtı ·durttlll 
Jxıd.ar evvel (Vallah.~ ben u~ ış) 
yorum, muharrir boyle yıızıllgt• 
fotoğrafçı bir sabah ~töl!~C1fc .. 1tn 
lerek gfriiliü yapmaga ( ~711~ 
yapmak" da mı türkçe ?) 'IJ0.1 
ve di-Q tabibinin kapısını :ar~ .. ~ ){ n,el\.8' ,,. 
çıp 'kendisine 1uibeT ııcıı• ·M;d 
fotoğraf nu:ılciııcs!ni aldığını 1 

ctmi§tir. .:ıııt 
Fotoğrafçı, dlş tabibinin ka.Plb~Ibi 

"Dicı ta zorla -mı açmış? yoksa: ~ t~ 1 
benim kapımı zorla a,çtı" mı deııt 
anlıyabilirsen ahla! 

"-~:ı flllt 
Buııun üzerine mesele cttn1

"". 

hud mahkemesine aksctm~!'içııı 
F t ;;..,.,., ·· ··ıtü çıkard1tı' o o6•ow.çı, guru i rsll· 

mahkemeye verilmiş zanned yo "ef 

nuz, değil mi! ..• ljiç de değil; ınb~!:tı; 
. tn. I"' muharrir: "Fotoğrafçı, dı~ . 

den dava açtı" demek istcrrnış. 117' 
Ui ar<ı: 

lJ1•ha.1:cm<J sırasın~~_ r 
0
fod· 

nı.a1ı]wmcnin 1ı,ap1$ı onundı: / ~ 
d . xcg!l 7 

rcıfçı Jir.a'riıı 1.ar .eşı. MttJısiıJ 
lrfvh.<J;n.c 1ıak,aret ctm1§ ve b ııe . "d ... u 
cıe. (hem "ve~· r hem e , tı-

.bollı,ı~ .,J Jı.ir· ci1rm1ı nıcşhıul Y"~i§· 
ı·cıra1• Krg.<mıı 11ıah7;.cmeyc tıCf'l d;ııt 
tir. Iler il.-i t'ak'aya aw ~aı'(l._.ı1 1'• . . __ ,, 'dlcr a.wıcw• 
nr.tıodenmt-J ve ~-ıud • • Jıtık1• 
ten soııra Mtlhsiıı NcZ:Jımınt. c ve 

k bCf(lC ıtı 
<i!dtuiıı onla.şı.lara · 3 g'itl 
<>na hakaret 01lon Kcganıııı .-osırıD 
haJ>sinc ve bir lira para cc .. • 
nıahl."'!İm cdi.lmi§tir. ubııf' .. t'' J1'l 

Ya ti,irkcc de 1·0umııurı~e .. 
ririnden dava <.'dcr.5" ne olur: 

1f. lf. • _ wıbıı 

M. Turhan Tan, 8. 3. 3ı fJır• 
takılınır:. . 

Oumhuriyct'w bana ··· ··rt ıııııcsı• 
çok yanlışlarım arasında. do 
ni seçmiş: ı:ııtıl 

• yaıılır> 
ı - A1:.şam'da çıkan ha.Jl ~ 

b:ışlığı: "Sohbet" tir. ?.L Tut 
diyor ki: ti~ 

b6 sıırt: ·p 
... herkesin muS'f1ı,a t çcııi1'1 

h.-ııl1aııdığı lügati sohbC c pnıııtıf· 
nıa1~'cle1'ine ba~lıl• 11.JJ 08ırtı'* 

1 f · · ( \ soh'bd'" · trl ... A ı C§.tnlZ ··•1 cJ4iği"' . 
ar1illda§'ıJc mana.sına g z·,,,rs1' 

• • 'l:C 1 f ran:r..zoa r..ompa.gr~c bil,,.ı:-
tanı ınm1xıbili o'Ldıı[IUJ'"' ~ . .t 

Hakikat.en bilmiyorduD1· ~ gclif' 
"sohbet" arabcadtı ne :ına.ııa.~ ,,oısııt' 

• 1a.nıP ~ se "elsin tu··I'1ı.-~.ıe "toP· ~ _,,_, 
b ' n~'1:'.'U ı-;ııruv-u 

mak" mnnasm:ı. gelir- sen.~~!' 
Ata.ı; imzasilc de, Ahfe! ~~·· 
türkçe yazmm. "Ki bıZ ·rindtt' t' 

2 - "Sohbet'' lc:-im1n bJ. ~ tf1it~ 
cümleyi nlrnış: •1Hiç şüphe$: ,,,~j 

(Dc,;tı"1• JJ;'t~ 

~ _B_e_l_e-dlye ·ve ce~ . 
defni işler ~ıs iuj 

. 1>3fıt1 _.,.d 
Bclediyede haz.ıran ·y!e ıtıc;• ( 

baren ıoenaze defni i: eJ1 ,,.:eı11° t' 
la L b" •• ınetk~ } ~ ıfl O caK ır Genaze r."er • -;.l" c,e 

luğu .. kurulacaktır. Bu
1 

'foll c:01fl c;. 
1 - · · I r te c c g mur uguna ıstıyen e d;f;11 ' 

ccn~zc!erini techiz. t iti 
mülmesi j.-i "·apılncaktır'. de bı.lı-11• 

.. .1 ·çıJl ol y 
Belediye bir s~e} p~S°jııııt' 

tecrübe olarak ihtıra:-1• ya tiDe ~ .... ıı 
. . Ev ı"'ı ne ·u~r<-: 

rar vermıştır. ger .1 dan ı uıe1'' 
sa 938 mali yılı başın. ıeriııİ 
belediye bütün cenaze ıf '"jıt 

1 
~ Jy 

ne a acaktır. urlı.ı~ 1'İ 
Yeni merkez rrıeJ1l or ,,e otl 

yakında imtihanla nıen'l 
dar imam nhnncaktır. 



• llllll' - ltlT 

~: 
~0Clern aııe evi 
"••fedlldl mı ? 
, Yazan: Pr. Egll 
~: ~ yuvau inp ettirmeğe 
la IJL......,~ ~ ekseriya mim.ara fÖY· 
,~. 

dreı h her tilrJQ konfor ile hem 
~- ele bwıuailiği olan bir ev 
4-r ...... Paraya ıelince " .... .,,. lira b· 
lıı.:--'ttıııek • ti" il.AL ~Jlee ıa yorum 1111 •• 

' ~ •anıarlanan ve İnfUJ de. 
':dilen ıuodem bir aile evi te
~ ln •ıafı yubn malQm olan bir 
\ıa ""1 dıtınaktadır. Yalnıs ıu var ki 
~ lrttaıoflara bakılarak ıınna.r-

h tcek kadar aadeteımif değildir. 
le ~ 'ttya bu kimsenin "modem ·ai. 
~ • derken ne taaarbldıJdannı bu· 
~ tlaun uzadıya incelemek iatemi
~ t Anca)c bunlardan çofu elek. 
' ~ ahııa cihazı, Taylor ıiıte
~~ llUatfafı baamca dıvarlardan 
'-~ f~~atan elektrik düğmeleri 
~il • 1Çınde yapnacak bir nevi 
4' ib~~ur ediyorlar; bir kısmı 
~ ki, çelik mobilyalı, köıe 
~erini, Neov ampullerini yahut 
~~ llııat nıecmualannda görüp S ert difer bazı teferrtatı gCS. 'la tutuyorlar battl; aanJri dün. 
't ..._ "'hanci bir bucafmda teknik 

'~~dan her tilrlU teferril
~~ edilmiı modem bir aile evi 
'l ~ de, sadece bir kopye atllme 
' dt dUfüncesine dayanan taaav. 
.... ~dır. 
sı..r teyden 8nce bCSyle bir dtı
.. ... ittrq etmek istiyorum. Çün<-. ~e dUfünen Jdımeler bugün 
~ Dleaelealnln diln,.nm her 
~ lTıcttiği ıekilleıtclen hiç ba. 
" lleatıı Obzıadıtmı ve buaualyle, bir 
~ kıa erin muayyen bir alem, bir 
~uklan (aile ocaiı) denilen 
~~ tlablanmadıpu sa.ter-
~· 
~ berDanıt devrine babraak 
\ıu.. ~ tile evi tipi diye dünyanın her 
-~ kabul edilmif ft muayyen 
_,'Wlwo.ae (IDdılem aile eri) uyıla-

yapr olmadrlım 18rilrlls. 
bil. eaamdıa " blltiln te. 

'- tıa... -_ blribirine bememlyaı bir 
~ ~ aile evi tiplerine raıtlam. 
et.._~ lılefer Jd. ıu veya bu 
~~ hak:landa ileri seri bir çok 
1t \it ~ oldutu halde, belli bat 
~ bi: ... söre. meae1& kat pllnla
~ ~ "'9 arui YUiyetine. millet· 
~~ ...,. bafka bir ıuretle bütün 

~~ milfterek rabıtalanm 
lıit ~bir fekilde teüılt eden tek 

~ ll1e)'dana ıetirilememiftir· S tarzlar n bu tarzlann ya. 
-~ ~ lllha1ar tıaıdmıda oldufu ka

~~ mamullerin mente tarihi 
.::"' ' )'le olan prabetleri hak· 
~ -0. ti scılr bir biJciye ubibb; fa. 

Yeni yolcu 
salonu 

Oç daire arasında 
lbtllAf çıkardı 

Galatada yeni yapılacak yolcu 
salonu, liman idaresiyle polis ve 
gümrük arasında bir ihtilaf çıkmuı
na sebebiyet vermiıtir. Bu ihtilif 
yolcu salonunun kati proje.ini seçe
cek olan jüriyi de ikiye ayıracağa 
benzemektedir. 

Şimdi yolcu salonunun bulun· 
duğu Galata rıhtımmın sonundaki 
bina gümrüğe ait bulunmaktadır. 
Binanın üst katını kamilen emniyet 
bqinci tube müdürlüğü İfgal et· 
mektedir. Alt katta ise salonun bir 
kısmında gümrük daireleri, bir kıs
mında da gene polis vardır. Yeni bir 
salon yapılırken befinci ıube ile aa· 
lon gümrük teşkilatınm ne olacağı 
suali ortaya çıkml§tır. Buna liman 
idaresi yalnız vazifedar memurlar 
için birkaç oda ~ynlahileceği cevabr 
nı vermiıtir. ~- lhuki yalnız befinci 
ıubenin 20 daya ihtiyacı olduğu ta· 
bit edilmiı ve bu liman idaresine bil
dirilmiıtir. Jüride bulunan gümrük, 
muhafaza bqmüdürleri ile bqinci 
ıube müdürleri eğer dilekleri yerine 
gelmezse jüriden çekileceklerini li· 
man mümessiline bilclirmiılerdir. 

Liman idaresinde bu mesele cu· 
martesi günü görüıülmüı."fakat di· 
leklerin yerine gelmesine imkan gö
rülmemiıtir. 

Jüri cuma günü karar vermek 
üzere toplanacaktır. 

Teklrda{lında 

Bir maden 
faciası 

iki işçi öldQ 
Teldrdağmda. tq kömtlrll çıkan1&n 

aa.hi1 boyundaki ocaklardan bhiat YJ· 
kılmş ve iki kiti toprak altmd& ka. 
larak ölmilftUr. Bu feci kaa bak. 
kında gereken tahkikat yapJlmıet;lr. 

Başveklllmlz 
· seyahate çıkıyor 

Batvekilimiz ismet lnönü yakın· 
da orta Anadoluda bir tetkik seyaha. 
tine çıkacak, bu arada Ereğli fabrika· 
ımı açacaktır. 

Şark vilayetle-
• • • • 
rımızın ımarı 
Bu mıntakada bir 
şeker fabrikası da 

kurulacak 
Ankarada toplanan umumi mü· 

fettiıler kngreainde verilen kararlar
d.-::- mühim bir kısmı prk vilaketle
, · ' ı imarına dairdir. Bu kararlara 
göre Trabzonda bir buçuk milyon 
lira aarfiyle bir nümune hastahanesi 
yapılacak ve yeni bir lise daha açıla
caktır. Eızurumda bir nümune har 
tahaneei, Erzincanda bir nümune 
bMçesi, müfettiılik dahilinde yeni· 
den dört orta mektep açılacaktır. 

Kan ve Erzincanm ıehir harita· 
lan yapılacak, E~in~a demir bo
rularla su getirilecek, cloktorsuz bu· 
lunan bütün kazalara doktQrlar ta
yin edilecektir. Bundan bqka f&?k 
mmtakaamda bir teker fabrikası ku· 
rulacaktır. 

lzmlrde Ttlrk kuşu 
bayramı 

lzmirde Türk Kutu bayramı dün 
Gazi Emir aahaamda 60.000 kiıinin 
huzuriyle yapılmqm. 

Bayramda tayyareden uçurulan 
bir planör ( motöraüz tayyare) akro
batik hareketleri yapmlf ve parafÜt
çüler grup halinde yere inmiılerdir. 
Halk candan ve cotkun bir ıekilde 
albtlamıtbr. 
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OllÇSN l!!IS1QI BUGtnıl Nil Ol.DUT 

Renlll ltcllll ~ bUyUk blr •vinç 
De karplaıunqtrr. Japcıınyada t.yana lftlrak 
eden 18 sabit lntlbar etmifUr, 

'~.._~ menfd tarihi. tarzlan 
~e ldair Wi derecede ma· 
' ->ba Yoktur. Bu itibarla, (tek al· 
~~in burada biSyle, 6bilr 

._ ,....._._ tllrUl inldpf etmit oldu. I ÇER J DE : 1 • lzmJr mesbaba flrkeUntn n.rtctatma 
...,, ta... ~il olan yq&)'lf ldetlerin· 
-......;- z..., ___ .• • Son g11Dlerde aramıMakl Jderbıg kre. hu.wd muhwbeye bina vvgl8lııden 80,000 
...... ~ --~rinde mi11l veya irk! dl8f keıdlmfı olan Almanyaya tekrar 0ıne Ura1ık borcundan dolayı hac:1s konulmqtur. 

~ ' taaa unaurlamı nelerden 1- cat INaflanuıtır. Bu ihracatı yapanlar ... • Ankanda Atpuarmda bamurkt.r tbra-
1..~ tualinc cevap vtrebilmek beet dlMs )'Oluyla iti ldan etm.ıct.dlrter. bllll bamur teım811 tıqmda ölU bulunmUf-

llıııaı~ blltlin memleketlerde bir • Elektrik flrketinln ı.t&nbul belecn,.ıl tur. lbrablmln ful& içmekten öldQIU anıaoo 
~ ~ toplam.ak, bunlan giSzden namına aatm almmur yolanda etQd w te plnuftır.• 
.... , )a._~ etnıek lhımdır. Bayle bir ,ebbuaJer yapılmaktadır. Bu etUdler blWk• • Açık bulunan aaylavkklardan blrlne 
~ ~,fr talıidirde, sen-l- bir tec. ten llOlll'& firkete satın alma teJd1fl yapılm• ~ Jılllelt KecU8l rel.a veldll merhum 

gau aı beklenmektedir. 
illa konaca.ır...-• ., tarihten Nurt Conkertn retUıumm namzet gösterile 

h.. 111.... . ._...., • Yakıtlar kanununun bWdlmlertne aya 
~ ı.. -.ırler ai "•t L bıtala celt .O:ytenmektedlr. lı.:.."'tllGı e t m.., ere .. ra • km olarak kDı.ede tabak gudlrtp para 
~ 1ıiat 1'aı11Dam!f bir tarihi ve bil· toplayan Kumkapr JCrmenf ldu..t .,..,_. • hnıırde hava f8Dllklertııden 80nra bir 
.. ~· ~ edecek olan bir buine lan mahkemeye verllm1flerdlr. tren Jcaur olmllf .,. tren altında bir çocc. 

4h-1Nltacafnnm sanıyorum. • KarabUk tabrikalan için ı k1fWk bir '1m &yatı keaıllırılfUr. 
'~ ~ 1...:_ mUhendie heyeti yarın Londradan f9hrlmlM • Telef• 19bekfl9lDln tev.U için Şlfllde 

&ı.. ....... ~uıde yapnan bir makine gelecektir. 
-.ır ~ yet eantraım lnpmıa yakında bqlanıaoo 

IH_~ 1laua baıü bir ıeydir. Eski. • bmltte her kua ve kn,de birer ha,- caktır. 
&:"4t ~ )'yen bir inan tipi. onun van mezarııtı kurulmuma karar .,.rllmif-
~ ~ dini, fevkalldelili o~ bir tir. 

~ ...... ~ korumuıtur. Onu tarzı •Alınan elçtat Von Keller yarm aJqam 
~.,.1'ııın karakt rini milli Berllne hareket edecektir. 

' .,,._ e ve • Bazı vfllyet1er meyuımda ı.t&nbul vt-' a.... · -.q ve ınefkdreıini tapmakta 
~ ~~ • ._ ıtın ... -'-ut o-ölo-er ıu, o- llyeU Emniyet mUdUrUne de val1 namma 

•..: -, -:s 3... • • imza ll&lAhiyeU verllmifUr. 
~ ~ hiçbir formut veya heaap- • An.kara kOçUk mer kooperatif f1rbt1 ' 

bit roı ttlkendirmlyen, derin ma.. heyeti umumlyesi dtln topl&t.mı,tır. 
L~- roı 0Jnaınaktadır. • hllk1İmet. lskln lflert bakkmda 'Vl1&19t. 

~~_ ırk ve nesiller, pn1 pnl a- lerden btrer rapor tatemiıtlr. 
~-.:.-.at 1 • llemlekemlttzde bulUD&D en Uld elc;I 
~ lle, 1 ': alevi ateti ı&nmiyen o- Efgan btlyQk elçlal Ahmet Han mesunen 
!-t" llılaaıır ıof rasile, dıvarlan L yarın E.'ganfstana hareket edecektir. A.11. 
ı.::. ~ ~~beteriyle, muharebe, za· met Hanm bir vezarete ıetlrtlecelt .O)'len. 
~ o~~llllaldyet deatanlarile ıila- ınektedir. 
~._.. aile nlnd k dl tar ı • Unlverııtte ruathaneetnln daha lllyade 
~:aa bir e en zan. genlfleltlmest takai'rtlr etmı,tlr. Yeniden 

~llt e.f. lltlll )aratmıtJarchr. bul Aletler ısmarlanacaktır. 
',......_bir aan bir millet için. içinde • tst&nbul zabıta kadroaunUD taımyuto Ba'lyo.:u - Korkma CGntml Gl>z.. 

lbaldne dep, kendini da- ne karar nrllmifUr. YenldeD poUa aııu. ?erim biraz u g6rir cıma ıtmğıın yua. 
L,.. __ ~(~~U..jfJ(~,J_ _ _ c:ak_t:ır:_. --------~_.._,,,..,.lak ,,.,.. 4ft• fyice glWfi,yorum. 

• 

Adliye Şarayı 
Sultanabmette 

olacak, yeri detlştlğl 
doğru değil 

Bazı refiklerimiz yeni adliye aa· 
raymm yapılacağı yer olan hapiaha· 
nenin bulunduğu mahallin. tehrin 
müstakbel planını yapan mimar 
Prost tarafından münasip görülme
diği için adliyenin bqka bir yerde 
yapılacağını yazmaktadırlar. 'Yap. 
tığımız tahkikata göre adliye sarayı 
İnfBSına bugüne kadar beflanama
m19 olmaamm sebebi. aaraym ev
velce tomruk dairesinin yerine yapıl
ması mukarrerken hazırlanmıt olan 
projelerinin tadil edilmit olmaaıdır. 
Yoksa Adliye vekileti aarayı, ha
pishanenin yerinde yapmağa kati er 
larak karar vermİf bulunmaktadır. 

lıtanbul hapishanesinde yeni aa· 
rayın infBSı iıine beflaıµncaya ka· 
dar hapishanenin tahliyesi için ha· 
7.ırlıklara ba§ltlllmııtır. Bunun iç.in 
de mahpuılann muvakkat bir müd
det için kalacaklan tevkifhanede 
pavyonlıı.r yapılacakbr. 

Mahpuslarm bir bmmm lmialı 
ve diğer bir lusmnun ZonguJdaia 
gönderilmeleri için havalarm düzel
mesi beklenmektedir. 

Boğazlçlnl sevenler 
cemiyeti kuruluyor 

Şirketi Hayriye ••Boiaziçini .. 
venler cemiyeti .. namı altında bir ce'" 

miyet kurmut ve mü•ede talebi W.. 
tidaamı viliyete veıım,tir. latic:la ile 
beraber cemiyetin meeai propamı 
da verilmittir. 

Şirketi Hayriyenin önayak oldu
ğu bu cemiyet Boiazm süzellettiril· 
meai itiyle uğrapcaktır. F ab.t Bo
iaziçi eauen güzel olduğuna göre 
vapur biletlerinin ucuzlatılman ifiy· 
le uirafaa acaba daha iyi etmez mi) 

Italyaya ısmarladı· 
ğımız harp l(emllerl 

ltalyaya bazı harp gemileri • 
marlacbğmıız haberi Romadan ve 
Havas ajann tarafından teyit edil
mİ§tİr. 

Yeni gemilerimi:tln bedelinin 
maden kömüriyle ödeneceği ve bir 
senede teslim edileceği haber veril· 
mektedir. 

DIŞARIDA: 
• Belgradda çıkan Vreme psetalnln 

yaıdıfma göre Yul'Olllavyanın Nlf f8brlnde 
bir 9ene zartmda 260 klfl KtıaHlman ole 
mqtur. 

• Amerika.da yeniden buı grgev tebdlU .. 
rt ba§&'öetermiftlr. Şlkagoda 2000 pör l'"'Y 
yapmrıtır. 

• P'ran.lada Bordeauy liman amelMlnln 
grevi yatıpı&ktadlr. Fakat G&ren nehrinde 
yeni bir srev harekeU bql&DUftır. 

• Puta Gafa& maden ocaklan amel..ıntn 
grevlnl halletmek Ur.ere Jl'ramaı umumi 
vaU.ı Parllten Faa hareket etmlftlr • 

• Alman orduaunda yeniden bir mot6rltl 
kıta ve Ud topçu alayı lhdu edilmektedir. 

• Kmr, Kllletter cemiyetine ua olmak 
lçiıa l"Mlllen müracaat etmiftlr. 

• Franııada psete ft.,atıarmm ~ .. 
celt anlqılıyor. llk olarak Le Jour psete
al tlyatmı otuzdan 40 eanUme çıkarmıftır. 

• Sofya polisi gbU bir komom.t matbu 
ıanı bulmuttur. 

• Yunan kralı beraberinde bqftld1 o'• 
duğ'u halde dtln A verof knıvu6rDe Man
yaya V&rml§tır. VenbelOMUl meunlll ~ 

ret etmlltlr. 
• Sabık Romanya bartcly9 m.mı nuu .... 

konun bir trrka kuracatı haber vert1mekteo 
dir. Sabrk hariciye nazın yalanda BClla'efe 
dönecektir. 

• Balkan antantı ekonomik komeyt 11 
martta Atinada lçt1ma edecekUr. 

