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Urnunıi har.P tehlikesi 
Önümüzdeki üç ay zarfında 

~Dünyayı tehdit ediyor 
H t d Bitler bu sene harp etmezse a -a y a fırsatı kaçırmaktan kork uyor 

VaZiyet gene "Prag bu gece 
g ·nleşti bombardıman edilecek!,, ,, ergi Hitler bu emri verdi, fakat akabinde bir 

Demir gömlekliler,, mütemadi· mareşal ve üç general istifa ettiler 
Y~n lskenderuna sevkediliyor 
Surıyedeki son ça rpışma larda 11 öl il 

.f 4rıdra 
ve 45 ya rah olduğu anlaşıld ı 

ttı dU radyosunun bir haberine at-
ll\tıarı rı Yazdığımız Suriyedcki çarpış. 
~~tir,ll••çok ~eniş olduğu tahakkuk et
lı'1'aı1ı ~mırgömlekliler,,le halk ve 
ıı,1ı askerleri arasında olan bu çar-

"demir gömlekliler,. sokaktan geçerken 
kı§lanın önünde birkaç el silah atılmış 
ve halk ile Demirgömlekliler arasında 
bir müsademe olmuştur. Neticede 4 ki 
şi ölmüş ve 1 .5 kişi yaralanmıştır. 

Bu da bir başkası 'i ,ıl\ıı iltda 11 ölU 45 yaralı vardır. 
ttdl'~rpıımalarm birinin Londra Kudüs 27 (A.A.) - Sencgalh kıta-
~~& .. ..._ un verdiği gibi Antakyada de. ların Şamdan' rtlen Pemirgömleklile. 

li\ı l!\J ---~..._ı- A ... -ı..-t.ı- .-.ı -!-~._.:..,,. -•• Çtıkları oildiriJn..,.k.t..-
l!u b 11ılmaktadır. dir. 7 kişi ölmü§ ve 30 ki§i yaralanmış 

dır~ lııuşta gelen telgraflar §Unlar- tır. 
leudiiı Iskenderuna Arap scvkiyah I 

~:Jt~ti. 27 (A.A.) - Alevi devletinin 
Cf\ at~:lan Atakyada Halepten ge· 

111annı karşılamağa giden 

Sancaktan dün gelen haberlere göre 
Şam ve Halepten Demirgömlekli teş 

(Devamı 6 ıncıda) 

li'eyezan 
Çukurova halkı bu yıl pek 

feci vaziyette 

felaketi 

. l3 
tln u •ene b·· ·· d.. d h" ı f d k" · b"ll P · · · h ioıt utun unya a ne ır e· m a ·ı arazı ı lassa arıs ıçın te · 
l\al • l Ctdicn f "f · l k l b' k l 1 "llır er "". eyezan a etı taşan i ·e i ıı· şe i a mıştır. 
\'~ e~ tha yenileri katılarak de- Çukurovada feyezan 
~tn ~İ.i~cİ tedir. Bir taraftan hi· Adanadan gelen malumata göre, 

bııda, k l Çukurovaımz gene sular şehir civarındaki sedlerin tamiratı 
~,.c_per Ve lrken diğer taraftan Din- devam etmektedir. Ancak Adana 
"'tf\'\lf, S una nehirleri de yeniden için daha mühim mesele, şehrin ce· 

en nehrinin taşması etra- (Devamı f inekle) 

Şehirde dünkü sis 
Vapurlar işleyemedi, Basra 

'lapuru karaya oturdu 

i ı.~b 
ta1c b Ul dün ··~ 
•ia u abah ogleden sonra başlaya-

}) •ltırıda kal dokuza kadar kesif bir 

b. Un ilah ınrstrr. 
ır .ı. ah Boğ 

- kapı azı ve limanı hafif 
arnr•tı :S . 

:r • u ııs saat dokuza 

kadar devam etmiş, sonra açılmıştır. ! 
Bu mütl:let zarfıhdıı vapurlar pek de 1 

intizamını kaybetme:niştir. Fakat dün { 
saat 15 den .sonra şehri ve liman• İs- 1ı (Devamı 2 incide) 

Alman yanın 
harp plan ına 

dair heyecanh 
ifşaat 

("Almanya hakikaten,, dünyayı 
alefe verebilecek midir? Buna gücü 
yetemez mi? Almanyayı idare eden
lerin hepsi harbe taraftar mıdır? Al
manya maliyesi bir harbi devam et· 
tirebilir mi? Çok konuşulan bu harp 
olacak mı, yoksa hep bir blöf mü 
kalacak? Ve harp tehditleriyle blöf 
yapanlar bu "Siyasi ihtikar,, lann
da daha ne kadar devam edebilecek
ler?) 

lskı:ndinav milletlerinden bi
ı inin en büyük sanayiine hülane· 
den salahiyettar bir zat Almanyada 
yaptığı tetkik seyclıati esnasında 
Alman diplomatlariyle Alman na· 
zırlariyle, na:ıi fırkasının şefleriyle 
ve bizzat Hitler ve Göringle de ko
nuftuktan sonra "space,, ajansına 
mühim ifşaatta bulunmuştur. Çekos 
lovakya ve A vusturyada Alman ya
nın tehlikeli oyunlar oynamakta ol
duğu bugünlerde birçok Avrupa 
merkezlerinde heyecan uyandıran 
bu ifşaat hakikaten büyük bir ehem
miyet arzehnektcdir. Aynen tercü
me ediyoruz.) 

.Almanyada mua:::::a m 1>ir geçit resmi 

Almanya yeni menfaatler peşinde 
koşmaktadır. i\Iüstemlekc arıyor, ~ 

(Devamı 6 uıetda) 

ispanyada 
Asilerin 

taarruzları 
A k a m et e uğrad ı 
Madrid, 28 (A. A.) - Gıjon'dan 

bildirildiğine göre hükumet kuvvetle
ri Oviedo etrafındaki kıskacı sıkıştır. 
maktadırl&.r. Bu kuvvetler ezcümle 

tahkim edilmiş olan hapishaneyi al. 
mışlar ve asilerin muhtemel bir taar. 
ruzuna karşı köylerini tahkim etmiş
lerdir. Cumhuriyet tayy::neleri hava_ 
ya hakim vaziyetlerini muhafaza et. 
mckte<l irlcr. 

Asilerin t: · uzu 
Madrid, 27 ( A. A.) - Guadalaja. 

ra mmtalcasmda asilerin yaptıkları 

ş"ddefü mukabil taarruzun akamete 
u,f:rraması, yiiksck kumanda heyetince 
müsaid b:r şeldlde tefsir edilmektedir. 

Hükumet kıt'ala.rı ,geçende 7.aptet
tiklcri mevzileri iyice tahkim etmek 
emrini nlmı~lardır. Şnrk sahillerinden 
Madrid cephesine tak\'iye kıt'aları gel 
ıncktc<llr. · 

Alnı"ıı llarbiyc Na.:m Mareşal 
fon Elombct!J 

Sovyct llarbiyc 1\omiscri lıfareşrıl 
Voroşilof 

lngiltereden m·üstemleke talebinde 

Almanya birşey 
koparamadı 

Almanyanm Londra oefi:i fon 
Ribentrop İngiltere hariciye na
zırı Edeni ziyareti esnasında mi.İs· 
temlckeler meselesine ehemmiyetle 
temas etmiş ,.e lngilterenin bu bahis 

üzerinde gösterdiği lakaytliğe esef 
beyan etmiştir. 

