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Fr8nko ltalyaya 
kaçmaya hazırlanıyor 
Aımanva ve ıtaıv::~~~~f!~~ 
Qmedl kesmışıerdQşOnOyorıar 
garı çekm•Y' • k 
Asilerin v.azıyetı acınaca 
· bir halde 

d maoında itenler var 
Madrldln bomba~ . 1 :eeıçikaıı yöaball ıetirmiftir· Yttsbael 
la~ıwnda vuiyetbı gıttılr- ~ 111 aıarPhJ olan Burgaoılaıl 

çe karıflll& a olmasından korkarak Parile gelmif bUlunmaktadır • 
ve k )ıladrld lıesiJlletillllell Bu Belçikalı zabit diyor ki: 
mes'ul ol k 1&yan zabitleri ~ .. 11,ttA (&3ilt askeri mahafilde de 
~Ilı ft ~ FraD!ı<>JluD ltalyaya kaçmak llzore ha 
lık ~ ijilldeıı General .FraD- Jandıjl açıkça söyleniyor . .hl kuv-
ko, Balear adalan yoluyla ttatyaya :ıerill iki ay içinde ezileceğinden e. 
kac;m,ak tçln pik )Wm'lemlfbr.. m•nlm... (Butldoy ~ft!!rt) 

Ba ...... ırran.kOll1Ul '(Jfdu8Ullda <~· ~ ...,.,.) 
ıu.et etmlt ReU J)aDOl1 ilSmll bir 

subay kaza dı 
AtatQrk gibi b,fr önderi yetiştiren tarihi 

harp okulu 

Büyük önderin anıtile süslendi 
Türk çocuklan, Tür~ gençleri bayramlarını 

candan · ·· · 
karşlla dılar 

Yedek Subay okulundan dokuzuncu 
tahlil devresini bitiren ıençler bu sa
bah bUyilk meraaintle Cumhuriyet ibi. 
desine çelenk koymuıtardır Taksim abi
delinin etrafı ve ta Harbiyeye kadar o
lan tolcaklar erkenden hınca hınç dol. 
muıtu Herkes ıenç zabitleri görmeye 
kopnuftu 1700 yedek ıubay ıaat dokuz 
buçukta Harbiyedeki mektepten çıkrmı
lardır Mektep kumandam zabitleri at 
Uatilndt olduldan halde en önde ıeliyor 
1ardı Arkada Abideye konacak sekiz 
yedek ıublym tatılıfı çelenk geliyordu. 

Aüerl bir bandoya ayak uyduran ye
dek ıubaylar da aert adunlarla yürüyor. 

lanb. 
Aı-1 T ... eel&tıin ~ 1700 

Hatayın ana 
yasa ı 

Komite d8n ilk 
tçtlmaını yaptı 

Suriyelller dahili idarede tadHAt 
yapılaeait htllyumda 

Antakrad• bir bomba 
patladı 

Cennre 22 (A.A.) - Anadolu ajan. 
anın buıual muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah ekıperler komitealndeld 
Türk delecesl Numan Menemencioily 
ile Milletler cemiyeti n.ıtndeki daimi 
deleıemiz Sadık, Milletler cemiyeti kt· 
tibi umumisi AvenolU ziyaret ederek 
komitenin mesai teldi hakkında müda· 
velet efkarda bulunmaılardır. 

Komite Btleclen sonra bu devrenin ilk ' 
lçtitnamı akdetmiftir. Meaainin stiratle 
Uerlemni vi bit neticeye vınnau için 
anayua bakJnnda umumi tekilde fikir 
teatiıinden tonra bazı eaaalı meselelerin 
tetkiki için T1lrk ve Franıız mUtehauıı 
lannm •tirakile ild tali komite tefkiline 
karar verilmlttir. 

Komitelerden birisi lncilis murab
bıunın riy11eti altında ana yasanın tan 
simi ve dijeri de Holanıda ~-
nm riyateti altında iktiaadl ve maU 
mnelelerin tekalk ~n bakkmdı 
rapor kun'b)'&cPJardlr• 

Dahill idareye ait m,ceeleler, lnciliz ı 
deleceıinin riyaseti altına konan bir ta 
1i komitede, para, ıümrükler, poıta, 
ltkenderun limanı ıibi teknik meseleler 
iae Holanda delegesinin riyaseti altına i 
konan diler bir tali komit~e tetkik e- l 
dilecektir. Belçika delegesi profesör , 

(De"4mı 4 iılci1de) 

Musoıını 
Yann Al~anyanm cenup te

blrlerldden birine sldlyor 
Hltlerle glrBtecek 

Entranıijan gazetesinin Romadan 
aldığı bir habere göre Musolini ya· 1 

nn Almanyanm cenubundeki kasa
balardan birisine ıiderek Hitlerle 
ıörütecektir. 

Bu ..W. ... t on birde bu,ıün yedek ıubay okulu olan Harbiye olculupa 
ıüaliyen Atatürk heykeli 

Pek Yakında HABER'de 
~· ~ --~-,_ ~ ~ --~ 

Meşhur odahklar 
~ bir clnletin batmuma kimi milyonlarca imanm aç 
bhnuma, kimi eflake 1er çelnniı waylarm yapılmuma 
•bes> ohnut methur odabklar .• 
BillUr bir kahkahanın, yanalda dudak anamda yeri iyi 
intihap edilmit mini mini bir karabenin albn benekli 
ipekli bir tülden plvann teff aflığı içinde ıöze vuran 
kıvrak bir endamın, santur ve dümbelek 1e1lerine iyi uyan 
davudi bir teı ve oynak bir belkemijinin kaça maloldu· 
tunu bilir rniaini:ı? 

Muharrir yedi ~n, yelmİf iki milletin tarihinden yap
blı anketle me UD'larm en müdebdep dekorlar içinde 
Ja .. Dmlf olan atk ve ihtiramı anlabnayı nadetmektedir. 

Meşhur odaf ıklar 
Yakında Gazetemizde 



~ J!oeitiAa 

Petrol kuyularının 
yanında ateş 

yakılmamalıdır ' • - Fransa sefiri vasıtasile Fransaya -
V~~C§l lfll : Şekip Gündüz 

Cenevrede tekrar toplanmağa başlayan Hatay anayasa komisyonu, "mede
ni ve insan Fransa,,ya "müstemlekeci ve işkenceci,, Fransadan bambaşka bir şey 
olduğunu bir defa daha isbat edebilmek imkanını veriyor. istiklali kabul edildiği 
halde, hata bir "yakın şark Fransız müstemlekesi,, olmak bedbahtlığı içinde ya
şatılan "Suriye., ve bu Sur'iyenin başına musallat edilen hain, kindar ve menfaat
perest uşak politikacılaııdan sayısız azaplar çeken "Hatay,, artık rahat bir nefes 
alabilmelidir. 

Hatay davasındaki Türkiye, Fransa tarafından siyasi tarihin seyrinde karşı. 
Jaşılmış en asil, en haklı ve en uysal hasımdır. Bütün arzusu ve hedefi kağıt ü
zerine tesbit edilmiş, resmi bir taahhüdün, namuslu ve salahiyettar olduklarına 

itimat olunmu§ murahhasların imzasını taşıyan bir taahhüdün yerine getirilmesi
le hülasa edilen bu Türkiyenin en ufak bir allaklığa muhatap olmaması lazım. 
dır. 

Anayasa komisyonunun toplantılarına fasıla olan ıdevrede Suriyedeki müs
temleke idaresinin pek kaltaban manevralarla başarmağa çalıştığı iğrenç plan, 
Fransa için sadece utandırıcıdır. Gene bu müddet zarfında Fransız nüfuzu al· 
tındaki yakın şark topraklannda kendini gösteren isyan temayülleri, protesto 
hareketleri ise bu Fransanın kafasına indirilmiş bir intibah yumruğudur. 

İspanyol Fasında beliren Almanların ve ıdiğer yabancıların Fransız Fasında, 
Cezairde ve Tunusta gümbürdüyen umumi memnuniyetsizlik ve emniyetsizlikten 
istifade etmeğe savaşmaları ile bizim Ha tayda bir resmi taahhüde dayanarak, 
'!Sok diğergam olarak ve zavahiri koruyarak sırf Hatay için aradığımız bir hak 
arasındaki farkr Fransa gözünden kaçırmamalrdır. 

Biz dahili bir harp arifesinde bulun1duğunu vehmederek zayıflamış bir J'ran. 
sadan şöylece bir kıymık koparmak niyetini güdenlerden değiliz. Böyle olanlarla 
bir tutulmamalıyız; onlardan farklı olduğumuz kabul edilrneli ve haklı 
olan esas dahilinde hak olan şey haklıya biran evvel verilmeHdir. Dip· 
lomatik entrikaların en daniskalarını görmüş, geçirmiş bir millete soğuk soğuk 
mavallar okumakta ne gibi bir fayda tasavvur edilebilir? 

Fransa, her müstemlekeci devlet idaresinin yaptığı gibi kendi idaresinin de 
müstemlekelere vatandaşlanmn en cahil !erini en yobaz ve sersemlerini seçip gön 
derdiğini elbette bilir. Onların klasik manevralarına bel bağlamamalıdır. 

Dünya hadiseleri dev adımlarile yürümektedir. Petrol kuyularının yanı ba. 
şmda ateş yakılmamalıdır. Şekip GUNDUZ 

r; ~:-::13o~~Q 
Den izyo 1 la rı nda ki 

tasarruf karii 
değil hatalıdır! 
r-~ 

Denizyolları idaresi için Almanyaya ısm.arıadığımız süratli ve güzel 
gcmilerimi;;den biri 

Deniz Yolları İdaresinde, bir Mayıs. 
tan itibaren Ekonomi Bakanlığı ta. 
rafından verilmiş bir tasarruf kararı
nın tatbikma başlanacağı söyleniyor. 
Memur ve müstahdem maaşlarının 

•'nisbetsiz,, nispetler dahilinde azal
tılmasını istihdaf eden bu tasarruf 
hiç de büyük ve ani bir lüzum ve se. 
bepten doğmuş sayılarp.az. 

İktısat Vekaleti bu tasarrufu yap. 
mağa neden lüzum görmüş? 

geriye alamıyacağımızı bilerek avuç 
avuç para dökmeyi düşünecek bir de. 
virdeyiz. 

Yeni nesiller, deniz yollarımızın 
minimini zararlarını dahi çok gördü. 
gözümüzü hissedecek olurlarsa, deniz 
ticaretimizin istikbaline kendi istik
ballerini bağlıyacak, gençliklerini, ze
kalarını ve enerjilerini nezredecek ye. 
ni elemanlar bulamamak tehlikesile 
karşılaşırız. 

Böyle bir tehlikenin binde bir ihti. 
mal ile hatırlanması dahi 200,000 li. 
rayı on yıl müddetle tasarruf etme
meğe bizi mecbur edebilir. 

Kaldı ki, yapılması pren5ip itibari
le hatalı olan bu tasarruf, tatbikın. 
daki şekil itibarile de tashihe muh. 
taçtır. 

Haber Yeriliyor ki: 
"Altmış liraya kadar maaş alanlar. 

dan para kcsilmiyecektir.,, 

HABER - 'Akşam postası 

t .].f~ · ~ -~ ·• ··-· 
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Pazvand oğlu Belgra-
da girmiş ve Mustafa

1 

Paşayı boğazlatmışlt ! 
Sırp ihtilalcUerl Kara Jor.i oğlu "Jorj 
Pclı ovlç,, 1 kendilerine 1804 de reis 

intihap ettlter ! 
Yazan : N. N. TepcdelenU 
- 11 -

Ve Türklerin vic 
dan hlirrıyetıne 

karşı olan asil say. 
gılarına mukabıl 

·Sq'BH l{!IO'.pD{ l{OÖ,, 

burg sarayı", ka. 
tolikliği, kamçı ile 
döğerek, kılınçıa 

parçalı yarak ve 
çizmeyle ezerek 
Sırbistanda hakim 
kılmağa <;alıştı. 

Bunun tizerine her 
tarafta müthiş bir 
memnuniyetsiz! i k 
başladı ve Sırplar 

akın akın Türk 
hudutlarına göç eL 
meye koyuldu • 
lar. Evet ... A vus • 
turyaya yaptıkla • 
rı yardıma ve 
Türk ordusuna ver 
dikleri zarara ne 
damet etmişlerdi. 

Maamafih Yu -
goslav kanından o. 
!anlara bu acı mu. 
ameleyi yapan yal
nız Avusturya ol • 
mamrştır. Venedik Giizcl Do.Matla lıfr cami 

cumhuriyeti de DalmaGyada ayni o- Bu sefer Oemanlı ldare11i Sırrılara 

yunu oynamış ve Macarlar da Sırpl:ı.. çolt ağır ve eziyetli blr lrnyat 1BUrdUr. 
rın milstakil bir kilise etrafında bir. meğe b~ladr. Bunun 11ebebi baaitti. 
leşmelerine bir türlü razı olmamışlar- Üst liste harpler, hep ~ırpların Avuı
dır. Yugoslav tarihleri Sokullu Meh. turyaya l'~rdım etmekte olduğunu 
met devrinde Türklerin Peçte kurmak göı;termişti. Eh ... Demen. Kı onıarıa 

cesaret ve asaletini gösterdikleri pat. dostça ya!;amağa sava§mak beyhude 
rikhaneye benz~r bir müessese kurul- idi. Maamafih bu devirde de Sırpla
masına bir başka milletin müsamaha rm hatalı siyasetlerini unutmak ve 
ettiğini kaydedememişlerdir. Bereket onları Türklerle güz~! bir dostluk \'e 
versin ki ne oldum delisi haline giren ahenk içinde ya~atmak istiyen Os. 
Viyana sarayının bu azamet ve şid. manlı vezirleri de görülmedi değil. 

deti uzun müddet süremedi. Türkler Bunların hüküm sürdükleri mrntaka. 
yine kendilerini toparlıyabildiler ve larda Sırpların mal ve canları taar

ruzdan kurtuldu. Nisbi bir emniyet 
ve refah teessüs edebildi. 

Pojarevac;da imzaladıkları ağır şartlı 
sulhü bozup Avusturyaya saldırdılar. 
Grotska civarında cereyan eden bir 
muharebeyi şerefli bir zaferle bitire. 
rek tekrar şimali garbiye doğru iler
lediler, Belgradı zaptettiler ve Bel. 
gradda 1739 da yapılan bir sulh mua.. 
hedesi Sava ve Tuna nehirlerinin ce
nubundaki bütün araziyi tekrar Ba.. 
bıa.ıiye bağladı. 

bu kadar az kıymet biçilen bir vatan. 
daşın bütçesini bir kat daha zorlama. 
ğa değer mi? 

Hem niçin bu kadar ince hesaplara 
girişiyoruz a efendim? Deniz ticareti
ne ehemmiyet vererek bir çırpıda mil
yonlarca liralık siparişler veren bir 
memleket bu gemileri ellerine teslim 
edeceği elemanlara bir yılda 200,000 
lirayı neden çok görsün? Biz denizle. 
rimizde, her gün en büyük tehlikeleri 
göze alarak çürük gemilerlP. dolaşa 

dolalja yetişmiş ve pişmiş olan gemi. 
cilerimize prim vermeyi, ikramiye ve 
mükafat vermeyi düşünmeliyiz. Değil 
ki maaşlarından tasarruf edelim. 

Onlar mukaddes denizcilik sanatı. 
nı her ı:ıeyin üstünde tutarak, açlığa, 
felaketlere ve SC'fa ıetıere tahammi.il 
etmP.miş olsalardı biz de bugün, gemi
ciliğl Fenike tarihinde okuyanlara dö
nerdik. 

Biz deniz :vollan bütçesindr> 200,000 
lira ıv·ı~r. derhal kapatılırıası düşünü. 
lecek bir mali rahne addetmemekte. 
yiz. Bu taı:ıarruf karlı def{il hatalrdrr. 

Tas?.rruf. belki her ı:ıeyde tasar. 
ruf ... Ala. Fakat deniz ticaretinde la
ı:ı;ı ~~,, f? /\Fıh ... 

Bu devrede Bcsna müslümanları a
rasında da Bab:aliye karşı bir mem. 
nuniyetsizlik belirmiştir. Babrali A. 

vusturya ile tekrar bir harp vukuun
da Yugoslav ırkından olanların yine 
baş diriycceklerini düşünerek pek sı· 
kı tedbirler almakta olduğu için Bos. 
nada da birçok beylerin imtiyazlarına 
dokunmuştu. 

Yine bu devrededir ki İstanbuldaki 
Rum patrikhane;· •. :n çevirdiği entri. 
kalar yüzünden Peçdeki Sırp patrik
hanesi de ortadan kaldırılmış ve 
Sırp kiliseleri Fener patrikliğine bağ
lanmıştıİ-. 

Bugünkli Yugoslavyanın 
temeli nasıl atıldı ? 

On sekizinci asrm sonlarına doğru 
Osmanlı !mparatorluğu durmadan, 
nefes almadan yaptığı harplerden do. 
layı ayakta duramıyacak, devrilecek 
bir hale düşmüştü. 

İmparatorluğun Balkan yarımadi.. 
smda mirasına konmak istiyen Rusya 
ve Avusturya biribirelriyle mücadele
ye girişmişlerdi. Bu mücadele bir 
müddet deva.m etti, fakat güniln bi
rinde iki hasmın Osmanlı imparator. 
luğunu ortadan kaldırmak üzere bir. 
leştiklcri görüldü. 

Avusturyalılar eski oyunlarını tek
rar ettiler. Osmanlı hududundan sok
tukları casuslarla Sırpları tekrar teş 
vik edip avaklandrrdılar ve bunlar. 
dan müstakil· bir kuvvet yapıp Os
manlı ordusuna hücum ettirdiler. 
(1788). 

Söylendiğine bakılırsa, "geçen yıl 

Deniz Yolları İdaresi 200,000 liralık 
bir açık vermiş ... ,,. Acaba bu mühim 
idarenin bir yıl 200,000 liracık kadar 
bir açık vermesi cezri bir tasarrufu 
icap ettirir m!? Bizce bu suale müs
pet bir cevap vermenin imkanı yok
tur. Bizim vaziyetimiz bir yıl değil, 

beş yıl, hatta on yıl, hem de seve sc. 
ve, fa:tiye istiye böyle "masum" bir 
açığa tahamnıiil etrneği amirdir. Zira 
biz yepyeni bir deniz ticareti kurma
ğa karar vermi~ ve bu }: .... ~a-rm bir 
kısmını da tatbika ba~lam1ş olan bir 
memlekette yaşıyoruz. Der.ıiz yolları

mızın bazı yıllarda verdiği 200.000 li. 
ra gibi hafif zararlardan kurtulmağı 
değil, deniz yollarımıza uzun yıllar 

Bundan duyduğumuz memnuniyeti 
burada kaydetmemek gaddarlık olur. 
Fakat ~ocuklu bir ailede altmış lira
nın değil yetmiş, seksen. hatta yüz li
ranm haldk! kıymeti 20 lira değil mi. 
dir? 

Acaba bu tasarruf, işine bir ayda J 
Ticaret d_en i?:" 'liği hovarda iı:ıtir. 

Nizamettin NAZiF 

Rusya da vaadettiği zamanda har
be girdi. Lakin her iki taraf biribir. 
lerine itimat edemedikleri için müşte. 

23 N!SAN - 1937 

dla(/Q.ta dait -Çocuk ve kitap 
Dün matbaaya girmek üzere b:zim 

yokuşu çıkarken Ahmet Halit kitabe
vinin önünde durdum: camekan biraz 
süslenmiş, içine çocuk kitapları di
zilmiş. Çocuk bayramı, çocuk haftası 
hazırhğı ... Çok iyi, keşke bütün kütü~. 
haneler böyle bir şey yapsaydı. (Hep
sine bakmadım, belki bunu Ahmet 
Halit'ten başka da düşünen olmuş. 
tur.) 

O camekanın önünde düşündüm: 

çocuk bayramında oğluna, kızına bir 
hediye almağı akıl edenler araeında 
kitabı da hntırlıya<'.ak aceba kac kigi 
çıkacaktır? Oyuncağı, Peker!, yemiei 
bırakıp da çocuklarınıza yalnız kitap 
glitilrUn demiyorum; bll'rlm ki bBylo 
ney olmaz, çocuk da kitaba yem!e, &~· 
ker, oyuncak kadar eevinmez. Zaten 
onları reııimli kitaplara de.hl tercih 
ctm1yecek çocuktan pek hıı.zzetmem, 

kUçUk yngtıın burnunu, kara çtrgill 
boyaıı kft.ğıtıardan kıı.ldırmamağa. ılı .. 
ıan cocuk bilyUyUnce de ıu ukall de. 
dlğlmiz insanlardan olabilir. Bırakm 
oynn.sın, yemiı, §eker yesin .•. 

Fakat ona alacağınız hediyeye bir 
de kUgUk kitap l(atıverirıenlz ne olur? 
Kendiaini beklediği bir zevkten mah· 
rum etmcmeıl eartile bu ummadığı 

hediyeyi de kim bilir ne kadar zevk!e 
karıılar!,,, Hiç ıtıpheıılz kitabı o!tu. 
maja ba.ı:ılar; belki çabucak ııkılıp 
bırllktr. Fnluıt ıslı b'rk•c ,Un eonra. 
ona ıı:::ıruv n~enlz, onu teevık ediver~•· 
11111 ne olur? Bu bUrUk bir aahmet Mi· 

dlr7 
Size baeka bir ııey ıöyllyeceAlim: 

Varım çocuklar tcirı yazılmıı olıun. o 
kltahı alı de bir okuyuverıenlz ne 
olur? Bıl<Jtır mısınız? Kitıb fena iae, 
mannır. bir !.I y•e doğru, 11k11ınınıa: 
fakat 111iıe pek tada ·~ pek ısıkıcı ı•· 
len kltnp emin olun ki çocuftunuı için 
de iyi dcAildlr. Çocuk meaallarının 
iyllt!rl, Andcrsen''nkller, Perrault' .. 
nunkller bUyUltlcrl de e[;hındirir. Aldı. 
ıltıuz }<itap o cinsten de"llıe okuma.ar 
inin acıı unuza nırar etmeyin am& 
bir bnglmnm arayıp aonıt urun. İyi. 
11ınl hlg, hiç hulnmaı&anız beli<! kid.t'
ınnız ... Ah 1 hani o gilnler,L !·•- ........ 
ma.n irfan h•"····"ır; oUyUk bır §ey ka.· 
zanmış olur: c:;ocuğu için temiz bir 
dille yazılmrn, zevk ile okunacak kita:-ı. 
lar istiyen bir baba ... l{im biFr? bel. 
ki bu ~uretle sizde de edebi esericr o
kumak zevki uyanır. 

O zevk uyanırsa kitaplarda ne zen. 
gin bir alem bulunduğunu anlarsınız; 
artık onlardan ayrılmaz olursunuz ve 
onlarda size en yakın dastunuzdan 
daha yakın bir kimsenin, yani bizzat 
kendi kendinizin bulunduğunu görür
sünüz. Bu işe niçin daha evvelden baş. 
lamadığınıza yanarsınız ve: "Çocuğu. 
mu olsun bundan mahrum etmiye
vim,. diye çırpınırsınız. İşte o zaman 
Türk edebiyatı kurtulur: bugünkü aı. 
kıntısını giderecek olan kari kütlesi 
te17ckkülc başlamış demektir. 

• Belki sizin \'aktiniz olmadığına ka
nisinizdir: bir parça hüsnüniyet in!a.. 
na her gün bir iki saat boş vakit bul. 

durmağa kafidir ya ı ne ise, hakkınız 
var diyelim. Fakat çocuğunuzun da 
vakti olmadığını iddia edemezsiniz. 
Ona kitab alın; çok bir sey değil, 
yılda iki üç tane. Ama bil-;eniz çocu. 
ğumuza da, bütün irfan alemimize de 
ne büyük iyilik etmi~ olursunuz! 

Nun.·'lah AT ft C 
H. - Dünkü yazımın adı: ''Edebi. 

yat sevdası" değil, "Elbediyet sevda· 
sı,. idi. 

-rek hasımlarına şiddf'tle yüklenmek
ten çekindiler. Zira parçalanan bir Os· 
manlı imparatorluğundan Avusturya 
Rusyanın ve Rusya Avusturyanın as .. 
lan payını kapmasınd~n ürküyordu. . . 

(Deuamı t>ar) . ........................................................ . 

' ; 
i 
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Erkanı Harp İzzet 

Dömeke harbinde 

izzet Paşanın 
Bir rolU var mıdır ? 

Pek yakında 
bu sütunlarda . ......................................... ------
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!Benim l}&iişiü!t; 
... ~airaDaır<dlan 

sölKlYı oesn 
kaırııaatoeır Y 

Eski telakkilerden bazılarını ka· 
famızdan söküp atmağa mecburuz. 
Bu, §Üphesiz, münevverlerimiz hak 

kında değildir. Fakat halk arasında 
kökleşmiş pek m~zır kanaa:ler va:· 
Mesela bir tanesı kanaatkarlık kı, 
diğer bir yazıda uzun uzadıya bahs 

etmiştim. . . . 
Geçenlerde, zengın hır hemşerı· 

mizin bir ziyafeti vardı. Kendisine 
"yüz bin liralıktır!,, diyorlar. Hiçbir 
şeyi eksik olmamak icap eder. Hu· 
susile, evini, kendi ölçi.ilcri dahilin· 
de gi.izelleştirmeğe gayret etmiş. 
Misafir ağırlıyor. 