• Beynelmll•l Viyana Ukb&har puayın 
ticaret nazm Tancber taraımdaD llÇlbmf 
tır. PanayrT dabWnde bir de otomobil •rır'• 
ıd vardır. Bu otomobil ll8rg1ıdne Almanya, 
İtalya. tnırtıtere .,. Çeko.lovakya tlrmalan 
lftlrak etmlf buhmmaktadlr. 

• Berllndtı dOD Jrapenan otomobil ..rp. 
abli, uo tılıı k1fl ziyaret •tmlfUr. 

KURUN'da: 

ıtaıyada atanan 
fevkalade tedbirler 
~ Aaım Ua, bii.yük f(Jfiat 

moıut tarafuttüMı verilen a.skeri 1cn. 
narJan tfJtkik ediyor. "MU8solWıi" nin 
dGM be§ yıl eweı, aüdhlan aa.ıltma 

konferanaı giiftlerif&M ba§ka milkt. 
Jer de ayni fe1oUde hareket ~lıerse 
/fal,ytM ordu.aumı on bin kifiye kadar 
iftdirebileceğim ai>ylediğini JWJtırkıt .. 
tıkton amana !falyanın para.aızlık yü. 
aiıttün her yıl bir~k Mnıflan Bildlt, 
altına da1'et edemediğini ai>ylüyor. 

ltalya eakidım yalnız A1'1'Upalı bir 
devletti, 1wlZbuki fimdi 11.e-r a.n iayana 
1ıaar bir Habe§istcını da itaat altıta.. 
dıl bulutld~ t)8 mM/tafa;»y<.ı mec. 

burdur. Bu itibarla bir "m'1ıdafaa m. 
femlMnn adetd baftGtl baftJ ~. 
ai ıct.nn.geı""Fit" • ........ MyJe ordu. 
ya ,,... ldatnge,.. .wıı bfU99ler. 
... ~ İ9İft ~ miWm itler. 
~ ~ da Of"Ciulaıtl Wi. 
yaglan ieMİft edile~. Paloat 
._.,..., a.nZ batlltelıW htm Ua fi' 
aahrlarla MldinMktecUr: 

''İı1gillaler yeni aüerf pqraml&n. 
na tetılıbüa ederken dalı& sl7&de 
Almanyanm eömllıp t&leplerinl ve. 
aile yapmıılardı. İtalyanlar ille tn.. 
gilteren.ln bu yeni afJAhlanma huır. 
hfmı ne Baltık, ne de Şimal denizi 

için olmadıfmı, bunlarm dolrudan 
dofnıya Akdenis vaziyeti ile allka.. 
h olduğunu, yani İııgilterenln la. 
tikbalde İtalyayı vurmak için ha. 
zırbp gtriftiğhıl samyorlar. Onun 
için İtalya ile llUlh lçt.ae yapmak 
lllttyen memlekeUere el uzatmakla 
beraber istikbalin her tilrlU ihti. 
mallertne k&r§I da en genif ölçüde 
yeniden aillhlanmağa giri§lyorJar, 

ULUS' ta 
BQyQk blnaıarın 
mimarlarını na•ll 

•eçmell? 
l'GD Rıfkı Atay ""'1"'1t tiyııtroav, 

loılnMltay, biıyii1c tMktep gibi biftClb. 
nn ~ gtıa;eı t'6 ötditte ge'lene ya.p. 
t~- pek doğTu t)6 1aaklı o. 
JarGlc u.eri rirUyor, tUyoJ- 'lci: 

Kamutay pek iyi bir karar vermiş
tir. Devlet mahallesinin arkaamda 
milyonlar sarfedecefimiz yeni bir 
yapılar grupu için aekiz devletten 
on mimar istemi§tir. Bu' mimarlar 
enternasyonal bir müsabakanın 

p.rtlarmı ve aynca, ttç hakem ta. 
yin edeceklerdir. 
Bir devlet merkezinin birçok ame. 
it it yapılan araamda bir de amd
yapılan olur. Kamutay, mil1l tlyat. 
ro, mtlzeler, belediye, posta ve teL 
gral v. a. bunlar arumd&dır. Amd
ya.pılar da ebedi taş kullanılmak, ve 
bunların projelerini hiç bir pJıa he. 
Teee kurban etmemek lbmıgelir • 
Kamutayın tedbiri, bUtilıı bu amd. 
yapılarda kullanılmak gerektir. 
Milletler Cemiyeti sarayı, ki yeni 
A vrupanm en iyi eserlerinden bi
ridir, böyle bir mtlaaba.ka ile vücut 
buldu. Milsabakaya çağrılan mi. 
marlarm ilk suali IU idi: 
- Hakemler kimlerdir! 
Milletler Cemiyetinin ida.reainl, ya. 
Di gür.el sanatlardan ve mimariden 
anlamıyanlan hiçbir büyük sanat
klr hakem olarak tanımadı. 

- Sanatunı size muhakeme ettire. 
mem, bana beni anlıybUecek ha.kem 
g&steriniz, diyorlardı. 

Nihayet bllyU.k mimarlardan bir 
kısmı müsabakaya iştirak etmekten 
vuıgeçerek hakem oldular. 
Dnsturumuzu tekrar edelim : nor
mal yapılar için ya ciddi bir mnsa. 
baka. ya bilyük bir mimar! Anıd· 
yapılar için mutlaka enternuyonal 
bir mttsabaka ! 
Gelecek harpta 

Amerıtca 
AAMet Şil.krii Bam6r, yeni bir diltt. 

ya harbi p<ıtblığı gün Amerikanın ne 
yapacağını d~nme'e lüzum gmmilf. 
·-· <.ı, geçen büyik Mrbi itile/ 
devl«lmne kamndmla bıwet fima.. 
K Ammka birlefilc cfevı.tJeri olmut. 
tw. Amerilcırwn btı roli ~ 

(Devci• .. iftcicle) 
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b • ı· 1 f d Modern aııe evi Fransız Fasında 

1 

Bir Alman kızı 
mec ur.~ye 1 8 ra in 8 k••~~!r~~! Askeri~~ firar~ ~eşvik eden ;,ır 

mutalaalar imalnnvetıt!':.::".!..."':-..!u.. teşkılata reıshk ediyormut fiil 
ütaııbul banJıluna meuap aWJıat. ı mızı doyuruyoruz elbette ki Türk

lardan "9 ee1d hllrlmlerdelı JıtoıdıOll çe konupnalıyız. Gelen mütterile
Ahflea tUrkçe konU§Dl& meselesi hat. ı rin hepsine Türkçe hitap ederiz. 
kında bir mubari1rimfze fUD)an &ey. Fakat, içlerinden biri Rumca, 
lemlftir: F ranam:a, veya Ermenice k.onup

cak oluna tabiatile kendi.ine aynı 
di1c:len cevap venneğe mecbur kalı-

tin ldojdufu ,.vadlr. z., omua icin Franaanm Fu müstemlekesinde sının altından, bacakı.raıdd ~ 
mukaddes bir yerdir. Bundan dolaJI- .. Yabancı lejiyon., adı verilen askeri getr görünüyordu. Ara~.-d "" 
dır lrf, onun dlfilaeftl, -'ece kon- krtalarmdtın efradı kaçmnak için çekildiği halde yalnız ~· 1; 
for, teknik ve ~dalı lluaueiama tll- çok k~etli bir tqkilit mevcut ol- almanca cevap verebiliyv·-·~ 
kıhp kalamaz: bunlar zaten tabii olan duiu anlqılml§br. Bu teıkilatm kikat neticesinde bu adaıDJll ~ 
feylerdir. Çlnlril, iti~ iiıme yoktur ki, merkezi, ispanya mm takası olaıa cı lejiyondan firar etrnit.. ;iııfl"; 

- Ben, pharm itibariyle evde oL 
sun eokatta olsun dalma tUrk.. 
çe JÖl'Ol(lrtlm. J'akat beni bu 

muelede mazur görUıı. Siya -
setle hiçbir ılAkam yok. Daha fazl& 
ihtiyar olu.)'dım ve çalıfmaaaydmı 

bir cevap verebilirdim. l'akat limdi 
imklmız! HtlkAmet böyle bir karar .. 
vwine tüpbeü ki tatıKk edilecek. 
tir. 

• • • 
ııam~~ 

muhWtt rum ~ meclim 
idaN Nlal bahmu w patrlkllane 
mecHm almanı uaıai-mdan &'t'Ukat 
lılJnmroiha: 

- Beil, her .... tOrqe ~-
rum. 

D"9 .... b...... Benim babam 
w b)'mbabam ~Ye 
ldc :ramea ~. 

- ıtmn vatandqlarmmm ft mek. 
teplll'dekf talebenin lW'lote ttırqe 
lıoenpalan t.em.ln ecf"'anez mf t 

- Erkeklerin hemen. hep9i hariçte 
tllrqe konUfUYOrlar. l'abt bdmlar 

ttlrkgB)'l pek l,t bf1mecllkht Jndeiı ve 
ttveı.l bomk oJdulqndan ut.anchlrla 

n JgUı 4** tarqe tonnra111ar. 
Bu ~ - Jml llluı llN
nendıe ,araJm 1lılr haldir ve fllpbMlz 
ki amanla pgecettlr. 

Talebeı.re pllace: baDlan beni 
bnftırmaym daha iyi. Çllnld1 birçok 

cemi,etlerde idare meclial uuı ve;va 
refaiytm. Bura1ard&ki mnJdhafn sar-
sılmumı lahLmmL Bu hunlta. aöytL 
Yeceilm h• l&I ,.. 4ledlkodu1ara 
sebebiyet Tereeeltlr. 

Kırmırollu bqlra. bir mal IOftllL 
ma m.,m.n wımedeıtı denm ettf: 

- J'abt bu -··· Loan maa1ıe.. desinin akalllyetler hukutu lıatkmda-
lrl maddeleı hıe muhaliftir! Jluahede 

mucibince ~ aztıklar, ken. 
dl dillerini Jrullanabflecekler ve btJnu 

gene kendi mekteplerinde okutabile.. 

ceklenUr. Bu antqma, ablllyetler
den herhangi btriafnin mahbmeler. 

de bile tUrkçe bilae dahi iılt.ene ken. 
di diliyle kaın.,.._,, w i&de ver. 
me.mt JldlmtUn kılar. Ba ybden, 

'l'lhti18 botQmetlatn b&yle bir karar 
verecettnı ummuyorum. Çltnttı bu, 
Lema anlqmuma muhaHfttr!,, 

• • • 
Taluıimdeki lapyon Rum im 

lilesinin müdürile tanı konufl"Aia 
bqJay.cainnız zaman içeri k6çük 
bir )uz tirdi. 

Müdür 8C)ldu: 
-Titelia> (Ne i.tiyureua)) 
- Ena aihhiye eüzdai. 
- AI hııılralnn. 

Müdür Dr. Hipokrat Altay eal· 
lerime f8 awabs vadi: 

- Ben ötedenberi hunun taraf. 
tanynn. Hatta bundan üç eene ka
dar evvel Atina gazeteleri .. doktor 
Hipoluat Rum ınekteplerini T'ürk
leftiriyor,, diye aleyhimde bir ıürü 
makale yazmlfWdı. Böyle bir ha
rekete taraftar olc:luiumun en bü
yük misali, tıbbiyeden plrmcaya b
clar bütün tahsilimi Türk mekteple-
rinde yapm11 olmakhiunchr. Vakti
le Ayasofyadaki bir mahalle mekte
binde tahsile batladrimı zammı Ku
ranı Kerim ve tecvit bı1e okudum. 
Talebelere Türkce konufrnalan için 
her zaman tenbı1ıatta hulunuyonız 
Bugün tekrar aynı *>zleri katf ola
rak tekrarlayacaiım. 

yoruz. 
• • • 

Karaköy~ bir tuhafiye maiımm 
sahibi olan Pinto: 

- Çocuklanmız e8Uen Türkçe 
konUfUYOI', diye cevap verdi. Böy. 
le bir karardan mantı çekecek olan
lar, ihtiyarlarla kadmlardır. Gerek 
Rum, gerek Ermeni ve gerekee mu· 
sevi erkekleri hariçte daima Türk
çe konupnak mecburiyetinde oldu~
lanndan bu lisanı iyice öğrenmitler · 
dir. 

Yalnız mü,teriler başka liMnl& 
bir JCY iıtiyecek olurlarsa, biz on
lara: 

- SU8UD, Türkçe konuıun t diye 
ihtar edemeyiz kir 

Bu, tatbiki zor bir it olacaktır ve 
uıl pçlüjü l.tanbulda fazla ya

bancı buhmmanclır. Türkçe konut
mıyan biri.ine: - Çıkar nüfus tez
kereni diye bilir miyiz) 

''MOkemmeı 
kadın,, ın 
yavrusu 

evinin kullaıııtlz. telmik balamdan F utacbr ve bqlannda F r~layn El· adında bir lsviçreli olduğd 
milmlriin mene~ 111fibnunel ,.ı.ut za adiyle tanılan bir Alman kızı var- dı. _ --M Jıı" 
kabil oldufu kadar bot n rüathldı cbr. Bendçester kaç za!llllP- ;t!'. 
bir tekilde yapldıp l.taneain. Şimali Afrikada Fransız kuvv't- Celali adlı bir arap tara~ iıf' 

Fakat mutlak olan bir .. ,. vana, 0 lerini inhilal ettirmek ve maneviycı- lencliğini ve kendisine ~Jb~te 8't, 
da, bir ev fikrinin bu lrayplarla ula tmı bozmak için kurulan bu teşki· mit olduğunu itiraf etınıftll'• ..,, 
yantıcı bir mahiyette olmıyacap lat, t.anmmIJ birkaç arabm tevkifin- hm kendinne Fas ile ~ ~ 
1ref!1yetidir. Bu kaYIJlarp tipi meydana den 10n~. meydana çıkmııtır. Elza du~ arasında yar~ . dahi.,_ 
Cetiremezler. Keki Ttlrk evi. Japon F ranaa nufuzu altında bulunan yer- lenn adlan yazılı bır ~~ 
evi, ha11b hepei de, Jreadilerini iDunm lerde iken, son tevkifler üzerine yer- mit olduğunu söylemıfbr·. f!l'.. 
~endi tlemiııe, laeacpı, bayata uyup arap kadını kılığına girerek ve yu- İsviçrelinin itirafı ~~ 
ınttbak etmek dUfUnceaine borçludur. zünü peçe ile örterek İspanyol top- araplarclan birçoğu ıevkif 
lar. Bu buaU1u bir mllnasebetle (La raklarma kaçabilmiıtir. dir. ~ 
Turqufe Kemallate, aptoa 1936, nu- Bir hayli zamancbr F ranaa aske- ~ 
mara 14) eaki Ttlrlr evi mevsuunda i- n makamlan yabancı lejiyon ile r"'"_ /J _ /j 
nh etmefe ~. yerli krtalanndan firarilerin çoğal· b Gi..Dawl 
. Avrupadaki w; bir a'f'lu etrafında mumdan endite içindeydi. Bundan 'n& ,J:. •:.. -O rJL ~ 
ıÇ4! dofru rruplaftmhmt olan Alılıle.. birçak gün evvel bir Fransız jandar- ~ ~ ~ 
niz evinden alınarak, nihayet bir ev ma yiizhaflll, Fas eokak.larmda do- harpt• 
fikrini bize verinceye adar tekilden 1qan acaip kılıklı bir yerliden ıüp- Gelecek 
tekle cirdikten aonra, tek delik .., ti- helenmitti. Bu adamın siyah aba- Amerı "• ~ #J1llllflll!! 
pi biçiminde ve içine dolar yerlettirile- c • • 

1 1 
( BClf ~~; 

reJr, pencereleri &pn,. ~ olan uzzam 1 ar clcsnmlMM4tMZBA8~ 
dört kötell bir blok halinde lnldpf et. T J k EIA f d met~"'°"' W: ~ 
mittir. Op BD8r8 Z Z e Batta Vilson oJ.mak usere ~ ~ 
vmı ıekli: Mllnbaenıa 1na.. ttp1 tedavi edilecek cteıeceıerı venaill•':; ~ 

berinde ısrar etmekle, aile evi t.nip Sshhiye vekaleti, 937 yJlı için· vuı içiJlde ap1llP kal ~ "1 
etmek ~ daha bqb imldalania ae~ de memleketteki bütün ciizumhla· yet ve dentz!erin ~ ~ 
cut oldu tunu mıutuyorus. rm toplanarak tedavi altJM almaia yaptıkları mücadele, ~ W' 

BucUn, Tilll ttlrlinl AıuMoluda •· karar venniıtir. Bunun için ciizzam. hakikatte bir t&kDD .taıif. ıfll'-
mim ettlfbis takdirde, dolnı harıbt h tedavi müeaeeeeai kurulaca.km. marbularmm 0~ .. ..ııWl,;ıw 
edip etftleC:li~:-:. dU•n-nt--Z ;,.,._ft 1. lek _.;..J- naNJD& aua--~ •-- ..,uu~ -r Bu it için en muvafık yerin Eliziz r--"'t"-6 ıarmı ~ 
den bir meseledir. Şimdilik lkınu bu. civannda olduiu telbit edilmi§tir. meğer sillh tttc:car~ ~-
bütün redcdmtl• ilalr.ln fO&tur• y.ı,. Ciizzamldaan tedavi altına alm- !ettirmek içinmif, tundll t!#. 
nıs pınu bllnı..ri lhımld"i:I. Awupe. man için muhtelif zamanlarc:ı. sÜ· senedir bu hayal sukU 
da • ısoo ... Mfaldenhrl t9' aJJt!lk reldi netô1at JBPımt lan HABER aemliği aJtJnded": . ~ 
.., dpJ - - bir - nihayet Sıhhiye vellletinin bu iti f!" V• - "' - ~ 
dellttlrmittfr. Bugün orada ela bir emmiyetle ele almamu memnuni- A'7Mrilıa bir'"""°::::~ 
buhran geçirmektedir. yetle ka?f!)ar. V• gerdi J.....,a W 
Aımıpa ail~evW, bu .,e,- ıu relc lf4lrtm. Ba114 :S,.ı.ri 

ılnct 46~ ~ bh pide aohii1r mal bir evde yapmak lhımgeldifine AmerUG9m11 .a1Mğl t . .,,,,._ 
ım.•tma: • ~mı..dbU "f' içinle 8mek olacaJr bir ev yapma fa çalıpm. nMaal olcltU gl>B~~ ~ 
bir gnlr tecrGf9eıtr ,.pdmiftll'. Bu nle bahçe '" etrafı binöirfne tedbif'lerin ortı1c birer ~---il' 

Biri demir beton l8tan ve ln!Wann iyiden iyi uymalıdır. Yum oturdlacak gireoekJerifli söyliiyor 'H ~-
terklMy~ bb' dlterf dmrr Ye mobllya- ıerin ve havadar yerler, Jcıını iae, aı.. le biffriyor: ~ 
1arla, bir lçlnc:U.O maftftt tipleri c:aldılmı muhafaza edecek odalar ya- Södn lma8!, ,Amerik&. ıı..- # 
defiftkmelr lllH'etiJe ft blr~oktan- '9a pınınz. Sokaklann tozuna kartı mah· bir asır içinde ild def~ ~ 
stil oyunlan yüstladen inlan. c\lnet. fuz, cUrilltil ve patırchdan aside oL rWdiyen denizlerin -;;ı;ı,. r · 
rtbg&r, arazi, tabiat, bal bahçe ara. mak istiyorum. Pencere ve kapılann alpinl artık müdafa& keadf ~ 
anda kaybedil• arldu "" W ....... mükemmel bir surette açılıp kapanma: harp çıkacak oluna ~ 
yı te"kr~r temin etmek mabadile aile ı.maı temin edeceiinizi. ıu. elektrik tuna çekilerek Jdm8eY9.:;: 1'f; 
evinin lldnde deffpililt yapcnafa ~- ve icap edtd bütin bueuslann mevcut etmfyecek. KimM ile ti ~ 
l!J!Yorlar. BGtiln halara ralmen .. Av. olacapm aynca kayda bile llinm yok· mıyacak. Denizlerdeki ı•JllıD "1' 
rupadaki tek ailelik eVln yeniden dol- tur. himaye etmiyecek· ~-ır. 'I' 
mq yahUd aanat tekli oıcunıatmıt ve Bu suretle, mimarlar kopyalar Uze- niyeti berinde d~ 

Me,hur H. G. Wellsin .. gr.'ecek taeımnlm etmlt oMua-n Wdlll ede- rtate clurdurulmu ela yeni hal ~releri devletler hukukunda ),il! 
,eyler,. filminde ••mükemme! ka· meyiz. armmp 1nkedilirler •• milU miru yeni ve belki de bir ~bUİ ilJt-.. 
dm,. rolünü anut olan dan9Öz Modem tek ailelik fi'# artık ~ ...pmlıp modem fikir ve ruba g8Te devletler tarafmdaD da ~ 
Peaıl Arole, yarmm ikinci bir dl ml? diye aormamabJıs.: ç...., or- teldl vedlecek eser mqdana ıetirilir. lip todiffye edilecek bir--a: 
nıillenunel mahlOkunu yetiftirmek tada bu bc1ar tOmllll• ..._.. ele- 1ee muvaffakiyet de o niabette bllyik dir. _ 
üzeredir. Fdm clrektörü Kurt Bem- teri olan bir.-, JVktar. ı,t Wr P1 olar. y ta da gl 
hardt'la geçen sene evlenmif olan meydana getirmek istiyen bir kimle Tilrkiln aile evini temsil etmefe de- 008018 p o4 
Mis Argyle birkaç güne kadar do- mimara ılderek demelidir ki: ter kuvvetli ve özlü tipler bulunduk. bir cemiyet bol~~ 
=ğunnak.::.::::::~iız::' :.:.er:.:edi::'::.r·~-------=---B_a_na,_:_8_zn_T_n_r_k_v_e_b_u_m_emı_~_k_ett_e tan sonra. bunlar iakln bölgelerinde -i Yunanistanda hükUsnet .-~ 'f" 

mar Uniteleri olarak tecrlibe edilmeli- çalıpn IPzli bir t~t fil~ 
Her Akeam ~ 

Beyoğlunda LONDRA Rtraba
neslode 

Hamiyet Zey~:ıııer 
TL. 40227 ........ .... . • .. • t. +-' 

: : !: ~:.: . . ; • .,;._;.:. !l t-~ • ...,. ı: 

-- TURAN Tiyatrosunda 9 mart sah gtlntlakpılll 
ıstanbol Avcılar Koruma 

müsamere•• 
Bayan S A F' 1 V E Konseri 

Şehir Tıyatr09u anatklrlarmclan (Bedia, 
Şaziye, Vufi, Behzat, Hamm, Avni, Sıiıit 

Mahmut) ile aanatklr (Nqit •Halide 
hirletiii) nin iftirakile senıin propw. 
Tafsilit el il&nlannda. Y erlerinisi ... ...._ 

taain.mniz.. 

türler. lft• bundan tonracbr 1d, tehir kanim ;I 
ıwma lhnn olan bakikt eeaslan mem. A~~dan gelen ~~ta 
Mket içinde kasenımı olacafu'. Bu hu- bu cemiyetin merkezı ~ 
IU8ta ceclkmif otma&tmuzı Bmit edi- 1au mmtakaamdadır· y.-. 
yonurı, Ancak. alınacak olan netice tin reisi Andoroııd ve ~ ...... :~ 
yalnız mimardan beklenmemelidir. BU.. tevkif edilmiftir. Tet~IA~dff 
tUa bir millet çahpp kendi evini mey- olanlann tevkiflerine de 
da& ıetirir. Abi takclircle pyesiııe mektedir. 
ula varamu. (Uhas)bia -------~ 

Betiktaı ildnc:i ıulh hukuk bilrim. 
lifinden: 

Bqiktqta llmrbotlu Bahçe eoka
ln't• 52 -,ılt wde oturmakta iken 
akıt butahfı ile malCU olmasından 
dotayı tedavi edilrmk üzere Balmk8y 
emruı akliye ve aaabiye ba9taneeiae 
,.ardan Manaıtırlı Osman oflu Ne
cati K~rtulmutun baerile ~hanede 
cm.an anau Suedanm vaat tayiyine 
karar veriJmlt oldutu alllamrana ma. 
lllm olmak Uzere keyfiyet ilin olunur. 