Zanncdildiğine göre, Eden, ln
giltereniı. bu husustaki hattı hare • 

(Devamı 6 ınctda) 



HABER - ~ poataaı 

Şehirde dünkti sis 
Vapurlar işleyemedi, Basra 

Danaburnu 
vapuru karaya oturdu 

• 
Şam, Haleb, KudUs, Cenevre ve Paristen gelen haberler Hatay istik. 

llline düşman cephenin dört yandan saldırın.ağa başladığını ihsas et. 
mektedir. 

Osmanlı . İmparatorluğunun kötü günlerinde.ki kanlı hAdiseler, kom
plolar, suik&~ler içinde yetişmiş olan Vataniler, buı Taşnaklarla ve 
Fransanm Suriyedekl gidi istihbarat tebekesiyle cl ele vererek yakm 
şaT"kta yeni ve tehlikeli bir sergüzeşte atılmak üzeredirler veya atılmış 
bulunmaktadırlar. 

Pek kanlı ve devamlı olabileceğine ihtimal veremediğimiz bq yeni 
ve mezbuhane macera, gayrimeşru menfaatleri ellerinden alınmış Suri. 
yeli d .... r ebeylerle, hın.uz bezirganların ve suiistimal edilmeğe pek müsait 
bir idari mekanimıadan mahrum edilmiş haydut kılıklı sömürge amir, 
bakim ve memurlarlyle jandarma ve işgal r.abitlerinin oynıyabilecek. 
leri son kozdur. 

Gelen telgraflar gösteriyorlar ki Hatay'm karşısındaki düşman cep. 
he §U unsurlardan mürekkeptir: "' • 

1 - Vataniler. 
2 - Demir cephe. 
S - Taşnaklar. 

.. 
' 

(Ba§ tarafı 1 tnciae) 
tanbuıun şimdiye kadar ender gördüğü 
derece kesif bir sis kaplamııtrr. Bu sis 
o kadar kesifti ki birkaç metre ilerisini 
görmek için müşkülat çekiliyordu. 

Karada bile nakil vautaları bir kaza
ya meydan vermemek l~in yanı ve 
ihtiyatlı harekete mecbur oluyotdu. 

Sis saat 17 den sonra artık vapur 
larm sefer yapamıyacağı bir hal alm.rı 
ve Boğaz, Adalar, Kadıköy postalan 
büsbütün intizamını kaybetmiştir. Ev. 
vell Ada seferleri, sonra da Haydar
paıa ve KNıköy postalan büsbUtün 
durmuş, saat 18,30 da Ankara treni 
için güçlükle bir sefer yapılabilmiştir. 

Saat 19,30 da Boğaza kalkan Şirketi 
hayriyenin 63 numaralı vapuru Kabataı 
açıklarında yolunu kaybetmiş ve deni
zin Ustünde bir hayli dönüp dotaıtık.. 
tan sonra müşkülitla karıı sahili tuta-

cı acı ldüdük ve kampana sesleri geli 
yordu. Sis saat 18 den sonra Boğazı da 
tamamen kapladığından yukarı iskelele 
re vapur uğramamı§tır. Halk bu sırada 
sandallarla yerlerine gitmeğe mecbur 
kalıyordu. 

Sis yüzünden dün Saadet, Konya 
ft Bursa vapı.ırlan •akitlerjnden çok 
sonra limana gelmişler, saat 16 da 
gelmesi icap eden Kocaeli vapuru li 
mana giremeden Ahırkapı önlerinden 
demirlemiştir. 

:Hasra karay, dilştn 

Saat 16,20 de kSprUden hareket e
den Basra vapuru Heybeliye yaklaşır
ken sis kesafetini arttırmış ve yolunu 
kaybeden vapur Heybelide değirmen 

önünde karaya oturmuştur. Vapurdan 
yolcular kayıklarla karaya çıkmıılar. 
dır. 

. 4 - Suriye hapishanelerindeki kürek ve idam mahkumları. bilmiştir. Sis dün gece devam etmiş ve bu sa-
Vataniler "kabili ıslah'' değillerdir. Onları ıslah edecek tek çare Ha

lebde bir merkez bulunduramamalarmı temin etmemizden ibaret olabi. 
lir. 

Bu esnada limanın her tarafından a- hah ona ldoğru ~ılımttır. 

Demir cephe sokak kavgalarlyle lskenderunu bir Ha.mburg haline 
aokma.k istese bile gücü yetmez. 

Taşna.klann bu işte rol almaları da Hatayı ürkUtemez. Zira bu nevi 
tqnaklar parmakla sayılabilir. 
• Kalıyor kürek ve idam mahkfmılan... Doğrusu hadiselerin seyrine 
bakarak sömürgeciliğin kendi karakter ve seviyesine en uygun mütte. 
fl'kleri bunlar olabileceğine inanmak 18.zım.geliyor. Acaba bunlar ara. 
smda Türk olanlar da var mı? Sanmıyoruz. Şamdan gelen bir telgraf 
'bu meyanda sabıkalı katillerden Danaburnu adlı bir mel'unun Kınkhan
daki Fransız zabiti _!arafmdan serbest bırakıldığını ve aiWılandınldığı. 
nı Dildiriyor ama bunun adı bir Türk olduğuna değil bu adın kendisine 
Türkler tarafından konuldu~a delllet eder. Kim.bilir Hatay Türkü. 
nün umumi vicdanından böyle bir llkap alıncaya kadar bu haydut Jtaç 
ocak söndUrmUştUr! 

Feyezan felaketi 
devam . ediyor 

-r ( Ba§ tarafı 1 im"kk) 

• • • 

nubundan başlıyarak denize kadar 
uzanan Yüregir ovasını sulardan 
kurtarmaktır. Geçenki büyük sel
den sonra, Keli denilen yüksek a
ıazi hariç olmak üzere, ovanın mü
him bir kısmı iki defa daha seytaba 
maruz kalml§tır. Büyük selde sed
l~n birçok yerleri kilometrelerce 
açıldığından, nehir birbuçuk metre 
kadar yükselince ovayı su kapla • 
maktadır. Buralarda ekili bulunan 
hububatın kurtulmasına imkan yok 
tur. Seciler açık kaldıkça ilkbahar 
selleri de araziyi bar~cağmdan, pa
muk ekimi mümkiin olmıyacaktır. 

Her cins, her millet ve lıer smıftan Hatay'a musallat nekadar hay. 
aut varsa bilmelidir ki şimden sonra biınlarm bUtUn çalışmalan 111 tek 
neticeyi verebilir; 

.. Kendi ocaklarına incir dikilmesi. •• " 

Fransız 
kabinesi 

152 Rey farkla 
itimat kazandı 
Fransız meclisi dün de bir çok 

münakaşalara sahne olmuştur. Bat 
vekil Blum dünkü toplantıda sabık 
bqvekil Flanden ve Regno'nun 
hücumlarına cevap vermiştir. F ran
l!Z ba§vekili ezcümle demiştir ki: 

.. - Reyno, Fransız politikasını 
zıd cereyanlar takip etmekle itham 
t.diyor. Bunun sebebini, ~ükume • 
tin geniş içtimai ıslahat yapmak, ay
ni zamanda milli müdafaa için bü
yük masraflar ihtiyar etmek mec · 
buriyetinde bulunmasında aramak 
Jamndır. ,, 

Sözlerini bitirirken Başvekil, halk 
cephesi hükumetinin hiçbir zaman 
bir koalisyon hükumeti olmıyacağı
m, çünkü bunun memleket ekseriye
tinin arzusuna muhalif olduğunu 
eöylemiı ve demiştir ki: , 

ı •• - Bütün demokrat partilerin 
hükUınette birer mümessilleri bulun. 
malan 1Azmı geldiği kanaatindeyim. 
Biz ealahiyetimizi, halle kütlelerinin 
itimadmdan aldığımız için hükumeti
miz hakiJd bir milli hükumettir ... 