Herkesin önüne tabaklar koy·· 
mu~. "Alafranga kaidesi., mucibin· 
ce yemekler bunların içinde yeni· 
yor. Ama, şayanı hayreti, yalnız 
di.iz tabaklar mevcut olduğu ıçın. 
kuruları herkes müstakil yiyebili· 
yor. Çorba gibi, hoşaf gibi asıl 
"ferdiyetciliği .. icap ettirenler hak· 
kında ise, iş ber'akis .. Dal efendim 
dal.. Şapır şupur, höpiir höpür ka· 
şıkla ha kaşıkla ha.. Herkesin tü
küriiğü biribirine karışarak tan .. Ö !. 

Sonra, sofrada bir tek bardak . . 
O da, yağlı ellerle tutmak yüzün· 
den kalıp kalıp lekeli! 

Davetliler, oradan ayrılınca, a ra-

larmda konuştular: 
- Nasıl bu böyle oluyor! .. Türk 

bu kadar medeni iken, bu kadar 
incelikler gösterirken. kökleşmiş an
anelerimiz arasında böyle sekaletle· 

re rastlıyoruz? 
- (Müminin artığı mümine he

laldir!) diye, sözde dini bir telkin 
var. Onun tesirile .. Biri bir lokma 
bıraksa, hemen ötekine uzatır .• 
(Ye!) der .. Ne o?. Sevapmış. A m a, 
o artığı bırakan veremli, frengili 
imiş .. Zarar yok .. l\lüsHim an ya ... 
Ga•ıur m u b u? .. ye .. 

işte, istenildiği kadar salgın has· 
talık mücadelesi yapılsın , bu (mü
minin artığı mlimin e h ela ldir! ) zih· 
niyeti kafalarda kökleşmiş durur-

ken nafiledir. • 
Onu, her tiirli.i propagandalarla 

sökmeli •• Bir istinatgahı da kanaat
karlık, cimrice tasarruf olan bu an· 

aneyi devirmeli .. 
Yerine de şu yeni ve medeni diis· 

tlmı koymalı: 
Türl·ün nrtığı bile Türke haram-

du t , 

ı\rtık yemek, bulaşık kaptan su, 
yahut corba içmek .. Ne demek bu?. 
Türk ki)peğinin bile gıdasına ihti· 

rrıam eder. 
:f. l/o :f. 

Yine aynı fasilede n ola rak: 
Bid"ad .. Ötedenberi, kafalarda yer 
etmiş. göreneğe bağlılık .. Y eni gör· 
düğü bir şeyi benimsememek .. 

lstanbulda Polonez köyü civar 
köylere neden nümune teşkil ed~e 
miştir? Geçen bir ecnbi yahut mü· 
nevver seyyah da niçin bir şey gö
r üp de benimsemezler, tıpkısını ol· 
mazsa bile benzerini yapmazlar ? 
Hatta, dahası da var: Aslen Türk 
fakat dinen hiristiyan olan eski A · 
n adolu sekenesin in dah a m ü terakki 
evleri. barkları, arabaları, kıyafetleri 
mahallderi bizimkilere nicin birer 
ilerleme örneği olmamıştı;. Acaba 
bu basit şeylerin taklidini yapama· 
yacak kadar da mı geriyiz? 

Hayır: Taklit bid'attir.. Gavura 

benzememek .. 
Hatta, biiyük annem anlatırdı: 
- Pazar günü, eskiden bizim te· 

rnizlik güniimiizdü. 
-Nicin? 

. - Çiinkü gavurlar ogün eğlenir. 
Bız, bilakis eğlenmek şöyle dursun . 

çalısmak için ! 
Y bü · ani: Gavura benzemem ek , 

tün amellerimizde düstur olmuş .. 
Önceleri pekala: Çünkü b iz her 
garp aleminden ileri imi!'!iZ .. Y a son
ra? Onlar bizi geçip de ilerleyince? .. 
Hatta ilcrlemeği bile, bid'at saymr 

~ız !.. 

"' * 
Akrllnra sokac~k diğer bir meseie 

de: Akar suyun pis tutacağıdır. 
Bir miişahit ve ıni.idekkik miincv-

v erimiz dedi ki : 
- imamı azam , her nasılsa buna 

Banliyö halkı 
Bu sabah Bakırköyde 

Merasim yaptı 
Avrupa hattı banliyösünde fevkalaıde 

tenzilatlı tarife bu sabahtan itibaren 
tatbik ınevkiine konulmuştur. Banliyö 
halkı şükranlarını göstermek için bu
gün saat 11 de büyük merasim yapmış· 

!ardır. 
Saat 1 ı de banliyönün kaza merkezi 

l 
Bakırköydc bütün halk mektepler 

o an d v 

teşekkiıller önlerinde bando ol ugu 
ve · O d k .. 
h ld istasyona gelmişlerdır. ra a ur 

a e k · k b' süye kaza idare heyeti se reterı am ı. 
yo müdürü Hasan Tahsin .~ıkmış ve 
bir nutuk söyliyerek halkın şukranları-
na tercüman olmuş~ur. 

Bundan sonra ittıfakla ve alkışlar ara 
sında büyüklere çekilecek telgraflar tas-

vip olunmuştur. -----[Oe lllh1DUU (E<eıngn~ 
Tavvaresı 

oun \'eşilkiiyde 
kapaklandı 

Kendisi hafif yaralıdır 
Dün Yeşitköy bava meydanında bir 

kazası olmuştur. Bereket ver-
t.ayyarc . . 
. ,.. bu kaza. oldukça hafıf geçmı~~ 

sın nl, 

tir. . f" 1 d 
Delhinin en T,engın uccar :ı-rm ~ 

:o b"rt h ususi tayyaresılc Hın. 
:Moc .:ı ~o · d.. b h 1 
distandan, Ada.na yolıl_e. unk sla a s. 

1 gelmiştir. tngılız ra mm ta.c 
t.anbu a b 1 k .. 
giyme merasiminde 1 u unma . u~re 
Londraya gitmekte o an zengı~ uc-

•. v1 den sonra Bclgrada gıtmek 
car og e . 
.. hareket ederken yanlış b1r rna-
uzcrc .. zd t . 

PDlı!:: bu yu en ayyarcsı 
nevra. ya :.• t 
kapaklanarak parçalanın~ ır. 

Tayyare knrargalıındakı askerler 
derhal koşarak tayyarenin altında ka. 
lan yolcuyu kurtarmışlardır. Başı~
d:ın vüziinden ve vücuducun muhtelıf 
ycrlc~inden yaralanan yolcu müfreze 
doktoru taraf mdan ilk tedavisi yapıl
dıktan sonra Pcr apalas oteline nakle-

dilmiştir. 
Mac Robert"in yaraları hafif oldu. 

ğundan birkaç gUn sonra trenle Lon. 
araya. gidecek, tayyaresi de ambalaj 
ynoılnra k 1n°iltereyc gönderilecektir .. . ' . 
kani olnıuş ,·e. akar suyun pis tut· 
mllyacağına daır fetvayı verince, bu 
dilimizde atnlar sözii haline şzelmiş. 
Simdi. köyler, ve kasabalar, bu iti
kiltla, biribirinin k irini içip d u ru· 

yor. . 
A kar su pıs tutar.. 

tÇERlDE: 
* veremle mUcııdrle cemiyetinin )'!llık 

kongresi yarın E:tibba odasında yapılacak 

tır. * Fenerler idaresinin satın alınması mu 
ka\•cJesl l\.Ialiye vekili Fuat Ağralı ile idare 
nln Ankara<lakl murahhasları arasında im 
zaıannugtır. 

"' !nglllz iinnnları lokomoUt ,.e moUir 
fabrikaları kurmak için hllk!lmctlmlz nczrlln 
de teşebbUslerde bulunmoltladır!:ır. 

• lngııtere bu seneki afyon rel:oltemlzl 
topyekıln a.ıma~a talip olmuştur. 

• TOrldye - Suriye hudut koml!yonu 
bU sene Adannda toplanarak ihtll!flı mcse 
leleri tetkik edecektir. 

"' Mall;>'C vekAletl firarilerden kalan emlA 
kin gııçmenlerle halktan lsUyenlere satılnbi 
ıecetfnl b11dlrm1tıtlr. 

• Fransa ile klerlng anlaşma111 iki ay daha 

uzatılmıştır. 
"' GUmrUklerc terltedilcn kıymetsJz eşya 

d!l.n sonra kabul ~dilmlyecektlr . 
bu~ :Mrrııln gUmrUk bn,mUdUrJUğü 11\ğvedil 

ınişUr. ,.. Evleneceklerin reşit, olup olmadıkları 
" 1926 tarihlerinde tahrir kayıUarmda 

1.:>41 • . l • "il 
Un , azılı fı;e ona gore. vazı ı ueb se 

aY ve g ~ • • 
doğdukları sen<.'yi he:ıaba katmıyarak ~·a§ a 
rı hC1!aP oıunaralt, doğdukları senenin her 

1 m
ua"'-"CD bir bir ayında doğduklarını 

hang u iddl:ı edenler de bU fddlslarmı mahkeme ka 

t
_..tk etmek su~tfle t,.s?:lt olunacak 

rn.n:e .,. u• 

tır~ Roınn r d} osu dün ~ece Ferit Alınl:ı Cr 

l 
ro~ı;ldln parçalanndnn çtılmışlır ma ,.., . 

• r.ıyondn mukayeseli hukuk enstıtüsU dl 
rekUl,rO pro:cl!lllr Lambcrd iki konferans ver 

Mütekait du l ve yet im Deniz yol arında 
maaşları . . . 60 hraya kadar olan maaşlar-

Bu ay vaktındc verilecek dun bir ŞC'' kesilmi k 
\' ok la mala r a .. v • _. • " •• yecc 

Ogrendıgımıze gore Denizyollarında 
başlanıyor yapılacak tasarrufta 60 liraya kadar 0 • 

Mütekaitlerle dul ve yetimlerin lan maaslardan bir şey kesilmiyecektir. 
altı ayda bir yapılması İcap eden 61 liradan 99 liraya kadar yüzde 5, 1 oo 
maaş yoklamalarına ay başından iti· liradan 199 liraya kadar yüzde on. 200 
haren başlanacaktır. Gerek bu yok· liradan 299 liraya kadar yüzde b 

ı 1
• b d"'f on eş. 

amanın ma ı sene aşma tesa u et- 300 ve daha yukarı olan maa Jarda 
mesi gerek mütekaitlerle dul ve ye- yüzde yirmi. ş n 
timler maaşların:;n geciktirilmemesi· il d ı k · 1 ı· . . . . ga e ece memur.yet ere ge ınce: 
nın arzu edılmesı yoklamaların bır ıımu ··d·· · ı·v· d 1. k 

1 
. . m mu ur muavın ıgın en ua~ a 

an evve yapılması ıçın hazırlıkların . . . . •v. . ~ : 
yapılmasını tesri etmiştir. Yoklama· fen muşavırlıgı, tı:aret şeflıgı. zatışlcrı 
lar Z t 1 k t

. . b" şefligi. bir kısım müfettişrkler ve fen 
u .a ı mayaca ''e ne ıcenın ır . 

an V 1 1
• l t · 1 heyetı aıalıkları kaldırılacaktır. 

e ve ma um oması emın o u-
nacaktır. 

Emlak ve Eytam bankası da ge
çen üç aylığm geç verildiğini ve 
mütekaitlerle dul ''e yetimlerin ay 
ortalarına kadar maaş beklediklerini 
nazarı dikkate alarak bu defa ma· 
aşın evvelce olduğu gibi ay başmd.ı 
başlaması için tertibat almaktadır. 

Banka haziran başında Fatih ve 
Beyoğlunda iki gişe tesis ederek 
maaşı buralardan verecektir. 

Bilahare diğer kazalarda da birer 
gişe tesisi mukarrerdir. Bu aradn 
bankanın lstanbul şubesinde de ma· 
a~ verilmekte devam edilecektir. 

Konservatvar kor o
sunun konseri 

İstanbul konservatuvarı korosu tara. 
fından 27 nisan salı günü saat 21 de 
Beyoğlundaki Fransız: tiyatrosunda bir 
konser verilecektir. 

Konserde ayrıca solist Nimet Vahit 
tarafından da bazı parçalar söyler:ecek
ti r. 

OU!\f A 
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Hicri: 135G Sefer: 12 
HAklmlyetl mllllye bayramı 

,~ s.as 12,12 16.00 ıs/s6 20,35 s,20 

GEÇEN SF.NE BUGUN NE OLDTJT 
Boğazlara dair ,·erdiğimiz notaya Yuna 

nlstan resmen muvafaknt cevabı verdi. 

Dünyada çay buhranı 
Bizden başka her yerde 

Fiat ı a r yüzde 
30 • 40 yüksek 
Çay ithalatçılarının söylediklerine ba. 

kılırsa bu sene biıtün dunya ve bu me
yanda memleketimizde büyük bir çay 

buhranı olacak ve fiyatlar yükselecek
tir. Buna sebep bu sene dünyanın çay 
istihsal memleketlerini teşkil eden mem 
leketlcrde tabii hadisler ıdolayısile is. 

tihsalatın ~imdiye kadar görülmemiş 
derecede az olmasıdır. Bu vaziyetin tc· 

sirile daha şimdiden beynelmilel çay 

piyasasında fiyatlar yüzde 30-~0 dc:-e
cesin:le yükselmi tir. 

Şayanı dikkattir ki beynelmilel piya. 
sanın yiıkselişinin memleketimizdeki 
te~iri gayet az olmuştur. Buna s<'bcp 

memleke~imize çay ithalatını yapan bir 
kaç btiyiık firmanın rekabet halinde o-

luşlarıdır. Bu yüzden fiyatlar fazla yük

selmemektedir. 
Memleketimizdeki çay stoku halen 

6 Oton kadcJrdır. Fakat yüksek kaliteli 
çaylar 550. 600 kuruşa satılm1ktadır. 

Muharrirler ve 
nıu h birler için 

iş dairesi bir nizamname 
hazırlı yor 

iş kanununun esns maddelerin
den biri fikren ve bedenen ça-

lışan işçilere taalluk etmektedir. 
1ş dairesi gazete muharrir ve muh 

birlerinin bu madde ile alaknlarını 
tavzih için yalnız fikren çalışan 
muharrirler ve hem fikren hem de 
bedenen <,'.alışan muhbirler için bi
rer nizamname hazırlamaktadır. 

mek Uzcre bugün Kahlredcn §chrlmlze gele 

1 
cektlr . 

• lzmlrde in§a edl!ecek şehir halinin proje 
mUsabakasmda blrlnclllğl şehrimiz nıJmarla 
rından Zeki $ayarın projesi kazn.nmıetır. 

hakkındaki l!li6 numaralı kanunda tadilli t 
ynpılaeaı.ur. 

" tzmlrd n ba lıyarak memleketin muh 
tc'll yerlerinde tesisine karar verilen ııoğuk 
luı\•a depoları hakkında alAkadarlnrın tel< 
ur yapmaları için 30 nisan 1937 tarihine kn 
dar lkllsnt wkCılctl tarnfındnn 'l."erilmlş olan 
mUhlet ll'i mayısa kadnr temdit edilmiştir. 

• Mahsul verm!yen nrazller gibi hasarnta 
uğrayan ağaçlı araziler de vergi vermlyecek 
Ur. 

• nomada toplanan Parlamentolar birliği 
konferansına l§Urak eden Nı\zım Toray şelı 
rimlzc dönmllştUr. 

• Sndıl: :r.ııde Nazıma alt 2000 tonluk Suat 
vapuru Teldrdağında karaya oturmuş ve 
t hlll:ell bir yara a•mıştır. 

• İngiliz bUyUk clçlslnln misafiri olarak 
§ehrlmlze gelen Yugoslav prensi Domldo 
yn.rın akşamki ekspresle knrısfle beraber 
Ankarnya gidecek ve iki, Uç gün ornda kaln 
eaktır. 

• Maliye vek~cU ınU!etU.lerlne muamele 
vergisinin gUmrUklere ircaı takdirinde hnsıl 
olacak vaziyeti tetkik ettirmektedir. 

• Beynelmilel ticaret odasının şehrimize 

gelecek rel11 ve erktınını karşılamak Uzere 
harırlıklar yapılmaktadır. 

• llllk<ımet, belediyenin getireceği otoblls 
lerl gUmrUk resminden mua! tuttuğu için 
hlitçede me~cut 300.000 lira tahsisatla oto 
blislcr hemen bu jnzdan IUbaren geUrtllmlye 
başlanacaktır. 

• Belediyede top'anacak bir komisyon bctı 
senclllt imar plı\nını mmtakalar Uzerine ayı i 
rn~~~ ' 

• Zlnclrllkuyu mezarlı~ Uı; sınıfa a)Tiln 
caktır. 

• nun şehrimiz<' gelen l'ksprcs 1sp :1.aku 
lede blrder.hlre önllne çıknn 11 manda\'! C'I~ 

neml§Ur. 
• Askeri fen memurları \'e mUhendLııler 

• Edlr:ıede bugün bir hava bavramı yapı 
laeaktır. Almnn:ı'Bdnn aldığımız 10 tayyare 
de Edlrneye gclml Ur. 

1 
• KUçUk zabit talimatnamesinin onbnşıla 

rın t ~mnc alt maddesi değl,Urllmi,tır. 

DI SAR IDA : 
• Fr nsız bandıralı Gars vapurunda 1!ı 

panyaya kaçmakta olan Yugoslav komUn~t 
lld rl Mue lle birçok komUntst )akalenmı.,tır. 

• :Pıırlsto 1 mO.)'lsta hiçbir gazete çıltmı 
yncnl.tır. 

• Fransa ile Yemen ııraaında bir anlapma 
imza cdilm! tir. 

• Almanya ile anlaşmak taraftarı olen 
14 zııtın Frımsarla I§ ba,ınn geçmelçrl tein 
grev ve mll ellllh isyan harcltet"erine ba~ 
vuruııırnğmı Alman gnzetelerl yn::makt~ 
dırlar 

• tt lyııdıı hayat pıı.ha1ılıCJ dolayısllc 

yakınc! u~reUer :ırtncaklJr. 

* Alman hariciye nazırı mayıs sonlarında 
Romavt zlynret cdecektlr. 

• Lehistan hariciye nazın Bcck BUkr~e 1 
vııs•I olmuıstur. 

• Dtln 610 kilometre uzunluğundaki Trab 
zon Tnhran Hcrat yolunun küşat rcs 
mi yap lmı t r. Bu yo•. il rattan &)rılan bir 
J,oı ile Türkistan Ye Hindistan yolu 1ıe ıÇine 

ıloğru gf dccekUr. 

CUMHURJYET'tc: 

23 n san 
Yunus Na.di, bıt güniiıı TilrJ~ t<ınhiıı. 
deki m idıim ıncvkiini anla' aıı b ·r l.>aş
nı~ka./.c ya::nıış, diyor ki: 

İtilaf de\·lctlerinin Türkiycyc knrşr 
suikastleri pek nıel'unane idi. ve 

onlar her cihetle toplarının ;.;:..in· 
gülerinin tehdidi altında l:er.di 

cmir!erine kul ve kö!c yaptı\larr 

sarayla Bnbıalinin müzalır-re~l :-ini 

de kazanmışlardı. 1~te bu ye,s , eı i. 

ci korkunç kara günler iç nde Türk 
millet'nin kendi içinden fır'a:,·:p çJ. 

kan kahraman bir evladı, Kamal 
Atatiirk. mıl'clin rehberliğim de. 

ruhdc ederek ortaya atıldı, , e onun 
birliğini temin ederek bütün bır 

husumet ci!ıanına kar~ı meydan o
kumağa hazırlandı. Erzurum \"C Sı· 

vas kongrelerinden sonra bu hazır. 
tanış Ankarada 23 Nisan l!l20 de 

açılan Türkiye Bü~iik Millet Mecli. 
sinde n bi.iyük tecellisini bulmuştu. 

~ier yıl kutluladığımız milli bayram, 
ıı:;te bu kutlu günün bayramıdır. 

KURUN' ela : 

Niçin hayret etmell ? 
llrıro.ıı Kum{'ayı bugiinkii. f 1.:r:a.suıı, 

lctıkifhaııcd.cıı ka{>cııı iki 7-.xıtilc lıa.o;. 

rctnıiJ. Abdıılln11111 m.cydaııcı ~ apıl-

1ıwmıdnki yol.•m::lıığa i~rct cd.crcl•: 
Bir katil hapishanede meydancı 

yapıldıktan ve bu meydancıya diğer 
mevkuflarn nisbe•le daha fazla ser
besti \'Crildiktcn sonra hayret cdi. 

lecek şey bu a9amın hapishaneden 

kaçması değil, rahatça yerinde o 
turmasıdır! 

TAN'da: 

E•e§e da'r 
Bt1rhaıı Felek lmgıınl:!i ya::ısıııı gc. 

ne eşek nıcscles;nc tahsis etmiş. E· 

~r.!\lcriıı. 11iik taşınuı1.."faıı men'i ii:rri· 
ne aç lıY1lcı,o~1'1.arııı.dan (lo1ayı nw.lı c1• 
lıayvanla.rm yı.i..-ündc bir hil::"in nı "işa. 

hede cylcnıcktc olauğımıı ~fCI:::dı1..tan 
sonra dilııyada propaganda içiıı c .. ck. 

lcrd.cn cdilcıı istifa4etJİ şöyle anlatı. 
yor: 

- A vrupa1a. Amerikadn eşekler 
şimdi pek rağbettedir. Görmedin mi 

faşistler!e, demokratalr arasmda 
yapılan son Brüksel mebus intiha. 

batında demokratlar siyasi hasım. 

tarı \'e faşist lideri Dögrcl aleyhine 

şöyle bir propaganda yaptılar. Bir 
takım C!=:Cklcr toplndılar \'C sırtla
rına: 

(f)ögrele rey veriyorum. Çünkii e
ı:;cğim). 

Yazılı levhalar asıp sokakları do

ln~tırdılar. 
Dahası var, azizim! Almanya da 

kitapçılar halkın kitap okumama. 
sına knrsı bir hareket olsun diye 

hnyvanat bahçesindeki esekleri nl. 
mış \'e omuz1arına: 

(Biz kitap okumayız. ÇünkU eşe

ğiz.) 

Levhn ları asın, Bcrlin sokaklarını 
dolnştırmı 'n-. 
nu vol acıldıktan c.-onra ynl:mda 
bizdw cle sokn1daıda b:ı c;cq;t ecckli 

r ' lamlara el ·c te .. a • 1 .,rız. Pesc
la bir ı:ıc "•l•nt "C"nt"' ı P~r·s r .... ~ 

sine re' ı · m olsun diye cc.- l·' rın 
sırtına: 

(F."'l r "'ım ! Çünk"i P"'r·. i g""rme. 
dim.) 

Divc lcvhal r a!:••1 r- -dirc~:ıi .. f'el
ki de tira "ını nrt rMrık i!'~·,. ., .,.a
Z"t 1,...,. Almanların yaptıkları gibi 
mesela: 

CBeıı C'an gazetesi o~rmar.1. Çün. 
kii c1eğim.) 

Divc r 0 klnmlnr yaparlar. Bövlece 
onlara is cıknr. hayat'armı k?-za.. 
nırlar. 

Hem c k övlc bazılarının sandık
ları ~·hi hakir bir hayYan da değil· 
dir. Bılmcm sen iı::ittin mi? Ameri. 

kad1 demokrat partisinin alameti 
C""ektir. Ne gUzel buluş değil mi? 

Escktcn daha demokrat hangi hay. 
van vardır? 



23 :N1.SA.N -1937 

Franko ltalyaya ır·~~~:~~:L~~!ı··:~~-·ı Musolini ile Avusturya 
Başvekili arasında kaçmaya hazırlanıyor· 

(Bfl§tara/ı 1 incide) lannda çıkan isyanların bu kanaatini te-
Madrid yeniden bombardıman edilmig yit ettiğini beyan etmi,1tir . 
32 ki.§i ölmüştür. Bir~k adam yara.. .Pelvayo, demiştir ki: 
lanmıştır. "Vaziy.et o kadar ümitsizdir ki Fran. 

Obüslerin ekserisi, eehrin merkezi· ko kuvvetlerinin neticeden nevmit ola-
ne düşmüştür. Bir obUs, tıklım tıklım rak zehirli gaz kullanmalarından kor-
dolu bir tramva_Yım yakınına düşerek,' kulmaktadır. 
20 kişinin ağır surette yaralanması- Churchill tarafından yaptlan tavassut 
na. setep olmuştur. Yaralıların 'bazı. teklifi Avrupanın, ispanyanın vaziyetine 
larz ölmti§t:ür. dkıf olmadığını göstc~mektcdir. An· 

Bir hükumetçi ve bir ast tayyaresi Ia§ma imkanı mevcut değildir ..• 
arasındaki hava muharebesi iki tay - ' Şili sefiri casus miydi ? 
yarenin de düşüp parsalanmasile ne- Valensiya, 23 (A.A.) - Fabra ajan-
ticelenmiştir. sının yaptığı bir tebliğe göre, Şili sefe-

lngilizce Paily Herald gazetesi Hit. firi Morgadonun bavulları aranmış ve 
ler ve Musolininin asi kumandan ge- .eşya arasında 1spany.adan çıkarılması 

neral Frankonun kat'i bir zafer te- şiddetle menedilen bau .esham bulun. 
min edemiyeceğine kanaat getirmiş 

bulunduklarını yazıyor. Onun için, 
bugünden itibaren Almanya ve !tal. 
yanın İspanyaya dair takip ettikleri 
siyaset §U noktalarda inkişaf edecek
tir. 