Bu akşam S A K A Ft V A Sinemasında 
Amerika ım.r aJeminip içyüzü. • • Nev • Y orkua ._. dBacflrocü aece t.,atı • • • Gece imlan. •• 

...... E..an. • • • ...._ lliiCmıiwww • • • 

GECE VARiSi YILDIZI 
(FRANSIZCA SOZLO) o,m,.nlar: GINGER ROOER " WJLLIAM POWEU. Tel 41341 



"Y&bucı gençlerden biri, helecan. 
1&: • 

"- Evet, gellyoralr! - dedi •• Bir 
fll1 tqıyortar. 

"O eDada., he~ beraber giden 
bir otel m.u,terfal kop.ra.k içeri glr
dL Cemal, sapean keeilmif, dU§"'emek 
içhı omuzum& dayanıyordu. Helecan. 
la aorclu: 
"-Nuıl! nasıl? ... Saf salim ml! 
•-Nerede beyim. .. Ölmtış.. Hem 

de Ud saat oluyor... Buz kesilmiş. .. 
Bq aptr gltmif. .. Belkemlfi kınlml§. 
Uç mblare boyu var dtl§ttl~ yer_ 

"O!mal kekeledi: 
"- Kaymll mı? 
"- Kimbilir? ... Köyltller diyorlar 

ki: (Biri de itmlt olabilir ... ) HW. el
lerinin arumda çuıtumm aapı du. 
ruyor •.• P&k&t çantayı bu.lınak kabil 
obnadı. Muhakkak biri çalmak için 
htk:um etmi§ olacak... 

Ba.,wn Oemalf, yere yıkılmaması 
için mr aptettim. Onu bir kana.peye 
uattık. Biru IOl1I'& kendine geldi. A. 
kabinde de, mat.em alayı otelden içeri 
giriyordu. İplerle, tahtalarla baflan
JDJI bir 8ediriD berinde zavallı Se
mDumm narin v1lcudu upuzun yatL 
yordu. 

•- Evet onu Ud herif lSldUrdD. .• 
Kablhat bendedir ... Onları gördUm de 
jandarmaya haber vermedim. 

•'Celet,ta af diliyordu. Etrafta 
Jdm8e b1r fe1 anlamıyor, ODU çtldır

DlJI AİIJJWlardl. Bln zahmetle arka. 
d'lfllllJ 8U11tunnafa muvaffak oldult. 

•-Vecibe hamDı !fiteoek, sinirle. 
--... Hastalığı artacak... Aman 
duymum! - diyorduk. 

G& ucuyla o gil7.el ceeede baktım: 
Boyııundald kırmızı eşarp kan lek• 
!eriyle kararmıf... Of, çok feci... A. 
mazı, anl&tamıyacağmı ... Başka oey-
dmı büNdeffm beyler ... ,, 

Bedi kalktı. Oyuncularm yanma 
gitti Sonra pne dönerek: 

"-Ali bey bzanıyor_ Vecihe ha. 
mm sarardı. Öfkeden... Ga.riP şey ... 
Ben onu gayet iyi oyuncu bilirdim. 
Nud oldu da kaybetti? .• 

l'abt Klmil, arkadaşmm eteltni 
çeteıet: 

- Anlat )'&hu. •• Bitirmedin ... An. 
tat. IODr'&, ICm'& ne oldu? Jandarma.
lara haber verdiniz ml? 

-Tabii. 
- Ne 'bUldular! 
-Hiç. 

- DOtUliU yerde bir iz, bir mey! 
- Hiçbir mey ... 
''Yaizııw yaimıf, o liddetli dağ 

yalmurlarmdaıı. .. Ayak izlerinden bir 
f8Y kalmanufb. Hayır, işte bu meee
leye dair hiç kimae bir eey bilemiye.. 
cek. Semiha, keııcHaiyle beraber aır
rmı el& 16Wrdl1. Zaten aeneler geçti. 
Artık bu Wclileyi dU1Hntm bile yok .. 
Kocuı evlendi. Vecihe adamakı11ı hu. 

talandıkt&n ve ıinir buhranı geçirdik. 
ten llClıDl'a, görU.yonunuz, her zaman
kinden daha ,uzeı... Meıenah ... Pek 
eıbhatll. .. Anda ne olduysa bizim Ce
male oldu. Her gün vicdan uabmdan 
kendini yiyor. Bu hale geldi. Geçen. 
lerde bana di)'Ol"du ki: "Hiçbir gece 
rahat uyumı;vorum, mUtemediyen kl
bual&r içlDde bunalıyorum." Bu gidia
le deli olacak galiba. .. ,. 

(l>ewnKWT) 
Nakleden: Batb 8üf'eWll 

• 

Mlkl 
Y ediler 
ar asında 

-ü-

Yazan: Niyazı Ahmet 

. 75 sene evvel bugün 
Amerika solal'ıoda topun zıtba galebesini 

ispat eden en korkunç harp başladı 
534 sene evvel bugün 

Yıldırım Bayazıt öldü 
Şehzade llehqaedln attığı ok, Kara Devlet 

Şahın bir tarafından girip Ubtlr 
tarafından çıktı 

Atlu okyanosunun Karalima a· aöyliyecekti, fakat zırhlıyı sanan bir 
razİ8İne doiru uzanan Albe Marl ve mermi onu auıturdu. 
Pamlikan adlan verilen iki uzun iç Sesler yülueli,ordu: 
deniz. 1862 ydmda en korkunç harp - Zırh delfucli, aular doluyor. 
lerle c;allwııyordu. Bu yılm sekiz ikinci bir mermi, ıüvarinin ö • 
mart eabehı 75 sene evvel bugün, nünden geçmif, kendieini de kanlar 
harbe tututacak bütün gemiler yer- içinde yere serınit ti. 
lerini alm11lardı. Cenuplularm Meri- Batan gemilerin enkazı arumdli 
mak mhhamm süyarisi, piposunu yalnız iki menni ile kurtulan bir tep, 
tüttürmÜf, önüne ıelenin omuzunu yaralı bir neferin aon gayreti ile 
oquyor ve: ••top,, un "Zırh,, a galebesini g&-

- Buaün düpnanı mahvedece • terınif, Merimak süvarisinden de ti· 
iiz.. Bugün zırhın topa galebesini mal kuvvetlerinin intikamı almnue • 
görecebiniz diyordu. tı. 

.. Amerikada esaret harpleri,, diye 
anılan bu muharebeler, tarihte ha
kikaten 11top., un, 11

zırh,. ile mü· 
cac:lelelini göatermiıtir. 

Bu harpler niçin oluyordu) 
Yukarıda da yazdığımız gibi •• e-

earet.. için, ondan dolayıdır ki bu 
deniz harpleri tarihin en mühim 
Mıpleri muma geçmiıtir. Amerika
c:lıa emret, 1787 kanunu ile menec:lil
mit olmuma njmen, 1860 da cu

mur hatbnblr eeçiminde esareti i .. 
ti,.alerle 'i8temiyenler ikiye ayni • 
lmf ft bu yiizden 112 büyük, iki 
binden fazla da küçük harp ve mü
.demeler olm\lfl\lr. 

1862 yı]mm eekiz mart cünü ~ 
bi. m harplerin en mühiml.,üıden 
biridir. Buaün federal hük&netine 
menaup SO toplu Kongre.• ile 24 WP 
hıiCmnlxiand yalkenlileri Niyu port 

~cilt: ~~i!: 
biri 24 der top taşıyan Revank ve 
Miaeeota vapurları Manro önünde 
wa.. 

Niyuport T4i~z"dan dört, Monro 
bleliDden üç mil mesafede bulunan 
Elizahet nehrinde, cenuph:dann on 
toplu Merimak zırhlısı ile Bofor, 
Raley, patrik Hanri, Tiı:er ve Cey
mia T •YA bulunuyordu. 

Harp, Kongres ile Kombrland'm 
yelbn pmileri üzerine yürüyerek 
•tef açmalari ile ba§lamqtı. Birçok 
harplere girınit yelkenli, zırhh ve 
~urlar. bütün enerjilerini sarfedi -
yorlarc:b Bufünkü harbin bu kadar 
çetin olmaamm bir sebebi de, bir ay 
önce yapılan harpte konfederat filo
aunun tamamiyle zaptedilerek 2500 
esir alnunuı idi. 

Cenuplulann iki yelkenli üzeri -
ne açtıklan top atefi, bir türlü din
dirilenemiı ve iki yelkenli az za -
manda mlara gömülüp gitmifti. 
Harbin bu safhasında diğer gemileT 
de &inDirlerine ate, etmi§ler ve bo
iUflllllia haıırlanmıılardı. F akiit, iki 
yelkenlinin batması, bir iki geminin 
de enkaz halinde kalmam, timal do
nanmumm uzak'latması için· kafi 
ıelmitti. Merimak zırhhn enkaz a· 
rumda idi. Süvarinin nqaine son 
yoktu: 

- Zırh topa galip geldi.. diyor -
clu. 

SüVari. belki daha çok Jeyler 

• • • 
1-403 yılı mart günü .S34 .... 

evvel bugün, Yıldırım Bayazıt öldü. 
Osmanlı devleti, Bayazıdm ölümün· 
den sonra inkisama uğradı. Birçok 
beylikler teşkil etti. Bayuıdm 'bü • 
yük oğlu Süleyman Rumelinde aJ· 
tanat sürmekte iken diieı ÜÇ oiuf
lan Mehmet, lsa ve Mua Anado-
luda biribirleriyle boğuımaia ba§la· 
dılar. Bu münazaalar tam on -=ne 
ıürdü. Sultan Mehmet. bütün kar 
detlerine galebe ederek pediplıhpu 
ilan ettikten aonra it nihayete erci. 
Mehmet, çok cesur ve ablp.ndr.Ona 
•• iürC§Cii pehlivan,. elerlerdi. Beı.. 
Bayazıt Tımur"a ~lt\p olduiu ft• 

kit Mehmet, Bayazıt pap ile düpnan 
hatlarını yararak büyük bir muvaf
fakıyetle kendini kurtannışb, Meh· 
met, henüz çok gençti. Timur"un 

kumandanlarından K.ra Devleıfah 
ile yapbiı muhan.l>ede de cearet 
ve kudretini göstermifti. Dütmanı 
on bin ki§i ile lal1IU§tı. Fakat genç 

tehzade dÜflnanmı mağh\p ettiii ar 
bi bizzat atbğı okla da Kara DeYlet 
tabı öldürdü. Ok, kmnanc:Lmm bir 
tarafından girip &pr tuafnlan 
çıkmıftı. • 

Sabık ispanya kralı 
karısly le barııtı 

/aponyarttın aabık kraZ. AlfOfla, iM 
~beri dargın bulundfıP Jı8-

""'Jhwı & banfmtffır. Sakıt oiff, 
g~ pazar günü RowlclG bmaber' 
dnemayıa gifmtfl.mNr. Yuı.rdtl eal:i 
Japonya~ B•ile 1cUI B«ltria 

görülüyor 

0$VNA VdıR.A tıvoR. ~v "" F' A KA1" OV .S f \:E A-
(i& C EH ~ !- P ER ot. "'t ~-
8A N < A K\Al,Art• 
M~DtN &il\ 

M V MA~~T1 

K t LE A HAK( t(\ 

N\ER ""' L ~~ 1)İ~ 
.N~ARL~ 

01-1'-"• 
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Halayın yerini 
bilmiyorlarmış ! 

On beş yer soyan 

Bir hırsız 
ş~beke~i 

Polis tarafından 
yakalandı 

• (Baştq.rafı 1 incide) 
. tfizi bu satırları yazmağa aevked~n 

hiıl:tise şudur: 

İstanbulda Lalelide Tayyare apartı. 
manının dördüncü katında oturan Av
ni Yahya İstanbul üniversitesi Tıp fa
kültesi talebelerindendir. Bu genç §.il· 

batın 28 inci günü Beyazıt postanesine 
vcrd;ği mektuba §U adresi yazmı§tır: 

· Bay Kemal 
Yahya efendizade 

Antakya 

'----
___ .. _ •• ___ . / Hatay 

~ Beyazıt postanesinden 12,S kuruı

luk bir pul ile yola çıkan bu mektubun 
Antakyaya ula§ınca müvez:zie veriL 
mcsi ve müvezzi tarahnldan da adresi 
yazılı olan zata takdimi lazımgelir de
ğil mi? Elbette .. Zira Bay Kemal An
takyadadır ve Antakya da Hatay şehir. 
lerinden biridir. 

Halbuki bu mektup Antakyaya gide
miyor, hkendcruna varınca esraren
giz eller tarafından açılıyor, okunuyor 
ve ondan sonra üzerine bir damga vu
rulup. tırtıllr bir kağıt yapıştırılıp tek
rar i stanbula gön!deriliyor. 

Damgada ara~a ve fransızca olarak 
:.1u yazılı : 
·'l uad ilelmürsil 
'-.et.OtUr a J'envoyeur 

.. Tırtıllı kiğıtta ise daktilo ile gene 
lranııızca olarak şu cümle okunuyor: 
\ Region Hatıay ne:xiıtant 
ıJ»aa en Syrie 
TercUmeai: 

ı "Suriyede Hatay adlı bir mmtaka 
mevcut olmadığından,, 

Mart ayının 4 üncü günU İakende
rundan yola çıkarılıp aym yedinci gU 
nü tekrar gönderenin eline dönen bu 
mektubun zarfı Türkiye ve Fransaya 
tevcih edilmiş bir hakikattir. Bu sefil 
hadise vatani partisinde aza olan İs
kenderunlu posta memurları tarafın- I 
dan tertip edilmiş olabilir, oradaki Fran 
aız miistemleke memurları tarafından 

• 

Gazetemize müraoaat eaen gençler: 
A vnı Yahıya oo Adil Bereket 

da .. İster öyle olsun ister böyle Türk 
milletine karşı böyle bir hakarete kal. 
kI§ılamıyacağını bu sefillere öğretmek 
vazifemizdir. Suriyede değil Akdeniz 
kıyılarında bir "Hatay,, mevcuttur, 
ve Suriye postaları bundan sonra İs
kenderun ve Antakyaya gönderilecek 

bütün mektuplarda bu Hatay adım gö
receklerdir. Türkiln bir hakka dayana. 
rak elde ettiği siyasi neticeler böyle 
rezilane hem çocukça manevralarla 
çürütülemez. 

Hatay anayasasını hazırlamakla meı
gul olan komisyondaki Fransız delege-

si Robert de Caix'ye muhterem Mene 
mencioğlunun bunu iyice anlatması lA-

zımdır. Bu hakaretin layık ollduğu ce. 
vahı göreceğine eminiz .. 

Cenevrede faaliyet 
Hatay anayasasını ve atatüsünil teı

bit edecek olan komisyon bugün yeni
den toplanacaktır. Bugün baılayacak 

olan komisyon toplantılannda bitaraf 
müşahitler §İfahi raporlanru verecek.. 
lerdir. 

Toplantıların nekadar silre«ği tim· 
diden kestirilememektedir. 

Umumi kanaat Türk tezinin hemen 
hemen aynen kabul edileceği merke
zindedir. 

Zabıta memurlan tarafından bir 
hırsız ıebekesi yakalanmqtır. Beş 
sabıkalı tarafından kurulan bu ,ebe· 
kenin on bete yakın yeri soyduğu 
anlaşılmı,tır. 

Kibar Mustafa, Ali, Cemal, Ka
mil ismindeki bu hırsızlar bir ak§llm 

rakı masası batında birlik olarak İ§ 
yapmıya karar vermitlerdir. Sabıka· 
lılar ert~i geceden itibaren faaliye· 
te gec;mitler, ilk olarak T ahtakalede 
hafçı Rızanın dükkanından bir ka· 
zan çalmıtlardır. 

Kazanı bq liraya satıp parasını 
taksim eden hırsızlar ertesi gece 
T akaimde Panorama bahçesi kapısın 
daki kulübeyi soymu,lerdır. 

Bet hırsızın soyduklan yerler 
ıunlardır: 

Şiıhane yokutunda tqçı lsmai-
lin evinden yatak ve çatna§trlan, 
Balatta mavna tamirhanesi yanında· 
ki bekar odalanndan yatak, yorgan, 
çamqır ve elbise, Cibalide Üsküplü 
Çakırağa camii müezzin odasından 
bir kıymetli seccade, Saraçhaneba
§mda kahveci Halilin evinden gra· 
mofon, battaniye, elbise, ayakkabı, 
Bayazıtta buğdaycılar sokağında 23 
numaralı evden iki bavul e§ya, Ak
sarayda Değirmen yamda arpacının 
odasından elbise ve çamqırlan, T af 
kıtla civannda inekçi Mehmet ve 
Niknun kulübelerinden elbise ve ça
mqırlan çalmml§tır. 

Hıraızlann çaldıklan elbise ve 
e§yalar meydana çıkanlmıf, yakala
nan hırsızlar müddeiumumiliğe ve
rilmi,lerdir. 

Macaristanda 
yeni 

hadiseler mi? 

(B~ tarafı 1 incide) 
ten müteessir olmaktadır. Seyyahlar 
memleketi gezmekten iae, Hayfa lima
nında vapurda kalrnağı tercih etmek
tedirler. 

Tahkik komisyonunun raporu, zan. 
nedildiğine göre, YahU:ii ajansile yük
ıek Arap komiteıi erkAnı tarafından 

teklif edilen ıekillerden ve bilhassa Ma
veraineria emiri Abdullahın tavsiyele. 
rind~n mülhem olacaktır. Emir tngil
terenin kontrolü altında ve phsi rejim 
çerçevesi dahilinde Yahudi - Arap 
müv-azenesini temine matuf hukuki bir 
nizamnamenin tatbikini iatemekteldir. 

Pek şiddetli tedbirler 
Kudüs, 8 (A.A.) - Geçen hafta Fi

liatinde Araplar ile Yahudiler arasında 
çıkan kanlı hldiaeler dolayııile örfi 
idare ilanına karar verilmi§tir. Ayni 
zamanda bir takım inzibati tedbirler de 

durması, mağazalarla ainemalann ka- d 
panması, askerlerin kı§lalardan dıpn lngiltere e 
çrkanlmaaı, devriyeler dolaıtırılmaıı, 

Viyanada krallık hllldlmetda•~==~ .. ~a;i:!.;~.~!~:·•milfrml•dkame. silihlanma 
fi harekete geçmenin ileride tehlikeler örfi idarenin il Anı, alınacak pek tid- fa a ı ı• yet İ 

ıehle n de n u•• m ayı· ş de doğuracağını söylemektedirler. detti tedhirelre bir ba§langıç olduğu 
1 

(B·-e1arvJ.f• t ~~ 
öğlc!den ıonra Gyorda bir miting ııöylenmekteldir. . • l ':"t nıekte "~ 

tertip edilmittir. nnın arttm masmı ıs e sİ~AO 

H;tlercı•ıer fena kokulu fişekler Müttehit hristiyan partisi azaamdan kumet tarafından yapılantııdJili9: 
11 t d b 

1 
d 

1 
olan eski baı•clril Fricdrich söz alarak dolay.siyle iılcf tc~~'"j.:,' oı.ıui"" 

atarak protes o a u un u ar de~ıtir:!dahale etmek tmlll gelmiJ- ~:~~~=~r~;.m ,.,fle'İ! 
Avusturyada dün beklenilmedik den. fena .kok~lu .fi~ekler atan 4 ta· tir. Baıvekil hakkında yapacağı icra. Muhtelif sendikaların 1~ .. 

bir z<lmanda krallık lehinde büyük nesı tevkif edılmıştır. ata göre hüküm vereceğiz.,, hafta içinde birkaç kere toPk ~ 
bir nümayiş yapılmış ve İmparator "Günün me~le~i,, ıü~mnuzda Ayni parl\ye mensup olan rahip Er- '- · - . (B~ tarafı 2 

incide) lardır. Meseleyi . halletrnf}:riJıİ 11'" 

A tury tin d muharririnin hali acıklı bir haldedir. hu"ku"metı"n •endıka fC. ih~ 
ıuk bayraktan Çekilmı.•tı·r. vus a vazıye e aır yazıyı o- t yabancıların Macariatanın ı"•lerı'ne .. 

~ ku ) na ' ~- Onun halinin ... " Bu cümleyi beğen- k f da trnesı 
Avusturya askerleri tarafından yunuz. kantmalanna milaamaha edilmemesi on eranaa vet e 

--------------- memekte haklı. f 
te§kil edilen kralcılar cemiyetinin llmngekceğini ka)<lde~t ve yabancı 3 _ Şu cümlemi almış: "İatiklal uzak değildir. dileet'~ ~ 
himayesinde olarak yapılan bu nü- Fransız devletlerin Muariattuır kendi aiyuetle- 1nk Grev yasak rnı e ti- ..k' 

l..-- l marşı elbette kaldırılamaz. ilib ta. Londra, 8 (Hususi) - --• ,-_ 
mayiıte halkın başında uagveki mu· rine llet edeceklrri için bunlardan rihinin bir anını gösterir. Öyle amma I ·1ahlanntAIP' .... -.J!/ 
avini F cldmaraşal Hulgert, başve - General ı n 1 n fayda beklemenin doğru olmryacağıru met ngilterenin sı. .. içİO ... 
kalet müstetarı Roth bulunuyorlar- s8ylemi• ve ıunlan Ulw etmittir: milli marşlardan biri olarak kalır.,, te vermesi ihtimalı ~ldu~tedit• 

1 ~ Diyor ki: leri menetmeği düt unnıe 
dı. saçma arı ••-Komünist formüllerini kabul et. Amma, ek8eriya tafsil, bacın is. 