NetiCede ekseriyet partisi lider -
leri tarafından verilen itimat takri
ri 209 reye kaııı 361 reyle kabul ve 
muhalefet partisinin takririni 211 
reye 'kar§ı 361 reyle reddederek hü
kllmete itimad beyan etmiştir. 

Haliçte hususi 
teşebbUslerle 

yapılan bir "eml 
Yakında devlet tarafından yapı· 

lacak büyük fabrikalarla büyük bir 
istikbale namzet bulunan Haliçte 
dün küçük fakat kıymet itibariyle 
büyük bir gemi denize indirilmiştir. 
'Belkis,. ismini ta§ıyan bu motortank 
iO kadem rolünde ve 13 kadem ar
zındadır. Derinliği 6.5 kadem ve 
sürati 1 O mildir. Belkisin hariçten ge 
len motorundan ba§ka her §eyi Ha
liçte kalafat yerinde İstanbul tamirat 
fabrikası Türk i§çileri tarafından ya· 
pılmıştır. 

Dün geminin denize indirilme 
meraaimi yapılmıftır. 

l 
ŞEKIP GtJNDtJZ 

Yravuz 
Taç giyme 

merasiminde 
lnglltereye gidecek 

İngiltere kralının 12 mayısta yapı.. 
lacak tac giyme merasimine Baıvekili 
miz ismet tnönünün gideceği teyid e
dilmektedir. Baıvekilimiu on:Ju müfet
tiflerinden bir Orgeneral ile amiral 
Şükri1 Okan refakat edecektir. . 

Diler taraftan kralın tac giymeme • 
ruiml milnasebetile 25 mayısta yapıla
cak bUyUk deni% resmi geçidine Ti.irk 
donanması da dayet edilmiştir. 

Deyli Telgraf gazetesi bu hususta 
ıu haberi vemıektcldir: 

"Türkiye, bu merasime umumi harp 
te Karadeniz ve Akdenizde geçirdiği 

maceralarla biltiln dünyada töJıret ka
nnnuı olan Yavuz zrıhhsını göndere. 
cektir. 

Sen tehlike seV!xeslni qb 
~aria. 21 (AA.) - Sen ne$i 

Aüiterlitz köpriiaünde; beş me 
yübeterek tehlike sevi}'!sini a§tnIŞ· 
tır. Maamafih suların yükselmesi 
sergi i1*ıntmı durdurmamııtır. Yal
nız üç paviyonun mahzenleri su ile 
dolmuştur. 

Pari~ 27 (A. A.)'- Yağmurla -
rm devam etmesi neticesinQe Sen 
nehrinin sulan da yükselmeğe de • 
vam etmektedir. Austerlitz köprü
sünde sular düne nisbetle 20 santi -
metre kadar yükselmiı, yani 4,69 
metreyi bulmuştur. Köprülerin al
tından geçecek yer kalmadığı için 
vapurlann seyrüseferi dunnuıtur . 
Cereyan şiddetlidir. Sular, ağaç 
gövdelerini ve muhtelif cisimleri sü-

lstanbulun 
çöp derdi 

Sıhhat VekAretl 
şehrimizde tetkikat 

yaptırıyor 

Bu ziyaret, bu metlıur harp gemisi
nin İngiliz ıulannda yapacağı ilk seya
hat olacaktır. M.aahaza ayni gemi ge. 
çenlerde Maltayı ziyaret eden Türk 
donanmasının batmda bulunuyordu.,, 

Sıhhiye vekaleti lstanbulun dil
Esk I lnglllz k rah na ' lere destan olan c.öp meselesini tet-

ta bslsa t kika lüzum görmüş ve bu maksatla 
bıgiltere kralı altıncı Corç tahtan fe· hıf~ıs~ıhha u~u~ müdürü . ~sım 

rac•t eden ağabeyisi Vindsor dillrilne şehnmıze gelmıştır · Asım şehrimızde 
kendi varidatından 25000 lirasım vere- yaklaşan yaz günlerinde - geçen 
ce1ftir. Bu para Gat prensinin bulun- seneki halipi m~h~f~ ett~ği takdir
mamaa dotaynile krala intikal eden de -: hal~m saglı'!ı uzerınde pek 
tahaiaattan ayrılacaktır. menfi tesır yapacagma şüphe bulun

Hindistan 
Nisanda muhtariyet 

kazanıyor 
Bombay 27 (A. A.) - Vila • 

yet hükumetleri için yapılan umu· 
mi intihabatta Gandinin milli Hint 
partisi b:.:yük bir zafer kazanmıştır. 

Hindistanm aynlmakta olduğu 
on bir hükumette milli parti altısın -
da kat'i bir ekseriyet temin eylemiş
tir. 

Yeni teşkilatı esasiye kanunu 
mucibinde Hindistanın muhtariyeti 
1 nisanda mer'iyete girecektir. Par
ti komitesi Ganc:li de hazır olduğu 
halde Nehrunun riyasetinde toplan· 
mış ve partinin ileride takip edece
ği aiyueti müzaker~ eylemiftir. 

mıyan çöp ve sinek meselesini tet
kik edecektir. Hıfzıs~ıhha umum 
müdürü dün bu maksatla vali Mu
hittin Üstündağ ile görüşmüş ve çör, 
meselesiyle önümüzdeki yaz icin si
neklerin önüne geçecek bir tedbir a
lınıp almmadığmı sormuştur. 

Hurma ithalAtı 
liaş ~ adı 

Memleketimize kontenjan ve it
halattaki tahdidat dolayısiyle dört 
seneye yakın bir müddettenberi hur 
ma gelmemekteydi. Bu sene ilk 
defa olarak kontenjanın kalkma -
sından sonra Klering yoluyle hurma 
idhali imkanı bulunmuştur. ilk za -
manlarda 80 kuruşa piyasaya çıka
rılan burmanın kilosu şimdi 40 ku
ru- kadar d" .. .. ı·· ,,,.--- -~ U§UlnUf ur. I 

rüklemektedir. Oise nehrinin sula
n da yükselmeğe devam etmektedir. 

Villeneuve. Saint - Georges'de 
birkaç mahalleyi tahliye etmek za • 
rureti hasıl olmuf tur. 

Dinyeper etrafında felaket 
Moskova 27 (A. A.) - Bütün 

Dinyeper havalisini su basmıştır. 
Şehrin sokaklarında su 2 metreye 
kadar yükselmiştir. 48 ev tamamiy. 
Jc harap olmuştur. Tuğyan, köy
lerde de mühim tahribat yapmıştır. 
En aşağt 250 köylü evini, sular gö
türmüştür. Kurtarma ameliyatına 
tevesaül edilmek üezere, civardaki 
askeri kıt'alar seferber edilmiştir. 