1) Asiler için en iyi ~artlar dahi
linde bir mütareke akti ve bir uzlaş. 
ma. rejimi vücuda getirmek. 

2) Zahiri itibarı muhafaza. etmek 
§artiyle lspanyadaki İtalyan ve Al
man gönüllülerini geri çekmenin yol
larını aramak. 

Madrid üzerine yapıaln taarruzun 
muvaffakıyetsizliğini gören Alınan as. 
kerl mütehassıslan harbin her iki ta
rafça kat'i bir neticeye varamıyaca
ğım, müdafaanın, hücuma meydan ver 
miyecek kadar kuvvetli olduğunu, va. 
ziyctin, böyle kararsızlık içinde de
vam edip gideceği kanaatine varmış
tırlar. 

Yakında Romada vaki olacak Muso. 
lini - Göring mülakatından sonra Al
manya ve İtalyanın sulçu rolünü alma. 
lan ve iki ispanya hükumeti arasmda 
tavassut etmek vazifesini taahhüt et
meleri için diğer büyük devletleri de 
davet ctmelfri muhtemeldir . 

Üç lııgiJiz gemisi erzak 
götürüyor 

Saint- Jean.dc-Luz 23 (A.A.) - U~ 

tngiliı: yük gemisi, Bask cumhuriyet 
leri için erzak yüklü olduğu halde ıdün 
akşam saat 23 tc Bilbaoya hareket et. 
miştir. Bunlar Stanbrook, hamsterley 
ve Mac Gregor ismindeki vapurlardrr. 

Hood ismindeki saffıbarp kruvazörü 
vapurların hareketinden 90 dakika son· 
ra Saint-Jean.deLuz 'dan ayrılmıştır. 

Foulknor, Fortune ıvc Forester muh
Tiplerinc de vapurların hareket ettiği 
bildirilmiştir. 

Asilerin muvasalası kesildi 
Madrit, 23 (A.A.) - Terucl cephe. 

sin:le cumhuriyet ktıaları mevzilerini 
ıslah etmişlerdir. Bu kıtalar Cominreal 
civarında Teruel yolunu Calatayoda 
bağlayan köprü ile Monreal del Campio 
şimendifer köprüsünü berhava ederek 
asilerin bu mıntakadaki muvas~lasını 

kesmişlerdir. 

Asiler miişkül vaziyette 
Cumhuriyet tayyareleri, asilerin Col

dit ve vmarkendo istasyonu civarında· 
ki mevzilerini bombardıman etmişlerdir 

Huesca cephesinde cumhuriyetçiler 
bir akın yaparak Rio • Jiloca üzerindeki 
köprüyü tahrip etmi~lerdir. 

Teruel'e giden asker ve harp malze
mesi yüklü bir tren, tahrip edilmiştir. 

Cumhuriyet tayyareleri Saragosseda, 
askeri hedeflerden bir çoğunu bombar
dıman ederek yakmışlardır. 

Tolcdo cephesinde cumhuriyet top. 
çu1arı Tolcdonun asckrri merkezlerini 
tahrip etmeğe devam etmektedirler. 

Şehrin asi kuvvetleri tarafından kıs-
men tahlive edilmesi, asilerin mü~kül 
vaziyette bulunduklarını göstermekte
dir. 

Cordoue cephesinde Pozoblanconun 
cenubunda cumhuriyet kıtaları Alacara. 
cejos'dan Espiele giden yola hakim bu
lunan Cerro Hcchicero tepesini işgal et
mislerdir 

muştur. 

Tebliğıde Morgadonun Frankonun 
casuslarile temas etmekle ittiham edildi 
ği ve İspanya hükumetinin kend:sini 
şayanı arzu olmıyan bir adam telakki et 
tiği ilave edilmektedir. 

şm protesto etti 
Santia'o (Şili) 23 (A.A.) - Valen

sia hükümetine İspanya sefiri vasıta· 
sile şiddetli bir nota tevdi edilerek ı;e. 
fir Morgado hakkında yapılan muamele 
protesto edilmi_ş ve bu hususta izahat 
istemiştir. 

Avam kamarasında 
Celse 18 saatbr devam ediyor 

Loodra 23 (A.A.) - Saat 8 de Avam 
kamarasındaki celse henüz bitmemişti. 
Celse, şimdiye kadar bila tav:ıkkuf 18 
uat devam etmiş oluyor. Bu, temmuz 
1936 danberi kaydedilen en uzun celse
dir. 

50 senedenberi aktcdilen celselerin en 
uzunu olan temmuz celsesi, bili inkıta 
34 saat devam etmiştir. 

Konser 
Verda Kazım 

Ve 
Ekrem Zeki 

Genç sanatkar viyolonist Ekrem Ze
ki, kendisine piyanoda refakat eden 
Verda Kaztmla beraber dün ak~am mu
vaffakiyetli bir konser vermiştir. 

Oldukça kalabalık bir dinleyici kütle. 
si tarafından uzun uzun alkı§lanarak 
Sümanovski, Çaykovski, Maks Bruh, 
Tartini, Bah'dan sonatlar ve konserto
lar (•dinleten) sanatkar, son olarak hal. 
kın ısrarı ile bizzat kendisinin bestele
diği bir parçayı çalmı~tır. 

Ekrem Zeki bir buçuk saatten fazla 
gfircn bu konseri ile bize musiki sana. 
tindeki kıymetini bir kere daha isbat 
ctmiıtir. Çok genç bir yaşta sayılması
na rağmen ilerisi için bize büyük limit
ler veren sanatkarı ve piya~t Verda 

b 'k d . • •• Kazım'ı candan te rı e erız -

Kayıp aranıyor 
Bundan ikl sene evvel, Tophane Kar&bag 

mahe.llealnde otunırken bir semU meçbQle 
g1dcn CUmUlctlntll arabacı Hasan kızı 13 
y~mda .AY§eyl arıyorum. l{cndlıinJn nerede 
olduğunu })llenlcrln qağıdıı.kl adresime bil 
dlrmclerlni insaniyet namma rica. ederim. 

btnnbul Kn·.ılııy dl'po ııoförU 
Ali öreng11 

Ankara 22 (A.A.) - Bugün ıeh. 
rimizc dönmüş olan Ba§bakan tsmet 
inönünün başkanlığında ve Başveki
Tunizin Çankayadaki köşklerinde Ka
mutay Başkanı Abdülhalik Renda. 
nın da iştirak ettiği bir Vekiller lie
yeti toplantısı yapılmıştır. 

Bu toplantıyı müteakip Çankaya 
kö§kündc Atatürk tarafından kabul 
cdilmi~ olan Başbakan ismet :İnönü 
Cumhurceisine mufassal maruzatta 
bulunmuştur. 

····················-····································· 
Beyrutta tevkif edilen 
Irak sefareti 

sekreteri 
Aldığı silahları lspanyaya 

satarak bedelini zimmetine 
geçirmiş 

Berutta tevkif edilen eski lrak 
sefareti sekrC'leri ve Berut konsolo
su Seyid Abdülaziz Muzafferin Irak 
ordusu için silah, mi.ihimmat almak 
i.izere memur edildiği ve aldığı silah 
ve mühimmatı lspanya hükumetine 
satarak bedeli olan parayı zimmeti
ne gecirdiği anlaşılmıştır. Suçun adi 
olduğ~ tahakkuk ederse, Seyid Ab
dülaziz Muzaffer lraka teslim olu· 
nacaktır. 

onuşmalar başl 
AvlYls~a.n ırya, A "'ırlYI ıP>a snyase'ltD ~r.ı 

ırnınnuıı oyunc @o oOmaktari1 çolkuycır 
Müstakil Avusturya, henüz krallığa da 

taraftar değil 
Avusturya Başvekili, Şuşnig İtalya. 

nın Venedik §Chrine gelmiş ve büyük 
tezahüratla karşılanmıştır. Bunu mil· 
teakip, Musolini ve Şuşnig buluşarak 

İki memleketi alakadar eden mrselclcri 
görüşmüşlerdir. 

Neler konuşuldu? 
Röytcr bıldiriyor: 
Musolini ile belediye daire~inde üç 

saat süren konuşma esnasında Şu;nig 

herşeyi açıkça izah etmiştir. Öğrenildi-

ğine göre, Şuşnig, İtalya harici siyase
ti deği medıkçe Roma protokolları mu
cibince Avusturyanın da deği9meden iş 
birligine devam eyliyecegini bildirmiş
tir. Avusturya, hiçbir ittifaka veya blo
ka, ne Alman - İtalyan blokuna, ne de 
heıhangi bir Alman aleyhtarı bloka g·r
mck arzusunda değildir. Avusturya si
yal!etinin esası, bütün komşularına kar 
şı mü:ıavi dostluktur. Sanıldığına (;Ö:-e, 
Şuşnig, Habsburgların yeniden tahta 
avdeti meselesinin halen mıbemehal 

J{o1ıtcnjanın kalclırıJacağmdan olduğunu kabul eylemekte, Musolini ise 

Lüli9 sanayh•iler mukabeleten bu meselenin yalnız Avus
turyayı alakadar eden dahili mesele ol-

.Endişe ediyorlm• duğunu, halbuki Almanya ile birleşme. 
Hükumetin yeni bir ithalat rejimi nin ise beynelmilel bir mesele olduğunu 

koyarak kontenjan kayıtlarını kaldır- kabul etmektedir. Sanıldığına göre, iki 
mak kararını verişi ve bunun için hazır- b3şveki1 bu esaslar ü~erinde son ihti· 
lıklar yapılmakta oluşu sanayicileri u. lafları gidermişler ve Roma protokol
mumiyetle memnun etmekle beraber bir larının sağlamlığını yeniden teyit ey. 
kısmını da endişelendirmektedir. Bu lcmişlerdir. Avusturya, Avrupd siyaı:et 

8 !erinin oyuncağı olmaktan çıkmı§tır. 
B """' lB1D1 t e ırıe. ık ır aı o !tekilde endi~cye düşen fabrikatörlerin 

u D ~ \G' • }lale.n Avusturyanın, iyice ta:yin edil-
Kardeşler·ıvle taç gı"yme başında, lüks eşya imal, eden ipekli . 1 d' . h b. . . d 

J mı' cen ısıne as ır sıyasetı var ır. ço:ap, sanayicileri gelmektedir. merasimi pruvası yaptı Hiçbir teblig neşredilmcmiştir. Konuş-
Londra 23 (A.A.) - Gloucester Lüks eşya imal eden fabrikaların bu maya yarın sabah devam olunacaktır. 

Dükü dün öğleden sonra \Vestmi- endişesi halkımızın kötü ve pahalı olGa 1 AJman Jıava nazırı da ltalyaya 
nister'de taç giyme güni.i diğer kar- da Avrupa malına kar~ı gösteıcgeldiği geldi 
deşleri namına kardeşi krala karşı alakadır. Vakia yerli mallar için yapılan Roma 22(A.A.) • General Göring ile 
yapacağı tazim resminin provasını propagandalar, sergiler vesaire refikası buraya gelmiş ve Alnanyanın 
yapmıştır. Provn, kral ailesi azası- halkın mühim bir kısmında bu kanaati Roma büyük elçisi ile görüşmtic:lerdir. 
nm huzurunda bir saat devam et· baltalamıştır. Fakat. bu h.aıa zcngi·n· lcri- il Sanıldığına göre, general Göring Kapri 
miştir d d 1 den dönüşünde İtalya siyasi ricali ile · mizde bir illet halmde ır. Bu yuz en i 

B 1 i t B ık görüşecektir. u gar s unın a an hükumetten bu nevi e§yanın memleke· ı...:..--------:--=---.:-"'--::""' 
misakı na gtrtşt timize girmesinin eskisi gibi meni iste. Habeş esirleri 

Yunan efkan bu ümide kuvvet __ n_e_c_ek_t....,ir.,.... _ _,---~-------
veriyor ~ lYI o lYı m ~ (ğ ır (\] '11@ ır 

Yunan gazeteleri, lsmet !nönünün Halayın ı~ondradan nüfuzlu bir heyet 
BeJgrad \'C Sofya seyahatine ait beya. zulmiln Öntine geçilmesi lCnl 

natında.n ehemmiyetle bahsetmekte- ana yasası teşebblislcrde bulunuyor 
dir: (Ba~ tarafı 1 incide) Londradan gelen b·r telgnf, lnı:rll-

ll{atimerini diyor ki: "Balkanlıların terede ntifuzlu bir tıeyetın Habeş e. 
Boukin ise faaliyetin heyeti umumiyesi. 

Bulgar - Yugoslav paktını ne derece sirlcrine ..&1uJt11eailmemcsi hususunda 
d.k ne riyaset eylemektedir. i sempati ile knrşıladıklarr nazarı ı - tavassut edilmesi için Milletler Cem -

kate alınırsa 1nönünün Balkan ideali. Bu sabahki toplantı yetine ve Milletelr cemiyetine dahil 
ne ve Balkanlnr arası miinasebetleri. Cenevre, 23 (hususi) - Milletler ce devletlerin hariciyelerine bir mektup 
nin salahına olan imanına istikrar miyeti eksperler komitesi bu s-.bah bir gönderdiğini bildiriyor. 
kesbetmiş sulhUn, umumun refahı için toplantı yaparak Hatay ana yasası mü- MılleUcr cemiyetine dahil olmamız 
yarıma.danın bütün devletlerini ihata zakcrelerine başlamıştır. öğlcclen &onra dolayıs,iyle Hariciye vekaletimizc de 
etmesini görmek istiyen bütün müt· da bir toplantı yapılacakttr. gelmesi tabii bulunan bu me ·tup hak
tefiklerin de iştirak eylemekte olduğu ırak hariciye nazın tnvassuttamı kındaki telgraf 8(>yledir: 
anla.sılır.,, bulunacak Londra, 23 (A. A.) - Canterbury, 

Proia diyor ki: "İsmet İnönü, bu Rochcster ve Winchtester ba.şpapasla-
Cenevre 23 (hususi) - Burada bu. 

beyanatında ayni imana sahip olan ve rı ile birçok mebuslar, milletler cemi. 
lunan Sllriyelilcr mahafilinde müzake· 

Bulgarista.nm da pek yakında Balkan yeti umumi katibi Avcnol'a bir mek. 
antantına iştira.kini görmek ümidinde relerde Suriyelilerin arzuları dahilinde tup gönd~rerek nı!lletlcr c~miyetinin, 
bulunan Balkan devletleri harici- bazı tadilat elde edileceğine dair büyük Ha.be§ esirlerine daha insanı muame
siyasetlerınde esas mihveri te§kil e - bir ümit vardır. Bu mahafilde temin e- le yapılması için !tal •a hükumeti n z 
den prensipleri bildirmi§tir.,. dlldiğine göre, gelecek hafta içinde An. dinde tazyik icra etmesini istemi~lcr-

M f ıı· 1 k~raya gelecek olan irak haddye nazı· dir. 
ısır mg ız an aşmasının Bu mektubun b'ıı er "'uretı·, kreln, 

1 · rının tavassutta bulunacağı söylenmek- ., 
nelicc crı : tedir. Glouç:estcr düküne, caş\•ekil Baldvin 

Sudana Mısır asker- ve mmetıer c:emiyeu,,de az!l oıan aev_ Yeni giin tekrar çıkıyor 
J e rl. de gir i "o r letıerin hariciye nazırlarına. gönder .1. 

J Antakya (hususi) - Manda hükume 
Kahı.re, 23 (A. A.) - lng_•11· ... - "U'ısır o·· . miştir. " .ı.u ti, kapatılmış olan Yeni un gazetesı. 

muahedesinin yapılması üzerine Mısır nin yeniden intisarına müsaade ctmi~ ve Yen 1 nesriyat: 
generali Ha.yri jle Sudan genel valisi ve gazete Türk harflerile çıkmağa baı· " ı. b 
arasında cereyan etlen müzakereler n Ş'K 8 hçesi 

lam1ştır. 
neticelenmiştir. Varılan nnla{:ima mu. A~k Bahçesi BJJrhıı.n Cchidln bu eseri eıkl 
cibince, bugUnlerde, biri Hartum'n, Antcıkya (hususi) - 20 nisan geçesi j harflerle iki acra bnsılmış ve kalmınıı~tJ. 

saat 22 de Hacem mcy<lanı mahallesin- \'eni cemiyet hııyntının ıı: y<lzilnll bUt<ln ln ,~·ğeri de Port-Sudan'a müteveccihen 
k ed k . .de "iddetli bir infillk olmu§tur. cc'ild~rltc göst<'ren bu çok bcğenllml11 eser 

iki Mısır taburu hare et ece tır. ır Gııyrot kltaphanesı tarafından ~imdi ~C'Jll 
Lüzumlu krnlaların in!]aatmın bitiril. Patlayan bombanın meçhiıl şahıslar harflerle ve çok temiz bir gcltlldo bastınlmı§ 
mesi üzerine diğer başka Mısır kuv. tarafından atıldığı ve hadisede meçhul tır. Sabırsı1Jıkıa bekliycn ımrtlerlmlzc "A§k 

vetleri de Sudan'a gidecektir. sebepler bulunduğu anla§ılmaktadır. bnhı;eel,,ni miljdclerJz • 

Şehinşah Pehlevi 
İngiliz elçisini lrnhul etti 

Tahran 22 (A.A.) - Pars ajan· 
sı bildiriyor: 

lngiliz orta elçisi Sir Horance Ja
mes Seymour, bugün Sehinşah ta
rafından kabul edilerek kral altıncı 
Jorj adımı yeni itimat mektubunu 
verınistir. 

Denizde isyan 

1 
JAK LONDON'un tanmmıf romanından Oynayanlar: 

-JEAN MURAT - ANORC: BERLEV 
ve Danimarka güzeli W1NNA W1NFRE1D gelecek pazartesiden 

• 

L SAKARYA itib;°inemasmda Cumhuriyet topçuları, Fuente Ovaju. 
nanın cenubunda 8 kilometrelik bir 
mesafede bulunan asi mevzilerini bom
bardıman ctmişlerıdir 

Cumhuriyetçilerin galip 
geleceği muhakkak 

au AKSAM K 1 18 h · ı·ıer·ı TURKÇE 
Türk sinemasında ronş a a rıye ·' - söz L u 

Paris, 23 (A.A.) - Le Temps gaze
tesine beyanatta bulunan Alvarez Dcl
vayo, cumhuriyetçilerinin galip gelece
ğinden emin bulunduğunu ve ast ısaf-

Büyük Rus ihtilalinin en muazzam T•'.'!'' .. . . 
Meşhur Petrograd müdafaası, binlerce Kazaktan mürekkep Yudeniç ordusunun kanlı hücumları, Baltık denızınd~ ~~zlerce. haı:ı' gemısıyle yapı· 
lan harekat, binlerce esirin denizde bcedurulmc:.ıı, iki düşman ordusunun kanlı intikam ve meydan muharebelen ı!ah ... Şımd·ye kad~r yapılan 

harp ve ihtilal filmlerinin en dehşetli ve heyecanlıı~•-•••••••••••••mıı••• 
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euıutlar 
arasında 

Bay Cezmi'nin mesleği, gazet~· ı 
lerde Bay f atine rekabet etmekti. 
Havaların ertesi gün nasıl gideceği· 
ne dair yazılar yazardı. 

Mayısın on beşine doğru, bir cu· 
martesi günü, havanın pazara p:k 
güzel, pek güneşli olacağım bıl· 
dirmişti. Halbuki bu falcrhğı yapan 
kalemine o esnada içinden ne kadar 
lanet ediyordu. Sabahtanberi telefo· 
nu işliyor; ~azinocular, adadaki o· 
tel sahipleri : 

- Orası falanca gazete mi, şu 
havaya dair yazı yazan muharririni· 
zi verin baka1ım ! . dedikten son· 
ra: • batırdın bizi I kahrol! • diyerek 
kandisine küfürleri yığıyorlardı. 
dı. 

Yağın urla rekabet eden bu inki· 
sar tufanından kurtulmak için, genç 
muharrir, makalesini alelacele bitire. 

rek gözünü sokağa attr. Beyoğlu· 
na gitse, bin bir arkadaşına rastlayıp 
alay mevzuu olacağını düşündü. 
Kafasını dinlemek ihtiyaciyle tenha 
bir yet seçmeğe karar verdi. 

"- Herhalde bu havada adada 
kimseler olmasa gerek.,. 

Vapura bindi ve büyük adanın 
otellerinden birine indi. Yağmur, 
bardaklardan boşanıyordu. Hakiki 
ismini söylemekten korkarak müste· 
ar bir ad verdi. Otelci meyus bir 

yüzle havayı göstererek: 
- Bak, bayım şu yağmura! bir 

de sersem muharririn biri, g~el 0 • 1 
lacak demişti. Biz de müşterı dolar 
diye hazırlık yapmıştık. Üç yüz li
ra zararımız oldu. Koca otelde 

dün ak§am gelen bir bayandan baş· 
ka kimse yok. .. 

Bu müşteri bayan da tesadufen 
ve güzel bir duldu. Kocasından 

genç T b"A tıl K yeni boşanmış. a ıı, tanış ar. a· 

d muhavere esnasında: 
m, ld' bT _ Buraya niçin ge ım, ı ıyor 

musunuz? • dedi. . 
Erkek cevap verdi: 
_ Nasıl bilmem. Sersemin ~iri 

t havanın güzel olacagmı 
gaze eye k ldin. 

Siz de ona uyara ge ız. 
yazmış. ··td" 

Genç kadın gu u: 
_ Bravo ı.. Zakisiniz val1ahi. 

N l k fettiniz? Siz de bu durbin· 
ası eş · · 'kb~ 1 h kkı d lik var madem kı ıs~ı a al n ~-

ki keşif makalelerim gazete ere sız 

yazsanız .. 
Gülüştüler .. 

H nın onfarı otele bağlama· 
ava l . b 

81 dolayısiyle samimiyet ~r1 ı anTeba~ 
Yalnızdılar, gençtı er. a ı· 

arttı. .. .. ·ı 
atiyle mukadderatın onune geçı e· 

di Olanlar oldu. 
me . 1 h 

Delikanlı, bu yağm~r u avaya, 

k k ıh n müteşekkır kalıyordu. artı a e · · 
Fakat aralarındaki. samıhm.ıye~ harkt· 

muharrır, şa sıyetı a -
tıkça, genç ., .. ··1 ·· 
kmda kadını aldattıgına uz~ uyor, 

. d bı çekiyordu. Bıraz te-
vıc an aza k . d' 

dd .. tt n sonra lafı açma ıste ı. 
re u e . f k' 

N'h lcig"'im. !tıra et ı o ser· 
- ıa 1. 1 harririn maka esı o masay-

sem mu ... t k 
b . b'r'ıhiribımızı ammayaca . dr ız, ı · • D ., u ona karşı mmnettar 

tık. ogrus 
olmamız lazım. 

Kadın. hararetle: 
-Evet, ilk geldiğim zaman_ on~ 

fena halde kızmıştım ama, şımdı 
k di . k medyunum. Onu pek en sıne pe 

. Allah razı olsun ... 
sevıyorum. 

_ Ne mesut adam. 
Kadın güldü: 
_ Mesut olup olmadr~ı.nı bil. 

Ama herhalde kendısıne te· 
mem. • d' Ç" 
ekkürlerimi sunmak ister ım. un· 

Lü cidden buna layıktır. 
Cezmi, başını eğdi. Ve bütün 

cesaretini toplıyarak: 
_O halde hiç tereddüt etme. 

Hemen teşekkür et. Çünkü o adam 

benimi 
-Ne? 
_ Evet, benim .. Korkudan is· 

· i değiştirmiştim. İnkisarı hayale 
aım k . .., 
mi ug"'radın, şe erım r 

Kadıncağız, kahkahalarla gülü-

yordu: 
_ Aman ne tuhaf! siz misiniz 
uharrir?.. Ne diye böyle bir 

0 m 'h t . . ) H ·ı . lek intı ap e tıntz. ava ı e sı-mes. 
. e alakanız var? Brrcıkm şu işi 

zın n k 
F 

· hocaya, canım ... Sonra, er e· 
atın .1A • Ç k .. k.. k' .,. ..zerek ı ave ettı: o şu ur ı 

hgı su rasıthğmız ne kadar fena ise, 
ava d k. h" l · · d k aşk işlerin e ı uner erınız e o a· 

dar iyi... Mavi bultıtlar .a~~~mda 
rnaktan vaz geç, Cezmıcıgım .. 

yaşGenÇ muharrir, kadını sardı: 
_Hakkın var, güzelim. Ben 

bu işten vaz geçtim. Şimdiden sonra 
k aşk romanları yaşayıp yaza· 

an~a Mavi bulutlardan manevi 
cagırn .. 
bulutlara.... .. .. 

Sonra, yüzünü kadının Y.uzune 

aklaştırarak: . . 
/ngilteredc ıasilzxıde aileleri taç giyme y _ Bütün tetkiklerımı de yalnız 
mer.a.simi içiıı lıaı-aretlc ha::ırT.amyor. . gözlerinin derin ufuklarında 
Zar. Resimde taç g~mo merasiminde_ senın "' 

· k'- • t a'-t 1- 1- Y.:rk-nr. leydı yapacagım ... N. akleden Hatice Süreyya 1 gıyece IJtirı uv w wı ~ U1 ~ 

göriilüyor ·-~~-_J~-=====~~;;;;~~ 

HABER -1\ieam polfuı 

Tonton 
amcanın 
Şapka Do 

Kızı I 
sacayak 

ÇeDDk yüıreODn 
maceralara 

-8-

Yazan : Niyazi Ahmet 

14 sene evvel bugün 
., ._.,2-2,_, .-., dJWWWlll ~ ZWWWL~ rrrrrrr9 

Birinci Büyük Millet 
Meclisi açıldı 

Hayat demek mücadele, mu sademe demektir. 
Muvaffaklyet mutlaka, mücadelede muva(fakiyetle 
mUmkUndUr. Bu da manen ve maddeten kuv-

vete, kudrete istinat eder bir keyf:yettir 

• 

Biiyiik Millet Meclisinirı ilh Of;ılmcı t(hcni. 