1 Cemiyeti:ı:ı Reisi Steineu Avus· M·ıı t er 
! 

miyelim. Fakat komünist dilftnanlarının tidrak ve nadiren istiğrab, i.!ti1ı8an 1 e 
turya halkı irin saltanatın avdeti (Ba§ tfJra ı 1 incide) 1 ç k b p ır "Em" da k ld programından da sakına ım. Un U u için kullanılan bir edattır, (fal«J,t) le, hSf 
Prensibi lehine karar vermek hakkr ır ve kuman nın te e e d t• 

ı al h ıanlar eli program dünyada ayni erecede kor (kikin) 'le, (anoak) Uı birlqtiği, ay- Cemı·ye ı 

1 nı istemi•tir. top anmasına ey tar o ye- ı.1- • • • d · ır b I l lrunç bir hekemonya u. telıaını erpıt nklığı yer'ler oordır. l}u ibarede aoe. d8 
Nümayişçiler Otto von Habs - i ir er ki: 1 ., n 

1 1 "M l F do ku ediyor.,, ba ne edatı o'labilir1 hazır IQI 
881 burg' u uzun uzadıya alkış amı§ ar arata O! nanmaya • b 

d k 1 h . · • h · d ğil Macaristan ve Haha urglar Bu sualine çok memnun oldum: M. ,.. fi 
ve sonra sokakta bir alay t~kil ede- man a emıc sa a ıyetını aız e... - H oda .. ~ 
rek: di. Fakat buna rağmen harbi Fran- Buda~, 8 (A. A.) - Saltanatın Turhan Tan'ın tUrkçe konuşmadığını O Va m I tltl 

.. v-.-sın Habsburg'lar,. diye ha- saya kazandırabilmi,tir.,, iadesi taraftarlarmda.n bir mebus, isbat ediyor. Çünkü türkçe konuşan tecrUbelerloe ' 
--Y- H- '--b ı saltanat makamına herkes: "öyle amma" nm mana.ısında 

g"'ırmışlardır. Alay çabuk dağılmış - Bu hatalı bir iddiadır. Zira 1918 - urg arm d ek ~ 
ti ·1m · ,., ___ ...ı.,. ... dan ı.... tereddUd edemez. e eC _-1r :_..ı 

tır. Naziler nümayişi ihlal etmeğe yılında dünya umumi harbin dör- ge rı esıne .ı:u.&CAA_........ """9- eı.. tet· 
teşebbüs etmişlerdir. Bunların için- düncü yılı içinde bulunuyordu. ve larulmak l&zmıgeldiğinl söylemiş. 4 - 6 mart tarihli Haber'de 'Türk. Dünyanın en enıin sul~ Jll ~17it 

Fo, ancak bin bir kötü ve kanlı tec- tir. Almanya protesto edemi- çeyi beğenmiyenler" adlı bir yazını ya.km görülen bir ba.rbiJl .uf' 

Tftr kçe konuşmak rübeden sonra bll§kumandanhğa se- yecek ve Avusturya da salta. vardı; bu ad, yanlışlıkla "TUrkçe be- alınn;ıa.ktadır. lbU ıçJD ~-
çilebilmitti. 1914 den 1918 e ka· natın iadesi kat't hiçbir maniaya te- ğenmiyenler" diye dizilmiş. 7 mart Cenevrede dUnya su ceııJY~',..ı. o-1 

mecburiyeti dar süren kararsızlık içinde biz az sadilf etmeksizin tahakkuk ettirile. tarihli sayıda tashih ettim. M. Tur. makta olan )(illetler - ·-fit& tedl)J'~ 
Şehrin bazı yerlerinde yabancı ıey mi kaybettik? Faraza 1915 te cektir. Memleketin ekseriyeti, bunu ha.n onu da almış; hatta tahrif etmiş, yare hücumundan ko~ ~ 1 

isimler taşıyan müesseselerin bu i· bütün kuvvetler tek elden idare ve arzu etmektedir. Halihazırda iktidar benim: "Türkçe hoşlanmıyanlar" di- lan ışık söndUruıe ı:naııe ~ 
simleri değiştirmeğe başladıkları ve sevk edilmit olsalardı "Çanakkale mevkiinde bulunanlar, bu işe muva. ye ya.7.dığımı iddia ediyor. Tahrifin ra.k edecektir. 

1 
gelell ıJ)l~ 

g üzel Türkçe isimler aldıkları görül- seferi,, bir batka netice vennez miy- fakat etmişlerdir. Küçük itilafın, ayıb olduğunu elbette kendi de bilir... Bu sabahki postaY ~ Jl1 • 
mektedir. Gene vatandaşların Türk- di? Ve hiç !üphesiz Çanakkale sefe- prensip itibarile bu işe karşı yapmak. AHFEŞ Herald guetesi eene ~ 
c:e konusmaları irin yapılan neşriyat rinin kazanılması harbin çehresini rmnu yazıyor· _,atf, .1tO-
tcsirini ~z çok gÜstermiş ve umumi battan başa deği,tirebilirdi.,, ta olduğu muhalefet, zannolunduğu Acıklı bir 610 m oı.--:;Cenevre ~ aıak~~llO'" 

b kadar mutlak değildir. fcreW .. f'ı&fM · ~•" 
y erlerde yabancı yaygaralar nis e· Çanakkale seferinin yalnız F ran· İzmir müstahkem mevki 7 ci ıube mil· ler cemiyeti genel ee y . =...., JVT• 
te n azalmağa yüz tutmuştur. sız, İngiliz ve Avusturya kuvvetle- :'.-=========================-- dürü değerli subaylanmızdan yarbay racaat ederek gelecek~~~ 

Vatandaşların Türkçe konuşma· rinin yanlış sevk ve ıdaresiyle kay- Türk ordusu ile ka11ıla§acak her Hakkt Divitçioğlunun IY.r müddettir hava hücumuna k~1 .ııuıetıet'_.ı.J il' 
lan meselesi hakkında Dahiliye müs bolmuş olduğu kanaatinde bulunan dütman ordusu mağlup ve mün- teldavi edilmekte olduğu Yakacık sana. söndürme teCıilbeSıne ettfJ~ 
teşarı Sabri kendisiyle görüşen ga· bu Fransız generali pek bedbaht bir hezim olmuıtur. Türk zaferinin bir toryomunl:la dün sabah vefat ettiğini yeti binasının da iftırak ~ 
zetecilere: surette aldanmaktadır. Çanakkale- tesadüf eseri olmadığını ispat eden haber vermekle elemliyiz. Aileıine ve temiştir. _..,., ,J~ 

··- Bütün vatandaşların türkçe ye gelen düşman erkanı harbiyesi delilleri tarih 919 dan 923 e kadar kıymetli bir uzvunu kaybeden orduya MilletTer cemiyeti bUtilll ort' ~ 
konuşmalan ıayanı temennidir. Bu- j askeri bir deha ile karşılaşmıştır. Ça- da bir hayli kaydetti. General De- taziyetlerimizi sunar, merhuma rah- milel mesai bUrolU, cteld'~ 
nun için §İmdilik mecburiyet kararı nakkaleye gelen düşman ordusu beley'e tarihi han> okumasını tavsi- met dileriz. likİer konsoloeluldll' .e~ ~tj 
verilmif değildir. Bu daha ziyade ı Türk ordusu ile karşılaşmıştır. Ve ye ederiz. Allah Fransayı bu bu- Merhumun cenazesi bu sabah u- lan tecrübe esnasında aJ1 ilP!:.,,/ 
kültürel ça~ıf~a~!Ja_~~ak_k_~~. ede- Türk askeri dehası ile kartılaıacak naklıktan kurtarsın! Bqka ne diye.. natoryomdan kaldırılarak Yakacık şehriyle birlikte, ıtıklaJ?.~ 

--~~-~---""-~-------'..._._____,...__~--ı...::...-..ı....-1-;............;._!L.!-l-L!.l~,...;•,_,.._.,,::o.....-_·---------·--------· --- --"' _ __;'-:1.-ıcıJttitı.tt •'--"'~1-~•Ü-----"'- t."'tn .. tmpJr mecburi~-





Gfy"niJ tarztımı : ı~ı·m 

' · ' r ('' i'"'i,·<''&' ıc 
9 ~cı bir 11 i.ftf'ı.1, Ar. eri
l. -ıl· :; ·n,..11 -ı art"., 4 ; M :•!t
d.a. Evııııs'rn yu1J!lı l:i 
i~·j 1°C.'ım-idir. B l rrs:m. 
ı~r·n b "ris ·.ıd.(' sc-ı•:rnli 

a.rt 'sti öğl.e iistii elbise. 
si~ilc t~c diijcril'dc d.c 
s7ıor hıYaf ctiy'le gijril
yorsumız. 

Ellcrtı -lr lm1ıııımı bin. 
lercc y,:,ı .:. 1:-ı.if i giinr•i. 
ycıı Aıı cı-'k.tlll siııcına 

§ rkctlcr'>ı'n işi gt1cii 
01·/aya her !Jiin ycııi 1>ir 

yıldı:: dalıa çıloorrnal.:l ır. 

Bu iş için Uiitün düııva
da durmadan dol~rrıı 
adam?ar t:ardır. Oc;eıı 

hafta bıı adamlarclan 

5 Ü r S t re k Q r U biri Fra113a<fa basit bir 

1 2 mayısta Londrada yapılacak figiimn ol.an 1'esm:m 
kralın tac giyme şenlikleri için A- gi.h·diiğüniiz J. Susamıe 
merikan sinema şirketleri şimdiden :n~.in~cki bu qü.zel lct:;ı 
hazırlığa başlamışlardır. Mesele, şen- :gcı~~p Amcrı~~a. gö. 
likleri gösteren havadis filmlerini en türmuş ve kendısını !Ja. 
kısa bir zamanda Amerikada gös- kında ~iiyiilo: bir yı?dı:; 
terebilmektir. '!J~~gıııı da ViUUlct-

B k ı b. . . k . h nu.ştır uma sata ır sınema şır etı u- • 
ausi bir tayyare hazırlatmıştır. Lond· 
rada çevrilecek havadis .filmi bu 
tayyare ile derhal Amerikaya gön· 
Clerilecek ve hemen o gece Ameri
kan sinema salonl~nnda gösterile· 
cektir. Sinema havadisleri tarihin· 
de bu bir sürat rekoru teşkil edecek
tir . 
.....__-::~----------~-----------K C Ç C K 
HABE:RlLER 
~ Holivudun meşhur makiyaj mU

tehassrsı Nevt Consa göre Amerikada 
çalı§S.n sinema yıldızlannm en dikka
te değer gilzellik hususiyetleri şunlar
arr: 

An Sotern Holivudun en sehevi du
aa..ltlarına, Eleanor Vitney ·en güzel 
gözlerine, Marşa Hunt en güzel burna, 
Doroti Lamur 75 santimetro uzunlu
ğundaki saçlariyle en güzel saçlarına 
maliktir. 
~ Bir Fransız sinema mei:muasının 

karileri arasında yaptığı bir anketin 
neticesi şu olmuıtur: 

•• . 

936 Hnesinin FI'?.nsız filmleri ara. 
ıında "Mayerling,, filmi 10152 reyle 
aynı senenin ecnebi filmleri arasında 

"Korkusuz kaptan,, filmi de 6411 rey. 
le birinci olmuşlardır. 

Amerika bütün 
Avrupa yıldızlarını 

çekiyor 
'J1.. Sessiz sinemanın en meşhur Ame. 

rik~h yıldızlarından Luiz Bruks tek. 
ı ar sinemaya dönmüştür. Fakat bu se. 
fer dansöz olarak.. Luiz Bruks sine. 
mada i~ bulamayınca dansa baJlamış 
ve az çok meşhur da olmuştu. Şinıldi 

Grcys Murun son filminde bir dansöz 
rolü yapmaktadır. 

l?-- Fransız yıldızı J ermen Ossey de 
Holivuda çağrılmıştır. Martın onunda 
Amcrikaya hareket edecektir. Fransz. 
lar yıldızlannı muhafaza etmesini hiç 
de beceremiyorlar 1 

Sinema çıktı çıkalı, Amerikalılar 
Avrupada nckadar iyi artist varsa 
hepsini çektiler. Bugün alkışladığı. 
mrz ve AmeriknJı zannettiğimiz ar
tistlerin çoğu Avrupalıdır. Misal: 
Greta Garbo, Şarli Şaplin. 

Son zamanlarda Fransız yıldız!:-. 
n.tıdan Şarl Buaye, Simon Simon. l\in. 
ris Şövalye, Amerikay-.ı gitmiş:crdir. 
Danycl Daryö gitmek üzere. Şimdi re 
yine Fransızların en gilU'I art is' 1 ". 
rinden Jermen üsse de angaje edil· 
~. o da gidecek. 

,., t. 

man e,ı M. G. ll. si. ' . . u 
ş:rl;.cti.ıc b.."{',, ıd fjı lı l. 
<l'rilcıı gii-;;.cl y.lc ~ .... 
ciZ:ıı I'cıı :·rr tır /;:i ı r 
gtcc tm.:ıı:ci ·dıe. 



• 
Almanyanın en zengın 

asilzadesi Prens 
~ ~ Pless oğluyle evlenen 

) 
P,..., ba,ını almı, prens Plesa, 

1•1ndan daha genç oran ikinci 
karıalle bf rllkte. 

kadından doğan 
çocuğun 

kendisinden 
olduğunu iddia 

ediyor. 

Preneln mahk•· 
medekl lladeatn
den: 

.. Madam Korn 
Vallla beni kızlle 
e v ı e n d 1 r mege 
mecbur etmek 
için zorla yatak 
odasına • o k t u. 
Bir gece, yatak odasına ~ .• meml 
aöyledl. Girdim. Ertesi gUnU gazeteler· 
den ı,anlandılımın lllnlarını gördUm,, 



mi ha 
•• h ç kı c 

Zapt edilen 

rp ge 

HABER - Aqam postam 
' 

ma 

isi 

~ 

Her şehirde başka hüviyetli bir adarrı 

1 iİ kız ka 
birde ev en ·ş 

IHlJylece zengin olmanın yolunu bulmuşke11 

foyası meydana çıkınca oı·tadan sırroldll 
Y 1 . • . 1 yabatie• a ruz tıcaret ıçın o an uzun se d• JJiikrr.§ten yazılıyor: 

Yazan 'A. Cernaleddin Saraçoğlu 
"Ne mükemmel kocam var. Böyle bir 

~danı bulunabileceğini ak·l ve hayalim
den hile geçirmemİ§tim. İstediğim her 

rinin bu saadeti biraz bulandırdığını il 

ilave ediyordu. Madam Korber ~u~ .. 
· 'nın "" çok tuhaf buldu. Demek ki ikısı Tallln çok garip bir cilvesidir ki 

dilnya k:wııla.lıdanberi herhangi bir 
ha.rpte Türk daima. en tehlikeli nokta. 
da döği.lşmUş, kendini daima. en için • 
den çıkılmaz vaziyetlerde bulmuştur. 

Buna. ister coğrafi vaziyet deyiniz., 
istersenlz askeri mecburiyet ismini ve 
rlnlz; dünyanın en ehemmiyetli sa~~ 
la.rmI Ti.irk yaptı ve Ti.irk ko.zandr. 

Misal mi istiyorsunuz? İş~ Çanak· 
kale mUdafaMı, iştC ıra.ıc boğu:Şmaları. 

BUyUk Britanya. impa:ratroluğunun 
eskldenberi ''Mezopotamya'' ya neka. 
dar chenımlyet verdiğini herkes bilir. 
Sebebi de çok ibasittir: ÇünkU (İngiliz 
!ran) petrol şirketinin dökme bonıla.. 
n (Basnı.) körfezinde denize kaVU§ur 
ve bu petrol nma.ğmm munsabmmı 
mutlaka. ln.giliz bahriyesinin elinde 
bulunmasI BllyUk Britanya siYMetf i. 
çin hayatt bir zantretttr. Binaenaleyh 
cihan ba.rbl ıpf!.tla.k verir vermez, :tngi
llz doruuımaıJr da. BMra k<Srfezinde ha
rekete geçti. 

Hem de ibakmız ne sürat ve tehnlllk. 
le: 
İngill:.E'xe impa.mtorluğu Osmanlı itnpn 
ra.toTluğun.a 1914 senesi fkinclteşrlnf. 
nin beşinci gi.inU harp ilAn etti. 12 sa
at sonra y&ni ayni senenin a}';li ayı -
mn &ltmcı gUnU, öğleden e\'vel bir fri. 
ğiliz ha.rp gemisi "Odin" ganbtou, 
bir Otıma.nlI kalesi olan "Fao" istihka. 
mmn ka!1Jı nt.eş aÇyYor, Jlk mermiyi sa 
vuruyordu. E•.ı e.ce!en!n bu tehalUkUn 
sebebi neydi? 
Gen~ petrol şirketlnln Basra kl5r -. 

fezinde den!Ze kavuşan borula.n.;. 
BUyUk Brltanya lmpara.torluğunun 

'Du kadar ehemmiyrıt verdlfl.Qı-mmta• 
kadıı 'bir avuç TürkUn . yarattığı bin 
bir .knhrama:nlrk macern.smdan bir ta. 
nesi ''Firefly" yani "n~i" :is • 
m\ndeki lngillz topçekerlnln ve onun 
refnkatmdeki gemilerin yuınnıkla dö· 
ğUşen Mehmetr,iklcrimiz tara.fmdan 
nı:ınl z::ıptcdildiğinl anlatacnğnn ... 

Harp patlayınca 
Yukarda. söylediğim gibi 1914 dün· 

ya. harbi patlayınca gene yuk::ı.tda. ·Söy. 
JemiŞ olduğum sebepten ötUrll İngiliz • 
lerin Basra körf ezlndeki filosu derhal 
harekete geçti. "Fao" kalesini .zaptct
ti, Basraya ylirüdU "Kut" a. kadar 
yilkseldl, "Boiidat'' n. sarktı. 

Ve bütUn bunlar kolaylıkla yapıldı. 
Sebebi de aşikardı: Oralarda henüz se 
fcrberlik ta.mamlanmamJBtı. Kuvvet 
gönderilememişti, cephane, erzak he -
nUz yoldaydı ve ilk İngiliz ateşine mu. 
lmbul edenler oranın hazar vaktinde. 
ki garnizonları, hiçbir yerden henUz 
J.maa.t ve takviye kıtaları alamamış bir 
a~ Türk askeriydi. 

Şurasını da itiraf etmek 18.z.nngelir 
ki, dalına. uzağı görerek harekete alış· 
mı~ olan, lngiliz bahriyesi ''M.empo -
ta.rnya.'' Seferine de dört başı nıamur 
bir hald h:ızırlamruştı. O zamanlar 
İngiliz b:ıhriye n~retinin başmd."\ 
meşhur ve maruf amiral FiıH~r vardı. 

.Azim ve iradesiyle kendini blitün dU.n. 
yaya tanıtmış olan bu §Öhretli denizci, 
harpte Türkün ne yaman bir varlık ol. 
duğu.na. iyi hesap ctmi~ olacak ki Dic
le nehrine gönderilmek üzere Yarrov 
fjirketlne tamam 12 dane ganbot ıs -
marlamrştı. 

Ganbotlann inş:ısı bitince parça par 
ça gemilere ylikletilip Basra ködcz!. 
ne gönderildi. Orada Abadan adasın • 
da. petrol şirketi fabrjkalarmda Yar· 
rov tersanesinin mütehassıs ameles: 
tarafından süratle parçalar biribirine 
bağlandı ve yepyeni ganbotlar meyda
na gelmiş oldu. 

Her birinde birer tln.ne 10 santim.et. 
relik, birer tane 57 milimetrelik ve bi. 
rcr tane de 47 milimetrelik seri ateşli 
toptn.n başka ayrıra iki Hoçkis , dört 
makineli Mal:sim bulunan bu yeni top 
çekerler kuvve•a projektörleri. son siz 
tem mesafe fı.l~lcr! ve Uılslz telgraf 
cihazlnriyle JY "lryi muıı ab:ndan mcn
b::.:ma kadar bir hamlede zaptetmeye 
kafi geldi. 

. 

şeyi benim söylememe meydan bırakma 
dan düşünmektedir.,, 

Bu sözleri ufak tefek, fakat çok güzel 
Madam Trojan ablasr madam Korbere 
gönatrdiği mektupta yazmıştı . Ma . 
dam Korber de kız kardeşine: ''benim 
kocam da seninki kadar mükemmel, hat
ta ahlakı tıpkı tıpkısına saninkine benzi-

• :- .. diye cevap vermiıti. 
Bu mektuplar. çok dikkate şayan bir 

vakanı~ ta)l" 'k:ı.tını yapmakta olan Ro
manyanın Bükreş polisleri tarafından 

meydana çıkar lmıştır. Bükre§in yakı-

talileri ayni yolu tutturmuştu. ıJ11l ~ 

Nihayet günün birinde Ko .. ber albU' 
ayyen olan tarihte avdet etmedi. a d'ği 
ki o daima sözünde durur ve söyle ~r 

· d · d.. d" M d rn gor gun e, gcrıye p:ıer :, a e. 
üç günlük üzünt:.i ve işkencede~ ~~ 
koca .. ının bir kazaya kurban gıtılll~ 

lrak cephesinde\ zaptedilen Fayr/lay ganbotrı 

şıklı , g-enç bir iş adamı olan Lippu Kor
bcr yaşını ve işini bildirerek, evlenmek 
istediğine dair gazetelere bir ilan ver -
mi~ti. Bu ilan üzerine muhtelif yaştaki 
kızlardan sürü sürü mektuplar atmıştı. 
Müracaatlan uzun uzadıya tetkik ettik. 
ten ıonra genç ve cazip bir kadırun fo

Tüf ek mermilerine ka.rşı mükemmel 1 
Biperlcri ~avi olan bu hıgiUz ganbot
la.rr sığ eula.rda se}Tedeccklerlndcn 
bir tü.n~l içinde çalışan mn.hfuz ve hu. 
sus! pervanelerle teçhiz olunmuşlardı. 

Hulasa Türkten baJjka. herhangi bir 
millet askeri icin karşı dunılamıyacak 
derecede kuvvetli, mUtekAmil vahidi 
harplerdi. Diğer taraftan lngilizler, 
yukarda söylemiş 9lduğumuz gibi Bıuı 
ra körf ezfoe çok ehemmiyet vermekte 
olduklanndan, bu eularda...l<i İngiliz M. 
kimiyetinin uzaktan yakmdan, sarsil -
maması gayesini takip etmişler ve o· 
na göre hazırla.nnuşla:ı:dt. Zaten "Ku. 
it" §C.Yh~ öteden.beri :tngUizlerin adamı 
idi. 

Btı ~avalide ba.hıi ·ve askeri harekat 
baş' ... r bnşlamaz bu şeyhin istikHUini 
Londr.a kabinesi resmen tanıdı ve bu 
s~~e 1ityhin izzetine!~! ok§anmış v~ 
kj~ş~ijj,Jlıp~-ol<fo. ~ • • -

:şfr ist~i.!n f~}ljr donanpı~ r' 
beslenmiş. iyi slIAlılıuunış malzemesi 
bol bir asker, öbür taraftan İngilizle. 
rin çil çil Uralariyle iliklerini bile sat
mış olan Arap kabileleri henUz hazll"
lanma.yn. vakit bulamamış, asker top. 
hyamamış Türk garnizonlarına karşı 
kolay kolay muvaffakıyetler kazandı. 
lar, bol siliıha ve mebzul altınlara da. 
yanarak bir hayli ilerlediler. 