Tuna ta~tı 
'Münih 21 ( A. ~.) - Tuna neh

riyle ayaklan, gittikçe kabarmakta 
dır. 30 kilometre uzunluğunda o
lan bütün Strambing havzası, sular 
altında kalmıştır. T arlalan kaplı
yan suyun yüksekliği bazı yerlerde 
iki metreyi bulmuştur. 

Kış zeriyatı harap olmuştur. 

24 snatin vakalan 
Son 24 saat zarfında §ehrimizde 

dört hırstthk, ıki döğüşme, iki ağız 
kavgası ve hakaret, dört yaralama, ya
ralanma, iki yangın başlangıcı ve yedi 
muhtelif zabıta vakası olmugtur. 

Kuduz köpek 
Dün Silivrikapıda bir sahipsiz köpek 

kudurmuı ve o civarı altüst etmiıtir. 

Köpek bazı köpekleri, ısırdıktan sonra 
çifte ile ö:ı:iiirülmüıtilr. 

Biri sahipsiz ve ikisi sahipli olan di. 
ğer köpekler kuduz tedavihanesine teı 
lim edilmiştir. 

Lokantada panik 
Dün gece İstiktil caddesindeki lobn 

talardan birinde müşterileri heyecana 
düşüren bir hadise olmu§tur. Lokanta
.nın en kalabalık bir zamanında duvar
lardan birinin aıvaıı boyjd:mboya bir. 
denbire çökmüı ve diğer müşteriler 

lokanta yıkılıyor zannile sokağa kaç
mışlardır. 

Duvann yıkılmasından yaralanan 
yoktur. 

Yaramaz çocuk 
Bir yaramaz çocuk diln arkadagı kil 

çük bir kızı yaralamııtır. Karagümrilk 
te Kocadede mahallesinde kilçük Saba 
hat sokakta oynarken gene ayni yerde 
oynayan Hüseyin ismindeki yaramaz 
bir taş atmış ve zavallı k~ı bapdan 
yaralamıştır. 

iş kazası 
Dün gene bir amele ldikkatsizliği • yil 

züi1den yaralanmıştır. Ortaköyde Nar. 
lıyan teneke fabrikasında çalıpn Artin 
dikaktsizlik neticesi olarak uğ elini 
makineye kaptınmı ve üç parmağı ke 
silmiştir. 

Kaçak mezbaha 
Dün sur haricinde kaçak et kesilen 

bir mezbaha yaaklanmı§tır. Bu mezba
ha methur Tekfur sarayıdır. Burada 

t;'()(,~_s 

~ 
Ben bu V:l8ı{l4r1.a (Aral> ~ 
vasıflan) "KitaQül~ ı•f,,11 
huyul" da Türk at1.an tP1' ,.
olunan oosıfaln kıarşı'/oı§t"!::: tJI. 
M. Turhan Tan, Cumhuri.r':"" 
2. 37. , 

"Türk atlarmm vaaıflarJlll ~ 
etmek" ile "Türk atlan için. 111-
tesbit etmek bir manada değildlt~ 
rincisi Türk atlarında görUlell 111' 
ları kaydetmek demektir; jjdJı~ 
Türk atlarının nasıl olmalatl ~ 
geldiği hakkında tuı:tr ,um-~...,, 
"Bir şey için vUlflar telbit etJIJP

1 

o teYi "atandt.rdi!M'., MaeJdir· ~ 
B. M.. Turhan Tan'ın ~ 

kitabda. yine muhanirin ınak ~ 
den anlaşıldığına göre • TUr~ "' 
nın nasıl olmalan lazım gel 
ğil, nasıl oldukları anJa.b)JDJI- 'fll' 

Aziz dostumuz M.. Turhall _. 
1937 senesinde olduğumuzu uıı-:. 
secili yazmağa kalkm.Jf; diyot"_":"_:.. 

Orada ''Çölkm• diye ~ 
An.ıb atl.annın oo.sıfi4" • r'a;i 
ten şairane bir liaan1.a -.~ 
vasfın yantnda bir tÜ §iff' ~ 

Yazılı, asılı... Yolma JI. _.AfAI 
Tan, hiç kimaeye habier ~ · 
serbest na.mıa mı heves ecUyol' 

• • • ti'. 
Parkın bir kenannda, 11-' ·_-.,. 
1oale içİM teaadQf eden~!; 
duvarlan ii.8tünde,, protu""7.ı 
zuhun.ında lJüyük rolJer ~ -
emslerden me§htır ]{. ,,, 
protestatılık tarihinin Re~/ _. 
mralan mrdır; o~
/•~mı A'Vnıpant" ~~ 
protestanlık acMll.,,.. 
çekti ... - Ahmed Ihsan 
Akşam, 27. 2. 37. 

"Rol görmek" tabirini ilk 
tarak görüyorum, bilmem ~·--

kullanılmıf mıdır! Fak\.f 
aykırı gelmedi: "görmek" fi 
f e görmek\• tabirindeki 
kullanılmış. Fena değil; . ha~ -
mizde yerleşmesi temennı edileb t:_ 

"Manzara'' kelimesi biç ~J. 
ğil; "tasvir'' yerine ~· 
Türkçede "kabartma'' keli!11eli 41 
ken "relief" in kullanılma.llD& cJJ ,.._, 
lüzum yok. "Hafıza'' kellmeıd ~ 
yal'' yerine kull&DilmUJ· ııa-;;,.
"ha.f ızamı katoliklik ve ~...-.
savaşlanna doğru çekti" d~ ~ 
o savaşları bizzat gönnUş bir ~ 
nin ağzına y~ır. B. Abnıed .-.
Tokgöz ise herhalde XVI ı:ncı 
kalına değildir. ~ 

Vomurte ply•-:. 
bDyilk bir sıkıO 

geçiriyor· ~ 
Son zamanlarda nıracatıD ıı• ~ 

maması ve nihayet ~~ ~ 
kan klering ihtillfı ~ ~ 
bir hayli zarar ederken ~I fi' 
tan yumurta piyasası da 111 

ziyeUer geçinnektedir. dftJ ,_ 
Yumurta tacirleri Anadolu~ 

tirttikleri yumurtalan ~k ~ t 
gerek dahili piyasaya ~ .. 
çin soğuk hava depoıarı:n;,ıer --;. 
derler. Son zamanlard& ~ 
sait piyasa bulabilmek içlD ~..,..,. 
!ere külliyetli yumurta ~, 
dır. Fakat bu müsalt pi~~ 
lU zuhur etmemiftir. Bu fll': _ 
ıısmd:ı tacirler yum~ A 
hava depolarmdan çekelll ~ 
Depo Ucre'tl yumurtaJarlll lfr"".:... 
birkaç defa geçtlfi ".'_ ~ ~ 
yumurta fiaUan da ıau-

k~ indiği için ~lr ~. 
yumurtalanm ~-;--" 
cirlerle soğuk hava ~ 
da çıkan ihtillf pmdi W 
liyeye intikal etmJttlr• ~ 

kaçak et kesildiğini ha~~ 
buraya gidince mefhur ~idi 
dan Karagümrüklii M.--'. 
koyunu keıip çenceUere 
lalQiltır. 



~=!'JUB~ - 1931 
~~:r 
b tllkQ'nüın 
~ lr başyazoso 

1111.! er tu kavgası eürüp giden içti. 