1920 yılı 23 nisan giinü, 14 ~ene 
evvel lıugi.in Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ankaracla bütün milletin. 
bütün memleketin mümessilleri lm 
zurunda açıldı. 

O gün millet mebuslarma s(iz 
söyliyen Mustafa Kemal §Öyle di· 
yorcln: 

- Hayat demek mücadele, mii• 
sademe demektir. Hayatta muvaffakı 
yet mutlaka mücadelede muvaffa· 
kr.·etle mümki.inclür. Bn <la manen 
,.e· maddeten kunete, kudrete isti
nat eıler hir ke} fiy_ettir .. , 

Atatürk yeni lıükfımeti "Bi· 
zim vuzuh ve tathik kabiliyeti giir
dü~ümüz sivasi me~Jek milli siya~el• o . 
tir,. ciimlesiyle anlattıktan sonra 
milli siyaseti de şöyle tarif ediyorlar
dı: 

"Milli hudutlarımız i~inde her 
şeyden e'' el kemli km' etimize ela· 
yanmakla me' ı·u<liyetimizi ınulıafar.a 
~decek, millet ve memleketin hakiki 
saadeti ve umranına çalı~mak alelıt
lak tfılii emeller pc~imle milleti işgal 
ve ızrar etmemek. Medeni cihandan 
medeni ,.c in!'ani muameleye miitc• 
kabil clo:.tluğa intizar etmek .. ,, 

Bu e:;nada Osmanlı saltanatı 
mensupları huduttan ko' ulrııu~ <lc•
ğildilcr. Hilaf et lrnkiycli. Ve on· 
dan kmvct almak istiyenler de bulu
nuyordu. 

Türk milletini en lıüyi.ik felaketten 
kurtaran ~Iu·tafa Kt>mal bu piirüzii 
de kaldırmak kararın ela) ılr. V crıliği 
takrirle medi:-. şu e aeları kahul etti: 

1 - Hiikfıınet te kili zaruridir. 
2 - :Muvakkat kaydiyle bir lıii

kumct rcii"iİ tanımak 'cya padi~alı 
kaymakamı ihdas etmek caiz değil· 
dir. 

3 - l\fecliı0te mütekasif milli 
iraclcyi bilfiil , ·atan nnıkadderatına 
hakiı~ tanımak esas umdec1ir. Türki
ye Büyük Millet Meclisinin fc,kin<le 
bir kuvnt nıe' cut değildir. 

4 - Türkiye Büyiik Millet :;\Jec• 
füi teşrii 'e ~crai . alahiyetleri kcır 
dinde toplaıın~tır. Mt>c1i::.Len ayrıla
cak bir heyet mce1i~e Hkil olarak 
hükumet İ§letini gi>riir. ;\leclis reisi 

... . 

hu heyetin de rci~iılir . 
Hatıra: Padi:-ıah 'c lıalif r. altın

da 1ınlunduğn tıı;) ikten kurtulclugu 
zaınan, ınccli in tanzim edece~; 

İlh Biiyiilr Millet Mcdisirule 
Urı tafa l\.('mal nutııl• ı·erirken 

kanuni esa lnr dairesinde vazyelİ· 
ni ahr. Bu takrir, yeni Türk de' lt>ti 
kıırııluşu <lemckti. ö, le o1dn. 
120 sene evvel bugün diri dirl 

gömlilen papaslar 
rn 17 Hlr 23 ııi~ım günii l'.:!O sene 

c' Hl huğiin inclıulıtı ki.irfezindeki 
\ ostjç:ı'ıln ~iddetli hir zelzele oldu. 

· ~c' alınttc lıulnnan iki mü~Jlif bu 
zelzcl~) i glinnü§lercli. Şöyle anlatı· 
vorlur: 
· "Hııııı nıanfl lırmı ziyarete git· 
miı:tik. J'.ıpfl,.Jar bizi geni~ hir salo
na kalıııl e~ letlilcr ki pencereleriıı• 
ılen giiriincn ga~ N giizcl man:zaralar 
inııana ferah 'eri} onlu. Biz orada 
ikı'n ga~ et ~iıı.letli ı:-Ur,.mtılar hiı;·o· 
luumağa ha~] ıynrak ci' ardaki clağlar
ılaıı lıii) iik ka) al ar kopup den;ze 
ıloğnı ) marlan111ağa ha~lauı, her 
taraf geı·c karuıılığr gibi olmuştu. 

Prıpa~lar, Allalıın gazabından 
.knrtıılıııak için lı men manastırın içi 
Jlf' girerek dua} a lıa~ladılar. Fakat 
ıııann tırnı dm arları parçalanıp clii
klüyonhı. Pııpuslar bir daha çık&· 
mndılar. 

L.....:::::;::~::;;:=::;;:::::=•~==::::~,...,ı~ ı1-.,......o;;:a;;;;;;o;;; __ ;;;;;;;;.: ____ =~=========:::::......:;;;;.;;..;..::=:;;:::::=::iiii;;I/~' 
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Sovyet Rusyada 

Spor mevsimi 
başlıyor 

Futbola 130, Basketbola da 32 erkek 
32 liadın takımı iştirak ediyor 

Sovyetler birliğinde bu yılın spor 
mevsimi çok zengin ve çok enteresan o
lacaktır. 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
"Sovyetler birliği futbol kupası maçla· . 
rına mayıs sonunda başlanacak ve 130 
takımın iştirak eyliyeceği bu maçların 
finali temmuzda yapılacaktır. 

Birlik Rağby kµpası maçlarına bu se. 
ne ı. 6 takxm iştirak edecektir. 

Boks şampiyonası maçları da mayısta 
başlıyacak ve iki ay sürecektir. Her ka
tegoriden 10 olmak üzere 80 en iyi bok 
sör, sekiz şampiyonluk ünvam için bu 
maçlara girec.ektir. 

Bisiklet yarı~larına 100 erkek 50 ka· 
dın olmak üzere 150 sporcu i~tirak ede 
cektir. Moskovada haziran sonunda, er. 
kekler için 100, kadınlar içi.n 50 kilo
metre Uzerinden sürat yarışları yapıla· 
cak ve 18 ağustosta da Moskova.Kiev
Moskova yolu üzerinde 2240 kilometre 
lik bir koşu için 100 bisikletçiye depar 
verilecektir. 

önümüzdeki mevsimin en enteresan 
h!diselerinden birini ıde, 32 erkek ve 32 
kadın ekibinin iştirak edeceği Sovyetler 
birliği basketbol şampiyonası teşkil eyli 

yecektir. 
Temmuz içinde 150 yüzücünün i~tira 

Anadoluda spor : -lzmitte futbol 
maç lan 

lzmit (Hususi) - İdman yurdu 
ile Akyeşil, lzmitin ezeli rakip iki 
gençlik teşekkülüdür. Bu iki klüp 
arasında evYelce yapılan bir maçta 
idman yurdu 5-1 sayı ile mağlup ol
muştu. 

O günden sonra Akyeşil muhte· 
lif spor temaslannda daima üstün, 
muvaffak ve güzel oyunu ile Koca· 
eli mıntakasmda yenilmez bir kuv-
vet olmuştu. O kadar ki, Güneşi bi· 
le ağır bir mağlubiyete uğratmıştı. 
Adapazarm pek kuvvetli olduğu 

söylenenAdasoprunu da geçen haf· 
ta, yazdığımız gibi, güzel ve hakim 
bir oyundan sonra yenince, idman 
yurdu ile karşılaşması pek arzulan· 
mayan bir şey oldu. Evvelki hafta 
~da maçında ağır bir şekilde yarala
nan Süleyman, Sadi, Lütfi gibi Ak
ycıilin en iyi oyuncuları ile yaralı 
yaralı, saliaya çıkmak mecburiyetin 
'de kaldılar. ismine anlaşma maçı de· 
<iikleri oyun evvela her iki takımın 
"'B,, ltad.rolan arasında oldu. Akye· 
şil 2-1 ile kazandı. Vıcık vıcık ça· 
murlu bir sahada yapılan birinci ta· 
kım maçı da Akyeşilin çok hakim 
üstünlüğü ile 3-1 nihayetlendi. Bu 
maç önümüzdeki hafta revanş maçı 
olarak tekrarlanacaktır. 

Bahkeair Halkevi kupasını 

idman yurdu 
kazandı 

Balıkesir, (Hususi) - Halkevi 
kupasının final maçı Ali Hikmet 
stadında İdman yurdu ile Güç ara~ 
sında pazar günü yapıldı. 

Heyecanlı ge!;en bir oyundan son 
ra Yurdlular 3-0 gibi haklı bir gali
biyet kazanarak kupayı almışlardır. 

Yeni • 
nızamname 

Klüplere dağıtıcdı 
Türk Spor Kurumu umumi mer

kezi tarafından uzun bir müddetten 
beri hazırlanmakta olan yeni nizam 
namenin dahill kısmına ait olan si· 
cil, vazife, ve salahiyet, ceza, müsa
bakalar, lik heyetleri ve hakemler 
hakkındaki talimatnameleri niha
yetlenmiş ve ufak birer kitap halin· 
de tt-ksir edilerek lstanbul mmtkası 
vasıtasile klüolere da2ıtı1mıstır. 

kile denizcilik şenlikleri ve ağustosta 

'ıı Moskovada tenis şampiyonaları icra 
edilecektir. 

Gene Moskovada sonbaharda en iyi 
100 güreşçinin iştirakile birlik güreş 
maçları yapılacaktır. 

Nihayet, Sovyetler birliği hafif atle
tizm şenlikleri ve müsabakaları büyük 

bir sabırsızlıkla beklenmektedir. Bu 
müsabakalara memleketin her tarafın

dan gelecek binlerce sporcu gegnç işti. 
rak odecek ve bunlar Moskovada muh-

; . 
telif şampiyon ünvanları için kardeşçe 
çarpışacaktır. (TAS) 

.Avrupada 
futbol 

Şampiyona ma~ları 
Avrupa futbol §ampiyonluk maçla. 

rının son haftadaki neticeleri şunlardır. 
AliVlANYADA: 

O Hartka 3 Mamburger 
2 Hindenburg 2 Benthen 
O Vicctoria 8 Schalke 
1 Hertha 3 W crder 
O Worms O Stuttgart 
O Dessan 2 Cassel 
1 Dusseldrof 3 Nuremberg 

AVUSTURYADA: 
3 Floridsıdorf 4 Favoritner 
O Postsport 1 Austria 
1 Libertas 3 Admira 

1 Vienna 2 Wacker 
2 F.C. Vienne 2 "$port clup 
O Hakoah 2 Rapid 

BELÇIKADA: 
1 Ol. Libais 3 Mons 

iSPANYADA: 
2 Girone 2 bspanol 
O Castellon 4 Granollen 

LOKSEMBURGDA: 
O Stade Dudelange 4 Nidercom 

2 Spora tuxemburg 3 Union Lüxem· 
bourg ... -

MACARISTANDA: 
O Nemzetti 2 Uypeşt 
O Budai O Szeged 
Z Kispest 3 Phoebus 
2 Bocskay 4 Hungaria 
O Budajok 3 Ferenşvaroş 
O Haladas 2 Electromos 

ITALYADA: 
Roma ile Milano, Triestina, Sampier 

darena 0-0 
Napoli - Torino 101, Ambrosiana • 

Bari 2-2 berabere kalmışlar, Genova -
Alessandirayı 4-0 mağlfıp etmiştir. 

Romen dev rH\lem seyyahı 

Gheorghe 
Stanescu 
şehrimizde 

Bükreşin Prensipele Nicolae bisiklet 
klübü azasından Gheorghe Stanescu İ· 
simli bir genç 1930 senesi ilkteşrininde 
başladığı bisikletle ıdevrialem seyahatin 

den dönmüş ve şehrimize gelmiştir. Ya
rın memleketine müteveccihen İstanbul 
dan hareket edecek olan Romanyalı 

sporcu bütün Avrupa ve Afrikayı do. 
taşmıştır. 

Bu sabah matbaamıza gelen Stanescu 
pek yakında ikinci bir seyahate çıkaca· 
ğını ve bu defa da Suriye, Filistin, Mı· 
sır, Arabistan, Hindistan, Çin ve Japon 
yaya ıideceğini söylemektedir. 

Türk - Bulgar 
Milli futbol takım
larının temmuzda 
karşılaşmaları 

muhtemel 
Yunan milli futbol takımının Anka. 

rada milli Türk takımile kar~ılaşmak 

istediği malumdur. Balkan kupasına 

hazırlık olmak üzere şimdi Bulgar f ede· 

rasyonu her iki memleket milli takımla

rının gene Ankarada bir milli takım, bir 

de muhtelit on biri halinde ve mayıs 

sonlarında iki maç yapmalarını futbol 

federasyonumuza teklif etmiştir . 

Futbol federasyonu, milli küme maç. 

!arı dolayısile temmuz ortalarına kadar 

boş hafta olmadığından Türk - Bul· 

gar maçının temmuz sonunda yapılabi

leceğini Bulgar federasyonuna bildir. 

miştir. Bu teklif Bulgarlarca kabul eıdil

diği takdirde temmuı; nihayetinde ev

vela Türk - Bulgar milli takımları 

sonra da şehirler muhteliti olarak iki 

müsabaka yapılacaktır. 

Vineıspoı~ 
Avusturya klübü 
şehrimize gelmek 

istiyor 
Viyanamn tanınmış futbol klüp· 

lerinden biri olan Vinersopr, lstan· 
bulda iki maç yapmak istediğini Gü
neş klübüne bildirmiştir. 

Milli küme müsabakalarının şeh
rimizd';°boş kaldığı bir. günde Avus 
turyalı sporcul~rı stadlanmızda gör 
mek kabil olacağı tahmin edilmekte 
dir. 

Galatasaray 
Atletizm takımı 
Bursaya gitti 

Dört senedenberi muntazaman 
yapılmakta olan Bursa Acarspor • 
Galatasaray atletizm bayramı için 
sarı - kırmızılı atletler bu sabah 
Mudanya yolile Bursaya hareket et
mişlerdir. 

iki şehrin atletleri arasında ilk 
karşılaşma cumartesi günü yapıla· 
caktır. 

Müsabakalar programında: 100, , 
200, 400, 800, 1 500 metre koşular· 
la; yüksek, uzun atlama; cirit, gül
le, disk ve cirit atma; Balkan bay
rak yarışı vardır. 

Mlln kUme maçları 

Güneş 
Beşiktaş 

Bu hafta karşılaşıyor 
İstanbul futbol ajanlığından: 

Milli küme maçlarırıı:lan Beşikta~ -

Güneş karşılaşması 25 nisan 1937 pazar 

günü Beşiktaş Şeref stadında olacaktır. 

1) Maça saat 16 da başlanacaktır. 

2) Maç hakemi Sait Salahaddin, yan 

hakemleri Samim Talu ve Süleymaniye 

klübünden Tarıktır. 

3) Fiyatlar: Tribün 50, duhuliye 25 
kuruştur. 

Çocuk kurumu kupası 

Futbol . maçları 
Bu pazar Taksimde yapılacak 

Çocuk kurumu tarafından tertip 
edilmiş olan futbol turnuvasında 

Şişli, Pera, Kurtuluş ve Amavutköy 
klüpleri bu hafta pazar günü Tak
sim stadında karşılaşacaklardır. 

Dört rakip klübün bu müsabaka
sında eleminasyon ve final mi.isaba
kaları aynı günde yapılacak \'e galip 
gelen takım mevud kupayı alacak
tır. 

Bugün saat 15 de 

Ankarada ismet lnönü çok 
mühim bir nutukla 

Kömür sergimizi 
açıyor 

Beynelmilel kömür sergisi, bugün ı 
saat on beşte, büyük merasimle açıla

cakt_ı~. Merasime, sefi~ler ve kordipl°: J 
matıge mensup şahsıyetler dr davetlı 
bulunuyor. 

Serginin açılışında Başvekilimiz is. 
met İnönü tarafından söylenecek nutka 
büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
Bu nutkun ikinci beş yıllık endüstri 
programının ana hatlarını ihtiva etmesi 
kadar Başvekilimiı:in son seyahatinden 
mülhem kısımlan ihtiva edeceği de an
laşılmaktadır. 

Türkiyede devlet eliyle kurulmuş ilk 
beynelmilel resmi serginin, bütün ala
kalılar üzerinde çok müsait intıbalar 

bıraktığı şimdiden anlaşılmaktadır. Ser 

gi hazırlıkları, hemen tamamen bitm:ı 
olmasına rağmen, her yer yeniden ~öz. 
den geçirilmiştir. Sergi evi yakınına 

kurulan danışma yeri, posta şubesi , bi

na dahilindeki büvet, ayrıca yapılan lo
kanta, sergi dahilindeki radyo ve sine. 
ma tesisa tı da bugün hep birden faaliyc 

te geçecektir. Danışma yerinde, muhte
lif firmaların hazırladığı tafsilatlı broşür 

ler olduğu gibi, her ziyaretçi herhangi 
bir şey hakkında istedi ği malumatı da 

danışma yerinden alabilecektir. Sergi 
postanesinden verilecek kart ve mek· 

tupların pulları üzerine, ileride kıymet

li bir hatıra teşkil edecek olan sergi 
damgası vurulacaktır. 

lnızlltere ile siyasi~ malt ve iktisadi 

münasebatımızın ilerlemesl yolunda 

-------------=-----------------------~---1 n önü, Londra seyah -
tinden istifade edecek . 
lngiliz grupu bir lokomotif ve 

motör fabrikası kurmal< 
teşebbüsündedir 

Ba~vekilimiz İsmt'.t İnönüııün Lon. 
drada yapılacak taç giyme merasiminde 
bulunduktan sonra Londrada birka1 
gün daha kalacağı anlaşılmakta-dır. Baş 

vekilimiz bu müddet zarfında İngiliı: 

hükumetinin misafiri olarak kalacaktır. 

O biraç gün zarfında siyasi ve mali 
bazı görüşmeler yapılacaktır. 

Lokomotif ve motör 
fabrikaları 

iktisat vekilimiz Ceıaı Bayar dün 

Ankaraya gelen İngiliz maliyecilerinden 

Karlinski ve arkada§ları şerefine bir 

öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Ma

liye vekili ile Maliye ve iktisat vekaleti 

müsteşarları hazır bulunmuştur. 

İngiliz grupu Türkiyede bir lokomo-

Yutulan senet 
Bir sahtel1arı ağır 
cezadan kurlardı 
Yazdğı sahte senedi yutmak suretilc 

Bavyeralı bir kadın muhtemel on sene· 

Jik bir hapis cezasından kendisini kur

tarmıştır. 

Buetov §ehrinden madam Şvantaler 

konturata riayetsizlik ve sahtekarlık 

suçlarm:ian muhakeme edilmekteydi. 

Aleyhinde yegane delil ise yazmış ve 

imzalamış olduğu kunturattı. Muhake

me es:ıasında kadın müddeiumuminin 

ciinden kunturatı kaptığı gibi yutmuş· 
tur. 

Kadın. mahkemeye hürmetsizlik sa· 

yılan bu suçu için bir hafta hapis ceza. 

sile yakasını kurtarmıştır. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf acıresı . ıstanbul HAS ER 
yazı ışıerı teıotonu . 2!1M7':? 
idare ve ıran .. H!\70 

ABONE ŞARTLARI 
sene ilk 
6 aylık 

3 aylık 

ı, aylık 

Tıır4111r 
l400 Kr 
730 
400 •• 
ıso .. 

E~nrbı 
2700 Kr , 
1450 •• 

800 " 
300 .. 

Sulııbı llt' Nesrıqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı 11er (V AKIT) matbaa•ı 

tif ve bir de motör fabrikası kurmak 
teşebbüsündodir. 

Kardeş ıranla 
Tam on muhtelif mevzua ait 

Aola~ma ve mukavele 
imzaladık 

Tahran 22 (A.A.) - Pars ajan· 
sı bildiriyor: 

Türk - lran müzakerelerinin oona 
ermesi mün"ecbetile neşredilen bir 
tebliğde hulasa olarak şöyle denil· 
mektedir: 

Bir m\iddettenberi hükumetle 
Türkiye heyeti arasında · yapılan 
müzakereler muvaffakiyetle bitmiş 
ve a~ağıdaki mukaveleler imza edil· 
miştir: 

lkamet mukavelesi, hudut bölge· 
si emniyetine ve bu bölgede vuku 
bulan hadiselerin ve ihtilafların hal· 
line dair mukavele, sivil ve ticari 
sahada adli müzaheret mukavelesi, 
mücrimlerin iadesi ve ceza sahasın· 
da adli müzaheret hakkında muka- • 
vele, hudut gümrüklerinin çalışma· 
larını tanzim eden anlaşma, telgraf 
ve telefon hatları hakkında anlaş• 
ma, ha\"a seyreseferi mukavelesi, 
Trabzon • T ebriz - Tahran yolu üze
rinden karşılıklı transit ve nakliyatı 
kolaylaştırmağa matuf anlaşma, 
baytarlık işleri hakkında muka\'ele, 
ticaret ve seyrisefain mukavelesi. 

Yukarıda sayılan mukavelelerden 
başka, iki taraf. aralarrndaki teşriki 
mesaiyi genişletmek için müşterek 
menfaatlere m\iteallik bazı mesele
ler hakkında da anlaşmışlardır. 

Müzakereler esnasında, samimi
lik ve açık teşriki mesai havası ha
kim bulunmuştur. iki taraf ve iki 
hükumet mümessilleri arasındaki 
noktai nazar teatisi daima İran ve 
Türk milletlerini bağlayan kardeşlik 
bağlnrmı takviye lüzumu kanaatine 
dayanmıştır ve iki kardeş milletin 
iki büyük şefinin bnsiret1i fikirlerin 
den ve kudretli arzularından doğ· 
muş olan dostluk münasebetleri, 
bu mukavelelerin akdi ~ayesinde 
sarsılmaz temeller üzerine istinat 
edecek ve İran - Türk teşriki mesai· 
si bi..itün sahalarında inkişaf ede. 
ccktir. 

Tahran 22 (A.A.) - Pars ajan• 
sı bildiriyor: 

Pek yakında Ankaraya gidcce!~ 
olan Türk heyeti murahhrsnsı re;:::i 
Cemal Hi.isnü şerefine Dışbak<ını 
tarafından cuma günü bir ak~am 
zivafeti verilecektir. 
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Italyan ordusu 
MusoJininin 

ve 
damadı 

ıapanga harbi hafif Alman 
etmiştir. ıtalgan motörlü Jıuvvetleıinin 

tanklarının lııgmetsizliğini ispat 
başından geçen acı tecrilbe 

Son on yıldanberi bir çok Avrupa 
devletleri yepyeni silahlar keıfetmiş ol
duklarını iıaa ediyorlardı. Büyük bir 
devlet sırrı halinde saklandıkları riva
yet edilen bu silahlar etrafında öyle 
ustacı propagandalar yapılıyordu ki 
Hitler Almanyası, bu propagandaların 

tesiri altında bunalan ve korkan dünya. 
n~n burnuna istediği kadar gülebi}di; 
bırçok isteklerini yaptırdı. Son iki yıl 
i~ind~ göze vuran bütün Alman serkeş
lıklerı, Almanyanın müstakbel bir harp 
te meçhlll ve son derece deh~etli silah
llr kullanabileceği ıizli ıtıklar, zehirli 
gazlar ve hummayı habise kolera veyp 
mikroplan uçan bombalar milletleri 
fena halde korkutmuıtur. Hele Habeı 
harbi esnasında halyınlann Hiperit ga. 
zı kullanmalarından doğan fed netice
leri de gördükten ıonrı "esrarlı yeni si· 
llhlar,, büsbütün dehıetli bir m.uamma 
halini almııtır. 

tspanya::la dahill harp tiddetini art. 
brdıkça her iki tarafa yırdım eden dev
letlerin muhtelif silihlarmdaki kuvvet 
de yeni bir tecrübe ve imtihan geçiriyor. 
Şüphesiz ne Almanların, İtalyanların ne 
Frınaızlann ve Rusların bütün yeni 
''keıif? !,, terine İspanya-da rastlamak 
henUı mümkün olmamaktadır. Bununla 
beraber bpanya harbinin bazı Alman 
ıillhlan etrafmdaki iddiaları tekz:p 
etmlı oldutu mdtıakkaktır. Faraza, Al· 
man, "hücum arabıları,,nın on para et. 
medikleri ınlaJilmıştır. 