Bu kadar faik kuvvetler karşısında 
askerler gene çarpışmak ve her adımı 
dilr;mann. pahalıya mal etmek şartiyle 
çekildiler. I..!lkin düşman l\utulemare
den çıkıp Bağdat Uzerine yürümeğP 

başladtklan r.aman arbk biraz cepha
ne ve erzak almL~ olan Mehmetçik düş. 
mana ilk yumruğu indiriyor ve 14.000 
dütma.n askerinden 4500 \inU yere se. 
rerek onu ricate mecbur ediyordu. 

.Diltma.n ccncrall artık l{ut'a kapan 
mak ıstıra.nnda kalmıştı. !şte bu ricat 
esnasındadır kl düşmanın o kadar u. 
zun zamandanberi dikkatle, itinayla ve 
bin bir emekle vücuda getirmiş oldu • 
ğu filotilla da Ti.lrk feda.karhğmm ne 
yaman bir şey olduğunu ya.kından gör 
dil. 

O zamana kadar ancak uzaktan ateş 
altına aldığı ve cephane bolluğu yü _ 
zünden bir .ı!ehmetçiğc yüzlerce mer. 
mi sa.vurmak suretiyle lrnradaki asker 
lcrlni ileriye suren düşman filotillası
nı mahrumiyetler içinde kıvranan Meh 
mctçiğc buzlu şampanya kadehler! el
de olduğv halde f alkiyet temin etmiş. 
ti. 

Mehmetçik boş midesini eliyle bas. 
tmp ma.vzerine davranırJten nehirde L 
lerliyen düşman ganbotlarmda reçe
linden limonata.sına kadar her şey bol 

du. Beri tarafta içilebilecek bir yu -
dum nuyun hasreti çekilirken, karşı ta 
rafta buz makineleri harıl harıl işli • 
yor, düşman denlzcisi buzlu suyla yü. 
zlinü yıkıyordu. 

Dicledeki dlişman ga.nbotlannda.n 
mürekkep kuvvete komodor Dunn ku. 
ma.nda ediyordu ve komodor gidonu 
''Firefly" ganbotuna çekilmişti. 

12 eşiyle beraber bu havaliye gön -
derilmiş olan "Firefly" yukarda an -
latnuı;ı olduğum gibi silah teçhizat ba. 
kımmdan çok yeni ve mükemmel bir 
gemiydi. ,Sçri. ateşli topları, kuvvetli 
projektör ve telsizi ona Dlclenln rakit 

sularında bir dritnavt azamet ve me • 
ha.betini veriyordu. 
Uıkin general Tavnshend ileri hare. 

kette ilk darbeyi yeyip de evvell Dl· 
lii.ç, sonra da Üm üzerine ricat eder -
ken Mehmetçik bir lah.za Dicledeki fi. 
lotillaya da çatık k8.§lannı altında. hid. 
det L~ıldıyan gözlerini çevirdi, 

BUyUk siliıhlı, bol erzaklı, buzlu li
monatalı gemJler onun sinirine dokun
muştu. Bir tıı.rnftan dü~numı all&k 
bullak ''Kut" un duvarları arkasm-ı 

sürerken, bir taraftan da Diclede, su 
Uz.erinde kendisine meydan okuyan 
d~an gemilerine saldırdı. Bu ini 
darbe düşmanı şaşırtmı!jtı. 

Gemiler biltün a~lerini Me:hm~i
ğe çevirmişler karadaki ırkdaşla.nm,n 
ricntini himayeye uğraşıyorlardı. :Meh 
metçlk hem rieat eden dUşmana nefes 
aldmnıyor, he.'ll de ı;udan kendisine 
y\fZ ıtit. frilk" silrıhTa"ıru:cum ~en .. gatt: 

.. r ".. -
botla.t"~ karş~ ko~~ON!\!· :... · 

Yüzbaşı Singleton kunu'ı_ndaamdaki 
Şeytan ganbotu bir aralık karaya. o. 
turmuştu. Mehmetçik bu ganbotu der
hal mptetti. 

toğrafını seçmişti. 

Bu kadın bilhassa işine geliyordu ; 
Çün~ mektubunda '400.000 ley draho
masından başka yüklüce bir de serveti 
bulunduğunu yazıyor, admm İna ol
duğunu bildiriyordu. Poliı bu kadının 
aile adını fa§ etmemektedir. 

Kadın ailt;ııiyle birlikte Bükrcşten çok 
uzak olan Transilvanya vilayetinin bir 
kasabasında oturduğunu bildirmekteydi. 
Bu da Korber'in aynca işine gidiyor -
du. Kaynanası kendisini taciz edemi
yccekti. Daha baıka sebepler de var
dı. 

Madmazcl İna'Y.a dint bir izdivasla 
birleşmek üzere mümkün olduğu kadar 
çabuk BUkrege gelmesi için mektup yaz
dı : 1~ .. J3ükre~.vardığın.da hay,alinde 
ya,tat,tığı: erkeği bu adamda buldu. Bal 
ay.ı ga.yet •çabuk geçti. Korbcr seyyar 

tacir olduğundan i~e dönmesi lazım 

gelidiğini genç kansına anlattr. 

• hQ.1'
DeZikmı1ı, 1ocınsının kız 'karde§' ~,. 
1mı,la 11alümat aldı oo genf ~ 
par.alı olduğunu işitince ..• 

~· duğunu düşündü. DUşUnce onu B 
polisine koşturdu. • içi 

Polisten aldığı teminat ~ıcrı':önet' 
biraz ferahlam•ş olarak evıne butu? 
Madam Korber orada bir ınektUP ·ı,ıı.ıı 
kız kardeşinin kocası Orel Trojan 

14
,. 

gaybubet etmiş olduğunu okuyunca 
kinlıktan dona kıılaı. ··kre1li 

Kısa süren po1is tahkikatı Bu 'lıJ 
iş adamı Lippu Korber ile ~~~ol· 
iş ·adamı Orcl Trojan'run aynı klŞ daıd 
ttklarını meydana çıkardı. Bu ~ 

ayni zamanda iki kız kardeşle b ... ıı 
•• 1501-

evlenen ve ikisinin de servetını 
çok clirctk<ir,_bit. dalavereci idi. f,ıcıt 

i\dam nala meydanda yoktur • elit• 
· ğ. e eı:nı0 polis kendisini ele geçırece ın ınası, 

Böyle birdenbire sırra kadem baSf ~ 
· · ı · kele Madam Korber'm mese ezı . . bÖY'Je 

olmlsı il.timalinden korktugu ıçııı 
Madam Korber, kocası uzaklaşınca 

meyus oluyor ve bu uzaklık sıklaşıp da 
Sudaki bir gemi nasıl zaptolunur di- uzadıksa kederi b:.isbütun artıyordu. yaprnr;tır. 

ycceksiniz değil mi? Genç koca, Roman yada uzun seyahatler' -i~~~~~~..;~MM~'lif"~~~q{ 
Bu nualinize hiçbir meslek ''e fen yapıyor ve her aefe"tinde üç dört hafta 

kitabı cevap veremez nma Mehmetçi. hk gaybubetten sonra dönüyordu. Av
ğin bin bir mucize yaratan yumruğu. dctindc ise kansına fevkalade tatlı dav
nun kudretini bilenler buna şaşmaz • ranıyor, muhtelif ~ehirlerde geçirdiği 
lar. Basbayağı zaptolundu işte! sergüzeştleri anlatarak kansını eğlen-

"Aziziyc" mevkii üstünde düşmanın diriyordu. 
Şeytan ganbotu çamura saplanınca Gene böyle bir yolculuktan dönm

1

U~. 
Mehmetçik suya. atıldı, gemiye trrmnn tatlı tatlt konuşurlarken kansına: 
dı ve onu za.ptediverdi. - Güzelim bana kız karde~ini anla-

"Üm" de ise "Firefly" Tavnehend tır nusm? 
ordusunun ricatini himaye etmek is - Diye sorıınuı ve aralannda şöyle bir 
terken bir sahra topumuzun savurdu. konu ma geçmişti: 
ğu bir mermi ka,za.n dairesine isa.bct - Kardegim benden çok daha gü _ 
etmiş ve orada patlıyarnk gemiyi ha. uldir. 
reketten alıkoymuştu. - Peki drahoması var mı? 

Mehmetçik muattal bir hale gelmiş - Bunu ne diye sonıyorsun canca. 
olan bu modern düşman ganbotunu da ğızım? 

zaptctti, yumruk lrnvvetiyle t~lim al. - Onu evlendireceğim de .. Transil
dr. ''Firefly" ye merasim ile nurlu hi- vanyanın Brasov §ehrinde ya~ryan genç 
18.l çeldldi ve ganbota "Sclmanpak•' is- ve mükemmel bir arkadaşrm var; evlen-
mi verildi. mek istiyor .. 

16 bu kadarla da kalmadı. Düşma • - Ne iyi 1 kız kardeşimin drahoması-
nın Dicle filotillası arMmda bir d~ run benimkinden çok daha büyük oldu • 
"Kornet'' vapuru vardı. Yandan !:ark. ğunu genç arkada§ına söyliycbilirsin. 
lr ve sığ sularda sefer etmek için ya. - Ne kadar? Söyle bakayım . 
pılmış olan bu vn''t'r ·-·r zamanlar kuv - 550.000 Leyi bu adamın adı ne? 
\'ei scfcriycnin c">': güvendiği bir ge- - Adı Aurel Trojan'dır. Hemen kız 
miydi. O da Mehmetçiğin yumruğıJ kardeşine yaz ve Trojan'nın ziyaretini 
altında hurdahaş olar~k nurlu hilfıle kabul edip etmiyeceğini ıor. 
kavuştu . Bunlardan maada düşm:ınm Tabiidir ki Madam Korbcr kocasının 
Dicle filotillasımı. mensup üç Hınç, al- dediğini yaptı. Kocası da uzun bir se
tı büyük ve miiscllfllı mavna, birçok yahate çıktı. Bu esnada Madam Korber 
şalopc ve küçilk mera.kip batırıldı ve kız kardeşinden Trojan 'nın ziyaretini 
filotillanın arta kalan kısmı güçbelli anlatan bir mektup aldı. Bundan sonra 
"Kut" a. kaçıp kurtulabildiler. gelen mektup da Trojan'la kız karde. 

Sn.bık "Firefly" ve Jahik "Selman şinin evlendiklerini bildirdi. Delikanlı 

pak" uzun müddet nurlu hilal altında acele davranmakla hiç vakit kaybetmek 
kaldı. Ukin saltanat idaresinin bin t'lraftarı olmad·ğını göstermişti. 
bir hatası yüzUndcn o havaliden çeki. İki kız kardeşi zaten biribirine sık :nk 
lip ana yurda dönmek ıst1r1rmda ka. mektup yazmak adetindeydiler. Şimdi 
lındığı günler tekrar düşmanın elin-~ ise izdivaçtaki tecrübelerini biribirlerinel 
geçmeme.si icin berhava edildi. anlatmağa ba~ladılar. Kü9:ik kız kardeş 

"Firefly" in "Selmanpak" olurken gayet ateşli bir lisanla kocasının ken
M:ehmctı:;iğin eline :r.eçmis olan korno- disini çok mesut ettiğini anlatı'}'ordu. 
dor gidor.u flfındra v.c . f.i.lamnlnrı hu- - -
giin bahriye mUzemiz;n bir salonunda rıltılr nuları Türkün (2ehamctini, yum
Türkün bir ı:eref hat1rast ,olıırak ?.İya. .rukla düşman ganbotlnrmı zaptetmcsı 
retçilere teşhir edilmektedir. v(' Uic. \'C destruuoı bizden geJcn nesillere d~ 
lenin seri ccrcyanlariyle akıp giden şi. fısıldıyacaktır. 
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- aay s 
Abo ır. izden korkuyorum. ı 

ı Beuanu gWmefe bql&dı: 
~Henden nıı? >llçin? Çirkin adamlar 
na arı korkutnıuıarmıı, bilAlda ho§lan.o 

81dernu§. 

lA.mbalar esaaen yanıyordu. İbtlyar kapıyı 
açarak: 

- Balan, dedi, 1çerdedlr. Girlnl.z. 

Savinl ihtlyarm blr kurnazlık b&Ztrladığı
m hlııııeder gibl olmuı:ıtu: 

O d& daima köyünde yaşarmı§. Bil
hassa. bu hal bizim hanımın çok ho. 
§Ulla. gitti. Çünkü 1.sta.n.buldan nefret 
ederdi. "Orada ahlik bozuluyor, kız.. 
larmım gittiğini asla istemem!" der. 
di. 

hanıma söylerken, ikisi de fevkallde keğin kaçtığını görmüştüm. Aklım.-
sevinmişlerdi. Ben de tesadüfen o a. dan bin bir müthiş fikir geçti. Kendi 
ralık ora.daydnn ama, nedense sevin- kendimi kandırmak istedim: 

- no-·--nı.ı b ,.. ""u ben bu fikirde deflllm. Yal• 
u korkun •Uru ç ıato ve gece duyulan bir 
ıtlrüıtuıer .• 

-~ lııu e rtlrUıtuıerı? 
Yar bu 8U&l1 fiddeUe sormU§tu: 

- l3J.1ın lrestnd enı. SaVi!ü bunların kalorifer da. 
rece u~~ geldltını. aöy1edi ama, ben bUttin 

""lll&WJıı. 
Biıllaınt 

biurınc genç kadını sUzUyordu. Sözlerin.l 
_ ~ • nıtıaterlh oldu ve tekrar gülerek: 

nuzıa ~ıl fate1'8ell!z, dedJ, takat hatta ao-
ll'a ar kaıouz, sonra gidersiniz. 

>' l:nllh&kJcak 
"'l'ınl§u. su.rette gitmeğe karar 
du. ~akat nedendir, bllinmez, razı ol 

_ !( a dönUnce, kocaama: 

BotıUna ~ki, dedi, kabul etmeaeydJm. Hafta 
_ \' k. adar çıidıracağmı. 
o o canunı 

gece 
bu, UYu gene çekiç darbeleri duydular, 
CU ı:.c, ll11ll&rnıa mani olmadı. Fakat Uçtın. 
leaııe 

1
' karı koca, mUthi§ bir ln!ilAk 

Sıı...,u:ıÇrayan uyandılar. 
Çlp llıef'diY&taktan fırladı, koridordan ge

lleııazıu "enden indi. Stı.lonun ortasında 
Ue kll..l)ıl&§dı. 

-l'ie 
- )! Oldu DlÖsyö? 

~Otkac~ bir duvar parçaamı uçurttwn. 
_ llu bir ııey yok. 

- Oy llaatte gece yarıamda? 
0 dıı..,,~e Ya. En mllnaaip aaat bu. Zaten 
Ctıu bfr lln ıUphelenlyordwn. Belki 1çlnde 

~ e~&l~er Vardır. Yoksa karmız mı kork. 
~Yltı;- rtln Yalnız benden korktuğunu 
~~u. llaydJ gidip yatmız. 

~'): dôndU. Karısına meseleyi anlattı. 

~ l!:fer d · 
l&ç edl, bu uçurulan duvardan be-

~:'ietı:ce~ kadar yer açıldıysa., meın. 
~n Drad&Q kaça.nm. Sa.'1Df, bent dlD 

~ ita 8'fdiyoııun. Sen de beıı.1.mle gelecek-

~ ~deceffnıız para bana VD1 lelfr• 
111Ye '4te Ya 1111 diye get1rtt1n? Hem o ne 
'~ dt? Onun SmJt 11• beraber banket 

~ ~ Snıttııı onun emrlle bu tfi yap. 
.""? ~ ZlllJ8Un ! Jl:lbet yal Blzl ııel" 
~.t~Ult. ak 1atenı!yordu. Blr çok ııeyler 
ili ~ :ıı~ Aptallık ett.lm de geldim. Kadm 

ııeı3l:te tet ettiftnt bilmiyor musun ! Be 
l'fde~ lat.ıtu? Sabah olur olmaz derhal 

•t~'ltıu ese 
: ona hak nrlyordu. Fay devam 

....... 'l' I' 
~ıı'I 'btt lıaıdcmı 
~ "ıu11 • n.r, eter burada daha 

11 ıı:~ det katacak olunan eeııı öldtlrUr. 
tııcıı_ ~ UI'-• 
~~e d 1U. h1r py1er hazırlıyor. Bent 

:l>ler ~ ll§üren bu 1ntllA.k detıJ. Herif bir 

~? lntyor. Bir ptt.nlar hazırlıyor. Aca. 
~hba!ı e bundan korkuyorum. 

<llp lcutup~Uııca ikisi de gtylndiler n gt· 
' lVa 

0 
&nede Bellamly1 buldular. 

' l!: l:lltıyor mu.sun 1 
Yet, il' 

~' lııı.rta &kat gelmemek 11zere. 
~UtıJ~? •onuna kadar kalacafmızı IMSyle 
te"a • 
...._ l> p \ternıedll 

llaıt tltı er. 
.tı.._ ~a etİ llıadenıkt ısrar ediyorsunuz, mU. 

btr ~ek de!tllz, tote aylıklarmız. B8" 
8ıı...,lnt ~ Y&zmız. 

il~. •O?ı 
-~ otUr deta olarak 1htlyanıı yazxlıa • 

ttr ...... Sa'liııtdu. O devam ediyordu: 

~%ı-.Un 7' hanı ya fU benim çantayı h~ 
~de l'o:Urnıyor gibi yapma. Ben yazı 
~ lle1t4ı en çekmeceleri açıp k&n§tır. 

fl1ttaııan l bl!tyorum. Valeriye verdiğin 
~\'bu Uıtı da haberim yok zannetme. 
top

1 
l:u llnıdıYara §Uphell §1lphell bakıyordu. 
ul'orcıu. ~ lll&8ayı itmiş, yerdeki halıyı 

lt' l!:ıı, akıı.t aaktndJ ve: 

~ lrtılt ~rdu, ne yapalım, kaybett1m. 
lıı~~ l.t ter de hel"§eyi biliyor zamıe. 
~--.ur, \>lllı!Uha.kkak; ona da haber vermJ§sl-

Cle~ 11.letl burada bir kadm sakladığmu ı 
b tı:ıft s:ıe gttmeğe kalkışmazdmız, 

ıca::•ı•ıxu 1 0 kadar aptal mı zannettinl.z. 

l> ~ "aıt~lar:ı ıöylerkw beyaz saçlı 
~ 'tnıınıe kapalı olduğu gizli yerin ka 
Ilı, 1~\'bıt 11 • Şlın.cfJ, merdivenden iniyor. 

htıyıı.r, e kar:ıeı ona hayretle bakıyorlBJ"o 
tll(~ Ceıı~ 

s.,' ~ k dedı, lnademld herşey meydana 
~ "'llnı, eu 8.Clını da göstereyim. 
llh.ttcı on12 ,_ Cebfnde, tabancumda olduğu 

.rordu "kip ttı. 
>'<tı_ • neııa e Fay da arka.1mdan gf. 

Atacta.nı nıt a,ağı lnlnce havagazl.nl 
Ş Heııtn oturduğu apartımanda 

~IltöyUbeye davet 
tı~ltöy ::erlik llUbeıılnden: 
'°e 1~ 'kerUk §Ubelllnde yazılı iken 
tıı 'dreaıe :ıneçhCtl kalan a§&ğıda adlan 

~~e ı:eı: ~ılı Yedek eubaylarm çabuk 
k.Ytrıcrını.9 :" tft§rada iseler bulundukla• 

~-~lt!ıy" llcUnneıeri. 
~ b __ "'eldeğ-t 
~ ·oqet ot nnenı İzzettin sokak No. 

'ır Yotı11 4. lu eınekU blnb8p Mtlnlf. 
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- Ben, dedi, burada kalacafmı. 
Fay kocamım koluna girmJ§tf. Savüı.I 

onun titreldğinl hissediyordu. Bellıı.ml onm-
nn geride durup bekledlklertnt görünce 
o da döndü. 

- O halde, dedi, çıkalmı. 

Fakat kan koca ne olduklanm antamadaıı, 
ihtiyar anı ve mukavemet ed.llm.fz blr hO-

cumla tkistn1 birden kucaklamıı ve açık 
bıraktığı apartıman kaptsmdan içeri fırla. 

tarak, üaUerine kapıyı kap&Dll§tı. 

Bir dakika aonra., kapmnı lliıttindeld ktlçülı: 

bir delik açılıyor, kA.tlp lle karuıı Bellaminln 
ytlzUDU görüyorlardı. BellamJ .. : 

- Ha.. ba. diyordu, evinize dönmek ı..tt

yordunuz değil mi, işte burada evtnızde de

ğil mtsbılz hem de son evin1%de, ebediyyen 

burada kalacaksınız. Dıı:ıan çıkıp aleyhim 
de ı:ıahadette 6ulunamıyacakamız. 

BellaminJn eest boğuklqmıı:ıtı. O kadar 
tuhaf bakarak konuşuyordu ki, A.d.et& çıJ. 

dırmak Uzere olduğuna hUkmedillrdl. 

- Hey Savini ve ıen Fay, ıdzt bekllyo!" 
dum. Mahsmı §&toya çağırdım kl ... 

Bellamt yıldmm gibi sUratıe geri çekildi. 
Bir kur§UD biran evvel bulunduğu delikten 

geçmiş ve duvara aaplanmıotı. tkincl bir 

kurşun deliğin demir parmaklığma çarpo 

mı§tı. SavinJ !çerden &le§ ediyordu. Bellaınl 

dellgi kapadı dar tünelden yUrtıdU, kUtUpha· 

neye çıktı, kapa#ı kapayarak yazıhaneyi 
eski vaziyete soktu. 

Biraz eonra, Bellaml §&tonun parkında 

dol&§ıyordu. Kapının önünde blı1.ııl vardı. 

Bellamt llerleylnce bunun gazeteci Spfk 

Holland oldupnu gördü, ona doğru yUrUdU 

ve: 

- Naaılsm, dedi, ııentn ahbap gfttt. 

-KlmT 

- Savinl! Kansı da burada tdl. DllD rece 
onu kaaanu zorlarken yakaladnıl. bu a&be.h 
Udaln1 birden de!ettim. 

- YL .. Ne tarata doğru gttWer. Ben 

köyds 1dJm. Orada.n geçUklertnt görmedim. 
- O tarafa gitmedJJer Nevburlye gldeee-

ğinl, bir dava vekllinl görecegini eöyledL. 
- Şimdi ne yapacaksınız? 

-Şatoyu kapamağa karar verdim. BU. 
ttin hl\demelerıe yol vereceğim aadece blr 

kapıcı bırakacağım. 

- Ye§tl hayalet ne olacak T 

- O tarata. gitmediler Nevrublye gtdeceo 

Jaııd hafta tçinde gelirseniz belki size ona 

dalr malmat vereblllrim. Hiç onun yü.zUnü 

gördünüz mu? 
- Hayır. EJJasen yUzt\ beni alAkadar et• 

maz. Ben onun ıııırtmı görmek isterdim. 
(Devamı var) 

"Aliye hanım, bu hayatmda.n kur
tulma.k için, kime olsa. varİnağa ra
zıydı. Hoş, fikrini de soran yoktu ya.. 