~Plere ~ erdirebildimse, 
hı1l biıinı birincıaı, yani halkçılık, 
~ ude dahil olduğumuz cephe, 
fl!ıdan nı tdekkiri N ietmche tara. 
de llıtbn orta.ya atılaJ?, ''halkın fevk.in.. 
•IJıbı . ~ fevkalbeşerJer" nazariye
'ZUnıresiyle ebedi ibir ihti18.f ha. 

nun . 
' ~ deırtokrat fikirler yayılır. 
Ült llıııf Ya ~VVetli bir derebey. 
daydı; y~ de.ın_ir elli idaresi altm
lauyen b enı §eraJte temessül etmek 
tün~ BI?ııfa., Nietzsche bahsetti. 

'• ... h YeYi verdi 
Yç llk • 
- F'i1 Çılar onunla alay ettiler: 

8eıı. ad 08Qf karikatürü! _ dediler. • 
~ ile &!nakıııı bir insan bile olama
~ f rde. fevkalbeşerlik! • dediler .• 
lta~den çıldırdın! • dediler ... 
~ b~~ d7, insan cinsinden bile 
bıı llıllter cınsın ( ! ?) mürevvici olun 
l'lk gı>çtilek~ir,. iyiden iyiye sa.pıt.'\-

raltat ' gı~·· 
~ kal~n\ln izleri dünya üzerinde 
~llltl k · Ratta, bugünün halk cep. 
ll'(" .. 8.rşısına dikilen "en yüksek 
~:_.Adı -k·· ~'-~ • 44 

• , "ırkı temizleme" ve 
"n.t licte llltnışçesine nim ilahvari bir 'e ~ r .ltaza.riyeleri he~ bu NL 
~. ldiglrlarıdır. 
~ bir ~~ filosof pek de oriji. 
h~~ löylemedi ya: bütün eski 
~ eıı, ~la.mı raayası kendilerin
~ k ırktı ve hükümdarlar 
~··· On f~~kinde birer zıllullahtı. 

ttlJı 'Un ıçın, Alman filosofunun 
~; ~ ~Y:Si, yekten mlirteciane. 
(1ı ~ld~\U!ıle, hiç de yeni bir tür. 

ırı ı;._k. tt ' · ~ ı nakara 1r .... }t' ... 
~ ~'yi ve ona dayanan sözde 
~ ~elen böyle anlamakla 
~~ ediyor muyum? ... 
t.~~adığnn içindir ki, halkev
~·~1 ol:u1 Ülküde Şevket Aziz 
bıı:..._, .. !:1r başyazısını tıpatıp 
l~ Cılıge ınutabık görmekle 
~ .. ~Her fikir muhterem o. 
' °liiı .-.H_. ,.J,nndon hi..f hı:ılk 
dır llır, ~kevlerinin organmdı:.ki 
btr' 'tllıut felsefeye zıt olmamalı. 

l>et- da "serbest sütun'' diye 
;::.3:' ~hnaıı, aykm düşüncelı;r 
~da b· alıdır. Şevket Aziz, bu 
den eayıtı ır Almanya seyahati yap-

?ilıiı:~~or. Demek ki orada·cid. 
~r~ ~ tesirinde kalmış. Al. 
cı lloktai ll.llf\U! kesiftir. Naziler, ken. 
... 'l'iato~,.:~rlanna göre ırkları 
"e ••ı. ~il" . .lllJto· • Yani "asilane doğmuş" 
diye " leııik" " . "k.'tü' d v ., Ola ~~. . ,,anı o ogmuş 

bilir 1llrler. Onlara bu lazım 
) ... 

l'e 8:kat b~ . 
bı1t 8ibı, u~ 'l'Urkiyeye adapte hilra-
lttr eıtieb~;-anıma bunu nasıl tat. 
ltla da haı1t · Ve bahusus, nasıl o. 
,.,_ kaıA .. 1· e\'leri mecmuasının b:ı.". 1 

"'l;'> - ) • ~ 
11\._· .~ etine böyle şeyler yaza-
~~ 1{0p~ın nıuhterem direktörü 

dırıer' U ~ bununla hemfikir 

.. ~ki;~ 
t~et~ e nilf us meselesini mevzu. 
)l'etıiili ~ e'Jet, Niet.1.sche gibi 
e ao~ s arın doğmamasını arı. 
~t )e~~ bir bakımdan tasfiye 
'Oıı ~ b' ır. Lakin, Türk alımi. 

,, e~ nll8ılır _kUrsüden söylediği şu 
,. l:luttin b~ nıana verebiliriz: 

ttiıt de'IUnUş eski medeniyet
'~ en.teu ~da aristojenik orga. 
'1 ~in k e~ue1 anlamda seçkin 
:ııı tnaa1 Ço~0Jenik zümreye mukabil 
)lı~lll'. lJrı t kuvvetli bir amil ol. 
~~k e"ıa~ıtn~nıahdır ki uluslar, 
~et.Jetin d arıyıe terakki ederler. 
t~ l'lıl~adansı seçkin ailelerde 
filt "altit b "&satinin altına düş. 
tıı., ~akıaı 8.Şlar. En yeni demogra-

tı ku\>\'~te~~in verdiği bu mahl. 
ndırnıektedir.,, 

lt)·~lcet .A ... :_ • • • 
ta~ Jıaıi~ bu doğum hareketi. 
hA~h... Prensipler· . Tü' k. . . ~ ,,,. ederk ını r ıye ıçın 

c~etiı:niı.d en acaba bizim doğum 
~ilk llıt iau e ne gibi bir değişiklik 
c lt:~nik b:r: Hangi ailelerir.ıizi 
d......-~ı........ uyor? Bari o semtfore 
.~ -e,Ok , 
11 dJearıekte 1 ~lara lavta, ebe gön. 
I~ l'e taYin ~r edelim de, asil kan
lar ~lı: d~ıleeek münevver aiie. 
~ ~ ~:nıak re_korunu kırsın. 
'·~_funı lt~Ye_ye gore, münevver. 
~ 1~rı arasında da bir 

Uyor •.. Yüksek evlat-

Dolanda heyetile kat'i 
anlaşma dün imzalandı 

Bu anlaşma ile Felemenk firmaları mal mukabili 
memleketimizde 35 milyon fi!orinlil< 

iş yapabilecekler 
Evvelce Ankara.da Hollanda hüku. } işler münakasalarma .iştirak imkanı 1 alabilecekleri mallarımız ise şun::ır-

meti mümessilleriyle yapılan müzake. bahşeden mali protokoldan ibarettir. dır: 
reler neticesinde varılan anlaşma Faiz yoktur. Taksitler mukabili Buğday, arpa, darı, kuşyemi ve di. 
dün An.karada hükümetimiz namına mübayaa edilecek Türk mallarının a- ğer her nevi hububat, afyon, tiftik, 
iktısat vekaleti müsteşarı Faik Kurt IS.kadarlar tarafından Felemenge ih. pamuk, şarab, likör, mermer ve ı;iın. 
Oğlu ve Hollanda hükumeti namına racı meşruttur. diye kadar Felemenge ehemmiyetE 
da Baron de Haruxına Thaca Sloaten Felemenk firmalarının bilhassa mü. nispette ihracatı mevcud olmıyan 
tarafından merasimle ve dostane te-
zahliratıa imzalanmıştır. 