Her türlü manialı aruide ... tte elli 
lrilom~~ 9ilratlc! ilerliyen bil hücum 
arabaları Ud mitralyözle mU&ellihtır ve 
na kiti taı.t ... .:ı .. n kullanılmaktadır ki 
u~uc 1cad~r bunların D\l)'-W.. ~,"'t' bap
rabilccekleri tanılıyordu. Uldn tecrübe 
göstermiıtir ki bunlar delil "tancı kar
fi müdafaa,, toplacı ile hıttl mitralyöz
ler ve aert ateıli piyade tüfekleri ile bile 
delik deılk olmaktadırlar. Bu Alman 
mamulitının Yalanı ondusu üzerinde en 
ufak bir tesir yapamaması ·Alman er· 
klnı har}?iyeıini dehıetli bir inkisarı 

hayale uğratmııtır. Düne kadar Alman. 
ya, "zırhlı fırka.,larile mağrurdu. Her 
biri be§ yüz '"hücum araba.,sından mU· 
rekkep olan bu fırkalarla etrafa g8.ı da· 
'ğı veriyor ve beherinde iki mitrılyös 
bulunduğuna ıöre bu bet yüz arabanın 
"1000,, mitrıly8zli karıısında herhangi 
bir düıman cephesinin derhal yanlacağı 
iddia ediliyordu. 

lapanyadıki hükllmet kuvvetleri, tan 
ı• kartı mUdaf aa toplarına malik bir 
piyade fırkaaının böyle bir Alman zırhlı 
fırkasından en ufak bir korkusu dahi o. 
lamryıcağtnı isbat etmiıtir. Almanlar 
hafif tanklann süratlerini yükseltmek 
için ır!htırım haf ifletrnek lizımgeldiği
ne inanmalarının hatasını çekmektedir· 
ler. Alır.an erkanı harbiyesi ıöyle dU. 
tUnUyordu: 

''Zırhın kuvvetli olması motöre 
yükliyebilecek ağırlığı fazlalaıtırır, ta
bii sürat azalır. Sürati az bir tank ile 
düımanın ateıine uzun müddet hedef 
teıkil eder. Birinci mermi bir şey yap· 
mazsa ikinci, üçUncü mermilerin mutla. 
1ca bir zanrı dokanır. Halbuki süratin 
faztalığ1 bUcumun ani olmasını müm
kUn kılar. Ani bir hUcum. karşı tarafta 
bir tereddüt uyandırmasa bile tankların 
biran evvel diitman mevzilerine yüklen· 
ıneleri toxunun faaliyetine sekte verir 
ve süratin artııı nisbetinde manevra 
kabiliyeti de artmı!J olur.,, 

Şimdi, bUtiln bu düşüncelerin fdso
ıu meydana çıkınca Almanlar pürtelaş 
ağır tanklar yap:nağa ve ellerindeki 
tankların zırhlarını, süratlerinin azal
ması bahasına da olsa kuvvetlenodirmeğe 
batlamıılardır. Bu, düne kadar ağır 
tank taraftarlığı yapan Fransız erkanı 
bırb:yesine hak kazandırmış oluyor. 
Bununla beraber, tahminleri en doğru 
çıJnnıı olanlar piyadenin bili en yük
tek harp kıymet ve kudreti oldufunu 
iddia etmlt bulunanlardır. 

\ 

~.--.... 
· ' ntınlar "zırhlı (ırka , lannm müstakbel harpte etrafa nasıl dehtet ıaçaca
~ ~1 böyle heyecanlı t~blolarla propaganda ediyorlardı. 

Rus tayyareleri Alman tayyarcJcduc 

birçok noktalardan faik bulu~maktadır. 
Alman tayyarelerinin süratlen hakkında 

'l . olan haberlerin hakikatlere uy. 
verı mıt .1 k" b 

d 
.. la•ılnı2ktadır. Fı va ı azı 

ma ıgı an :ı • 
mütehassıaıttı · ·ı.panya harplerınde 
Rus, Fransı.1, Alman ve İtalyan tayya
relerinden berhanıi birisinin diğerlerine 
üstün olup olrrıadığı söylenemiyeceği 
ni iddia ediyorlarsa da bir çokları Rus 
tayyarelerinin ınanevra, sürat ve bil
hau muharip pilot bakımından rakip. 

1 
. a k u"stün o)duklarını bildirmek

erıne ço 
tedirler. 

Maamafilı Ru• tankları da Alman 
müdafaa topları ile yapılan ateşe daya-

k.,..ı ... Jar. Alroın topları (3,5 
namama _.,,... 
&libre) ajır Rus t~nkları karıısında 

ff
fakiyetli netıceler almıılardır. 

muva . d t . . 1 
R klarında pıya e a eşı ı e yangın 
uı tan 

çıkmaktadır. 
"T yareye karJı müdafaa,, topların. 

ay • harptenberi büyük terakkiler 
da umurnı b"l" U • d"ldiği söylene ı ır. mumı harp-
elde 0 ~ayyarelerinin düşürdükleri düg-
te avcı . .. k .. 

t yarelerıle tayyareye argı mu. 
man ·~oplarile düşürülen tayyarelerin 
d~faa.İ beşte birdi. Yani muayyen bir 
nı~be;et ı:arfında, elli düşman tayyaresi· 
mud tayYarelerinln hücumu netice-
nin avcı . 

d
ü ınesine mukabıl topla ancak 

sinde 1 . dü .. ··1 b'l • t"ı 
n tayvaresı •uru e ı mış . 

ıdüşına . :ı 
on k" tiındi net!ce taban taba~ zıt. 
}lalbU 1 "l h"" Tayyareye karşı tayyare ı e ucum 
tır.. la mukabele daha faydalı 
yerıne top 
bir hal atauıtır. . 

harbi motörlü kuvvetlerın 
ıspanya ~ 

feci ikibttlere ugradıklannı 
oaıan ne .. 1 d 
da isbat etmiştir. Faraza son gun er e 

t.panyada bir hava harbı 

Outt.lct1"1'"' 4.J& İt•1y11~ Qı'ıtdık
ları meıhur bo.qtmdan bir "Uhat)'i'si!e 
anlatayım: 

"Kimi 'tank kimi kamyon olmak Uze
re 1200 motörlü İtalyan vasıtası Gu. 
adalaharada sayıf hükumet hatlarını 
yararak son süratle ilerlerken birdenbi-

re üç motörlü Rus tipinde 20 bombardı 
man tayyaresi havada belirince ne ya
pacağını ıaşırmıı olduiu yerde kalı. 
vermittir. Hükümet tayyareleri dera
kap ıiddetli bir bombardımana başlamıı 
ıar ve tanklarla müsellih kamyonların 
açtığı ateıe rağm~n bunlardan 1000 ta

nesini tahrip etmiılerdir. 1200 "motör. 

1ü vasıta,,dan ancak 200 tanesi kaçıp 
kurtulabilmiı ve az evv~ yarılmış olan 
hükumet cephesindeki zayıf kuvvetler 
ıooo tank ve kamyon içinde sağ olarak 
buldukları 1700 İtalyanı esir etmiıler. 

dir. 
tspanyadaki garip hadiselerden biri 

de Almanların bu bedbaht memleketi 

silahlarına bir tecrilbe sahası haline ge
tirmekle iktifa etmeyip topçular için de 

burasını bir atış mektebi olarak kul. 

lanmalarıdır. 

Yapılan istihbarat isbat etmiştir ki 
Almanlar Uç haftada bir Franko ordu-

sundaki nigan:ılarını ve topçu numara 

neferlerini, subaylarını da değiştirmek· 

te ve İspanyada staj görenleri Alman. 

ya·da muallim olarak kullanmaktadır. 
Bedbaht ispanya 1 

• • • 
Maamafih iki tarafta da zehirli gaz, 

mikrop saçan obüsler ve ölüm §Uaları 

gibi korkunç ve esrarlı silahlar kulla
nıfdığı görUlmemiştir. Bu "esrarlı silah
lar., henilz masal halindedir. 

----------------
PcDns Dııa'fnyesn 
papağanı 

Bir papağan Muttra ıeh!'iııde bir 
Hint mabedinin 'hazinelerini ıoyuimak· 
tan kurtarmıştır. 

Hırsızlar bir gece çok zengin olan 
Şora:ti mabtciinin mücevherlerini çal. 
mak için içeriye girmisler. Mabedin pa
paganı bunları gorün-e keskin cıığlık
larla ort:'llıgı çınlatmış, keşişler bu çığ. 
lıklarla uyanmıt olduklarından hırsızlar 
tabanları kaldırıp kaçm§lardır. • 

Io.ılltere, ispanyada iki hUkQmet kurul· 
masını ve bunların bir federasyon halinde 

blrleşmelerlnl teklif edecekmiş 
["övr,, gazetesinde neırettiği ma

kaleleri ile meıhur Madam Tabui is
panya hadiseleri, bu hadiselerin Av
rupa üzerindeki akisleri hakkında 
çok dikkate değer bir makale neıret. 
mittir.Birçok noktalan n:üphem olan 
ispanya itler:ni aydınlatan bu maka
leyi okuyuculanm12a veriyoruz:] 
Franko kuvvetleri on güne katlar 

Madrite büyük bir taarruz yapmağa 

hazırlanıyorlar. Fakat Franko kuvvetle. 
rinin bu taarruz için hazır olduklarını 
ve Guadalajara mağlübiyeti ile onu tıı

kip cı:ien panikten İtalyanların hcnl z 
toporlanabildiklerini zannetmiyoruz. 
Bundan başka asiler araşında, zaferden 
sonra ispanyada tesbit edilecek hüku
met ş e kli hakkında bir çok ve büyük 
ihtilaflar var. 
\ Asi kuvvetler tefleri arasında iki ce. 
reyan olduğu malümdur. Bir kısmı, za
ferden sonra faıist bir İspanyol cum
huriyeti kurmak niyetindedir. Bunlar 
Franko ile Kcipo dö Lano ile taraftar. 
larıdır. Bir kısmı da, krallığın iadesi ta
raftarıdır ki bu partinin batında Mola 
bulunuyor. Son günlerde, kral partileri 
ve Londra ile temasta bulunan i§ 2dam
larr, on üçüncü Alfons veya, Burbon a. 
ilesinin İtalyan tebcasrndan bir prenses 
ile evlenmit bulunan oğlunun tahta 
getirilmesi üzerinde müttefiktiler. Fa
kat Franko ile cumhuriyet taraftarı ge. 
nerallerin tiddetli muhalefeti karşısmda 
Alfons ailesi, taraftarlan tarafımlan bir 
kenara bırakıldı, ve onun yerine, İspan
ya tahtını Artidük Ottoya vermek fikri 

hpanya tahtına çık~nlacağ'ı rivayet 
edilen Otto fon Habsburı 

ileri atıldı. Hem böylece, bu fikir ta
hakkuk ederıe Şarl Ken zamanındaki 
büyük İspanyanın yeniden ihyı edilmiş Jt.. 
olacağı söyl1:ndi. 

Ge"8ral Md;/ • Oldukça garip bu yeni ıödla clerhal 
birçok ateıli taraftar 1tıf1dü e muhlm 
birçok papazlar bu fikri tasvip ettiler. 
Zira, Artidük Ottonun Benedikten pa. 
pazlarr nezdinde terbiye ve tahsil gör
müı olmasını kilise lehin.e kaydediyor
lardı. Şurası muhakkaktır ki, Artidük 
Otto İspanya tahtına çıkamıyacaktır, 
fakat bu, asi ıefler arasında yeni bir 
muhalefet mevzuu olacaktır. 

Bu arada, İtalyan kuvvetleri ı:ddetli 
bir disiplin tahtında tekrar tensik edil. 
mektedir. Romadan selen haberler, t
talyada bulunan italya ordu mahafilinin 
faıist milislerine karp pek sinirli bir 
vaziyette olduğunu gösterecek mahiyet 
tedir. İtalyan ordusu ile Fa§ist milisler 

esasen ötedenberi anlaşamamaktadırlar. 
Gua1alajara mağlübiyetinden dolayı, İ
talyan ordusu, manen ve maddeten fa. 
şist mılislerini mes'ul tutuyor. Faşist 
şefler ve bazı büyük askeri kumandan-

tar, İtalyanın buıünkü Alman taraftan 
ve fanteziıt siyasetinden Kont Ciaııo'· 
yu meş'ul tutmaktadırlar, ve Kont Cia. 
noyu etvar ve harekatından olduğu ka
dar servetinin derecesinden dolayı dıı 
çekememektedirler. 

Romada ise, Musolininin yıldıımm 
ıönm~kte olduğu hi11ediliyor. Söylen
diğine göre, bizzat Musolini dahi. ca. 
hilde olduğu kadar hariçte de otorite
sinin azaldığını hessetmektedir. Bu iti
barla, bir çokları için t•tkınhk ve ikti. 
darsızlık telakki edilen bir vaıiyette u
zun müddet kalamıyacağını düıünmek· 
tc, ve her ıeydcn evvel, Guadalajara 
intikamının alın111asını istemektedir. 
Ve şayet. bu inti1'am çok büyük ve deb. 
debeli olmazsa, birçoklarının ıöyledi~
lerine göre. Musolini "gönilllü.,lerini 
İspanyadan çekecektir ve böylfce, İl· 
pl !lyol macerasından nisbeten mahcup 
cı-:~ dan sıyrılmıt olacaktır. 

Paris ve Londra nihayet on gün~ k:ı.. 
dar baılayacak olan Madrit üzerine ta• 
arruzun. asiler ve İtalyanlar lehint ne· 
ticeleneceğini zannetmemektedir. Lo~ 
drada, efkarı umumiye tamamilt V3-
lcnsiya hükümetine temayül etmiş bu
lunmaktadır. Daha birkaç hafta evveli. 
ne gelene kadar Frankoya taraftar g!bi 
göziikcn hükümet azaları dahi bu sen 
taarruzdan sonra asilerin ve İtalyanla
rın cumhuriyet İspanyasına teftvvi:.k 
edemiyeceklerini şimdiden kabul etmek 
tedirler. Maamalih me,ru İspanya hU
kumetini., de, asileri ezecek k:.ıdar kuv. 
vete sahip olamıyacağı tahmin edilmek
tedir. 

İngiltere kabinesi. böyle:e bir rrUd
det sonra, iki tarafın da gev~iyecefir.i, 
n zaman, Pariıı ile Londranın rr.e.,hur 
tavassut tekliflerini ileri sürebilecekle. 
rini ümit etmektedirler. Bu teklif. libe
ral ve federal bir cumhuriyet tekiif:dir 
ki, her iki tarafı tat:nin etıtıemekte· 

dir, fakat her iki tarafın da bunu kabu. 
le mecbur kalacakları unılmzktadır. 

• Tabul 

! 1 Mayıı Bahar bavramı sıü· 
nü göğüslerinizi Türk Mu
r"f Cemiyeti roze"leriyle ıüa· 
leyiniz .. Fransız mo.ıharrircsinin tt~lyan orc1usu 1 

bn:fından beğenilmeditini iddia ettiği 1 -----------.. ·--
pnç Kont Ciano 
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Abdülhak Hamit 
Dünya gazeteleri kendinden 

bahsediyorlar Türk ordusu 2000 
yedek subay kazandı 

Bu dershane ziyaretçilerin görmele. 11 (; Nt:l \1S (B<l§ tarafı 1 incide) 
genç abidenin etrafına çepeçevre sıra
landılar. Saat tam ona on kala mektep 
kumandanı Behzat merasimin başlaya
cağını bildirdi. Bando istiklal marşım 

çaldı. Yedek subaylar hep bir ağızıdan 

bandoya refakat ettiler. Bu sırada dire. 
ğe bayrak çekildi. Getirilen çelenk abi
deye kondu. Marştan sonra yedek su
baylar kendi marşlarını söylediler. 

Sıra söz söylemeye gelmişti. Levazım 
kısmınıdan Salahaddin Savcı kendi yaz. 
dığr bir şiirini okudu. Çok alkışlanan 

§iirinde bu genç şöyle diyordu: 
Uluı bizim babamız, buyrultusu 

Yüreğimiz çelikten; 
yolumuz 

demirdendir 
kolumuz 

ilerdeyiz ileri! Arkada§lar ileri 
Admuz öztürklerin yedek subay erleri 

* * * 
Yr1mıyan Türk oğluyum. namuıum.. 

dur ulusum 
Bayrağıma yan hakan için kurulmu, 

puıum 

Cumhuriyeti Kabe bilerek ıelam 

durdum 
Çank.ayada ya§ıyor cihan§ümul boz. 

kurdum 

Bundan. sonra süvariden Feridun 
Kurt kürsüye çıkarak Yedek subaylar 
namxna tahassüslerini anlattr. Mektep 
kumandanı ile yeni çıkan subaylardan 
Emin Havra abide defterini imzaladı

lar. Kumandan bundan sonra kürsüye 
çıkarak merasimin bittiğini söyledi. A. 
lay müzikanın çaldığı askeri marşa a
dım uydurarak abideden ayrıldı .• 1700 
yedek subay geldikleri sert adımlarla 

istiklal caddesinden geçerek Galatasa
raya indiler. Buraıdan Kalyoncu.kullu. 
ğundan Tarlabaşma dönüp Taksim yo
luyla mekteplerine döndüler. 

Genç zabitler geçtikleri yerlerde biri 
ken halk tarafından coşkun bir surette 
alkışlanıyorlardı. 

abidenin açıhşı 
Yedek subay okulu saba~leyin çok 

erkenden bu yıl orduya katılan gençle
rin aileleri tarafından işgal edilmişti. 

Bunlar pencereleri, balkonları, salon. 
lan mektebin ön ve arkasınıdaki bahçe
leri doldurmuşlardı. Saat onda İstanbul 
valisi Muhiddin Üstündağ mektebi res
men ziyaret etti. Bunu Trakya ordu 
kumandam general Salih ve ordu mü. 
fettişi orgeneral Fahredıdin, Harp akade 
misi kumandanı general Ali Fuat, İs
tanbul kumandam general Halis ve bü
tün kumandanlık erkam harbiyelerinin 
ziyareti takip etti. 

Kumandanlar ayrı bir odada, vali ile 
sivil davetliler mektep müdürlüğü dai. 
resinde bir müddet misafir eıdilmişlerdi. 

Davetlilerin mektep idaresi tarafın

dan izaz edildikleri sırada iki bine yakın 
yedek subay Taksim abidesine resmi 
saygr ve hürmette bulunuyorlardı. 

Saat tam on birde istiklal marşının 

çalınmasile merasime başlandı. Bütün 
subaylarla sokakları •dolduran, Harbiye 

nin önünden Pangaltı ve Feriköyüne ka J 

dar bütün yolları dolduran dehşetli 
kalabalığın müştereken söyledikleri 
marştan sonra heykelin üzerindeki örtü 
indirildi. 

Bunun üzerine mektep müdürü Beh
zat Göker söz alarak tam bir asker to. 
nile §U nutku söyledi: 

"Bir asırdan ziyade, oı"duya çok kuv
vetli ve kahraman subaylar yeti§tiren 
'u tarihi binada, bu yiyğitler ocağında, 
vatan ve millet uğnında canlarını feda 

ebniş, kanlanm akıbruş, en felaketli ve 
bı.:hranlr zamanlarda Türk varhğının, 

Türk istik]a.Jin.in bekasına hizmet etrn.İf 
Türk kahramanlığım, Türk adını bütün 
dünyaya tanıbruş, yaptıkları kahraman
lrklarJa Türk tarihine menkibeler yarat. 
mıı binlerce yiğit subaylar, bir çok 
büyük komutanlar, bir çok lbüyük şahsi 
yetler yetişmiştir. Bunların arasında 

ve en başta Ulu önderimiz, sevgili baş
buğumuz Atatürk de bulunmaktadır. 

Atatürk 1901 yılını:la subaylık ve 
1904 birincikanununda kuntıay subay. 
Irk tahsilini yiğitler ocağı olan bu bina
da ikmal f'bnİş1erdir. Ulu ve sevgili 
başbuğumuz Atatüı-kiin bu binada oku
dukları dershane tarihi bir ktymeti ha.. 
İz bulundufrı:ndan Harbiye okulu tarıı· 
fınclan o zamanki haline ifrai edi1miı· 
tir. 

rine hazır bir halde muhafaza edilmek-
tedir. Bu tarihi binada yalnız Atatürkün t.ı , . · 
dershanesini canlandınnak kafi değil- ' 'y "' •· '. 
dir. Subaylık tahsilini burada görmüş .. ;~(,,."''-' ~· .;... 
olan her yerden evvel ıbu bina-da anıbn ..ııı.~ ' 
yapdması lazımdı. Bu anıtı üç ay kadar 
devamlı çalışmalardan sonra buaün . .. , 
yam ulusal bayramlarımızdan biri olan 
ve Büyük Millet Meclisinin açıldığı 
ve iki bine yakın yedek subayın orduya 
katrldığı hayırlı ve uğurlu bir günde 
küşat edebiliyoruz. Bu anıtın Türk sa.. 
natkiirl~nnın ve Türk miın"lrlanntn ve 
mühendislerinin kıymetli mesaileri ile 
yapılmış olması göğsümüzü iftiharla ka 
bartmaktadır. Bu eserin, ecnebiler ta
rafından yapılmı§ olan diğer anıtlardan 
daha güzel ve daha :nuvaffakiyetli ola
rak vücuda getirilmit olması Türklerin 
güzel e.anatlerdeki muvaffakiyetine bü. 
yük bir Örnektir. 

Türk milleti güzel sanatları ile ne ka
dar öğünse yeridir. Küşat resm nı 
şereflendiren davetlilere, anıtın yapılı
şında maddi ve manevi yardımlarda bu. 
lunan arkada§lanma okul namına teşek· 
kürlerimi sunarken Türk milletini ışıklı 
adnnlarla terakki ve refaha doğru götü· 
ren Ulu Atamızın uzun ömürlü olması. 
m ve daima başımızda bulunmasını ldi
lerim. 

Yaşasın Tüı·k milleti, Yaşaııın onun 
Ulu önderi Atatürk .. ,, 
Mektepte ziyafet ve diploma 

merasimi 
Saat birde, mektepte büyük bir ziya. 

fet verilmiş ve bunda üç bin kişi hazır 
bulunmuştur. Saat üçte de diploma tev. 
zii merasimi yapılacaktır. 

Çocuk bayramı 
nasıl kutlulandı 

İstanbul çocukları her şeyden ev
vel kendilerine ait olan bayramlarını 
bu sabahtanberi bütün sevinçlerile ve 
varlıkları ile tes'it etmektedirler. Da.. 
ha sabahın pek erken saatlerinde şeh. 
rin sokaklarında en güzel, en cici el .. 
biselerini giymiş miniminilerin koşuş
tukları, cıvıldaştıklan, neşeden taş -
tıkları görülüyordu. 

Saat 9 da Fatih meydanını İstanbul 
mektepleri talebeleri doldurmuştu. 

Park ve parkın etrafındaki yollar be
yaz kordelilarla bir papatya tarlası
na dönmüştü. 

Saat tam onda burada merasime İs
tiklal marşı iel başlandı. İtfaiye ban.. 
dosunun çaldığı marşa meydanı dol. 
duran binlerce minimini seslerinin var 
kuvvetiyle iştirak ediyordu. 

M::ı.rş alkışlar arasında bitince Fa. 
tih kaymakamı kürsüye gelerek ço -
cuk:Iara hitaben kısa bir nutuk söyle
di. Kaymakam bu nutkunda yavrula.. 
ra bayramlarını tebrik ederek neşe ve 

' saadetler temenni etti. 

Bu esnada otomobillere binmiş oaln 
diğer küçükler önlerinde itfaiye ban. 
dosu olduğu halde arkadaşlarının al. 
kışları arasında Fatihten hareket et
tiler. 

Yüz kadar otomobilden terekküp e
den miniminilcrin kafilesi önlerinde 
mızıka bulunduğu halde ilerlerken yer 
yer alkışlar yükseliyordu. 

Belediye önüne gelindiği zaman a. 
lay durdu. Bando çalarken biri kız ve 
biri erkek iki küçük belediye • 
ye girdiler. Burada çocukları, vali ve 

belediye reisi Muhiddin Üstündağ na. 
mına yazı işleri müdürü Necati kabul 
etti. 

Küüük Günseli ve Metin güzel bir re 
veransla yazı işleri müdürünü selam
ladılar ve Günseli şunu söyledi: 

"- Bayramınız kutlu olsun. !stan. 
bulun sevimli valisi Üstündağm da 
bayrammı kutlularız.,, 

Belediye yazı iBelri müdürü buna 
cevap vererek: 

"- Bu bayram her şeyden evvel 
sizindir. Onun için biz sizin bayramı. 
nızı kutlulayalım minimini yavrular. 
Sizler Revindiğiniz i«in biz de bu~iin 
seviniyoruz ve işte tatil günü olduğu 
h:ı.ld~ l'lizlcrin ~clnıC'nizi bi'kliyordum.,, 

Alay hareket ediy.or 1 

Bu c.;;nnda. r~oc:ı~lara ~ehir mımına ı1 şekerler tevzı edılıyordu. Bundan son 
ra alay esnaf cemiyetleri önünde sü. 

Kaybettiğimiz büyük Şair Abdülhak 
Hamitten ıdünya gazeteleri bahsetmek. 
tedir. Bu arada İngilterenin en büyük 
haftalık gazetelerinden "Sunday Refe-

ree,,de Hamidin bir resmi çıkmıştır."Tür 
kiyenin Shakespeare'i,, namını verıdikle 
ri Hamidi daima monokl kullanması 
dolayısile "Türkiyenin monokllu 
Shakespeare'i,, diye de tavsif etmek. 
tedirler. 

İngiliz gazetesi, Hamidin bir eserin
den parça da neşrederek, onun anla~
bildiği kadar tercümesini veriyor. 

rekli bir alkışla karşılandı ve çocuk
lara hitaben bir nutuk söylendi ve şe
kerler tevzi edildi. Parti, çocuk Esir. 

geme kurumu, Halkevi ve vilayetin zi. 
yaret edilmesinden sonra alay yoluna · 
devam etti. 