"Nisanın başlangıcında, nikah ce
miyeti oldu. Düğün hazırlığı da. iki 
ay sonra bitecekti. Davetliler ara
smda damat bey de geldi. Doğrusu gU. 
z.el bir gençti. O gUn bizim Aliye ha.
mm Meti hil8.fma, pek neşelenmiştt 
Hatta bana bakarak gülilmsedi bile .• 

"Göz uciyle, şöyle Müfide hanıma 
baktım. O da tamamen değişmiştL 

Fakat a.ksi:ıle... Rengi uçmuş, suratı. 
m aşnµş, ıztırapla gözleri büyü
müştü. Mütemadiyen nik8lılıları sil. 
züyordu. 

,.Şerbeti uzatırken, yavaşça fıs~ 

dım.: 
"- Ya.kında size de sıra gelecek, 

küçük hanını! 
''Delirmiş olsa gerek ki, o sa.kin, 

o slikfttt kız, birdenbire bana.: 
"- Gözllm ablamm kocasm~ ! • d~ 

di. 
•·o günden itibaren, haftada. iki ke. 

re, da.mat bey bizde yemek yedi. Ali
ye hanmı.. piyan.o çalardı. Müfide ha.. 
nmıa da. kem.an çaldırırla.rd.L 

"Bir gün kahveyi getirirken, küçük 
beyin Müfidenin kemanı hakkmda. 
gayet iltifatk.a.r sözler söylediğini 1-
ıittim.: .. 
"- Ne gllzel, ne husa.s çalıyor! -

diyordu. 
"Genç kız, bu sözlerden pek mem

nun olmuştu. Fa.kat Aliye hanım 8U. 

ra.tmı astı. 

'"Mayısm. bqla.ngıcmda köye git. 
tik. Düğün, kon.akta olacaktı. Fa.kat 
bazı: tamirler icap ettiği için, biz, o 
müddet zarfmda köşkte oturacaktık. 

"Dam.at Malik beyin pek mUkemmel 
blr atı vardı. Ona biner, her pazar, 
her cuma. öğle yemeğine gelirdi. Ta.
bit nikA.hlılar, bir an bile yalnız bıra.. 
kılmazdı. Hanımefendi ya.nlarmda.n 
hiç ayrılmudı. 

"Yirmi gUn böyle geçtikten sonra., 
bir gün hanımefendi hastalandı. A
teşler içinde yanıyordu. Malik bey, 
kasabadan bir doktor getirdi. On beş 
gün ya.taktan. çıkamıya.cağı anlaşıldı. 
Dışa.rda damat bey bu sözleri Mli.fide 
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diklerini bir tUrlU anlıyama.nııştım. "- Belki bir hırsradı, bellti bir ser-
''Hasta.lığı müddetince, delikanlı. seriydi ... - diyordum. 

nm gelmesini, hanmıefen.d.i pek arzu "Fa.kat buna rağmen içimde bir ka.. 
etmiyordu. Ve bunu zannederim ki naat vardı. bu adam mutlaka bizim 
ihsas etti. Fakat Malik beyin bu fikre MUfide hanımın penceresinden atla. 
fena halde kızması üzerine iş bozulur mış olacaktı. Endamından, boyundan 
korkusiyle ısrarından vazgeçti. Gene da onu tanır gibi olmuştum. 
damat bey ayni ~kilde gelip gitmeye "Biitün gün şa§kın şa~kın dola§trm. 
başlamıştı. Soranlara başnrun ağrısını bahane et-

''Hanmıefendi, benim - onalrm ya.. tim. O gece bir türlü uyuyamadım. Pen-
nmda. oturmamı tenbih etti. Bir köşe- cereden bakmağa da cesaret edemiyor-
ye bUzUIUr, elime d~ alır, utana. u. dunı. Üst kattaki pencerenin kapanıp 
ta.na. otururum.. kapanmadığını i~itmedim. Fakat sabah 
"-Çık buradan, bizi rahat bırak! karp bahçede gene ayak ııcaleri duyuldu 

deseelrdi, eminim. ki tereddütstlz söz Ertesi gece, daha ertesi gece ayni .• 
!erini dinliyecektim; fakat Aliye ha· "Yüreğime iniyordu. Utanıyordum_ 
nrm buna hiçbir zaman cesaret edemi· Hem koı-kudan ölüyordum. Kendi ken· 
yordu; Malik bey de oralı olmuyor. dime: 
du. 

utşim çıkar da hanmıef endinin ya. 
nma. gitmem icap ederse hemen MU
fide hanını yerimi alırdı. 

••üçU bir araya toplandıkaln va.kit, 
ne konuştuklarmı işitmemim, fa.ka.t 
ka.hka.hala.rr duyulurdu. Ha.nımefen.di, 
hemen, merakla: 

"-Git bak. .• Ne ya.pryorla.r! •. Ne.. 
ye gilltlyorla.r .•. Aliye hanmu çağır!..· 
derd.L 

''Aliye hanrmm delikanlı ile otur
masmı bir tilrltl ha.mı.edemiyordu. MU
tema.diyen şüpheleniyordu. Kucağı:z, 

yanma geilp de biraz oturduktan son. 
ra. müsaade isteyince, haberi öğren. 
sin diye, onu in.adm&, beş on dakika 
da.ha yanmda. alıkoyardı. 

"Dilşllniln, beyefendi: Esma. ham
mm ha.st.a.ıığı a.ltı gtııidür devam edi. 
oyrdu ki, bir akşam, bahçede ayak se
si işittim. 

''Ben, alt katta, 'Mlifide hanrmm o
dasmm altmda yatardını.. Pencereden 
baktnn. Bir erkeğin çalılar a.rumda. 
saklanarak ilerlediğini gördtlm. Üst 
kattaki pencere de ya.v~ kapandı. 

''Esma bannnm sesini işittim. O, 
ateşi, öksürüğü, sıtması arasmda, g&
ne itimatsızlıkla kulağını dört a.çmış. 
tı: 

"- Ne yapıyorsun, MUfide? Pence.. 
reni mi açtın? • diyordu. 

,._Evet, anne ... Ha.va çok sıcak ... 
Biraz serinlemek istedim. 

''Annenin odası ortada, kızlarmki 
onun yanalrmdaydı. Bu cevap gayet 
tabiydi, değil mi? Fa.kat ben bir er. 

"- Aman allalum.. Ya Aliye hanım, 
ya hanancfenctt duyana? 

"Müfide hanımla damat beyin ha· 
krımalanru artık ıezcr oldum. Eııasen 
çok çekinğen ve korkak tabiatlıyımdrr. -
Bu evde kopabilecek fırtmarun heye
caniyle harap oluyordum. 

"Aptal aptal, mütemadiyen Müfide 
hamının yüzüne bakryordum. Nazan 
dikkatini celbctmi§ olacağım ki, birgün 
ıordu: 

"- Kuzum Fatma... Suratnnda ne 
var? ' 

''Pe açılmıştı, pek serbestleıım.iş.. 
ti. A§k ona cesaret ve neşe vermişti. 
Ne düşlinüyordu?. Hemşiresinin koca· 
siyle kaçacak mıydı? 

- Ah, bu emeline muvaffak olsa .• , 
• diye dua bile ediyordum. 

.. ÇUnkil rezalet hiç olma.zea bununla 
b.parur, gider.. Müfide han.mu kaba
hatli bulmakla beraber ona acı;;or, hak 
da veriyordum. Esasen onu ablasına 
tercih ederdim. Daha sevimliydi, daha 
cana yakındı. 

''Aliye hanım meaeleöen §ilphelen -
m.iyordu. ÇUnkU da.mat bey muntaza.. 
man geliyor, hiç halini bozmuyor. Bi
zim ha.nmıefendi lı!e günden güne iyi .. 
leşm.eğe başladı. Odadan çıkmıyordu 
ama, yatağından. kalknuştı. 

"Artık ne ayak aesi, ne pencere ııeşi .• 
Hiçbirini işitmiyordum.Acaba. gece gö 
rU~lCTi kesilmiş miydi? yok, hayır, 
gene devam ediyordu ama, artık itiyat 
haline geldiği için usullerini almışlardı. 

"Bir sabah, güneş çıktıktan sonra , 
penceremi açtım. Bir de ne göreyim? 
Tam Müfide hanımın penceresi altında 
bir erkek mendili. Beyaz, bilyük, ke • 
ten ... Bunun bizim Malik beye ait ol • 
duğu muhakkaktı. Çünkü on be§ gün 
evvel, "lstanbuldan iki düzine getirt • 
tim,, diye cebinden çıkarıp göstermit • 
ti. Zaten bizim evde mendilin öylesi· 
ni kullanacak kim vardı? 

''Bahçeye koşup onu almak i&tedim. 

duruyorsun - Be herif, ne 
Korkulacak ne var ki? 

kadar adanıın var 
Bu 

? • 

Fakat o esnada hanımefendi seslendi. 
Tabit, yanına gitmcğe mecbur kaldan. 
Beş on dakika, onunla megul olduk· 
tan ıonra, bahçeye çıktım. Fakat men
dil yoktu. Müfide hanımın penceresi 
kapalıydı. Aliye harutnJnki açık • 

"- Eyvah, buldu! - dedim. 
"Boğulacak gibi oldum. Ne yapac.a· 

ğnnı şaşırdım. Rusyalı, bu yamyamın durak· 
ladığmı görünce, daha çok çırpınma
ğa başladı : 

- Be herif, ne duruyorsul)? 
Korkulacak ne var ki? .. Bu kadar a
damın var. Hepsi mızraklarını at
salar, pars da bağlı düşmanmuz da 
göz açıp kapamadan parça parça o
lurlar ! 

Yamyamlar reisi nihayet, Roko
fun istediği kumandayı vermek için 
ağzını açtı. Fakat tam bu srrad:ı 
T arzanm arkasına doğru baktığını 

görünce o da gözlerini o yana çevir 
di. işte o zaman yamyamın yüzü 
sapsarı oldu. Dili tutuldu. Vermek 
üzere olduğu kumandayı unuttu, 
titriyen dudaklan arasından bir kor
ku çığlığı çıkardıktan sonra arkası· 
na dönüp köyün kapısına doğru 
kaçmağa başladı 1 .. 

Yüzlerce yamyam da başbuğla
larının nedep. korktuğunu anlayınca 
acı acı hayRmşarak arkasından ta-

banlan kaldırdılar.. Yamyam reisi
nin ve yamyamların kaçmağa hak--
lan vardı. Onlar T arzanm baktığı 
yerde pek korkunç bir alayın yaklaş 
tığını görmüşlerdi.. Büyük may· 
munlann kralı Akut, o kocaman ve 
yürek yırtıcı arkadaşlariyle koşa ko
şa geliyorlardı. Her şeyi olduğun· 
dan büyük gösteren ay ışığı ile yam-
yamların yaktığı büyük ateşin kızıl 
alevleri bu korkunç hayvanlara da
ha korkunç bir şekil veriyor, ağızla
nndan fırlamı§ kcaman dişlerini par
latıyordu. Yamyamlar sürüsü Tar
zana arkalarını çevirip kaçmağa ha§
lar başlamaz, delikanlı Parsın ve 
maymunların o kadar iyi tanıdığı 
gür sesini titreterek bir kere daha 
haykırdı ... 

Y amyamlann korku cığlıklanm 
bastıran bu nara gümbürdeyince 
hem pars hem koca maymunlar ka
çan yabanileri homurdanarak kova
larnağa ba§aldılar. 

Yamyamlardan bir takımı bu 
düşmanlarla çarpışmak için geri 
döndü. Fakat korkunç canavarla· 
rm pençeleri altında parçalanarak 
yere yuvarlandılar. 

Pek az sonra yamyamlardan bir 
çoğu ölmüş, kurtulanlar da köyü br-
rakarak bayırlara, ormanlara kaçıp 
gitmi§lerdi. 

T arzan etrafına baktı. Arkada-· 
şı kara derili Mugambinin hen üz gel 
meyişine çok canı sıkılıyordu. Bir a-
ralık Akuttan kara derilinin ne ol
duğunu öğrenmeğe kalkı§tı. T arzan 
bir şeyden korkuyordu: Vahşi hay
vanları kendisi istediği gibi kullanı-
yor, hayvanlar uslu duruyordu. Fa~ 
kat onlardan ayrıldıkları zamanlard~ 
gerek maymunlar, gerekse para azı
yorlardı. Böyle bir azgınlık anında 

karaderili Mugambiyi yaralamış 
hatta yemiş olmaları hile ihtimal da
hilindeydi. 

(Devamı oo.r) 

"- Damat beyin yolunu kestirip de 
meseleyi anlasam mı? - diye &:isün· 
düm. -

"Ne yaptığımı bilmiyordum. Bir tür· 
lü karar veremiyordum: Susayım mı? 

Söyliyeyim mi? "İmdat!,, diye bağıra -
cağım geliyordu. 

"Halbuki evin içinde hiç bir değişik· 
lik yoktu. Küçük hanımlar, her za
manki gibi, kahvaltılarını ettiler. Anne· 
}erinin ellerini ö_ptüler. Adetleri veçhile 
terbiyeli terbiyeli oturdular. Onları öy
le görünce içim rahatladı. 

"- Yanılmışım! - dedim. - mu.hak .. 
kak mendili Müfide hanım görüp ~nuı 
olacak! 

"O gün Esma hanımefendi ilk defa 
dışarı çıktı. Birinci işi kızlarının odala-
1'mı yoklamak oldu. Köşe bucak araştır· 
dı. Menettiği romanları, Hastalığını fır· 
eat bilip okumUJ olmasınlar diye baktı. 
Sonra mutbağa girdiı diğer odalara göz; 
attı. 

f.Deoomı var) 
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RADYO 
tarANBUL: 

18,80 plWa dana mUl1ldai. 19,JO oocuP 
l&ra muaJ l. G&Up A.rcaı:ı, 20 RJ!at ve ar
kaA•ıl•n, 20,80 ömer !\iZ& taraımdan arap 
ıwa llÖyla,., le,'5 Satiye ve arkadqlan tıın.o 
tmdan Tllrk muaikili ve halk p.rk.ıl&n., aa. 
&t ayan, 21.115 Şehir tlyatroau dram kımıl 
.(Yerler), 22,115 Ajans ,.e Borsa haberleri ve 
ertesi g11.nll.ıı programı. 22,SO pWda llOlolar. 
opera ve operet. parçaları, 23 BOD. 

BDl·fN: 
18,M p.ıı ve piyano kon.aerl, 18,85 kitapla 

ra d&lr, koııtı§m&lar, 19,015 gramofon, 20,20 
piyano .mwıUtlal, 20,50 gttnQn aldalerl, haber 
ler, 21,15 eğlenceli ıam.er, 22,015 mwdld 
23,~ hava. haberler, ıpor vuaire, 23,815 
gece mU1ild.!1. 
BUDA.PEŞTE: 

18,315 nnıandlya cazband takmımm kon 
.ııerl. 19.215 konferam. 11,'3 piyano ~. 
20.20 kcm!eran1, 20,80 On1vmdte k.orolrvnun 
kameri, 21,.0 haberler, 22 çtncme orkutra
ar, :ıs hava 23,015 opera, orkutrumm kon. 
Berl, 2•.20 almanca haberler, 2',25 gramo
fonla danl muaildl!, 1,10 eon habet1er. 
Btnua'.IJ: 

ıt,OS gramofon, hava, kcmnra, 19,15 o 
da mualk1.sl, 19,50 gramofon, konteran.e, 20, 
215 ıanıa birlikle mandollD koJlleri, 21 kon 
!en.ııa, 21,llJ orkeatra kon.lerl, 22,10 kitapla. 
n. dair, 22,115 p.ıı koaHrt. 22,115 h&..a. baio 
btdet, llPOf' ~eMtre. 22,15() Gece Jtan.erl. 
23,80 almanca n tranm:zca haberler, U IOD 

~ler. 

LONDBA• 
18,()8 •eman ~ pt7UM) kouert, 18,JG ~ 

k..tra konMrl, 19,05 çc>C1ılr1•rm su:ıan• 

20,ocs m1Mlkl. 20,ü prlal&r.,. d&ular, 21.~ 
haberler, han. vel&lre, 21,815 orke9tra komeo 
rı, 22,SIJ !Um mUllldai, 23,015 pl,..ı, 2t,015 ha. 
va, haberler, lpOI' ve ııain, 2•,ao mk.tra 
konaeı1, 1,315 haberler, hava, l,'6 gramofon. 

BOMA: 
18,0:S haberler, hava., 18,20 one.tra koo

eerl, ıs.~ haT& ve kıt haberteri, filr1-, 
20,10 ııpor, !rauuıca turtmı prope.pndum. 
yabaıcı dl.Derde habn1er, 21,10 haT&, haber 
Jer, 21,S:S ı.,tzm haberleri. 22.o«S Bm!Dden 
naklen mu.sild, 22,!50 JuıafwaM, 21,05 ors 
koD.leri, IODl'& keman kouert. 2.,0G habere 
Ier, hava, 2•,20 ISan.a mulldlt. U,815 B&rt ne 
myotereken daı:ıl muafldat. M,IS5 haval&r, 

-Nöbetçi eczaneler 
Bu akp.m tehriD DSQbW.tf ...Uerinde 

nöbe~ ec:ADet.r pmlardlr: 
tatanbul clheUndeldle.r: 
Eminöntlnde '(Mehmet Xblm)', ~ 

ta (Asador), KUçtlkp&zarda (Necati .Aho 
met), EyUpte (KUlt&f& Arlf), ~ 
(Hamdi),~ (Kemal), Sam&tıo 
yada (Rıdvan), Şe!ız&debqmda (Hamdi), 
Aknr&yda (Şeref), Fenerde (JlmB,adSa), 
Alemdarda (E,re! Metet>. Belarlce,d• (İeo 
tepan). 
Beyoğlu clbetmdekfler: 
lltıklll caddutade (Ka.t.kmtç)', TUltlek• 

k&ldtrımd& (Vbıkopulo), Galat&d.a Kerkez), 
Ta.kaimde (Kemal Rebill), Şi§Ude ·(Şark 
merke.z), Hukllyde (Barbut), Kamı.p&p.d& 
(V&.lı!), BeJ1kt&ft& (NaD Halid), Bar17erde 
•Aaf) 
OıkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler. 
üıkUd&rd& (İmrahor), Kadıİtöy, Modada 

(Koda), Bllyükadada {ŞiD&ll Rıza), Hey• 
bellde (Halk). 

TIYA'1BOLAB 

TF.PEBAŞI DRAM KISMI 
Bugtln tatil &11n1ldUr 

Fruaa~ 
Opem loıam 
~ aat 20,30 da 

DEL! DOLU 
Yuaıı: Ekrem Reff l 

e .. t.Uyen: Cemal Re§it 

lllf••~L.&• 

BEYOCLU 
11.UlAT • Kızlar mektebi veclnayete 

harp 

rca • Türk tnkılAbmd& terakki 
hamlelert 

ııo:ı.1:& • Sevifmek arzu.u 
lPml J Son cuuaıar 
SA&ABJ"A 1 Geceya.rm yıldızı 
YJLDJZ 1 Roae Marle 
ıtUKER 1 Za!er yolu 
~ 1 Z&fer g1lııU 
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lstanbul Levazım ·Amir
liği Satınalma . 

, Komi s yon u ilan 1 arı 
. ' 

latanbul Levazım imirliğine 
bağlı müeueaat ile lstanbul ve Ça· 
nakble müstahkem mevki lromu
tanhklan kıt'ab için lmdmlacak 
1400 ton kadar buğdayın km:lmJ • 
muı 15 mart 937 pazartesi günü 
aaat ıs de Tophanede SatmaJma 
komisyonunda kapalı zarfla eksilt- ' 

meai yapdacakbr. Hepsinin tah 
min bedeli 8998 lira 60 kuruıtur. 
ilk teminat 674 lira 90 kunqtur. 
Şartnamesi komi.yonda görülebilir. 

latanbul için ayn ve Trakya için ay
n fiyat verilecektir. isteklilerin iha· 
le saatinden bir saat evvel kanuni 
veaikalariyle beraber teklif mektup· 
)amu komisyona vermeleri. (1073) 

Ordu hastahaneleri için muhte· 
lif eb'atta iki yüz otuz sekiz bin üç 
yüz metre patiskanın kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılmadığından 1 O mart 
937 çarıamba günü, saat 14,30 da 
lstanbulda Tophanede Satmalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltme-

si yapılacaktır. Hepsinin tahmin be· 
deli doksan üç bin yüz lark iki lira· 
dır. ilk teminab befbin dokuz yüz 
yedi lira on kuruştur. Şartname~i 

dörtyüz altmış altı kuruş mukabi -
linde isti yenlere verilir. Nümunesi 
komisyonda görülebilir. Her boy 
için ayn fiyat verilecektir. lsteklile· 
rin kanuni veıikalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(371) (1212) 

MILLt MÜOAF AA VEKALETi DENiZ MERKEZ SATINALMA 
KOMiSYONUNDAN: 
1 --:- t mart 937 tarihinde yapılan müııakaaa.sına ..ru::,i zuhı.a elmiyen 

(108.802) kilo miktannda ve 20.00 O lira tahmin bedelli "galvanizli vt: 
ıiyah saç levhalarla köşebent ve perçin çivisinin) pazarbkla eksiltmesi 15 
mart 937 pazartesi günü komisyonumuzda saat 14 de yapılacaktır. 

2 - Ekailtnıiye ıirec:elderin 150 O liralık teminat mektuplan ile teabit 
ol1m111 IÜD ve aatte komilyonumuzda hazır bulunmalan ve şartnamesini 
görmek ilti,.ı.m latanbulda Kuı ID?&fa Deniz Levamn Satmalma ko· 
milJıı_. ft Anlıranda Velrilet bin uında müte19kkil komisyonumuzR 
miiracaat etmeleri. (1162) 

1 ~ • 

Teşkilatı Esasiye 
Kanunu müzakereleri 

Arkadaşlar; inkılap yapmak büyük 
bir iştir. Onu sağlamlaştırmak, onu 
kadar büyük bir iştir. Onun istikba. 
lini hazırlamak ve korumak da on
dan daha. büyük bir iştir. 

Biz Tilrk çocukla.rm.m istikbalini 
mes'ut yapmak için bugün ya.pılma.sı 
lılzmıgelen her fedakirhğı yapaacğız. 
(Alkışlar). 

Muhiddin Baha Pars (Ordu) - Ar. 
kada.şlar; ben teferrüa.ttan bahsede. 
cek değilim. Yalnız bir sevincimi söy • 
Uy~eğim. 