Bu anlaşmalar 23 eyliıl 1934 tarih. 
li Türldye • FelemPnk klering anlaş
ması yerine kaim olacak yeni klcring 
anlaşması metni ve merbutatile, Fe. 
lemenk firmalarına, karşılığı sekiz se 
neye kadar uzıyan taksit!erle ve mu
ayyen Türk rn2llarile ödenmek şarti. 
el 35 milyon florinlik bir plo.fan ds.. 
hilinde, Türkiyedeki buglinkü büyük 

Siyasi 
müsteşarhklar 

Başvekil ismet İnönü bütün ye
killerden siyasi müsteşarlıklar için 
üçer namzet tesbit edilerek Başveka
lete verilmesini istemiştir. Bu nam
zetler 'erilmiştir. Hükumet mecli
sin açılmasından evvel siyasi müste
şarları se~miş olacaktır. Denizli say
lavı Necip Ali Küçükanm Milli Mü. 
dafaa Vekaleti siyası müsteşarlığına 
getirileceği söyleniyor. 

lar, filanca çeşit Türk ailelerinden 
ilelebet çıkamıyacak ha?! ... Yedi gö. 
bek bir pa.şazademi ... , Ankara köyle. 
rınaen tıbbiyeye, yahut Malatya ıca. 
sahasından mühendis mektebine girip 
yetişecek bir Türk çocuğundan ciaha 
mı elverişlidir... Darüşşafaka }eni 
Ahmet Rasimler yetiştirmekte güçlük 
mil çekecek? ... 

Haydi efendim haydi... 
Bu nazariyeleri ne kafamız alır. ne 

de gönlümüz bunların resmi sütun. 
larda. yer bulmasını ister... Bunlar 
ancak hususi mütale~lar olabilirler; 
gem• de halkçılardan icap eden cevabı 
alırlar ... 

(Vft - N:) 

iÇERiDE: 
• Lltvanyanın m11li bayramı münasebeti 

le Cumhurrelsimiz Atatürkle Litva.nya 
Cumhurreisi Antnnns Sonetana arasında sa 
miml telgraflar tc:ıti edilmiştir. 

• Avrupa hattmın Yunanistandan geı;en 
~3 kilometrelik kısmına alt müzakereler 
Yunanlıların yaptığı son bir teklifin halll 

takdirinde intaç edilecektir. Du teltllf Na!ia 
vek!Uetince teUdlt edilmektedir. 

• lııtanbul İskluı mUdürU Ankara 1skAn 
mUdürlUğilnc ve Ankara lsltAn müdllrU de 
lstanbula tayin edilmlştlr. 

• Enuıiyet ikinci şube cinayet masası 

merkez memuru Mehmet Fatih merkez me 
murluğuna, Fatih merkez memuru Ali de 

Eminönü merkez memurlut,una tayin edil 
mişlcrdir. 

• Güzel sanatlerle uğraşanların himayesi 
nln ?ılıı.arif vekll.letince esas itibarile kabul 
edildiği anlaşılmııkt.adır. Yalnız himaye şek 
il taltarrUr etmemiştir. 

* Nafia vekfı.leti sulama işlet! kadrosunu 
hazırlamaktadır. 

* Maliye vek!Uetl, tahsilat ve varidat 
kontrol memurlarının vazife ve ııalll.hlyetle 
rinl gösteren a::,Tı ayn iki talimatname ht:• 
zırla maktadır. 

* Mlin.hn.I bulunan Çanakkale, Maraş, ve 
Trabzon valiliklerine bazı mebusların tayini 
muhtemel görUlmektedlr. 

• Yalo\"'a kaplıc:ılnnnda mevsim hazır

lılclan b:ı,lamıştır. 

• Nüfus umum mUdürU Muhtar dün '\l'h 
riınlzde tetkikler yapmıştır. 

• İstanbul h:ılıkh:ıncsinln de yeni tc~ı.ıı 

edilecek Deniz r..3nl:a de\Ti muhtemeldir. 
• İnhisarlar umum mildUrU Türk tütünll 

ve ctgaralan lçln tetkikler yapmak üzere 
dUn Viyanaya hareket etmiştir. lıfithat Yen 

naka.salara iştirak etmek istedikleri herhangi Türk malı. 
işler protokolda berveçhiati sayıl- Yeni klering anlaşmasının müddeti 
maktadır. 1 mart 1937 tarihir..de başlamak üze-

a - Radyo istasyonalrı inşası ve re bir yıldır. 
P. T. T. ye ait işler ve taahhüdler. Mali protokol ise, protokolun dı>r. 

b - ln.?Mı ve ıslahı hükum~t<;e piş ettiği işler taksitlerinin tamanıf'n 
mukarrer limanlara ait inşaat işleri tes,·iyesine kaJar mer'iyettc kalarAk. 
ve teçhizat. tır. 

c - Gemi inşaatı. Felemenge klering anla.~ması haı i-
d - Deni~ın Felemenk milstem. cinde mevcud 1!)37 tarihli ticaret an. 

lekatı men.~eli kahve teslimatı. 
e - Her çeşid devlet milba.yaah 

ve devlet sanayii, ziraat, ve nafıa · 

planlarına giren işler. 
Gerek bu listenin, gerek tesbit edil. 

miş 35 milyon florin plafonunun ica
bında her iki hükumetçe bi!litilaf ta.. 
dil edilebil~ği protokolda derpiş e
dilmiştir. 

Felemenk firmalarının ti.zerlerinde 
kalabilecek işler taksitleri ni.cıpetinde 

PAZAR 
ŞUBAT - 1937 

Htcı1 · ı :t.~~ - 7.llbJcce 
Leyleklerin gelmesi 

Gunc~ın B .. t.., 1 

17,~8 

• ,._ :5,1:5 12,27 l:S,33 17,:58 19,28 :5,00 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDUT 
Japonyadaki isyana !§tırak eden 18 zabit 

hUkOmetln enırlle intihar etti. Şişhane yoku 
§undaki kazada ayaklan kesilen tramvay 
mute~t:~l Niyazi öldü. 

el muhtelif Avrupa memleketlerini dolaşa. 
caktır. 

• Ereğli §lrketi hissedarları dUn toplan 
mllJ ''e şirketin tasfiyesi kararını vermiştir. 

• İktisat veklUetı çorap sta.ndardlzasyon:.ı 
için çorapçılarla anl~mak imkluıt olmadı• 
ğını görünce piyasadan mevcut çorap nümu 
nelerini toplatmıştır. Veka.ıetın §iddetll ha 
reltte mecbur olacağl anlaşılmaktadır. 

• Karabük demir ve ı;elik fabrikalarını 
kuracak İngiliz grupu müdürü Makenzen ve 
l50 İngiliz mühendisi çar§amba gUnü şehri 
mlze gelecek ve ertesi günü Karabüke gide 
ccklerdlr. 

* Şehir meclisinde lnhllı\1 eden Beyoğlu 
nznlığına Fuat Reşat ve Sarıyer azalığına 
da Ali gelecektir. 

* Dlln duruşması yapılan lhtilflstan maz 
nun Fatih noteri ŞUkrU hakkında tahliye 
knrnn verilmi§tlr. 

• Akay ile fabrika ve havuzların :50-100 
bin arasında kll.r ettiği anlqılmaktadır. 

c İzmir pamukçularmm başvekile ınilrr. 