Eminönü, Köprü ve Karaköy mab. 
şeri bir manzara arzediyordu. Halk 
yarının büyüklerine sevgi ve saygı i
le bakıyor, onları alkışlarla teşci v.e 
ı..~ . d ' ' d' ""'Syı c ıyordu. , . 

Fındıklıda İstanbul kumıtndanlrğr 
binasına gelindiği zaman· nöbetçi za
biti kumandan general Halis namına 

küçükleri karşıladı ve onların bay • 
ram tebrikine karşılık olarak şunla.. 
rı söyledi: 

"-Yarının cumhuriyet ordusu er. 
lerini selamlarım.,, 

Taksimde 
Alay Taksim meydanına girerken 

meydanı dolduran on binlerce kişi al
kışlamağa başladı. Taksim meydanı 

hiçbir yeri boş kalmamak ilzere dol
muştu. Ön planda küçükler ve onla. 
rm arkalarında gözleri sevinç yaşla. 
riyle dolu büyükler görülüyordu. 

Merasim başlayor 
Abideye Çocuk Esirgeme kurumu. 

nun ve mekteplerin çelenkleri konul • 

duktan sonra merasimi çocuk Esirge
me kurumu namına doktor Fethi açtı 

ve ı,ehir föndosu istiklal marşını çal. 

mağa ba§ladı. Bu marşı meydanı dol. 

duran küçükler ve halk tekrar edi • 
yordu. 

Bundan sonra evvela Çocuk Esir
geme Kurumu namına Muazzez Tah
sin ve müteakiben Beyoğlu Halkevi 

namına Ekrem Tur birer nutuk söy. 
lediler. Bu nutukları Beyoğlu 13 üncU 

ilkmektep talebelerinden 581 Sadi 
Özkuzunun çok alkışlanan nutku ta • 
kip etti. 

Yine Beyoğlu 13 üncü mektepten 
5f>ı Mehlika Bayay kürsüye gelerek 
bugünü veren Atatürke telgraf çekil. 

mesini teklif etti. Ve avuçlarını patla

tırcasına miniminilcrin alkışları ara
sında ııu t elgraf sureti kabul edildi. 

"Atatürkümüz; anıtın dibine top. 

landık. B ize bıraktığın emaneti du
yan, bilen, tanıyan bir inanla, sıkı sı. 
kı tutacağımızı bidhirimize tazeledik. 
Sözümüz özümüzdür. 

Sizi burada bulsaydık mutlaka et. 
rafını alacak, kana kana ellerinizden 
öpecek tik. 
Yüreğimizdeki sıcak sevgimizi bu 

telgrafımız s i7..c ulars i.ıracaktır .. , 
Bundan sonrn. Onuncu Yıl marşı 

s öylendi ve kü~ükl er Çocukları Koru
ma Cem 'ycti miisamere!cr~ne d:ıvet e
dılerck dağıldılar 

Meşhur Rus muharriri 

llya Ehrenburg 
ispanya harbin e 

!gördüklerini anlatıyor 
Tanmmı§ Sovyel muharrirlerin Bir müteahhit şunu dedi: 
den llya Ehrenburg, İspanyada "T eşrinievveldenberi çalışmıyor 
hükUmetçiler tarafında bulun- dum.,, 

ı· 

t 
~ 

makta ve oradan Sovyet gaze- Bir gemi ateş"'isi: 
telerine röpartaj yazmakta- "Son defa ne ta.'rihte çalıştığım bile 

i dır. Son defa, asiler tarafmdan hatırlayamıyorum,, sözlerini sö'yle
esir düşen İtalyan gönüllüleri- di. 
le yaptığı mülakatın bir parça· Ve bir marangoz: 
sı şöyledir: ... "Bir sene, dört aydır işsiz ol~-

Esirlerden biri bana, ecnebi leji- gunu,, anlattı. 
yonuna kaydolunan İtalyanlara da- İtalyan hükumeti, bir taşla iki 
ğıtılan talimanamenin bir kopyesini kuş ... k vurmaga arar vermiştir. ls-
verdi. Talimat, hayli gösterişli bir panyayı zaptetmek, hem işsizlikten 
vesika üzerine yazılmıştır. kurtulmak .. 

llk bakışta bir broşörden ziyade, (MOSCOW DAlL y NEWS) 
bir diplomayı andırıyor, muhteviya-
tı şöyledir: /'-

"Her ne 1<adar Jejiyonerler, ya· ~ lfll aa U 
bancı lejiyon üniforması giyiyorlar- ~ iYi ~ e 
sa da İtalyan olarak kalmaktadır- "~ ~ l1:AJ ~O ~ ~ D ~ 
1ar ve faşist İtalyan imparatorluğu
nun ordusuna layık olduklarını is
bat edecek yolda hareket etmelidir-
ler.,, , 

Bu talimatı yazanlar, "İtalyan,, 
kelimesini göze çarpsın diye italik 
harflerle dizdirmekle kalmamış, ay
nı zamanda altını da çizmişlerdir. 
Sanki bununla bir üniforma mesele· 
si mevcut olmadığını söylemek iste· 
mişlerdir. Fakat Guadalajara cephe
sindeki taburlarda, üniformalar da-
hi, efrat kadar İtalyandır. Bu tali
matnam'ede, faşist İtalyan impara· 
torl.uğu mümessillerinin, işgal ettiği 
şehırlerde nasıl hareket edecekleri 
de yazılrdır. 

Şöyle deniyor: 
"Unutmayınız ki, milliyetçi ls

panyolların arazisindeki ahali, bizim 
kardeşlerimizdir. Onlara karşı isti
mal edilecek herhangi şiddet, bir suç 
tur.,, 

"Yılmazlar, başa çıkılmazlar, 
zapt ve teshir edilemezler,, diye anı· 
lan ltalyan taburları, Guadalajarayı 
almak üzere idilısr. 

Zabitler, askerlere bir harp tür
küsünün yazılı olduğu kağıtlar da
ğıttılar. Yüksek politikanın bir eseri 
olan bu türkünün kaba taslak bir 
tercümesi şöyledir: 

"Bizler, Musolininin sadık muha-
ripleriyiz .. 

ispanyaya gittiijnıiz zaman 
Bütün kızıllarl temizleyeceğiz 
Güzel İspanya 

Seni bu felaketten kurtaracağız11 
Mülazim, bu şarkınrn söylenme· · 

sini efrada emretti .. 
Bu, mart ayının 14 üncü günü 

cereyan etmişti. Mülazim, askerlere 
ileri harekete b;;ışlamaları emnnı 
verdi. Bunun Üzerine sadık muharip 
ler, güzel ispanyanın bütün servet· 
lerini unutarak ellerini kaldırdılar. 
Cumhuriyetçiler, bu "başa çıkılmaz 
ları mağlup etti. İtalyan, askeri dok
toru, yaralıları bırakarak kaç'tı .. 

Esir edilen 44 İtalyan, cumhuri· 
yetçilerin yüzüne dostça bir gülüm-
seyişle baktılar. Esirlerden biri ba
na şöyle dedi: 

"Ben bir duvarcıyıın; işsizdim. 
Bizim Afrikaya gönderildiğimizi ve 
orada çalışıp geçinme yolu bulaca-
ğımızı söylediler. Fakat nereye gön
derdiler? Buraya, her tarafından 
kurşun, bomba ve menni yağan bu 
yere gönderdiler, bir tarafta ağır top 
lar, diğer tarafta makineli tüfekler, 
ve havadan bomabalar faaliyette. ' 
Hiçbir insan oğlu buna kar§ı dura· 
maz. Ve nihayet, bütün bunlar ne 
.. ? 
ıçın.,, 

Bu sırada esir, bombalar ve fi
şeklerin nasıl yandığını ellerile işaret 
etti. Yemekten sonra, kendisi pek 
memnun görünüyordu. 

"Bize burada İş bulacaklarını va· 
adettiler,, dedi. 

Di.in cumhuriyetçiler. 200 İtalyan 
esiri daha aldılar. Hepsi daima aynr 
cevapları veriver, bir çiftlik amelesi 
şunları eöyledi: 

"Geçen yazdanberi i11izdim. .. 

Ameri~anın sahne direktörlerinden 
Dave Gould ~esmini gördüğünüi Myra 
Blatton ici11 ''A 'k k k . merı a oro ızları ara. 
sında en güzel vücutlu,, demektedir. 
Bu meşhur direktör, kadın vücudu hak-

kında en büyük salahiyeti haiz bir mü. 
tehassxs ı:ılcluğundan, söylediği sözle-

rin do~ruiuğuna hiçkimse Arrıerikada 
şüphe etmez ı 



~Biliyor musunuz? -, 

ln~ilter .. deki hu garip abide, dünyanın her tarafından 
toplanan kiiçük taşlarla inşa eJiimi:tir. 

Dünyanın en garip nak -
liye vasıtalarından biri, hiç 

§Üphe yoktur ki resimde gör. 
düğünüz bu atlı arabadır. Es 
kiden Amerikada kullanılan 

bu araba 1876 da Filadelfi
ya sergisinde teşhir edilmiş· 
tir. Hafif arabanın bu §ekil· 
de ata yüklenmesi hem at 
hem de yolcular için çok ra· 
hat oluyormuş. 
= 

B 

u 

.. . Resmi kalın bir kağıt 
uzerıne yapıştırın. Siyah hat 
lart takip ederek kesin; nok 
talı hatları aşağıya doğru, 

çizgili hatları aksi istikame· 
te doğru kıvırın. (A) nrn 
tersini (B) ye yapıştrrın, 
(C) nin tersini (D) ye, (E) 
nin tersini (F) ye, (G) kıs
mını (H)ya, (J) nin tersini 
J Y,e,, (L)_ in tersini (M) ye, 

Cenubi Amerikada, A • 
mazon nehri kıyılarındaki bü 
yük timsahlar, en korkunç 
canavarlardan daha müthiş· 
tir. 

Öyle olduğu. halde Kov-
boylar onların kafalarına ke· 
mend atarlar ve sahile sü • 
rüklerler. Karaya çektikten 
sonra timsah kolaylıkla öl· 
dürülür. 

(i'·I) nin tersını (0) ya, 
(P) nin tersini (N) ye ya· 
pı~tırın. Şimdi, g(;zlerin ter
sini (R) ye ve R ye yapıştı 

rm. 
Sonra da kuyruğu krokide 

gördüğünüz veçhile kıvırm ... 

H n D<cf!ıye: 

Çalınan 
köpek 
Ali Çipilgöz köpek hırsız. 

lığını kendine meslek edin
mişti. Bu pek de şerefli bir 
meslek değildir; kendine he
nüz iş edinmemiş olanlara 
hiç de tavsiye etmeyiz. 

Ali Çipilgöz'ün san'att, 
nice yürekler yakmış, ne ka· 
dar göz yaşı döktürmüştü. 

Onun uğruna nice koca ka· 
rılar, hüngür hüngür ağla -
~şlar, kaybolan köpekleri 
ıçm yas tutmuşlardı. 

Alinin cebinde daima ke!
kin bir makas vardı. Bir 
kadınm yahut erkeğin arka· 

s~dan uslu uslu giden bir 
kopek gördümü, yavaşça 
yaklaşır ve bir tek makas vu. 
ruşiyle ipi kesince, hayvanı 
alıp götürürdü . 

.. "Peki ama, Ali çaldığı 
kopekleri ne yapıyordu?,, 
demeyiniz ... Ali öyle rastge· 
\~ adi köpel\lcre yan gözle 
bıle bakmazdı. O zengin me· 
r~khlara bol bol para ile sata. 
bıleceği iyi cins ve temiz kan 
köpekleri aşmrdı. 
. Ancak bu dünyada hiç 

bır 8UÇ cezasız kalmadığı için, 
Ali de köpek hırıızlığı yüzün 

den bir gün başının belMı· 
nı buldu ..• 

Bir gün elleri ceplerinde, 
şehr:n büyük caddelerinden 
birinde beş aşağı, beş yuka· 
rı dolaşıyor, iyi bir av gö· 
zetliyordu. Aradan çok geç· 
meden gözlerine üstü başr 
tertemiz, zengin olduğu 
pek belli, bir bay ilişti. Bu 
bay burnu havaya kalkık, 
dalgın dalgın gidiyordu .. 
Arkasında da iri yan kurt 
azmanı bir köpek vardı. 

Ali köpeği görür görmez 
kendi kendine: "işte yüz li· 
raya kolay kolay satabilece • 
ğim, yağlı bir parça!,, diye 
söylendi. 

Hic vakit kaybetmedi; 
Adrm~rınI sıklaştırarak, de· 
diğini yaptı ve cebinden çı
kardığı bir ip parçasını kö· 
peğin tasmasına bağladığı 
gibi, hiç bir şey olmamış gi. 
bi yürüyüp gitti. 

Köpek de sahibini değiş· 
tirdiğini hiç fark etmemiş gi· 
bi, husızın peşinden gitti. 
köpeği çalınmış olan Bay da 
olup biteni sanki hiç görme· 

mişti ... 
Az ötede polis karako

lunun önünden geçerken kö 
pek birdenbire sıçnyarak A· 
linin pantalonunu, sivri diş· 
}eriyle yakaladı. Heriye doğ 
ru bir adım daha attırmıya-
rak hırsızı karakola soktu. 
Alinin karakolda nasıl kar-
şrlanıruş olduğunu söyleme· 
ğe bilmem lüzum var mı? 

Bu köpek, kendisini bu
lup yakalamaza memur edil
miş olan polis taharri memu
ru Bay Ömerindi. Ali de 

böylece ~almış olduğu polis 
köpeği tarafından yakalan
mıştı. 

Ahmet Ekrem 

••n Fıkralar 

Köylü kadın misafire: 
- Kocamı mı görmek is

tiyorsunuz?.. Domuz ahırın· 
dadır. Oraya gidin! hemen 
tanıyacaksınız başında şap· 
kası var. 

* * * - Bizim danım üzerin· 
de bir leylek duruyordu hem 
de bir ayağı üzerinde ... 

- Hakikaten ben de bir 
kaç defa gördüm hep de bir 
ayakları üzerinde dururlar . 
Acaba neden? 

- Neden olacak, öteki 
a~ağmı da yerden keserse 
du§er de ondan!.. 

* - Benim oğlum Parİs· 
t~ ~hailde, fakat bana bir 
turlu mektup yazmıyor. 

- Benimki de orada, ama 
ben mektup yazdırmanın yo. 

lunu buldum. Ona mektup 
yazıyorum ve para gönderdi
ğimi bildiriyorum. Halbuki 
para falan gönderdiğim yok. 
Tabii parayı alamayınca he
men mektup yazarak bana 
vaziyeti bildiriyor, ben de 
meraktan kurtuluyorum. 

- Ben mektepte iken bi
ze dört diye öğretmişlerdi. 

- O zamandanberi hayat 
çok pahalıla§tı baba! 

Eğlene~ 

İşte size bir eğlence: 

Noktalarla işaret edilen 

yerleri kara bir kalemle boya

ym. Ne çıkacağmı görürsü

nüz. 

Yazısız HiklivP: -

Kestane flşeğlle 
yeni bir uyanma 

usulü ! 

BULMACA-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. o. 
Yukarıda gördüğünüz bir 

den sıfıra kadar olan rakam· 
hrı öyle bir ~ekilde alt alta 
yazm•z ki cemedince yeku
nu 1 00 olsun. Her rakam 
mutlaka bir defa kullanıla
caktır. 

Bu küçük hesap bulmaca
mızı doğru yapanlar arasın
dan birinciye lüks bir şişe 
losyon, ikinciye orta boy bir 
l?syon: üçüncüye bir briyan· 
tın ve ıki yüz okuyucumuza 
~uhtelif hediyeler. verilecek 
tır. 

HABER 
ÇOCUK SA YFASi 

Bilmece kuponu 

23 NİSAN - 1937 
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Yazanlar: 1 çesterton - 2 Sayers - 8 Agata. Kristi - 4. Vils Kirofts - 15. Vaytçllrç _ 
6. Henrl Ved - 7. C. D. H. ve M KQI - 8 Milvard Kennecli - 9. Con Royd - ıo Ronald 
Aknoks - ıı. Edgar Jepson - 12. Klemans Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. Tefrika numarası - 21 -

Milfetti~. muavinine döndü, sordu: 
- Anahtarı nerede buldunuz:? 
- Sandahn içinde. 
- Sakın sandalın içine do!<unmuş 

olmayın. 

- Hayır. Merak etmeyin. Künklerle 
ıskarmozlardan maada sandalın içi ter· 
temiz. 

- Anahtarın üzerinde parmak izleri 
yok muydu? 

Fakat mlifettiı anahtara daha rlikkat 
le ba:Cınca, üzerinde iz kalmıyarck cins. 
ten olduğunu anladı. Yalnız: 

- Malemki sandalı temizlemigler, na 
srl oltTp da anahtarı görmemigler? 

- Sandalın temizlenmesi bir ıey ifa
de etmez ıanıyorum. Zira papazın ço
cuk!ıırr, amjralin ııand=.ıh kayıkhaneye 

aldıktnn sonra daima temizlediğini söy. 
lediler. 

MUfettlş düıündU. Amiralin g8ster
diği bu dikkat, onun itinalı bir adam ol
duğunu teyit ediyordu. Ayni zamanda 
papazın evinden döndükten ıonra, ken. 
ldisinin yeğeni ile beraber eve dönme· 
yişinin sebebini de izah ediyordu. Ama
ral, hclhalde kayığı temizlemek için 
geri kalmı tr. 

- Peki, anlat bakalım n111tl hutdun? 
- Evvel& etiket gözUme çarptr. San 

dalın taban tahtalarından birinin ııltın
dan görünilyotdu. Sanki dU§miiş ıde o
raya kayını§ gibi ... 

- Bakalım hakikaten oranın anahta. 
rı mı? 

MU!ettiı kalktı, anahtarı balkonun 
kapı ına soktu, a~tı, kapadı. Emin ol
du. Birkaç dakika durdu, dü§üm.Jü, Son 
ra birdenbire llerledi, ocağın ilzerinde 
ıduran bUyUk bir fotoğrafı alarak getir. 
dl, muavine gösterdi: 

- Bu amiral Peniston değil mfP 
- Evet. 

Mtiavin mUfettigin bu ıu~line hayret 
etmişti. Fakat Rac, biraz evvel Neddi 
Varın §Üphelerini düşUnınUıtU. Ya bu 
adamJ!ald1:1 amiral değilse? 

- Herhalde, dedi, eğer hakikaten bu 
adam başka bir adamsa ve amiral değil. 
se, onun bütün üniformalarınx hatxra
larını da elde etmiş. 

Ve eli ile odanın muhtelif y~rlerinde 
duran harp hatıralarım, fotı:;ğrafları 
gösteriyordu. 

- Zannetmiyorum ki bu sahte 
amiral olsun, fakat gene tahkik lazım. 
Bahriye nezaretine bir telefon ediniz. 

Bunları söylerken, müfetti~, kütüp
haneden bir salname aldı ve amiral Pe. 
niston ismini buldu. Bir taraftan bakar
ken şöyle mütalealar ilerlctiyc:-du: 

- işt-:.. adresi yok. Sadece meslek 
hayatına ait bir hülasa var. Topçu imiş. 
Çin filosunda. Fakat orada herhalde bir 
hadise olmuş ki, birdenbire terfi ve te
rakkisinde bir tevakkuf var. En kadar 
genç meslekten çekilişi de şayam hay. 
ret. Herhalde nezarete bir soı mak Iii.
zrm. Herhalde bize malumat ve
rirler. Haydi bakalım Appleton, tclcfo. 
na yapış. 

Appleton telefonu açtı fakJt cereyan 
yoktu. Demek bu odanın telefoııu evin 
santralına bağlanmamıştı. Bu işi yap
mak üzere dışarr çıktı. 

O dışarı çıkınca, Rac yazıhaneye 
otudu. Vasiyetnameyi aldı ve hukuki 
tabirlerle dolu kağıdı okum:ığa ve bir 
mana çıkarmağa çalıştı. Amiral Pcnis
tonun kainbiracleri, servetini Elma ile 
kardeşi arasında mütesaviye:ı taksim 
edilmek üzere ikiye ayırmıştı. Kaybolan 
Valtcrin öldüğü tahakkuk edrrse, his. 
sesi kı.ı: kardesine intikal edecekti. El
na Fitzgerald mirastan olan hissesine 
evlendiği zaman sahip olacaktı. Evle
nene kadar da, dayısı amiral Peniston 
ile, Darkers ve Dakers şirketinclen mis. 
ter E. Darkers ona vasi tayin -:dilmişti. 
Vasiyetnamede bir şart daha vardr. 
Şayet Elma Fitzgerald dayrsınrn tasvibi 
olmadan evlenirse mirastan hissesini a
lamıyor, yalnız varidatile iktifa et·nek 
v:ız=ycti!"cle kalıyordu. Evlendi1<ten son 
ra r'.ı miras hayır müesseselerine verile· 
cckt'. 

Müfettiş, amiralin yegane v:.ısı olma. 
r.ıa~ına memnun oldu. Elindeki ,-nsiyet
n:;me, bir suretti. Acaba vasiyetname- 1 

nin aslı da bunun ayni mıydı.? Herhalde 
mister Da kcrse telefon etmek lazımdı. 
Fakat Appleton telefonla meşguldü. 

Bahriye nezaretini bulmuş ise de, bir 
türlü istediği malümatı alamıyordu. 

Kimbilir hangi memurla konutuyordu 
ve memur, müşkülat gösteriyordu,. Mü 
fettiş kaşlarını çattı ve gözleri .. lvning 
Gazet,,e ilişti. Herhal.dc bu gazeteyi tet. 
kik etmek liizımdı. Zira, gazett'de mü
him bir §ey o•asa, amiral ikinci bir 
nüsha almazdı. Demek, gazetede ken
dini alakadar eden bir tey vardı ki. eve 
d8nmesini beklemeden, dııardarı bir ga. 
zete ıdaha almı§tı. Gazeteyi açtı, baktı. 
Fakat hususi ve mühim bir şey göreme 
di. Bu aralık, Appleton kar9ıfıındald 

~murla ınünakaıadan bıkmış, telefonu 
kapamı§tı. Fakat kaparkapamaz telefon 
çaldr. Açtr. Dinledi ve yüzünde bUyUk 
bir hayret al!imi göründü. 

- Kim? diyoyrdu, evet, anladım. Bir 
dakika! Burada. Çağırırım. 

Miifett;§e iıaretler ediyor.Bu. Rac he
men telefonu aldı: 

- Kim? dedi, matmazel Fitzgerald 
mı? Buyurunuz. Telefon ettiği•ıize mem 
nun oldum. Sizden bir ~ey 11oracakhm. 

Telefondan matmazelin ıcrt ıui du. 

yuldu: 
- Maalesef vaktim yok. Size haber 

gönderdim. Htm gunu ı6yliyeyim k:i 
btn artık matmazel Fitıgerılld değilim. 

Ve ıark diye telefonu kapacl4. 
( Dcvcımı ·var) 

Hemen gene o anda haydutların 
arasında bulunan yeni Zelandah, 
yab~ni yüzlü gemicilerden biri de 
genç Afrikalı kızı bileğinden tut • 
muştu: 

Kız birden döndü herifin yüzü
ne şimşek gibi bir tokat yapıştırdı. 

* .... * 
ikinci kaptan Şnayder tarafın · 

dan aldatılamamış ise de Cey'in sözü 
üzerine kadınları yalnız bırakan Mu
gambi arkasındaki iki gemıcı ile 
ormana dalınca Şnayderin tarif etti
ği gibi cenuba doğru koşmağa baş· 
Iamıştı. 

Yiğit Afrikalı ne ikinci kaptan 
Şnayder'den ne de onun arkadaşı 
Şmid'den hoşlanıyordu. Şnayderi de 
Şmidi de bi.iyük maymunlar parça· 
lasalar bile Mugambi bunlara acıma. 
yı hatırına getirmiyecek, hatta or· 
man yoldaş[ maymunların çok iyi 
bir iş yaptıklarına innnacaktı. Mu -

gambi T arzam bayağı adam gibi 
değil, yarım tanrı gibi sevdiği say
d[ğı halde yalnız bir işini beğenme -
mişti; Bu da Rokof ve Pavloviç al· 
çağının uşakları olan bir haydut 
kaptan ve gemicileri parça parca et· 
meyip de hala sağ bırakması idi. 

Afrikalı Başbuğ, Avrupalı ak 
derililerin çok derin hilekarlıklarını, 
tanımadığı bir hayattan fışkıran ih
tiras ve kötülüklerini iyice bilmi
yorsa da onda cins ve sadık köpek
lerde görülen derin duygu ve sez
me kuvveti vardı. İyi köpeklerin 

sevdiklerine, sahiplerine kötülük 
edecek bir adamı tn.bii bir seziş 
ile tanıdıkları gibi Mugambi de ikin· 
ci kaptanın ve gemicilerin kötü a -
damlar olduğunu, hele ikinci kap
tan ile Şmidden T arzana hiç bir va· 
kit iyilik gelmiyeceğini pek iyi bili· 
yordu. 

Son derece saydığı ve T arzanın 
karısı Ceyn'in yerli başbuğa yarı yal
varır, yarı emir verir gibi maymun
h:ırın elinden Şmidi kurtarmasmr 
söylemesi üzerine, kendi canmı hi· 
le ortaya atarak. gemıcıyı kurtar· 
mayı kafasına koymuştu. 

Tarihi macera ve aşk rcmam - 44 -

Yalnız mahalle çapkınla rı m ı oaskına uğrar? 
Ko koca Valde sultan da, aşk aleminin en 

hararetli fashnda, oğlunun baskınına 
uğramıştı işte ! 