Atatürk' bize iyi bir vatan verdi. Bi
zim imanlarımızı nefsinde ve muhitte 
t~celli ettirdi. İstikb~limizi temin i. 
çin lAzım olan umdeleri fırka progra.. 
mma koydu. Fa.kat öyle za.nnediyo. 
rum ki, şimdi öyle hatırıma. geldi ki, 
bunları kif l görmedi. O dıı. bizim gi
bi, biliyor ki, insanlar dünyanın en 
büyüğil dahi olsa, on sekiz milyon 
millettaşın ve bütün dünya onun ha. 
yatı üzerinde toplansa da insanlar fa. 
nidir. AtatUrk de olsa bir gün ölebilir. 
Çok temenni ederiz ki allah bi:ıe o 
günleri göstermesin. Fa~t istikbale 
bakarken ve bugün bütün dünyanın 
şuıiş iç.inde bulunduğunu du.ştınerek, 
ya.mı benim milletim de biribirini bo. 
ğaca.k bir hale gelir, yani bir İspanya 
olursa. ben kabrimde rahat edemem, 
demig ve bunları bir kitabı mukaddes 
halinde Teşkllltı eauiye kanununa 
koymağa karar vermiştir. Diyebilir· 
siniz ki madem ki fJTka. programında 
vardır, buna ne lüzum var? Fırka. 

programına koymakla bUtUn milleti o 
fırkaya girmeğe davet et.mlş değil. 

dir. O bugüne kadar ba§ka fırkaların 
teşekkiilUne de müsaade eti. Fakat 
dünyaya baktı ki artık bu fırkalar 

bu TUrk Milletini dahi batırabilir. 

Teşkilatı Esasiye kanunun& bunu 
koymakla bu uındeleri, bu memleke. 
tin mUebbed hayatı için esas tttiha.z 
ettiğimizi evlltla.rımır.a da illn etmiı 
olduk. Yarm bir hitk6met teşeklrlll e. 
der de on sene yirmi 11ene BOnra. bir 
meclh~ gelir de TeşkllAb Esasiye Ka
nununun bu maddelerine dokunmak 

isterse içlerinden bazılan sen ne ya. 
pıyorsun ..• AtatUrkUn koyduğu esas. 
ları sen nasıl boza.bilirsin diyebilir. 
Ve Millet ne yapıyorlar AtatürkUn 
koyduğu esaslan nasıl bozuyorlar? 
diyebilir. Ben bu maddelere TUrkUn 
v~ istikbalinin !lgorta edilmiş oldu. 
ğunu görUyonını. BugUn Atatürk 
böyle istiyor, ne diyorsunuz? diye 
sorsak, on sekiz milyon Tnrk mUtte
fiken Teşkilatı esasiye kanununun bu 
tadil edilen maddelerini kabul ediyo. 
ruz diyeceklerdir. AtatUrke bu müna. 
sobetle de ebedi minnet ve şükranla. 
rı:mı a.rzederim. 

Halil Menteşe (İzmfT) - Arkadaş
lar, 7.8Jlllederim hepiniz kabul ederal. 
niz ki TilrkUn tarihini ve Cumhurt.. 
yet Halk fJTka.smın umdelerini ve 
hizmetlerini exalter etmek lizımge. 
lirse hepiniZln üstündeyim demek i
çin çok preta.nsiyö obna.k lbımgelir. 
Fakat hiç birinizden de aşağı kala. 
mam. 

Bunu söylemekten maksadım, ar. 
kadaşlarmı, benim bu faydalı mtlzL. 
kereyi talırik edişime cevap verirken, 
biraz TUrkün tarihi üzerinde heye
canlı ve milliyet prensiplerine temM 
ettiler. Bunlarda hiçbir ihtilatımı.z 
yok. Arzettiğim gibi onlan e::ııı:alter 
etmek liznngehıe ben hiç birinil'.derı 
aşağı lCalma.m ve bu kUrsUde muhtelif 
vesilelerle bunu ifade etmişimdir. 

Teşkilatı esasiye encilmeni başka. 
ru Şemseddin GUnaltay (Sivaa) -
Bunu size söylemedi\'.. 

Halil Menteşe (Devamla) - Şu 
müzakereyi tahrik ettiğimden dolayı 
çok memnunum. ÇUnkü vaziyet tama. 
men sarahat peyda etmiştir. Benim 
endişem şudur: Devletçilik kelimesi. 
le devletin ~ekli beyan ediliyor ve 
dvletçilik aleyhinde propaganda. ede
cek ol:ınlar ~li devleti tağyir etmek 
cürmü ile takip edilecek, sarih. Yal. 
ruz end~ ettiğim nokta Teşkilatı e. 
sasiyenin diğer prensip1erile bunu na. 
sıl telif etmek kabildir. 
Maahaza vaziyet sarahat peyaa etmiı ve 
ben bu mUzakereyi tahrik ettiğimden 

~ 
dolayı çok mahzi1.z olarak kürsüden ay- ru olduğuna kaniim. Pekall, '~atar 
nlıyorum. memlekette san'atkar olacak. fabrı tin 

Gl REFET BELE (İstanbul) -Ar· olacak kimse bulunmana aıeırılek;uı:ı· 
kadaşlar; bu sabah ben takririn metni- ihtiyacım tatmin edecek tüccar bu rrit1 
ni ve encümenin mazbatasını okuıdu - mazaa bunu kim yapsın? O batde ·,ede\'"' 
~ b 1 d b . d h . . "h . k 1. tabıl gum zaman, aca a sene er en erı e • e venını ı tıyar etme azım, ·]catiıl 

vam eden ve fırka programı, Hükümet let yapacaktır. Binaenaleyh bakıd ı;ııı 
programı şeklinde tatbik edilegelen bu kar~tsında ne kadar inat. dilersek e e glS
umdeleri devlet proıranu haline ifrağ bugünün zaruretler • bizi bak yoluna ya .. 
etmekle ne kast ne menfa.at kastedildi - türecek ve yaşıyacaktır veyahut ~iıt 
ğini düündüm. Menteşe saylavı bu hu- hut da yaşamıyacaktır. Buna bll" 

sustaki fikirlerini döktü. Kütahya say- yoktur, bu böyle olacaktır. yaln~: fle
lavt da açık ıurette izah etti. Her iki - günkü zaruretler devam edecek aıı et .. 
sine ide teşekkiir ederim. Bilhassa esas sele bundadır. Belki bugünün ı;aru~eıt' 
te§kı1ltı~ anayasanın değişmesi me - leri devam etmiyecek, belki yar; ba • 
selesinde biz reylerimizi verirken, ka - şecektir. Mesele yalnız ekonornı radJ 
naatlerimizi tam olarak edinmeli ve ona krmdan mütalea edilseydi ben b~ ara· 
göre reylerimizi vermeliyiz. Bizi uzak • Fırkanın bu umdeyi !devlet umdest Jta• 
tan seyreden, on yedi milyon insan var- sına sokmasmasmı teklif edece~ ğil • 
dır. Kelime bekelime ne istediğimizi kat mesele yalnız bundan ibaret ~afi 
anlatmalıyız. Çok defalar kelimelerin dir. Bizi devletçilik yolunu ara ısuıı 
manaamı anlayamadığımız için biribi • sevkeden §ey velev mahzurlu ld: bııi 
rimizle kavga ederiz. Eğer kelimelerin şimdiye kadar tuttuğumuz yo \'ke • 
manasmı iyi anlarsak aramızdan kavga bu yolu muhakkak ararnağa ıe ... r ce-
kalkar. decek ~eyin burada kema 1 ,efl" 

Sonra Kiltahya saylavı bir §ey daha retle ve §evkle reyimizi kullanmağa. -~ı 
. d ~una ~ 

söylediler; bu anayaaalda her kelime - kedecek kadar müsbet ol u~ ıcl ha ft' 
nin tarifi için uzun boylu satırlar yazı- değilim. Hepimiz biliyoruz kı a 
lamaz, anayasa bir mecelle haline soku- ker meselesini halledemedik. • ka!f • 
lamaz, onu buradaki münakaplar vazıh Bugün bir sınıf mücadele~ı illet' 
bir halde çıkarır ve herkese anlatır. Şim- sındayız. Milletimiz sınıfsız bır d'!113ıı· 
di anlıyorum, hükmet programını dev - tir. Fakat bunu dernek ka.fi deği~ .1r. 13ıı-
1 1 d. Al d d B f1 labilırtZ· ete ma e ıyor. tı um e var ır. u gün smıfsız, yarın sını ı 0 a ım gt' 
altı umdeyi ben de edebiyat yapmaksı - nun önüne evvelden geçmek 1 ~ preıı· 
zın, gözden geçireceğim. Hepimiz cüm - lir. Bu noktai nazardan pek vaz oıeO:S ' 
hurlyetçiyiı:. Hiç !Üphe yoktur ki bu sip olmak üze:e, cenabı hak bu ınteıcet 
memlekette hemen hemen herkes milli- lekete göstermeslıı, yarın bu rrıt~n:rı e
yetçidir, milliddir. Bahusus amele en zengininin elindeki tekmil serve 

1 
'tttl$S 

başta olmak üzere miliyetçidir, millici- tinden giderek karnının ~ç. k~1;u11e'J 
dir. Belki başka memleketlerde işçiler için bugtin fakirin zaruret101• • eJcorı"' 
milliyetçilik fikrinden uzak kalmıştır. Hlzımdır. Onun için ben r:~ıaı~~ğrudJtl 
'~kat bizde onlar hepmizden fazla mil- mik noktayı nazardan degı '. ı;arcııtı' 
1. ·d· M ·· f · • · ·k · • noktaı na , ıyetçı ır. ontro za erını tramvay ame- doğruya polıtı , sıyası .. .. k bıtr' 

lesi gözleri yaşaıarak anlatır. Tramvay· memleketim.in atisini duşunere : ·~"'· . dan ıstır_. 
daki biletçi Hatay dediğimiz zaman göz rada kat'i bir kanaatle, vıc cafı"'• 
teri yaşarır. Bunlar çok güzel şeyler . ti ile, muvafık olarak kullanab' ,aıiltl' 
d . . • _.;1 k yalnız ır • 
ır. Buna ılave ~ece balı•et 

Uiklik: Laikliği bu memleket ga • vardır: Mente§e arkada~:mın o1c ıııU ' 
yet iyi anlamııtrr. Bahusus bu mem - tiği toprak meselesi bence de ç 
leketin dini olan islamlrk, gayet iyi ıdil- himdir. 1 insaıJı~ ıünlilürse laik bir dindir. Geriye kah - Bir defa her şeyde.n e;ve 'O·r tar.I-

.. birndır .µ1 t" 
yor Halkçıhk. Bilmem eğer halk • noktai nazarından mu · ıııar fi 
çrlık demokrasi demekse esa - ta sürülmiyen yığın yığın topra dı"-ı içill 

gı~ otına 6 • 
sen bu, cümhuriyetin ruhunda münde • ken, bir tarafta da topra Jcadar 

bunlar ne aıet 
miç bir şeydir. Halkçı olmıyan bir cüm- aç kalan insanlar - . ok kÖYl • 
huriyet esasen bir cümhuriyet demek dırlar, bilmem - var •.. Bırç ğı olırı' ~ 
değildir. gö~ilm ki, kendilerinin topra_ toJ'r' 

Vaktile muhtelif §ekillerde cUmhuri- dığı için - dikkat buyurun bark 5'' 
1 amele·ı· olmadıkları halde, e .. :r ı • .:.ıJt!e yetler vardL Esnaf cümhuriyet, Vene- " d cıv.. ,.uı , 

dikte olduğu gibi .. fakat bunlar doğ - bibi bulundukları. bal e, fiangi ıı;seııı,ıı 
rudan doğruya başlarında bir hUküm • gidip amelelik edıyortar. ğına n•'" t>Of 
dar olrnıyan oligarşik bir idareden baş- leketteyiz? Nüfusu topr~ taraftan P' 
ka bir •ey deg~ildi. az olan bu memlekette bır .... ftaf1 tO , 

,. d.~ er ta•.. rıl' 
tnkılapçıhk, yeryüzünde bir devlet topraklar dururken. ıg lan jrı9' ıı 

var mıdır ki b:n olduğum yerde aap- raksızlık yüzünden aç t<a. 0aıar~ ..... . .. noktaı 1 bl• 
landım, kalacağım. Buradan bir adım bulunsun. Bu, sıyası 111ese e dıl' 
ileri gitmiyeceğim desin. Eğer inkılip - bir miitalea değildir. Agrer. nazarın 6• . tık noktaı g 
rılık bir evolüsyon mukabili ise her dev- çok yerlerde ınsan . 11ardat1 . ...ı 
,. v. k' . • noktaı n . atır 
let inkılipçıdrr. Eğer inkılapçılık re • degıl bel ı sıyası ıııeselesı; ıJd 
volüsyon mukabili ise hiçbir hükmet rülmüı. belki merham~t diltııittır· ·ti 
revollisyonist olamaz. İnsanlar en kısa görme meselesi telakk1 

•• e de bir atı 
ıesının 

yollardan kendilerinin teşkil ettikleri ~ebeple toprak mese ttır• ta• 
ekseriyetle, Meclis tarafından, kendi görme meselesi olması 9ar urıda yal'~.i' 

. .. . e l{anun · .. e "' 
arzulannr tatbik cldaler. Her devlet in· Teşkılatıesasıy iyesı.· 

ktlapçıdır. Binaenaleyh bizim memle • cak tadilatın heyeti ul11~:rettir· ı.J-• 
ketimiz niçin yerinde sayacak ki, niçin söyliyeceklerim bundan 1

1 şUl'~U 'tef 

Yerinde sayması hatıra gelmiştir ki O· DAHtLtYE v&l{!L da~ar: ta• 
arka a~ 

na inkılip vasfını ilave etmek lüzumu- YA (Muğla) - Sayın da yapıısc ~ 
nu hissedelim? Fakat öyle olmasını is- kilatıesasiye Kanunun ada~ıarttıl1rıil~ 
terseniz hiçbir itirazım yok. dilat üzerinde sayın ark 01 çolc b f' 

.. taleatarı t<lcure 
Geriye kaldı devletçilik. Zannedi • metli fikir ve mu k te~e ·de•li" 

Yorum ki şimdi işin en canlı ve en mü- bir dikatle dinledim· ço t bir 1 .. ıı{iıı' 
. . umum ~ördU• 

him noktasına geldik. yandır ki partımız . İŞ· v 

Arkadapmız Şükrü Kaya uzun ve ifadesini buraya getırm ·ye ısıt" 
güzel izahati arasında, ""Ok güzel bir lif manzara budur. k pırtı ı.rt~ :s •1 gere o..-
da söyledi. Günün ihtiyaçlarına uy • Gerek müstakı ve . . tatıı tinde 

bu 19ın ... rıa• 
mıyan, ben ilave ediyorum, vaziyeti lduy sup arkadaıtanmıs . rıdiği 11-· .., 1rıı"' 

da getırı . ıııs•- , 
mıyan duyacak kadar zekası olmıyan ve tam zamanm . ?t{echS tı" 

her millet, yine bu vaziyette olan her bulundular ve Bü~ülc v~ ıııillet~rti • 
insan gibi sukuta mahk<imdur. Bugün- da bunu teyit ettıler. do1•>'1 rılııı.1" 
kü şekilde, bugünkü ekonominin icap nu söylediler. :Su?~a~ir itle JıtS'u 
ettirdiği ihtiyaçları duymıyan bir mil - mizin lüzumu ve ıy~ ıaıııo· ) 
let, değil urun seneler, saatlerce bile za çıktığına ınüftebı;~,nf fJllf 
yaııyamaz. ihtiyaç birkaç sut sonra L A 
ona hakikati göstermeğe kafi gelir ve -----.-f~:;O~ B İ I 
aonra onu doğru yola sevkeder. Bu.. T 1 sllP' ıısl 
gün ekonomik ihtiyaçlar olabilir. Fakat Dr~ iJo!5A:.atıklırıtıa. :P" 
bir bugün var bir de hayatın daimi §C • Tifo ve par:uıfo h ·ıııao tUo tfe' 
killeri var. Hayatın daimi şekillerini idil- mamak için ığıı:daıı 11 ~f.. 
şündüğümüz zaman benim çok genç landır. Hiç rahatsızlık' 55 JCf• 

. . ..rutu•ı.ı 
yaştanberi duyduğum bir kanaat var. ıı •• ~k:e:s~a~ta~b=ı~Jı~r.~ll'ı·~-......... 
Bir devlet tUccar, bir devlet aan'atkar 
olamaz. Ben bugün dahi bu fikrin doğ-
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COCENIN AŞKI 
------~--------------------ıa b' b. ,__ . ,. . ıç U' zaman bu -dar yakın değıl-

lc lttiz. Sizden nefret ediyorsa hemen 
a~. aksi talddirde kendinizi ölmüt 

'->'abilirainh:. Eğer ona bir iyilik ya
!~l'lanız, aize tükran borcu bealiyece. 

~lli tannetmeyin. Meseli, ayni arka
ta. !lnı. bana, Faustayı ölümden kurta
b· l'lk Ve onu emin bir yere gotürdüğü 
\ır 1ttada, Faustanın kendisine mü. 
l3 C!tırrıcı bir tuzak huırladığnu anlattı. 
tc:~n sonra gelin de ona itimat gös-

- :Bunları öğrenmek istememde bir 

:cbtp var, mösyö dö Pardayan ı Pren
b cı Fa usta bana müthi§ bazı ifşaatta 
d Ulundu. Bu sözlerine ne dereceye ka. 
t'ar iti~t caiz oıduğunu bir türlü kcs-
ırCtııiycSrum. 

, .. - :Pausta hiçbir :zaman basit bir şey 

1°Ylcıncz ve yapmaz. Ayni zamanda ya 

d~rı ?- aöylemcz. O sadece herıeyi ken-
1 törüılerine uydurarak anlatır. Bu 

'° dcıl.cr .hakikate uymazsa kabahat onda 
iıldır. Çünkü onca bu doğrUdur. 

10 
l>on Sezar, böyle teker teker sualler 

.... l°lnakla, hiç bir fikir elde edemiyece.. 

~:i an~~:arak Faustayla yaptığı görüı
la~i butun tcferriiatile Pardayana an· 

ağa karar verdi ve: 

ca;;- 1'4adam Fausta bana inanrlmıya. 
'Öyj •~rl, ve hayale gelmiyecek bir §ey 
tid ~dL ltcndinizi aıkı tutun çünkü 

Ua~'Y~tiniz sizi sarsabilir. Madam Fa
~or kırrı olduğumu iddia ~diyor bili-

lıluıunuz?? Kralın oğlu ı 
Bu .. 

trı.d 10~lcr Pardayam hayrette brrak. 
an~· :Bılikia onun likayt bir tavula 
lirıcJt.t ettiğini gören Don Sezar hayre-

n dona kaldL 

~;. lıli~i~ olmasın Don Sezar? Ben 
ltıcn ll •ızın çok yüksek bir aileye 

ıup olduğunuzu her zaman dügün. 

mü~tüm. Sizin asil bir genç olduğunuz 
bütün hareketlerinizden belli . 

- Asil olabilirim şövalye, fakat da
marlarımda kral kam cereyan ettiğini 
ve bundan daha müthiş İspanya tah
tının varisi olduğumu da iddia ede. 
mezsiniz ya? Ben bundan çok uzağım. 

- Muhakkak veliaht olduğunuzu 

iddia etmiyorum. F.:kat bu imkansız 

bir şey değildir ve emin olunuz ıt siz 
bugün İspanya tahtını işgal elden a
damdan çok daha iyi ve daha asil bir 
kral olabilirsiniz. 

Don Sczar, Pardayanın yüzünden dü
tüncelerini okumağa çalı~arak: 

- Bu saçmalara inanmam icap etti. 
gini mi söylemek istiyorsunuz? 

Diye sordu. Fakat Pardayanın yü
zünde, ifade etmek istediği manadan 
başka bir mana göremcidi. Bu anda Par 

dayan Faustamn sözlerine inanc!ığmı 

ihaaa etmek istiyordu, nitekim bu sÖz· 
Jcrile de ifade etti: 

- Neden inanmıyayrm? 
Diye sordu ve garip bir tavırla ilave 

etti: 

- Bunlara siz de bir aralık in.anma. 
drnız: mı? 

Don Sezar mertçe: 
- Evet, dedi, itiraf etmeliyim ki 

biran için kralın oğlu olduğuma ir.an
dım. Fakat ldüşündüm ve şimdi: 

- Şimdi? 

- Bu iödianrn saçma olduğunu .an-
ladım. 

- Doğrusu ben bunu hiç de saçma 
bull'ilu;:orurn. 

- Belki iddianın esasında haklı ola. 
bilirsiniz. Fakat benim nazarımda bu 
iddiayı saçma kılan §ey, gayritabii ah
val ve teraittir. 

- Anlamadım. tzah ekler misiniz? 
- Mesela kralın ve temiz bir kadın 

• 

·~ 
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karıı relmek üzere kapıyı görür bir va
ziyettıe oturdu ve genç kızlar onun sa. 
kin ve emin tavrını görünce, kenclilcri
ni emniyet içinde hissettiler. Sanki 
muhafualanna bir tabur silahlı · asker 
tahsis edilmi,tt 

Küçük Juana ev sahibesi sıfatile bu 
a$İl misafirini ağırlamak için hizmetçi
ye gizlice, şarap vesaire getirmesini cm. 

retti. Juana onun ,araba karıı zaafı 

olduf unu öğrenmişti. 

Paıidayan kendisine gösterilen bu 
umimt iltifattan dolayı son derece 

mütebaaais olduğu halde hiçbir şey 

söylemedi aade~e tebessümle mukabele 
etti. Fakat bu tebessüm o kadar sa-

mimiydi ki Juana binbir teşekkürden 
bile bu kadar memnun olmazdı. 

Pardayanın ilk işi Şikoyu sormak 
oldu: 

- Ya dostum Şiko? ıdedi. Onu gör_ 
müyorum. Nerede Acaba? 

Juana kurnaz bir tebessümle : 

- Şiko gibi değersiz bir adama, 
bu dost likabıru ciddi olarak mı veri
yorsunuz? 

Pardayan ciddi bir tavırla cevaP. 
verdi: 

- Sevgili yavrum. Emin olunuz ki, 
hürmete liyık bir şeyle alay etmek 
kat'iyyen adetim değildir. Mademki O· 

na dost diyorum, demek ki hakikaten 

dostumdur. Benim pek az kimselere 
bu lakabı verdiğimi nazarı itibara alır. 
sanrı, Şikonun bu dostluğa ne kadara 
layık olduğunu pekila anlarsınız. 

- Fakat o ne yaptı ki, sizin gitıi bir 
a~am ondan bu kaldar siuy:şle bahse
diyor? 

Pardayan ,araptan bir yudum i~tik
ten •onra, muammalı bir tavırla cevap 
verdi: 

- Size söyledim: Şiko bir kahra. 
mandır. Eğer daha fazla tafsilat c.Jmak 
istiyorsanız sabredin bir iki gün içinde 
size, onun nc1er yapmış olduğunu an
latının. Şimdilik hak:katen dostum 
ollduğuna inanın ve şu sualime cevap 
verin: Nasıl oluyor da onu mcydancia 
göremiyorum? Ben sizin de ona öost 
nazarile baktığınızı .zannediyordum. 
Yoksa öyl~ değil mi? 

Juana, bu son cümle içinde gizli bir 
istihza varmış gibi kaldı. Fakat bun· 
dan eınin değildi. Çünkü Pardayarun 
yü.zürıide öyle şaşntıcı bir tebessüm 
ve mana vardı ki, neler düşündüğünü 

anlamak imkansızdı. Bunun i5in bir 
çocuk saflığı ve samimiyetlie cevap 
verdi: 

- Canımı sıkıyordu, kovdum. 
- A ı .. Bir kabaaht mi iıledi? 
- Hayır senyör dö Pardayan. yal-

nız ... Aptaldır. 
' - Aptal mı? •. 'Şiko mu? İ§te beni 

inandıramıyacağınız bir §ey. Bilakis, 
o gayet ince ve zeki bir çocuktur, hem 
de, yanılmıyorsam size ıçok bağlıdır. 