1 // 

1 
Salyatıgo: (yavrusıına) 

geliyor! 
ka.ç, tan1: 

la.şma.sına gelince, bu anln.,.o.ma ayN'n 
23 mart 1937 tarihine kadar mer'i. 
yette kalacak ve bu tarihten sonra 
metni Ankarada parafe e<lilmi~ olup 
henüz La.heyden buradaki Hollanoa 
heyetine imza emri gelmemiş olan me
tinle değiştirilecektir. 
~~-----~~·------------

Üç dilenci 
Boğaz tokluğuna 

birer hafta çalışacak 
Birinci ceza mahkemesi dün üç 

dilenciyi mahkum etmiştir: 
Dilt-ncilerden Cemil: "Ben di · 

lenci değilim, bayram günü kurban 
satıyordum. Müşteri ile beş aşağı beş 
yukan pazarlık ederken polis beni 
dileni} cır zannetmiş!,, §eklinde ifade 
vermı~tır. 

Diğer dilenci Emine, yolda yürürken 
yorulduğunu ve yere oturur otur-
maz polisin gelip kendisini yakaladı
ğını söylemiştir. 

Ücüncü dilenci Cevahir de esa 
sen dilt-nmekten utandığını, kendi· 
si gibi l•ir kızın dilenmesi ayıp oldu
ğunu ve polisin bu hususta aldandı
ğını b~yan etmişse de her üç dilen
cinin miidnfaaları sabit görülmiye • 
rek sehzer gün boğazı tokluğuna 
Belediye hizmetinde çnlışmağa mah-
kum edilmişlerdir. 

caatl:ırı üzerine İzmir civarındaki mUstahsi 
le derhal pamµk ekmek makineleri tevzllne 
karar ver!lmlştlr. 

• Danimarka ile ticaret anlaşması imza 
lanmıııtır. 

• ŞlrkeUhayrlye otobüs i§letllmesi tehlike 
sine karşı Emlrgluıla köprü arasındaki bl· 
Jet ücretlerini tenzil edecektir. 

• Ankara kü<;Uk sanatınr sergisinde lkra 
miye ve madalye kv.a.nanlara bu hediyeler! 
çarşamba günü saat 14,30 da ticaret odast 
salonunda merasimle verileccl:tir. 

* Şehir meclisinin yarınki toplantısında 

şehre yeniden konulacak 2000 ampulUn iti 
H\fnamesl müzakere edllccektl::-. 

DIŞARIDA: 
• Almanyadakl Türk ticaret odası 9 un 

cu yıllık kongresini Berlln bUyük elı;lmlz 

Hamdi Arpağın reisliği altında yapmıştır. 

• Ras Destanın yakalanması ve kurşuni\ 
d!?llmcsi bütUn dünyada tecs..."Ür uyandır-

mıştır. Avrupa matbuatı bu hu.susta yazılar 
yazmaktadır. 

• Amerika Cumhurreis!nln vakit geçlrm-;
clen bir dtlnya konferansı toplamak nlyotlncl~ 
olduğu blldlrilmektetlir. Konferans sl!Ahlo· 
rın tahdidi, sulhün muha:ıı.zası ve beyne: 
.nllel ticaretin açılmasıle meşgul olacaktır. 

• tran hük!lmetl Türkiye Ziraat bankası 
teşkilll.tını tetldk ve bu teşkilıtta müşabih 

bir teşkilo.t kurma~a karnr \'ermiştir. 

• Macaristanda Peçıma llniversltesi tale
bem Yahudilerin ru!ıanf merkezi olan Sine 
gogu yaJ..'lnışlım!ır. 

• İngiltere yeni bir Lol<amo paktı kurul 
ması için ve.rll~n İngiliz muhbrasının d::· 
ima cıo\•apsız k:ıldığnlı ttaıya ve Alman.yaya 
hatırlatmı.,tır. 

• Mısır kralı Farul< l'. vnıpadA dört ny 
stlrecek seyahati için dUn 1skenderlyeden 
hareket etmiştir. 

CUMHURIYET'tc: 

Bulgar çiftçısi 
ne halde? 

Yunus Nudi Sofl nd:ıdır. Gaz.e~ ine 
goııdı•rdığl bir D'M'ktupt.'l Gulgıır !o 
ı.ly:ısasının en mühim unsuru çlft~l 

~ 1 t<"tklk ooel'('k topr.ık tne!IC'll'shıiıı 

Bıılgorlst:ındu ıııon on dört yıl içinde 
oynadığı bü~ Uk rolll'rl, aldığı ~kU.. 

lerl tnhll1 ediyor 'e diyor ki: 
Bulgaristnn l:"mumf Hnrpte mağlQp oln

rak ortalık ka.rıştı~ı znmnn h:ıpishnncdcn 
çıkan StambuslL~kl lhtllf'tl bayrağım nçarnk 
iktidarı eııne nlmış ve belllb:ışh yaptığı fcv 
ka1fıdo i§I r arn..qnda koy zcn:-;lnlerinln top 
raklanm kıymetlerinin - o da uzun za• 
manda ôden<>cek - a'lr.ak yüzde birile elle 
rlnden alarak halka dıı~tınak hn,.ekctlnl 
yapmıştır. ı::u tamamile slyas1 bir hareketti, 
ki Stnmbullsldnin ve!atınd:ın sonra yürüye 
medl. 

Filhakika Stambulisk1y:I lstllılA.t eden pro 
fesör Çankof zlrat mesele~1 yeni bir hal 
~ekline tflbi tutmak üzere tanın.men deği•• 
tirmişUr. Profesör Çankof ta. bizzat işlemi 
yenlere hane başına yalnız 300 dekar ( dö
nüm) arazi bırakarak üsttara!mı d<'ğer 

pahasUe ve yüzde 3 fal.zll tah\ilAtla istim 
IAk etmiş ve bunları köylUye gene detter 
pahalarile malederek bunları hilk!lmete kar 
§1 uzun taksitlerle borçlandırml§tır. Profe
sor Çankofun ıslahatında araziyi modern 
surette l§lc!cnlere ve numune çl!Ulği ya 
panlara 2000 dekar arazi bırakılmaktadır. 

Bulgaristan bu bUyük :işi başa çıkarııbll 

mek için M!llet!er eemlyeUnin tavassutlle 
mecmuu 4 mllyar Bulgar IevasmıL. yani 
bizim paranuzla 70 milyon liraya varan ilet 
büyük istikraz nkdetmlştlr. Bu iki istikra 
zm bJrlncls1ne mtihaclr lsktuıı lkin<'lııne 

Bulgıı.rstanm lktisadt knllnnnıa istikrazı 

denilmektedir. 
Bulgarlst:ında son günlerde büyük ölçUlll 

ziraatin 2000 dönUmUnclen fazlaya çıkarıl• 

ması faydalı ol:ıbileceği hakkında bazı net 
riyata tesadüf oıunmaktn. ise de ly:I, mUnfe 
rit ve bununla ber:ıbcr kooperatifçilikten 
mUstclid olan Bulgar çifl,tlliğlnin şimdiki 

halde normal bir vaziyet içinde çalıştığı 

söylenebU!r. 
lş az veya çok zlraatten ziyade bllgill 

ve temiz zlrıı:ıttcdlr. 