G~en kıınnlarm hülasaaı ı 
Ben,' urln sesi en güzel nıiiezzin oo 
hcine1ılleleri1ıdmulim. Mruı.le~f biı' 
felaket oldu. Hadım edildim. Şimdi 
Süııbill ar7amn mıahremiyim. O J sa
rayın nWllıUr bir kadrnı ilo sevişi

yor. Bonsc, ba.ş uylarmd.a şarkı 

sllyleyarnm. iki.si de, beni•n sesinıe 
aşık dencoek tarzda lııayra.n. 

* * * 
Bir değil, daha doğrusu iki şayanı 

hayret hadise oldu. Birincisi, başı ucum
da sevişenlerin bir kelime telaffuz etme

leri öldu: 
- Ali sultanım ... Ah, Kösem'ciğim ! ... 
- Sus ... Ktndine gel... 
- Afedersin ..• Fakat sen, insana ken-

dini bile unutturuyorsun ... Sen dünyada 
tanıdılırn kadınların en h~ı;:ikula_desi
ıin ... 

- Sus .•. Yalan söyleme. 1f 

- Val ahi doğru. 

Yaz.an: Edgar Rice Burroughs 
, eviren : A. E. 

Mugambi bu düşünce ile koşu· 
yordu. Beraber yola çıkan iki ge· 
mici ondan çok geride kalmışlardı. 

Başbuğun bu koşmaları iki ki
lometre kadar sürdü. Fakat keskin 
gözleriyle dört yana baktığı halde 
ne gemici Şmid'i, ne de maymunla
rın reisi Akut'u ve onun korkunç 
arkadaşlarından hiç birini göreme -
di. 

Nihayet yorgun ve soluk soluğa 
durdu. 

Loş, yeşil gölgeli orman züm
rüd dıvarlı bir mağara gibi sessiz ve 
durgun uzanıp gidiyordu. Yalnız 
yiiksek ağaçların üst dallarından bir 
kaç mini mini kuşun esrarlı cıvıltı· 
lan dört yana dökülüyordu. 

Mugambi arkasmr.. haktı, iki ge· 
mici g-öriinmiyecek kadar uzakta 
kalmıı;lardı. 

Şimdi ne yapmak lazım olduğu· 
nu iki üç saniye kadar düşündü: 
Birdenbire aklına bir çare geldi. Af· 
rikalr baı:buğ maymun Akut ile <lf" 

kadaşlarım Tarzan rn~ırdrğı vakit, 
bir an bile zaman kaybetmeden he
m"'n çağırdıkları yere koştuklannı 
biliyordu: Bu çağırma haykmşmı 
Muızambi de öğrcnmis. hayvanlar o. 
nu da tıpkı T arzun gibi sayma~a, 
onun da sesine koşmağa alışmış· 
lardı. 

Mugambi işte böylece hareket 
etti. Keskin sesiyle durgun orma
nı cmlatarak canavar çetesini ça -
ğırdı. 

Afrikalmm haykmşı ormanın 
derinliklerinde giimiildiyerek yok 
olduğu halde buna hiç bir yandan 
ka ,- lık gelmedi. 

Mugambi bütün giiciyle bir da
ha haykırdtğı sırada, veride kalan 
gemiciler de yetişmislerdi. 

Afrikalı Mugambi ayni şekilde 
hareket ederek ormanın bir kilomet
re ilerisini de göz~-·n gecirdi. 

Muı;::ambinin zaten ikinci kap . 
tan ile Şmide karsı hic emniyeti ol
madığını söylemiştik. Yiğit adam 
bu kadar yeri 1"uzla aradığı ve sÖy· 
lenilen yere yetiştiği halde maymun-

- Kim bilir bu sözleri kaç kadına 

söylemişsindir. 

- Doğru. 

- ~ördün mü ya? ... Ka! kadına söy-
ledin. Bana da tekrarlayorsun... 1 

- Ah, sultanım ... Sen onların hepsi
ne faiksın ... Ben, gerçe bu sözü senden • 
evvel de birkaç kadına söylemişlim. Fa
kat o sıralarda sen henuz yokdun ... Se
ni henı..z tanımıyordum ... Halbuki Şim
di sen zuhur ettin ... Sahiden de :.en hep
sine faiksin. Bütün tanıdığım kadınla 

ra ... 

Bu söz, maskeli kadını memnun etti. 
O zamana kadar iiitmediğim derecede 
latif bir kahkaha ile gülerek: 

- Sahi mi? dedi. 
- Cidden. 
- Safiye tultandan da mı .eüzeıım? .. 

Ona da mı müreccahım .. 
- Tabii.. 
Çapkın çapkın:: 

karıs ı il e 
Muğanı b i 
anlad ı 

ları ve herifi bulamamasına hiç bir 
sebep göremiyor, düşünüyordu . 
Neden sonra işin hakikatine akıl er
direbildi. Evet bu kötü herif ken. 

disine yalan söylemişti; Onu ko -
nak yerinden, T arzanın kendisine 
ttmanet ettiği karısından uzaklaştır
mıştı. Boşa geçirilecek tek bir sa -
niye yoktu. Çıldırmış gibi geri dön
dü, ağaçlara çarparak, dalları kıra· 

rak, elini aya~mı kan içinde hıra -
karak tekrar konak yerine koşma~.l 
ba-,ladr. Yanmdaki iki gemir:i onun 

birdenbire çrldırdığını sanarak dona 
kalnııı:lardı. 

Mugambi kan içinde nefes 

nefese konak ye'rine ~elince ağzın · 
dan acı bir ç;ğlık döküldü. 

Ceyn ile Afrikalı kızın yerinde 
yeller esiyordu. 

Uzun boylu bn~buğ, yıldırım 
vurmuş yüce bir a(;aç gibi sallandı 

İkinci kaptan mel'un Şnayder de 
ortadan yok olmuştu. 

Biraz sonra gemici Con ili': Sul
livan Mugamhinin yanma gelmiııler· 
di. Afrikalı az kaldı öfke~;ndcn üst· 
]erine atrlıp ikisini de boğacaktı. 

Ci.inkü Mugarnbiye göre hu adam· 
!arın hepsi de kötü demekti ve bu 
iki gemiciyi de ikinci kaptan ve ar· 
kadaslariyle suç ortağı görüyordu. 

Can ile Sullivan kendilerinin bu 
iste ortaklıkları olmadığrnı, Srıay
der al~ağının yaptığı İl?leri hilrre· 
diklerini söylediler. Ye Mugambiyi 
güçh.ikle kandırabildiler. 

Şimdi Afrikalı ile iki gemid rfü· 
~üncelerini biribirine anlatabildikleri 
kadar konuşmağa çalışıyorlar ve or
tadan yok olan kadınlar ile Şnayderi 
bulmak irin bir plan tasarlamağcı' ca· 
lı~ıyorlardı. Onlar adanın şimal·u· 
cundaki koyda bir geminin bulun · 
duğunu bilmediklerinden, ikinci kap 

tanın kadınları niçin alıp gıttıgıne , 
ve böyle kcjtii bir işe nasıl cesaret ı 
cde:Jildiğine bir türlü akıl crdiremi· ı 

yordu. · l 
(Devamı uar) 

- U"':larım ki ihtiyarlık halilP. beni 
mukayese etmiyorsun. Gençliğile .. 

- , • .. •· ... ..1.-.:ı.ıım .. gençligile .. Onun 
ve diğer kadınların her mevsiminden 
güzelsin .. 

Bunu bir sükut takip etti ve ben, mu
siki faslına mihaniki surette devam edip 
dururken düşündüm: 

Demek ki, bu o meşhur Kösem sul
tan .. Birinci Ahmedin zevcesi ve şimdi. 
ki padişah dördüncü Muradla veliaht 
Sultan İbrahimin annesi Kösem sultan. 
Memleketi parmağı ucunda döndüren 
o kadın .. Buydu, bu maskeli kadın oy
du .. Demek ki o da bu zencinin damrna 
düşmüştü .. idare ka::lınlardan kadınlara 
geçtikçe, dolayısile bu Afrika çocuğuna 
da geçiyordu .. 

Ben bunu için i~ln ve acı acı düşüne
rek musiki faslına devam ederken, on. 
!arın da, aşkın gayyasında bulundukla· 
rını tahmin ediyordum. Başımı çevvire. 
rek arkaya bakmıyordum. Zira, madem 
ki hadım oldum, mademki Sultana bu 
kad;ır yakınlaştım, bari bu meslekte 
ilerliyeyim diye düşündüm.. Hem, an
cak bu yolda giderek sevgilim Ayşeye 
de yakın bulunacak değil miydim .. 

Tam o esnada, paravanın önünde ?tu
ran d=ıdı kadınlar arasında bir kımılda
ma oldu. Bir telaş asarı göründü. Her 
halde bir fevkaladelik sezmişlt·di. Fa. 
k.,f r".., h·nıu anlayamıyordum. Bir in

san, köpeklerin hareketind~n, bilmedi
ı;ı u . t~. ı'.,cııin yakhştığını nasrl se
zerse ben de seziyordum. Herhal<ie. sul. 
tanla Sünbülün de bunu sezmderi la
zımdı. 

Lakin onlar. aşk mırıltıları içinde, 
belki de kulak kulağa konu§uyorlardr. 
Ne yaptıklarını bilemiyorum. 

Dadıların telaşı arttı. Kapımr. önün. 
de de bir gürültü belirdi. 

- Bırakın .. Bırakın .. 
Artık, da drla r, telaşı arttırdılar .• 
Sağa sola, bize koşuyorlardı: 
- Efendimiz ... Efendimiz ... 

-··· 
Sedirin üzerinde bu haykmşlııra mu

kabele olmadı. Onlar, lıala k.:nui a~enı
lerinde .. 

- Efendimiz! .. 
Bu, adeta bir istimda;tı. Bir kryattı. 

D.:ıdı kalfaların telaşlarnda ne de;ece 
haklı oldugunu bir dakika sonra anla-
dıın! 

Zira, kapının önünde bir boğuşma 
oluyordu. Çığırtkan, şımarık cırtlak 
b:r ses: 

- Nasıl?.. Nasıl bırakma1sıruz? ..• 
Ne ha:ldinize? Ben, bu sarayın neres!ne 
istersem orasına serbest serL.-&t gire. 
riın .. Hem efendim, valdem or .. da değil ,.. .. ...... 

"'ı-Prj ... ,.,.ek m·ş:m .. 
Kime yasak .. Çekilin, çekilin .• 

·~ .... ı..ı, kıyamet, rezdet ayu. 
ka c;rkırordu. 

Çarnaçar. S<\7.ı kesmeğe 
duk. Ben de suı;tum. 

Dışarıdaki ses. hala: 

mtr.bur ol-

- Bak ... ~ .. 1çerde ahenk v:ırdr .. Sus. 
tu .. ,Herhalde bir eğlence var.. Bende 
gi;:leccğım. Hem ne htıkla benden gizli 
hir şev yapıyorsunuz diyoru:n size .. 
Cici annem de oradayken ben niçin git
miytyim ~ Beliti de, attınız bana .. Yalan 
r.öylerliniz .. Cici annc:n filan orada de
ı~il desene, ayıp bir şey yapıyorsunuz .• 
Benden gizliyorsunuz .. Açın .. Açın ka. 
pıyı .. 

Kalfalar, artık gözlerini s:ıhte bir hi. 
capla yere dikmek ki.ılfetinden vazgeç
mişlerdi .. Benim üzerimde bulunan se. 
diı e doğru serbest serbest bakıyorlar. 

dr .. Hatta, serbestten de daha f:ızla bir 
sekiide. gözleri testekerlek açılmış, çe
şimhanelerinde, fıldır fıldır dônüyordu .. 
Korkuyla, dehşetle; 

- Efendimiz. Efendimiz .. Devletlu 
oğlunu? geldi .. Efendimiz .. 

Ve eli-. anm üzc:indekileri, ı;evk alem. 
lerinclen ayıltmak, kendilerine gttirmek 
istiyorlardı (Devamı var) 



Çok Güzel Yeni 
4 Tefrikaya Başlıyor 

Yeşil Küçük Lord 

Cehennem 
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Bir kaç söz 
Büyük harp içerisinde 
başhyan güzel bir 

KCÇüK L ORD ın;Ru~·un c!lkl adla \ C 

eski harfle çıJ,ao :-.ıınıamnda tUrkçcye kawn 
dınlmış eSl.'rlerdcıı birid ir. Bu güzel ro 
manr lrn~·cluğundıın dı. lı.yı VAKiT umumi 
b ir takdir kazımmı~tı. (\'akıt ~e,riyatı) 

sırasında 01111 kitap şekli verildiği za.mıın 

da o.ile içinde okumıc·ak l•itaplarm hemen 
de Nı ba~unda gelen bir !'ser vücut bulduğu 
görüldü: İlk ba'ilnsı çok g~medcn tliken. 
dl, ldtap her yerde aranır oldu. Hele yenJ ye 
tlşenlerc• okunacak bir ~ey vermek IUlyen. 
lerin ilk batırma. gelen ad KU('t)K LORD 
oluyordu. Bugün eserden tek nüsha bulmııl< 
luıbil drğildlr. 

aşk hikayesi 
Yazan : 

~al !Fil ö©! ® 

Elimizde küçük birer bagajla 
"Yeşil Otel,. in kapısından i_çeri girdiği
miz gün, ikimiz de yeni bir hayata 
başlamak üzere olduğumuzu biliyor
duk. 

Bir nisan g:.inü idi. Krlangıç

lar, başlarımızın üzerinde, yuvalarını 

yapmak için gidip geliyorlar ve kanad 
seslerindeki hız, adeta kulaklarımızın 

dibinde duyuluyordu. 

Metrdotel: 

- Kırlangıçlara bayıhnm, dedi; 
;unkü, bir yuva inşasının ne demek ol
duğunu bize anlatırlar. 

İkimiz de dok~orla, henüz daha ba. 
gajlanmızı ellerimizden bile bırakma
dan, orada göz göze geldik; ve o, bizi 
birdenbire saran bu yabancı dekorun i
çerisinde ilk kelime olarak : 

- Evet, diye konuştu; bir yuva ... 
Ne garip kelime!.. 

a;;men adeta h:çbir şeyin ha- 1 

masına r ::; • 
reket etmediğini görüyorduk. Belki 

d b rı:izgarsız yaprakların bir yaz 
e u, . "k h 

da Oldugw u kadar sını ve are. 
ortasın . . 

k 
. durmalarından ilerı gelıyordu. 

etsız . 
Fakat herhalde, bunun tabıat ve haya-

d daha sonraları hiçbir vakit unu-
tımrz a 1 b" . . . 

~ mız Yeşil Ote , ızım ıçın, 
tamıyacagı . 

. d a asılmış bir resımden daha 
bır ıvar 

farksı z değildi. .. 
V
.. · a.nı~ k~çü.k barında, bu miralay 
ıyan k h' b' 
d h reketlerinden baş a ıç ır şey Ceva ın a .. 

k 'stemiyorum: Mata Hannın . 
hatırlama 1 • 

. b' kadın ye•il bır ışık altında 
benzen ır ' • 

soyunuyor. Masaların ara. 
yavaş yavaş . . . 

d 
• deta c:rrıl çıplak bır yılan gıbı 

sın a a :< B' d k"k b .. 
d

·w• . ..rüyorum. ır a ı a, u. 
gez ıgını go .. .. . . . 
.. . •11 go .. zlerimin onunden sılını-tun sıvı er 

yor : 
BEN ASKERiM! ... 
Şarkısını söylüyorlar.. İçeride o ka· 

c.Jar fazla alkış var ki, bu alk!~la rı kulak· 
larımm dibinde ve dizlerimin üzerine 

vturan bir kadının ellerinde duyuya · 
rum. Onu masamıza çağırıyor; sonra 
ikisi birden bir revü hareketine çıkıyor
lar. Fakat miralay bütün bu hareketler
den o kadar uzakta duruyor ki, kulak· 
!arının dibinde haykıracak bile olsam, 
ona hiç bir şey işittiremiycceğim. 

Bir aralık: 

- Sigar ... diyor .. paketi uzatıyo. 
rum. Bir cigara, tek bir cigara alıyor; 
fakat içmediğini görüyorum; neyi sey
rediyor? .. Bunu kat'iyen itiraf edemi
yecegim; Zaten ben de neyi seyrettiği
mi bilm'yorum. Sadece, saat üçte otele 
döndüğümüz vakit, geceliğin kabuslu 
bir uyku arasında. miralayrn bir gaz 
muharebesinde boı:>u1arak yaralandığı
nı görüyorum l 

- Su L. diyor su!. .. 

Mataramı çıkarıyorum: kapalr ~öz. 

leri bir anda ölü hareketlerini kaybede
rek açılıyor; yeşil bir suyun dudakların
dan dökülerek aktığını görüyorum; fa
kat uyanamıyorum ... 

Yenl harflere geçlşimlı.ln d:ı.ha. lllt glin. 
!erinde mlieııMl8Cye 3·apüan müracaatlarla 
edilen tavslycrlerden de bunu anladık. KO 
ÇVU J,ORD'un yeni harflt'rle bir tabı da ha 
~-o.ptlıım diy!'nlcr kllltilr ı,ıerlndt> ~·liksck 
salllh iyet sa.bibi olan 7,atlardır. 

Şimdi KÜÇÜK LORD filme almmı, bu. 
Iunuyor. Dünyanın her bucağında olduğu 
gibi, tstanbuJda da gösterUmeye baeıaıımı' 
nı geni' bir alAkıı. uyandrrmı,tır. Bu da 

Yeşil otel, henüz en büyük sükuneti 
içindeydi. Garso:1!ann etrafımızda gelip 
gitmesine ve kaprlann açılıp kapan • -- ~~~------~~~~~~~-

"Zehirli Sarmaşık 

"Zehirli sarmaşık,, ... Bu, bir 
kadına verilen isimdir. Zehir gibi 
korkunç ve ölüme sürükliyen, fakat 
en sarp kayalara çıkan, en sağlam 
yapılan kaplıyan, çökerten sarına· 
tık gibi inadçı ve pençesinden kim
senin kurtulamadığı bir kadın ... 

Karlota bu büyük macera ve po· 
]is romanının kadm kahramanı. O, 
üzerindeki bu isimle, ne kadar kor-
kunç bir kadın olarak görünüyors~ 
romanın erkek kahramanı olan Liını 
bir haydut .•• 

Karlota romanın aşk ve esraren· 
giz tarafını teşkil ediyor. Haydut İ· 
se, maceraların çarpışma ve cina· 
yet sahnelerini ortaya koyuyor. 

Biiyük lnıtil i z zahıta 
hiltAyecisl 

peter Cheney'den 
Türkçeye çeviren: 

vır GUI 

latıYor. Bunu, romanda onun ağ
dan çok tatlı ve heyecanlı olarak 

zın .. 
dinliyeceksınız. 
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KURUN Senenin 
En gUzel hHt@yelerinden 
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Birinci boliim 
Beklenmiycn bir had;se 

Sedrik, meseleyi hiç de bilmiyor. 
du. Kimse kend'sine bundan ba'ıs::t. 

memişti. Yalr.;~ b1bas nın İngiliz oldu
ğunu biliyordu. Annesi burasını söy. 
Jemi~ti. Babası ölc!üğü vakit kendisi 
pek küçüktü. Onu pek iyi hatnlryamı
yordu. Yalnız uzun boylu, mavi gözlü. ı 
uzun bıyıklr bir adam olduğunu hatır. 
lıyordu ve oda için.de onun omuzların. ! 
da dolaştırılmaktan pek hoşlanıyordu . 

Babası öldükten sonra şurasını ken
di kendine keşfetmişti ki ölüm mescle- ı 

sinden valdesinc hiç bahsetmemek da- 1 
ha münasipti. Hastalrk sırasın.da kendi· / 
sini uzaklara göndermişlerdi. 

Eve dönd' •'..:ü zaman herşey olub bit- ' 
m!şti. Kocasmm ölüm:.i üzerine şiddet· 
H bir hastalık geçiren annesi de yatak
tan kalkmağa, pencere yanındaki is · 
kemleye oturmağa yeni başlamıştı . Di· 

Pek yakında neşrine başlıgacağımız bir eser daha: 

AteŞ ülkesin e 
Afrika çöllerinde vahşi ormanlarda ve Sabır 

· yanardağ mıntakasında 

Meraklı ve heyecanlı bir 
seyahatin hikayesi 

Yazan: Fritz Ohle 

t>ıwr iizerlndc ~-apılan tavııi~·4•lı•rin aradan 
geçen yıllara rajtmrn lı rllu hiıkmünii, luy. 
metini ıı.aklamakta olduğunu gusterlyor. 

Dunun lçlıı bu haftrı.daıı bıtşlı,:rnrak KÜ. 
ÇtJK LORl>"u KURti:S oku~,ıculıırınıı o
kutmak, o vaııııta ile de aile romanlan lüı. 
tliphaneıılne bir eser katmak JstJyoruz. 

1\ÜÇÜK LORD kadar kahraman ı insan 
ta.baJ•alaruun her zümreıılnJ birden a:ı:ııi ha~ 
ıuı"lyetlt>, ayni sevgi Ue ceı.bedı-n est'r nadir 
dlr. Filminde bu kadar milt'!'l!'lfr olan bir ro 
manm do.ha gt'ni' ve tderrliatlı sahnt'h'rdrn 
heyecan illan ıı.sh ne kııdıır mrr:\k ,-crlcldlr, 
izah lüzumsuz olur. 

Perde UstUndc anca.it bazı göze çarpan 
izleri gözüküp silinen 1,-te bu güzel eı;rr 

KURUN sabJfelerlnde trsbitc başlanıyor ye 
kolayeıı. kitap haline gctırilecclc bir tekilde 
dlı.Uip verUlyor. 

KtJÇtJK LORD'un bu tabmdn. ifadesine 
daha olgun bir tabiilik, sadelik ,·erlimlş ol. 
duğu için, eser daha. gliı.cllrşrnlıttlr. E'Y.'rl 
KURUN'dn. taıdp eder!K"niz bu ısııbrtJi ae. 
çi,ten muhakkaJc memnun olııt'ııksınıı.. 

çare kadm pek zayıflamıştı. Rengi u

çuktu. Gözleri büyümüş, yaslı bir hal 
almı~tı. Ü zerinde siyah bir elbise -vardı. 

(S::drik) valdes:ne yaklaştı. Dedi 

ki: 
- Sevgilim. (babası valdcsinc hep 

böyle hitab ettiği iç:n !dç:.ik Scdri!< de 
daima anne yerine sevgil'm drm('ğe alış~ 
mıştı.) Babam daha iy:ce mi? 

Bu sözleri söylerken valdesinin. ken
disini kucaklıyan kolları titremeğc baş
};ırlı. (Sedrik) krvı;:cık saçlı b:ısmr 

çevırdi. Valdesinin yüzüne baktı. Bu 
yüzde öyle bir hal vardı ki coşkun bir 
gözyaşının uzak olmadığını göstcr'yor-

du. 
Çocuğun sevgi dolu yüreği sarsıl

dı. Kollarım annesinin boynuna attı. 

Kendisini birçok defalar öperse, sonra 
da yumuşak yanağım annesinin yana
ğına değdirip beklerse ağlamanın belki 
de önüne geçebileceğini gizli bir duygu 
ilham etti ve öylece yaptı: fakat i!acın 
tesiri olma-Oı. Annesi başım omuzuna 
dayadı. Acr acı ağladr. Çocuğunu elin
den alınacakmış gibi sımsıkı tutuyordu. 

- Evet, baban iyidir, diyordu. Ba
ban çok, çok iyidir; lakin biz? Bizim 
biribirimizden başka kimsemiz yok, hiç 
kimsemiz!... 

(Sedrik) ek küçük olmakla bera
ber anla-Oı ki uzun boylu, güzel, gc'1ç 
babası artık bir daha geri gelmiyecekti; 
çünkü ölmüştü. Ölmek ne demek oldu
ğunu, n:çin bu kadar kederlendiğini 
ıyıce bilemiyordu; fakat ba~ka adamla
rın da öldüğünü evvelce duymuştu. Ba
basından her bahsettikçe annesi ağla
mıya başlıyordu. Bunun için hiç bah
setmemek daha iyi olacağına karar 

verdi. Gene içine doğm:.ıştu ki va'desi
nin yalnız başına oturması, gözlerini yit 
a~ıklara ya ocağa dik:p dalması da iyi 
bırşey değildi. 

Bu kadm casus muydu? Bunu 
şimdi biz de merak ediyoruz. Fakat, 
bu sualin cevabını gene Lim'iden 
öğren~ceğiz. O bize, başından ge· 
çen macerayı ve Karlota'nm ne ol· 
duğunu nasıl öğrendiğini kendisi an. 