Ümit ederim ki onu büsbütün kov
ma!::lınız ve pek yakında onu tekrar 
burada göreceğim. 

Juana güldü: 

- Merak etmeyin, davete lüzum 
göstermeden kendiliğinden gelir. O. 
nu kapıdan içeri ayak atmaktan me
nedersem, pencereden giriyor. Ben iz· 
zeti nefsini bu kadar kıran bir adama 
rastlamadım. Mösyö dö Pardayan. 

Padayan hoş bir kahkaha atarak: 
- Belki sizinle öyledir, dedi. Ma. 

amafih buna pek de güvenmek doğru 
değildir. Zannediyorum ki, sizden baı
ka birisi ona ayni muamelede bulun
mağa. kalkarsa Şikonun pekala izzeti. 
nefsini müdafaa eder. 
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---------·-------------.......------ Vakia biraz dik kafalıdır fakat 
bu gururunldan değildir. 

- Hiç zannetmiyorum. 

Juana hayret ediyordu. Sir dö Par· 
dayanın birçok düşünceleri onun et
raftan duyduklarından bambapraydı. 

Fakat onu en fazla hayrette bırakan 

gey, Pardayanla temas ede ede nihayet 
onun gibi düşünmeğe başlamış olma. 

'aıydr. 

Parldayan onun ses çıkarmadığını 

görünce devam etti: 

.;_ Size şunu samimiyetle söyliye
yim ki, Şikoyu hakikaten göreceğim 

geldi. Kabahati ne olursa olsun onu 
affetmenizi rica ediyorum. 

Tahmin edileceği veçhile, Juana 
Pardayanın sözünden çıkamazdı. Bu
nun için zavallı cüce yalnız affedilmek. 

le kalmadı, fakat ayni zamanda bu
lunması için hizmetçile~ emir verildi. 
Fakat Şikoyu bulmak kabil değildi. 

Pardayan, cücenin ufacık gizli Oda
sında olduğunu anladı ve ısrar etmedi. 

Bir taraftan kızlarla konuşurken, 

diğer taraftan da hiç belli etmeden, 
geciken don Sezan merak ediyordu. 
Tam bu sırada genç erkek içeri girerek 
onu meraktan kurtardı. 

Jiralda, nişanlısının ailesi hakl.cnda 
malumat almak üzere prensesin evine 
gitiğini tahmin etmişse de, bu hususta 
hiçbir şey söylememişti. 

Zaten Pardayan da bunu sormuyor, 
hatta Don Sezann ademi mevcu'aiyetL 
ni imayla dahi, merak ettiğini göster
miyordu. Çünkü, onun ni~anlısını teh
likede bildiği halde gitmesi için çok 
mühim bir sebep olması icap ettiğini 

biliyordu. 

Don Sezar ona, nişanlısına göz ku. 
lak olmasını rica etmişti. O da, onu 
himayesine almıştr: Vakia, kendi ken· 

ldine, onun nereye gidebileceğini merak 
la soruyordu. Fakat bu merakını genç 
kızlara göstermek istemiyordu. 

İşte bunun için, Don Sezann geldi
ğini görünce, son derece sevinmit ve 
onu, yalnız sevdikleri karşısında yü. 
zilnde beliren bir tebessümle karııla· 
mıştr. 

Don Sezara gelince, o da, dostuna 
içini dökmek ihtiyacını büyük bir pd
dctle hissediyordu. Çünkü baıına ge. 
len şayanı hayret maceranın içinde 
büyük bir esrar olduğuna kanaat getir
miş ve Pardayan gibi müthiş bir zek§.-

ya malik olan bir adamın bu maceranın 
esrarlı taraflarını meydana çıkaucak 

kabiliyette olduğunu takdir etmişti. 

Don Sezar yeni dostuna herşeyi an. 
latmağa karar verdikten sonra, nİ§an· 
]ısını yalnız bırakmadığı için Juanaya 
hararetle teşekkür etti ve Pardayanı 

kolundan tutarak, haşhaşa konuşabile
cekleri bir odaya sürükledi. Oralda hem 
rahat rahat konuşabilecekleri, hem de 
genç kızların bulundukları odanın ka. 
pısmr görebilecekleri bir yere oturdu
lar. Çünkü Don Sezar her şeye rağmen 
- nedense - Jiraldamn bir tehlikeye 
maruz bulunduğunu hissediyordu. 

Karşı karşıya koltuklara oturunca 
Don Sezar hiç vakit kaybetmeden söze 
başladı: 

- Mösyö ldö Pardayan, dedi, biliyor· 
musunuz ki. bu gece girmiş olduğumuz 
ve ni§anlımı bulduğumuz ev ecnebi 
bir prensese aittir? 

Pardayan bunu herkesten daha iyi 
blidiği halde hiç bozmadı ve hayret et. 
miş gibi bir tavırla cevap verdi: 

- Olur şey değil 1 Bu tcferrüattan 
kat'iyyen haberim yoktu. 

- Bu prenses benim doğuşumdakl 

esrarı bildiğini iddia ediyor. Bunu me• 
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rak ede~k kendisini görmeğe gittim. 
Pardayan ağzına doğru götürdüğü 

prap bardağını birdenbire masaya bı
rakarak hayretle sordu: 

- Siz Faustayı mı gördünüz? 
- Evinden geliyorum. 
Pardayan hiddetle mmldandı: 

- Hay şeytani Korktuğum ıey ba. 
ııma geldi. 

Don Sezar tecessüsle sordu: 
- Demek ki onu tanıyorsunuz? 
- Evet bir parça. 

- Genç bir kadın.. Yaşı kaç? Belki 
yirmi, belki de otuz. Burası malUm de
ğil. Gençtir, son derece güzeldir ve .. 
Herhalde bunlar nazarı dikaktinizi 
celbetmiştir zannederim. 

Pat1dayan bu sözleri söylerken, genç 
erkeğin gözleri içine bakıyordu. 

Don Sezar hafifçe başını eğdi. 

- Evet, dedi. Gençti ve çok güzel 
bir kadnıdır ve bu da hakikaten nazarı 
dikkatimi celbetti. Fakat nasıl ahlakta 
bir kadın olduğunu öğrenmek istiyo-
ıum. - ·--- Son detece zengin ve servetile 
mütenasip derecede alicenap olduğu 

ı;öyleniyor. Arkaldaşlarımdan birisi, o. 
nun, kulübesinde bir saat istirahat et
tiği bir balıkçıya bu misafirperverliği
ne mukabil, yüz bin liralık bir elmas 
gerdanlık hediye ettiğini, gözlerile 
görmüş. 

Don Sezar hayretle bağırdı: 
- Yüz bin kere, olur §ey değil. 
- Evet böyle alicenaplıkları var. O. 

nun son derece kudretli olduğu da söy
leniyor. Meı>cla onu çok iyi tanıyan 
ayni arkadaşım, onun. Fransa tahtına 
çıkmak üzere bulunan zavallı Dük dö 
Gize istediği gibi Umitl~r verdiğini ide 
ıöyledi. Sefil bir halde ölen zavallı 
kral Hanriyi gene o, tahtından devirdi. 

O bunlarla da kalmıyor ve %aınanıı1 
. .. . hiiküındarı en haşmetlı ve en muthıt da 

olan Papa Sikst - Kenti bile tahtın 
Fifpi ve titretiyor. Burada da, kralınız 1 

1 r o an 
ondan daha kurnaz ve kuvvet ~ bi-
başengiztörü Espinozayı lda eıınd~ de 
rer oyuncak yaptığını görsem btÇ 

hayret etmiyeceğim. 

D S b 1 b.. "k bir dikkat on ezar un arı uyu .. 
ve hayretle dinliyordu. Şövalyenin s~~; 
temek istemediği daha bir çok ıe\is 
bildiğini hissediyordu. Mev:ı:uu~en· 
ettiği ve her şeyi bilen dostunun la .. 
disi olduğundan ıüphe etıneğe bal 1 .. 
mıştı. V c sözlerindeki ciddiyet onu ta 

d h 1 .. . d Daha faz 
deta e şet e urpertıyor u. ftan 
öğrenmek istiyordu. Fakat bir t~~ için 
gayet hassas ve ince ruhlu oldu& ~ ta• 
diğer taraftansa, Pardayanı pek 

8 
.. ylc.. 

rumasına ragy men, onun, ancak 
50 

.. 
• ··-re,.• 

mek istediği ıeyleri ~öyl~.diğ~nı ;:rda· 
diğinden ısrar etmedL Çunkil 

1 
rdefl 

~·-· 11ey e yan söylemeğe karar vel'Uıgı :s • :BU. 
başka hiçbir şey söylemiyecektı· 
nun için sadece: dedi· 

- Anhyor musunuz ıövalye, dığııtı 
Ona itimat etmek caiz olup 01013 

öğrenmek istiyorum. d. e ııe· 
- Hat Şu mesele 1 Bunu n~ . 1~t et" 

men ııöylemediniz. Faustaya :~ı:r çotc 
mekl Bu yalnız onun bilecegı. tuza.o 

- ı· izi bır şartlara baglıdır. M~e a s .. .. Uıi' 

ğa düşürerek öldüreceğini yUS~ylC" 
.. 1 k. b buf\U karşı aoy erse ı azan a ina.o 

mek mertliğinde bulunur • ~u:derse. 
nabilirsiniz. Size yardım teklıf Ica'ı)at 
bu yardımın ona ne dere~e)':k ted• 
faydalı olacağını öğrenınenı~ \ir fa1• 
birli bir hareket olur. Ona hıç arı· 

d ~ rıtı: 
damz dokunmıyacağını anla ığı bÜyUtc 
dan itibaren ona itimat etme~ rsa a• 

· • · se.,ıY0 bır h;\ta olur. Eğer sızı nıarıııs. 
nu.n dikkat ediniz. ÇünkU son a 



Kendi kendine 1000 kelime ile 
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Resim: 7 

The house 

( Yatalı odası ) 
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l, ıı.. 
~·'ile housc: ev. 2 - The villa: 7roş7~. 3 - The ground floor: 
~ lcatı. 4 - Tlıe first floo:r: birinci 1xıt. 5 - The sccond ştorey: 
!<ıizı1c_ kot. 6 -The p:ıth: yol. 7 -The lawn: çimenlik. 8-Th? hali: 
~~ • 9 - The staircase: merdiven. 10 - Thc hn.tstn.nd: elbise as. 
~lb-1l - The hat: §apka. 12 - The coat: cclcct. 13 - The ıgong. 
~'rek. dııvar saati, 14 - The grecnhousc: limonlıı7ı. 15 - The flower: 
"~ 16 - The gate: parmakl1k kıcıpı. 17 - The ~itchcn.garden: 

Oahçcai. 18 - The flower.bcd: çiçclc tarhı. 

t.i·· 
'· ~kem mevki kıtaah icin 113300 kilo un kapalı zarfla alma· 
~ leıi 17 3/ 937 ~~ba. günü ıaat 16,30 da lzmirde l~tlad~ t ~~ lllevki aatmalma komısyonunda yapılacaktır. Tahnım edi· 
~~ 1Ss22 lira ıo kuruştur. llk te~ab 1164 lira 15 kurut.~· 
~~~r gün komisyonda görülür. lstiyenlere 78 kuruş mukabılm
~~~ 1 '\>~rilir. isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmalan prttır. 
\ıı >tııh 2?90 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve §al'tnamesin· 
~ l>ir '°""™ rla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden n "-t evvel l<onmyona venniş bulunmalan, "621,, (1088) 

~~tı~rme kö rü i' şaııtı eksiltme llAnı 
;,a ·ıa Ve ·ile inden: 
~~937 tnrihli per§embe günü saat 15 de Nafia Vekaletinde şose 
~"- \ili r reisliği eksiltme komisyonu od:lSmda 68000 lira keşif bedelli 
~ ~t~i dahilinde ve. Sivas • Koyulhisar ve Koyulhisar • Reşadiye 
~ ttındc Yukankale ve Atnğıkale betonarme köprüleri in~aatı ka· 
~U~llliyle eksiltmeye konulmu~ur. 
~ '°it e tartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kurut muka-

~~~\>'kk Ve köZ'rüler reisliğinden verilecektir. · 
'~İUiklt te~inat 4S50 limdır. Ek!iltmiyc girebilmek için isteklilerin 

' b "esıltasmı ibraz ve bir taahhüdde en nz 30.000 liralık köprü >' l'tıtU~r İn~ı.atı iyi bir surette yaptrldannı isbat etmeleri me~ruttur. 
tei~li'"· lllektuplarmı 25 '3 937 per§embc günü Mat 14 c kadar komis· 
...... ~lllc Venneleri laz!mdır. (498) 0192' 

.ı •• ........~..._--~~~~-ı 

Ur ava Kur mu 
ş 1::. •• Piy ngosu 
illldiye l b" 1 k. . . . . t• S . acar ın erce ışıyı zensrın etmış ır 

~Ü l~~i keşide 11 Mart 937 dedir. 
~~.~-~uk ikramiye: 50.0 O Liradır. 
bo,OoÔ ıs.ooo, 12.00000 10.000 liralık ikramiyelerle 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

İstanbul Komutanlığı için 500 tane 
bakır karo.vana açık eksiltme ile ihale 
si 10 Mart 937 çartamba günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tu
tan 1600 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel Komisyonumuzda gö
rülebilir. isteklilerin 120 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 
beraber ihale günü vakti muayye
ninde F mdıklıda Komutanlık Satm
alma Kom~yonuna gelmeleri (981) 

İstanbul Komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 400000 kilo yulaf 
kapalı %arfla ihalesi 15/ 3/ 937 pa
zartesi günü saat 15 de yapılacak
tır. Muhammen tutan 28000 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. Is· 
teklilerin 2100 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 sa· 
yılı kanunun 2 veya 3 üncü madde· 
terinde ynzılı vcsaikle beraber ihale
den ~n az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplannı Fındıklıda Ko. 
mutanlık Sabnalma Komisyonuna 
vermeleri (977) 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 
~@maıtn~maı 

11=.tYJ m (ğ)aı~c 
~D'1'CDtDk 

Sinir ve Soğuk alğmlığmdan 
ileri gelen ~iddetli ağnlan 

Teskin 
V® 

iza eder 
MAZON MEYVA 

15 

Her eczaneaeri 
. arnymız. 

TUZU 
lNKlBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE 

6 ıncı Kor için 4 tane 300 kilo EKŞlLlK ve y ANMALARINI i 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi 1 

çeker ve 1 tane de 500 kilo çeker k\ yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir: 
hepsi 5 tane baskül açık eksiltme ile ler. MlDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR . 
ihalesi 12/ 3/1937 cuma günü saat MAZ. içilmesi latif, teı~ kol~y v~. müli· 
15 de yapılacaktır. Muhammen tu • yimdir. Yerini hiç bir mumasıl mustahzar 
tan 1580 liradır. Şartnamesi hergün tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına 

dikkat. öğleden evvel komisyonumuzda gö • ---------------------------
rülebilir. isteklilerin 119 liralık ilk ~ 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayyenin-
de Fmdıklıd:ı Komutanlık Satmalmi.\ 
komisyonuna gelmeleri. (1040) 

lstanbul Komutanlığı için lüzu • 
mu olan eo12 kilogram 3 :3.5 mili . 
metre kutrunda Bronz veyahut ayni 
kuturda olmak üzere 4654 kilo balar 
tel açık eksiltme ile ihalesi 12 mart 
937 cuma ~nü saat 16;30 da yapı· 
lncaktır. Muhammen tutan 4886 
lira 78 kuru~tur. Şarbıamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. isteklilerin 367 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fın -
dıklıda Komutanlık Satmalma ko • 
misyor.una gelmeleri. (1050) 

,_ . .. I ,,.,. , ,· . 

inhisarlar lstanbul 
başmüdürlüğünden: 

Çamalb hızlaamda ıureti mahauıada teaia olunan ince tuz de
ğirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince aofra tuZian 
yanmınr ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da ( 50) ter 
kiloluk içi kağrt kaplı çuvallar içinde Abf& çıkanlmııtır. 

Sofra tuzlan (64) ve (128) zer paketi havi u.ndddara konarak 
ambalajlanmışbr. Paketli 10fra tuzlarmm beher kilosu Kabatat 
ambarında (9,50) ve mutbak tuzlannm beher kilosu (5,25) kurut 
fiatla satılacaktır. 

Gerelt mutbak ve gerek aof ra tuzlan bir aancMr veya bir çuval
dan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma dahil 
olduğundan müıterilerden aynca aandık veya çuval bedeli aran
mıyacakbr. 

Tuz satıcılannm inhisarlar İstanbul Ba,müdürlüğü merkezindf! 
Kabataş ambanna müracaat f:lmeleri ilan olunur. (1184) 

~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Enllakinizin idaresini ve topu İş· Ankara Belediyesinden: 

leri takibini büromuza veriniz. Ga· 
1. - Su idaresine alınacak font boru ve aksamı on he! gün müd· 

lata Ada Han 8-9. Telefon 43837 detle kapalı zarfla eksiltmiye konUlnlutlur. 

Kimyager 2. - Muhammen bedeli (8913,40) Jiradrr. 

1 H •• dd• 1 3. - Muvakkat teminatı (658)50) liradır. usame ın 4. - Şartname ve listelerini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· kalemine ve l~tanbul belediyesine müracaatlan. 

. umum t:ıhlilfit. EminönU Emlak ve 1 ihale 12 mart 1937 cuma günü saat on birde Belediye Encümeninde 
Eytam Bankası karşısında tzz~t yapılacağından isteklilerin saat ona kadar teminatlariyle birlikte teklif 

~B~e~y~H~a~n~ı·~~~~~~~~~I mektuplarım Belediye Encümenine venneleri. ( 401) ( 1006) !!11---- D r. Wi 

NIŞANYAN 
Hastnlnrını hcrgün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokallıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenchn.ncsinde tedavi eder. 
_. ,, Tel: 40843 rm 

H BE 
AKGAM POGTAGI 

iDARE E:.VI 

ıstanbul <ııı Ankara Caddesi 
Posta ltutuau ~ lstanbul 214 

Telgraf acırcsı : ıstonouı HABER 
Vazı ısıcrı tcıoronu 2:1R72 
idare ve ııan .. · 24370,., 

ABONE ŞARJ'LARI 
TürJ •11~ Eruhı 

Gencı!llc 1400 Kr 2'700 Kr . 
G avıık '730 .. 1450 .. 
3 eytık GOO .. 000 ,. 
, avıık 1.50 .. :ııoo ., 

Sahıbı w Ne~rıvat Miit:lürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıl~ıgı qer. (VAKiT) matbaası J 

Karacabey Harası 
Direktörlüğünden: 

Haraya yeniden yaptınlacak üç adet talim arabası açık eksilbniye ko • 
nulmuştur. Arabalann muhammen kıymeti 750 lira olup muvakkat temi· 
nalı 57 liradır. ihale 15 mart 937 pazartesi günü saat on beşte Hara 
merkezinde ynpılacaktır. Şartnamesini görmek isti yenlerin hergün Hara 
direktörlüğüne ve Bursa, 1stanbul Baytar direktörlüklerine müracaatlan 
ilan olunur. "1057" 

aliye Vekaletinden : 
1 / 6/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı ev

velce ilan edilmiş olan nikel 25 kurufluklarla bronz 1 O l..'Uruşluklarm 1 

kanunevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasmm takarrur 
etmiş olduğu ilan olunur. (443) (U03), 

Hususi idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin mart 937 ila mayıs 
937 iiç aylıklnn 8 mart 937 pazarte:;İ gününden itibaren Ziraat Banka· 
smdan verilecektir Aylık sahiplerininBankaya müracaatları ilin olunur. 

" 



tanbulda bir gezinti 
1:.-iiii 

Bu ne hlelm t a mir? Tamir değil adeta tmha 
ı - Tenleamlln ÖnODden gc , · "n J&'lllilpQDllsdQr. Bir aOril tqçr. blr sQrt1 lfÇI bu ,uaeı mllU 9*'rimlzl tamir etmek1e met 

pdtlrter. Buna M'-imniftlk dotr.ı JrakatdGD tahtaperdeler arumd& bir iki dakika dolqmca mUte"uir olduk. Bu cııı- ıın köprüye 
bakan ıenlt merdivenindeki b&mmak tqlan 'blrtblrine 'lmrlal& DJD&llllf çelik tr.eetıerı-. l!qlı idiler. Tamir b&banulle bU kelleUerl 

~ar " ut&bafdar. ıcıert hic;: aızlamadan blu dedller iti: 
- Keet eald aman lfldlr. Ştmdl moda çtmmtodm'· 'l'aflan pento De ba~ 
OQler mi* T Allar mıaaaf 
2 - Bu ft.Slyete bakarak ,..pdall tamir 1ı1ı1e •ki bir vakayı ı.atırtattı. Bu oamlln 1&dlnanlı avhmma bakan 1amnndan ~ ... 

llUflardl· JDYJW o ama 'buDlarm bot ~ J..terbd de lft. böyle tamir ettinDlftl. Geııen ydlann nkatı eaJd tel&kkU ıindeD lılıı 
adim Derletmedlll ınJa11h11qor mu' • ' 

Bahar geliyor 
müjde ... 

Havalar lyilepıektedir. Farznnuhal bola bDe 
korblacak feY deiiJ. Zira bit çatı.. ba lat ni-
hayet bir ay eürebilir. Çiçekçi cliilr.IWalanm 
pnç}ettiren bu 1U1 maTI, mor .ünbüller latan. 

bullulara 19.37 nin ilkbahanm müjdeliyor. 

.. atac dllılndekl p.. 
nDı barakada çaı .. 
pa n.tandaf flYle 
bir adrell TeNbillr: 
-htanlııuld& Yenl-

pomt&De dYU1Bda 
kulldurac:I N.,..... • 

Yen.lpoat&ne dY&rl 

btanbulun blrlncl • 
mt ticaret mertDID 

• buluadulU ,.rl• • 

dindir. -- Dd .. 
dml et.indedir. .,. 
l• lılr ...... ıörQnce 
IDAD M IUUl' 9 T~ 
ta kupdıqo& tfcare~ 
le ulftfUl bir dt\k• 
Jr&n delll mi 1 Ha?. 
1ııald ~ nalm 
de 16rOldOltl ıtblcir • 

• 

Bu duman lllten yer bir kahve d 
Yenipoıtane arkaaınldaki mini mini tirin camidir. Bu canım .-11&11111U1 

ıUsliyen çinilere v~ camiin etrafında uçu pn ıUvercinlere de mi 
bl~lna soba borusu. Zaten bu mini mini neri berbat etmelt ~ 
yapmaktayız. Piı yük arabaları bunun önünde durutlar YI ır&:d~~ 
pin ıltl ldeta hayvanlara mahıua bir ha ı&dır. 

Eski eserlere Qasıl bakılır? işte ntlmunesl 

\\la'1 

~N , -
K'SKIN TQAS DICA6 

HO 