Bütün bu roman arı da oka,1yun 



~-Coeuk h-aftası 
H"ABER - J\ltşam postttı.ı. 

~~~~~~~~~~~~~~~~==~~= 

Hakim huzurunda 

Hediye kazananların N 

adlarını f ··yazıyoruz 

Soyunma 
tecrübesi! 

ısöz mahkemede 
soyunacaklar 

Sahnede ya· 
vaş yavaş soyu
narak nihayet 
mutat dansöz kı 
liğile dansetme
nin bir san· at e
seri mi yoksa sa 
dece umumi a· 

3 nisan tarihli bilmecemizin halli. 
BÜYÜK BiR LÜKS LOSYON 

KAZANAN 
Birinci - Suat Tevfik Beşiktaş Viş. 

neza.de mahallesi 10. 
ORTA BOY BlR ŞiŞE LOSYON 

KAZANAN 
İkinci - Melahat Ersan Aksaray 

Uzunyusuf sokak 15 
1K1 ŞiŞE ESANS KAZANAN 

Üçüncü - Vangel Osman paşa orta 
okul 948 

BiRER 1PEKU MENDiL 
KAZANANLAR 

1 - Sa.mi Tunalx İstanbul erkek 
lisesi 2 - Raşit Em.ren Vezneciler 
Hamam sokak 5 3 - Yaşar Saplı Ka
bataş erkek lisesi 4 - S. Köseoğlu 
Beyoğlu Bostabaşı 5 - Todori Teodo. 
nidis Edirn.ekapı Nester sokak 6 -
Sa.adet Ka.ra.gilınrilk ilk okul No. 12 
7 - Mtffit Öğer 10 uncu okul 8 - Ke
mal İstanbul erkek lisesi 9 - Aysel 
Nedime Beyoğlu Mehmet ağa yokuşu 
10 - Sal&ha.ddin K. C. S. 

BiRER KURŞUN DOLMA 
KALEM KAZANANLAR 

11 - .Musta.f a Özant Fatih Silistire 
BOkak 25 12 - Suat Tevfik Beşiktaş 
:Vişnczade sokak 14 - İstanbul erkek 
lisesi 214:115 - KAzmı Hızal 13 üncü 
okul 16 - Emin Şimşek Bakırköy Ce
vizlik 17 - Osman Beşiktaş !Kılıçali 

8...11'.ı.'\llcsi 18 - Burhan Se7.er İstanbul 
· ~r' =~ '; lisesi 19 - Mlljkln Doğanoğlu 
Ist ·ı bul kız lisesi 20 - Hikmet Demir 
el 4.4 üncü okul 21 - 'Adnan Oluç orta. 
okul 22 - Z. İ. !B. 90kakff. C. 0. 1/2 
C. H Olçay Pertevniyal lisesi 195 24 
- Şehremini O. t. Ç. Y. K S. K. 26 -
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SEZEN 
Tt:RZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip rrwdeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

Tstanbul Yeni Postahane karfı3ın<w 

60 - İstanbul 1 inci okul (A 5) 465 
Ömer :Akdağ, 61 - İstanbul 1 inic 
okul (B 2) 460 Necmiye, 62 - !stan. 
lbul erkek lisesi (E 1) 896 Şadan Çe-. ....:.~~=--~~--=~~~~~~~~~~~~--:-~ 

Muhammen 
bedeli 

Üsküdar hasta nakliye otomobiline iki beyaz ve bir 
Kahve rengi muşamba ile otomobil damının bandi7..otu. 

!Ik 
teminatı 

nun değiştirilmesi. · 60 4,50 
Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedeli yazılı oaln iş pazarlığa konul. 

muşlardır. Evrak encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 24.90 numaralı ka. 
nunda yazılı vesika ve hizasmda gönterılen ilk teminat makbuz veya mcktu. 
b'be ibcraber 26.4:.937 Pazartesi günü saat U de Daimi Encümende bulunmalı. 
Cİırlar~ ~(B,l l(2300): 

.. daha m uğayir 
Diyan Rn.y 30?/'tt- bir hareket mi 
n.aıı kız'llır ara,,tn- olduğunu ka • 
da en çok SÖ1Jlc. rarlaştırmak i· 
nen gılzeZdir. çin tayin edilen 

üç hakimin huzurunda, Nevyorkun 
en tanmmış soyunma dansözlerin
den dördü elbiselerini teker teker 
çıkararak soyunmağı kabul etmiştir. 

fakat kızlar bu işi mahkeme sa
lonunda değil, hakimlere mahsus 
odada, beş ki iden mürekkep bir 
bando ile yapmak için ısrar etmek
tedirler. Odada hiç bir hava cere
yanı olmıyacaktır. 

Nevyorkun en tanmmış hakim
lerinden olan Nathau Perhman, Vil. 
yam Vallinng ve Jon Flood kızların 
bütün istediklerini muvafık bulmuş
lar ve tecrübenin 1 2 mayısta yapıl
masına karar vermislerdir. 

Bu meseleyi N;vyork ahlak za
bıtası ortaya atmıştır. Kabareler 
den bircoklarmda bazı güzel kızlar 
hareketİerini musikiye uydurarak 1 

sırtlarındaki elbiseleri teker teker 
çıkarmakta, nihayet sahnede çırçıp
lak kalmaktadırlar. Nevyork polisi 
bunu adabı umumiyeye aykırı ha . 
reket diye menedince kabare sahip
leri muhakemeye müracaat etmiş· 
!erdir. 

Sahneye yarı çıp1ak çıkmak modası 
Amerika dan Avrupanın en anar.epen er 
memleketi olan İngiltercye sirayet etti
ği halde İngiliz polisini11 ahlak şubesi 

buna hi~ karı§mamakta ve sarıatin gi. 
yinmişi yahut cıplağr o]amıyacağı ka
naati beslcme,ktedir. 

Burada resmini gördüğünüz güzel 
Joys Vins "krrmrzr. pa:lak ve mavi., ad 
h yeni bir rcvüde ıok muvaffak olmak· 
tadır. 

23 NISAN - 1937 

Herkes dişlerine meftun 

::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::~:: 
~ ~ .. .. ... .. 
:: Çünkü Hergün :: .. .. .. .. 
~iRADYOLiNfi il H 
ii diş macuniyle iki defa dişlerini ie .. .. 
ii fırçalıyor ve onlara ebedi g 
" -!: hayat, güzellik veriyor. :: .. .. 
~ -- .. - .. 
::::::.-.::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-: 

Daima Radyo/in 

Çünkü AS.PİRiN senerer

denberi her türlü soğukal· 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

AS PİRİ Nin tesirinder 

olmak için lütfen EB mar· 
dikkat ediniz. g 

Akay işletmesinden: 
Büyükada iskele.sindeki 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ~ lu dü~kanlar_. 
Moda iskele gazinosu. 
Yalova kaplıcaları tuhafiye dükkanı. 
Yalova kaplıcaları Üç Kardeş'er gazinr'\u. 
Yukarda yazılı mahallerden Büyükada iskelesindeki dU!ckinlar, Moda il'. 

kele gaz·ncısu, Yalova kaplıcaları tuhafiye dükkanı bir sene, üç Kardeşelr ga. 
zinosu da bir S€zon için arttırma usulile kiraya verilecektir. 

Arttırma, !:9.1-937 Perşembe günü 'l:iaat 15 de Akay İşletmesi Şefler En
cümeninde ya;::ııl:ıc:ıktır. 

isteklilerin teklif edecekleri senelik Jdra bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde l~Y 
al•<:cldiyle Şefler Encümenine gelmeleri. 

Şartnameleri görmek ve malılmat almak istiyenlerin de her gün İdnre Le.. 
vnzım bölümüne müracaatları. "2268" 

---·--- . -- -------------

Tahmin Qdi!en bedeli ''37800" lira ''900" ton mazot, 27 Nisan 937 tarihine 
rastlıyan Salı günü saat 14 tc pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat teminatı 

"283Ci" ilra olup şartnamesi komisycından "189" kuruş mukab:linde her gün 
,·erilir. 

fs•eklilcrin, 2400 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber ve belli .ciin 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonumuza müracaatları. "2228" 
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Karşındaki al~ aandalyelerden biri· 

ıinde diğer bir kadm oturuyor, vücudu 
cılı• ve bicimaiz, tsni kül rengi, ağzı 
bilyük, bir omuzu ötekisinden daha 
yüksek, hülba bir kadın ki, kraliçenin 
gü.elliiini büsbütün büyütmek için ya. 
ratılmı§ .zehabi uyandırıyor. Nuarı 
dikkati selbcden yegane teY: büyük al. 
yah ve kuvvetli bir ruha malik olduğu· 
nu gösteren, çok parlak gözleriydi. 

Bu kadın, daha ziyade GaliıaY adile 
u.. in anılan Leonera Dor.eydi. O, 1ır1~en 

nedimelerinden biri ve senyör Konçlno 
Konç.ininin meıru karıarycb. 
Kocaamın kralisenin ıtıkı olclufuıtD 

b. . ri bu .. erek onun 
ılıyor ve sı na guven • 

1 ve batta 
yakında marki veya marep bU 
sadrıazam olacağını ümit ediyor ye • 
·· kl b · tah_u ... lrtttt.a Jıas-tunze aım u ıeym ~---

rediyor. d 
ku bir tek e. 

Bu esrarengtı: mahlit n kı. bir 
rln hi11i Konçiniye kartr otan •1

1 
' • 

. · · yükıe meıı. 
tek hırsı vardı: Konçınının . b" 
ÇunkU onu 1evmiyor, belki de nıç ır 

. . k d da sırf ken zaman sevmcmıştı. Ve a ın 
d 

. . d" k . . u kendi dahası 
sınt •ev ırme ıçın orı k i 

ilk itme •kendi gayreti sayesinde y se 

ti yor. d 
. k mı 0 ka ar 

Sırf makaatladır kı ocat , k 
•evdiği kocasını, onu yükseltebılece 
kralir.einin kollan araısına atmaktan çc· 

kinmemittir. 
b··ıun ma

Veyyine sırf bu maksatta u 
. f etmi•tf. Bu 

nıaları yıkmış veya bertara :s 
. k 1 t!ttır Fakat 

manialardan bir tanesı a m.. · 
1 1 

B 
.. h". Kıt u 

en kuvvetliıi ve en mut ışı.. . . k 
maniayı <la, Leonara, diğerleri gı~ı yı : . . v yıf ıradetı 
mağ:ı karar vermı§tır. e za 
bir kadın olan Mari dö Medlçiyl de ko
casının bu katline raı ıetınek iıtiyor . 

fçlerinde, mukavemet ec!ümeıl ~mkan 
•ı: ikl kıvılcım yanan siyah gtsı1crı. kra. 

• . . d'k"l •• bıttt onun liçenin göı:lerı ıçıne ı ı mı,, s· 

baŞUUl ıdoğru eğilmlf, yavaf, beaaplı bir 
ıellc ıöyliyordu. 

- Bu tereddüt niçin? (Omuzt.nnr 
kaJcheyor) karar vennek jçin her ıeyin 
meydana çıkmaunı ve tımamile mahv· 
olJnaıuıı beklemeyin. 

Vt Mari dö Mediçinin clütilnceli ol. 
dufunu ve hisbir t•Y aöylemtdiiiıU cö
rünce daha kuvvetli daha hakinı ve da• 
ba telkin edici bir ıcat. devam etti: 

- Meıele meydana çıkıp da, aaray. 
dan. kral tarafından kovvulacaemu: za. 
man. oğlunuz pi~ ilin edildiği zaıııan 
ve onun yerine madam Dantregin otlu 
"·eliaht illn edildiii zaman _ıö.z yaılan 
dökecek, aaı;ınızı yolacak1UUZ madam •• 
Fakat iş i§ten geçmit olacaktır! 

Kralivçe bir sualle cevap verdi: 
_ Onun da bu akpın Arbr - Sek ıo· 

kağına gideceğine eınin ıniıin Leonora? 
_ Tamarnile eminim, madam. 

Sükut .. Mari dö Mediç~ derin bir ~ü. 
şünceye dalmıt gibi. Galıgay ona dık. 
katle bakıyor. 

Y B .... ,. bahsettiiin genç? .. On· - a.. -"~ 

dan emin misin? 
Kraliı;e biran durdu ıonra eırafı~a 

hir nazar atfederek yavaıça ita;e cttı: 
-Sonra, bot boiaılık ctınc,e kalk· 

mayısın .. 
- Konçintnin batı i~ madaın, m~

Juli eti u.ıeriısıe alıyorum.. Her §tyın 
~yetini üzerime alıyorum.. Bana 

mu .. d a. 
itimat edin. Bu genç ~rp:rme e~ vur 
çaktır. Sonra bot bogazlık etmıyecek· 
tir, çünkü sırf kendi begbJna hareket 

edecektir. 
_ Demek ki kraldan o kadar nefret 

ediyor. öyle mi? . .. .. 
Leonara gizli bir tebcasilmle gulum· 

sedi 1 Kraliçe hissiyatım gizlenıeğe çı. 

Iııarak 1 
_ Hayır, dedi. Fakat o aşıktır .• Ve 

rı \~O;\ ''a' At 11N OCLL 9 

Saetta ıarip çok garip ve içi .de gizli 1 
bir dehıet okunan bir sesle: j 

- Aman 1 Aman! dedi, sen Pcırdaya. 
nı nu cön!ün? Onu mu arıyorsun? .. 
Onunta döfütmek için öyle mi? .• Ce
np Yeraene! 

Ve bu dtfa heyecanı o kadar hüylik· 
tU ki, Jan ürperdi. 

- Dedim ya, biraz evvel ona rast. 
lulım. 

- Nihayet bu da baıına getdi ve sen 
gayet tabit olarak onunla ıdöıüıecekıin 
öyle mi? 

- Evet. 
-N• saman? 
-Y•rmNbah. 
- Çok tUkUr Tannyı f .. Seni tam 

vaktinde gördüm 1 
- Ne demek lttfyorıun,. tı:11h etse

ne canım! 
- Şunu söylemek iıtiyorum 1 Parda

yan Mili bir eliyle omuzundan y~kaladı 
ve sen de kurtulans&dın ve timdi de o. 
mın1a düelloya kalkınan gene kurtula
mıyacaksın hem de bu defa öl<.ccklin 1 

- Beni mi öldürecek?.. Haydi ca· 
nım, alay mı ediyorsun? .. 

- Sanı diyorum ki, Pardayan, yer. 
yüzünde senden kuvvetli olan yegane 
insandır .. Seni öldürmesini iıttmiyo

rum. Anlıyor muıun? .. Yarın ı.abah mı 
dedin? .•. Tekrar et. Onunla yarın sabah 
mı döfü9ccekı"n. 

Hayretler içinde kil:ın Jan aadccc: 
-Evet! 
Pedi ve bunun üıerine ukinlt§en Sı

etta: 
- Pekili, diye cevıp verdi. Şu hal. 

de artık müsterihim l 
- Müsterih misin? •. Niçin? Ne de

mek iıtiyorıun? .. 
- Sac ece ıunu s()ylemck ist: ı onım; 

Yarın 11bah, Pardıyan artık aara kır§ı 
bir gey yapamıyacaktır l 

Gen~ erkek, dikkatle onun yuzüne 
bJl<tı ve içinden şdyle dedi: 

- Ne garip §ey yarabbim ı Ne heye· 
canl.. Saettayı hiç ır zaman böyle he. 
yecanlı ve müteces is gorme:n stim .. Şu 
halde? .. Demek ki beni h kı catcn sevi. 
yor? .. Evet, herhalde.. Aksi takd"rde 
benim hayatım için bu kadar titremez!. 
Anlamıyorum .. Fena bir insan mıyım 
ben? .• 

Ve vuksek sert fakat tatlıl .. ~mı§ bir 

sesle: 
- Paraya ibdyacın var mı? 
Diye tordu. Saetta da genç erkeğin 

eline tutuıtur.duğu parayı alarak: 
]an, dütilneeli du üncdi uzaklaştı .. 
- Hayır .. dedi, y ni .. Mademki ver· 

mck iıtiyoraun ver .• 
tı. •. 

Saetta, onun arkasından müthiı na. 
:ıarlarla baktı ve dişlerini &ıcı:d .. tarak 
mırıldandı. 

- Yarın ı;abah !.. Çok geç olacak ı .. 
Pardayan ıana bir şey 1 apamayacak .. , 
Çünkü sen ceW da ait olaca sın .. 

Biran derin dli&ilnceye claldı, sonra 
tekrar söylendi: 

- Onu Pardayan tarafınöan öldürt. 
mek? .. Evet .. icap ederşe bunu da yapa
rım .. Fakat şimdılik bun.dan daha iyt 
bir usul var .. Oit bakalım Fauıtanın 

oğlu, Pardayanın o;lu, git, senin yolun 
da kazdığım uçurumlara do~ru koş! ..• 
Nihayet intikam saati yaklaştı 1 

Ve Saetta mantosuna iyice bürüne
rek, "ftri adımlarla, Luvr ısarayına doğru 
yürüdU. 

ll 

Sarayda (}erin bjr \!urgunluk var. 
Kral artık uyumuyor ... Xral artık yomi. 
yor içmiyor .. Her ıaınan bu kadar can. 
lı ve faal olan kral artık nazırlarile, dev 
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Jet işlerile meşgul olmuyor. Dostların
dan ve yakmlanndan kaçimyor ve ilk 
kattaki yatak odasına kapanarak orada 
ııaatlerce kalarak düşünüyor .. 

Kral hasta; kime aşxk olmuş acaba? 
İşte, sarayda herkesin birbirine sor

duğu sual. 

Ve işte kralın beş, alt? yakın adam. 
!arının bildikleri ve kimseye söyleme. 
dikleri hakikat: 

Kral, on altı yaşında bir klz görmüş 
ve aşık olmuştur. 

Her zaman olduğu gibi bu yeni aşk 
da onun sıhhat ve keyfi üzerinde bü
yük bir tesir icra etti. Fakat bu defaki 

aşk o kadar şiddetliydi ki, böyle işlerde 
gayet faal ve müteşebbis olduğu halde, 
bu defa mahçup çok mahçup bir hal 
almış ve aşkını itiraf etmek cesaretini 
gösterememişti. 

Ve her akşam, zavallı kral, muhte
lif kıyafetlere girerek sevgilisinin bal. 
konu altında saatlerce dolaşıyor .. 

Kralın yakın adamları da, bu gözde 
olmağa namzet bu genç kıza sokulma. 
nın yolunu arıyorlar .. 

Yaptıkları tahkikattan, bu genç klzm 
"Bertiy,, diye tesmiye edildiğini, hiçbir 
zaman evden çıkmadığını ve sadece pa

zar günleri Senkple kilisesindeki ayin
lere gittiğini öğrendiler. Genç krz oraya 
ev sahibesi Kotlin Kol hatunla gitmek
tedir. 

Bahsettiğimiz ufak tefek h:-ıdise ve 
tesadüflerin vuku bulduğu bugünün 
ikindi zamanında kral küçük odasında 

~lunuyordu. Alçak sandalyesine otur. 
ınuş, gayri ihtiyari, gözlüğünün kabını 
tambur çalar gibi, parmaklarile vuru-

7ordu. Arasıra acı acı içini çekiyor ve , 
ainfrli sinirli söyleniyordu. 'r 

- Şu Fuke ne yapıyor? 

Sonra düşüncelerine dalryor ve için· 
den söyliyordu: 

- Hiçbir kadın, bu genç kızm, üze. 
rimde yaptığı tesırı yapmamıştır! .• 
Bertiy !.. Ne güzel bir isim! .. Bertiy ! .• 
Bendeki bu heyecan ve mahcubiyet ne. 
den ileri geliyor? Bu genç kızın saflığı 
masumiyetinden mi acaba?.. Kend!mi 
adeta tanıyamıyorum!.. Şu beceriksiz 
Fuke de hala gelmiyor! .. 

Dördüncü Hanri birdenbire ellerini 
baldırlarına vurdu ve ayağa kalkarak 
mırıldandı : 

- Arıyorum, arıyorum, bir türlü bu
lamıyorum .. Bu tatlı çehre bana kimi 
hatırlatıyor? Kimi? .. Eskiden bana ait 
olan güzeller arasında birisi ama kim ? .• 
Arayahm .. Düşünelim .. 

Uzun müddet odasmda dolaştı ve bir· 
denbire sevinçle bağırdı: 

- Buldum!.. Soji !.. 

Düşünceli, tekrar sandalyesine otur. 
du ve mmldanmağa başladı: 

- Güzel Bertiyim, matmazel Sojiye 
benziyor .. Soji !.. 

Yok 1 Bunlar eski şeylerdir!.. Galiba 
bu bayana karşı iyi muamele etmedim!. 
Tanrı affetsin, onu bir hayli şiddetle 

hırpaladım .. 

Her halde o gün iyiydim ve içtim de 
ondan! .. Fakat ne de olsa insan düşü. 
nüyor .. Ne gariptir, insan iyice düşü
nünce, hatıralar ne canlı olarak göz 
önüne geliyor.. Bu zavallı Sojı çocuk 
doğururken ölmüştü, çocuğun herhalde 
şimdi on altı yaşı olması icap ederdi.. 
Tam Bertiyin yaşında! .. 

ilk defa olarak zihnine bir şüphe gir
miş olacaktı ki tekrarladı: 

-Tam Bertiyin yaşında!.. 
Kafasında tohum saçan bu >düşünceyi 

savmak istedi fakat muvaffak olamad1 1. 
- Kız mı erkek miydi, o çocuk?.; 
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Bilmiyorum .. Zaten bu büyük mÜ§abe. 
het olmasaydı aklıma bile gclmiyecekti .. 
Müşabehet hakikaten o kadar büyük 
mü? Her ne olursa olsun, Bertiyin gü. 

zel gözlerinin hatırı için, zavallı Sojinin · 
bu çocuğunu bulduracak ve ona iyi bir 
mevki temin edeceğim. Kararım karar-

dır, sözümden dönmem .. Nihayet bu be
nim de çocuğumdur.. Fakat yarabbim 
şu aptal Fuke ne yapıyor? .. 

Bu cümleyi, belki, yüzüncü c!efa tek. 
rar ettiği sırada Fuke içeriye girdi. 

Sırdaş, sevinç içinde bulunuyordu. 
ve hemen kralın yakınlarına müsamaha 
ettiği fakat icabında önüne geçmesini 
de pekala bildiği bir lfübalilikle bağır. 
dı: 

- Zafer! Sir, zafer ı.. 
Kral sarardı, elini kalbine götürdü ve 

sendeliyerek mırıldandı: 

- Fuke ! Dostum, bana sahte bir se
vinç ve saadet verme .• Bayılacağım .• 

Filhakika kral, fenalık duymağa baş
lamıştı. 

-Diyorum ya, Sir zafer! .. Bu ak. 
şam her şey hallediliyor 1 

Kral birdenbire doğruldu ve çocuk 
gibi yerinde sıçramağa başlayarak: 

-Doğru söyliyorsun? .. dedi. Ah 1 
Dostum beni kurtardın!.. ölecektim .. 

Bu mahcup aşık hali beni mahvediyor. 
ıdu? .. Bu akşam mı dedin? .. Onu gördün 
mü? .. Onunla konuştun mu? Hiç olmaz

sa beni azıcrk seviyor mu?. Benden hiç 
bir şey saklama Fuke .. Nihayet bu ak
şam onu görecek, onunla konupcağım ! 
Nihayet! .. Hayat ne tatlıdır! .. Bilhassa 
bugün!.. Söyle .. Baan her şeyi anlat .. 
Söylesene canım! Lafı ağzındön söküp 
mü çıkarmalı! 

- Ağzımı acacak fırsat vermiyorsu. 
nuz ki, Sir ! .. Size bir cümleyle her şeyi 

söyliyeyim ! Ev sahibesini satın aldım, 
bu akşam bizi eve alacak. 

- Bir türlü yola gelmiyen şu hatun 
mu? 

Fukc omuzlarını silkti: 
- Mesele paranın miktarındaymış 1 

Bana en aşağı yirmi bin liraya patladı, 
hiç aşağı değil. 

Dedi ve aynı zamanda göz ur.ile kra. 
lın yüzüne baktı. 

Dördüncu Hanri aşkta alicenaptı fa
kat para işine gelince hiç de öyle de
ğildi: 

- Sen benden postalar umum müfet
tişliğini istemiştin, dedi. Bu mt:muriye. 
ti sana veriyorum. 

Fuke teşekkür makamında rğildi ve 
kendi kendine: 

- Mükemmel bir iş yapmışız! Bu ye
ni mevki, tanrının belasx KQJ.lir. Kol ha .. 
tuna verdiğim on bin lirayı yüz kat faz. 
lasile çıkarmamı temin edecek!.. Mü
kemmel! 

Bütün eski neşesini bulan kral sevin~ 
le: 

- Bana her şeyi tafsilatile anlat, de· 
di: 

Kralın zevk ve safa tellalı, eski aşçı 
başı ve şimdi Varen markisi, efendisine 
namusunu paymal etmek istediği ma .. 
sum bir kızcağızın evine nasıl gireceği. 
ni izah ederken, Luvr sarayının diğer 
bir dairesinde, başka bir hadise vuku 
buluyordu. 

Genç bir kadın köşklükle, ''ycızlık ya· 
tak,, denilen bir nevi uzun koltuğa uzan 
mıştı. Teni bembeyaz, saçları kıvırcık 

ve simsiyah, yüzünün hatları muntazam 
ve zarif, dudakları kan kırmızısı ve 
şehvani, gözleri siyat fakat soğuk, vü
cudunun şekilleri son derece güzeldi. 

Bıı kadın, Fransa kraliçesi Mari dö 
Mediçiydi. 
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Midenize 
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de1'8 ~ befinci smlftan aldlimı bel. 
pyi sayi ettim. Yeniaiııi ala~ 
ealdliııin hllkmtl yoktur. 
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Tür}{ ordusunun şerefli günü 

~tati.i k ;>"jhi yüktek ve e!İ bulunmaz bir Önder ve Türk ordusuna tarihleri ıeref ve şanla dolu kumandanlar yetİftİren eski Harbiye ve yeni yedek subay okulu, ordumuza iki bine 
J.akın ;. ~!• !ubayı kazaıı~ •dıjı bu ıerefli ıünde kapııırıı epiz Atatürkün muvaffak bir anıtile ıüslemittir. Resmimiz bu sabah anıtın açılma merasiminde çekilmiıtir. . . 
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