SON POSTA'da: ---------
Otto kral olursa 
harp çıkmaz! 
&llm m:ıg"IJ) bugün AJ'§ldUk Otto'nıın 
Avu turya. trılıtınn geçmesinden bir 
hıı.rp doğup doğnmıyll<'~'Tilı tt-tklk 
~bn.-kred.lr. MnlQm •·· .71ıqieskonun 
Roman)a dı.' 11\lasasını idare ettiği 
günlerde Küı;Uk ltlllit de\ ll'tlerl 
Hııb!lbU rglıırın Avusturya t:ıcına t<'k 
rar ıınhlp ohn:ı.lunna harple mııkı:ıho
le edeceklerini il~ etmişler \'C nrıw 

tJ IA\'3 koııferan mda da bunu tck
rarlamııılardı. Selım n.:ıgıp ı,w ba 
tt-hdldlıı artık mn.nıısnu kilybcttlğl 

nl kaydederek diyor kt: 
'Bu değişikliğin sebebi Alman korkusu• 

dur. Almanya, Avusturyayı bir gUn nasıl · 

olsa ilhal< edeceğini dUşUnerck Habsburc• 
!arın avdctlM mtiha.l<'fct ctınektedlr. Onun 
bu muhalc!etlnı ııörenler, dUnkU flldrlerlni 
bir tarafa bırakarak Alman nokta! nazarı 

nın aksini !'Uzam eylemclttedirlcr. 
Bir zamanlar Hnbsburı;hnn .A nısturyaya 

dönmeleri meselesini bir hnrp sebebi saya• 
caklarmı söyllyenlerC!c ı;örülen yüzde dört 
yilz fiklr dc:rtşlkliğ!nin sebebi, bundan ibn· 
rettir 

TAN'da: 
Atatürk ün evınc e 

nugUn Ahmet Emin Yalman Scl&ılk 
~·olunda adlı blr rliportaj neşrediyor. 
namın nynl 1.run:ıııdn bir "ıfnllssılıı.,, 

y:ı d:ı lfndc eden güzel \'e son in mı 
şudur: 

Bir çocukluk hatırası 
Dede:ı.ğaı;, GUmU'cine, lskeçcden sonra 

Drama, Screz, Doyran. Kılkış ... Bu yol üze 
rtncleld ilk scynh:ıtlmi hatırlıyorum. 12 ya• 
ıımda, elimde koca bir defter Sclô.nfütcn 
lstnnbula gidiyorum. Her istasyonun ismi, 
s::ığda, solda görUlen her manzara, vagon 
arkad~larımm söyled!C;i her dikkate değer 
söz, bu yamnn deftcrcle yer buluyordu. 
Dedcağaca varmazdan biraz evvel, pent'e 

reden dı~:ı.rıya bakarken bu yaman defter, 
içindeki bOtUn batım hazineleriyle ellinden 
dUşmez mi? O daklltadak1 ıstırabım Mlı\ 
gözümün önUndcdlr. 

Nihayet &Hl.nik ... Doğduğtım §ehrin top. 
rağınn, otuz senelik bir fası'adan sonra he 
yecıınla nyak basıyorum. Her kfjşesfne ait 
bJr hatıra, hafızamda cnntanıyor. 

Vardsr kapısına k dar ş<'hrl hatırlar ı;I 

b! oluyorum. Tnhtıı.ltale lsUknmeUndeki 
caddeye çıkrnca, tamıı.mlyle ynbnncı bir 
Avrup:ıt cadde ile knrşıl~ıyonım. f;°"hrln 
bu kısmı ynngm yerleri Uzerlne tamıı.miıe 

yeniden ynpılmış,. Eski ŞC"!ırin ortadıı hiçbir 
izi yok. Yalnız eski camllerln UnUndcn ge
çerken ln"an scmt'eri farl·edlyor. 

Nihayet Atatflrklln do(;duğu evin önUnde 
ylz .. 

Bir kapıdan giriyoruz, merdivenden çıkı. 
yonız. 

Dize bir oda gösteriyorlar: 
- AtatUrltUn doğduğu oda .•• 
Hepimiz derln bir hürmet Ye sevgi ile 

cğillyt•ruz. RUz~1'ı.rdan meş:ıle gibi parılda• 
yan el l'\mb:ılarının csrnrlı %!yası iı;lnde 

derin bir stlkOt... Her birimiz kendi A.lem~ 
mlzde dUşUnüyoruz ve duyuyoruz. 



Biz« Joranuız,liz« C'evap Vızrczlim ... 
O, bir küçük hatıra yarat 

istemiştir 
a 

Fatihten (S. Mutlu N) imzasiyle kızı seviyor ve onunla evlenmek 
aldığımız bir mektupta deniyor ki: istiyorum. Fakat bunu ona söyle-

.. BiY lisan dershanesinde genç meğe fırsat bulamamıştım. Acaba 
ve güzel bir kızla tanıştım. Dersten iyi mi yaptım. Siz ne dersiniz?.,, 
sonra konuştuk. Elinde bir resim al· CEV AHIMIZ: 
bümü vardı, istedim, verdi. Bir haf- "Bu küçük bayan eğer sizi hayat 
ta sonra bulu~tuğumuz zaman al· arkadaşlığın~ liyik görseydi adresi-
bümünü iade ettim. Bu albümün i- ni ve kim olduğunu sizden saklama-
çinde bulunan resimlerinden bir ta- ğa lüzum görmez, veya bunları bil-
ne istedim. itizar etti, vermedi. Ha- mümuıebe size söylerdi. Fakat da-
tıra defterime ısrarım üzerine birkaç ha evvel de sizinle arkadaşlığını böy-
satır yazdı. Ahbaplığnmzı temadi le birdenbire kesmemesi lazımdı. Bu 
ettirmek yolunda yaptığım bütün tarz hareketinden anla~ılıyor k i si-
teklifleri reddetti. Fakat defterime zinle hayat arkad~lığı yapmak ni-
yazdığı yazıların son cümlesi §U idi: yetinde değildir. Sadece bir eğlence 
( Arka~lığnnm arkada lığına aon ve bir küçük habra yaratmak iste-
hitahı "beni unutma,, dır.) Fakat mi~tir. Ondan vaz ge;menizi tavsiye 
şimdi onun izini de kaybettim. Bu ederiz. 

Kız, birinizi 
(l. Süleyman) imzasiyle aldığı

mız bir mektupta deniyor ki: 
"Çok samimi olan iki arkadaşız. 

Y aşlımmız da aynidir Bui-ıdan dört. 
ay evvel arkadaşım bir kızı tanıdı. 
Aradan çok geçmeden bu kızla ben 
de tenı§tım ve konuştuk. Kendisi
ni delice seviyorum. O da beni se
viyor. Buna çok eminim. Fakat 
ayni zamanda arkadaşım da bana 
onu ddice sevdiğini söylüoyr, on
dan Va2' geçmiyeceğini ilave ediyor. 
Ben de ayni vaziyetteyim. Arka
daşımı kmmık da istemiyorum. Ne 

j 

seçmelidir 
ynpayım? Çok rica ederim l:.u me
selede bana bir fikir veriniz.,. 

CEVABIMIZ: 
Bu vaziyette ikinizden birini seç· 

mek mevkiinde bulunan kızın ru-zu
su hakim olmalıdır. Vaziyeti arka· 
da§mıza anlatır ve ikiniz de kız tara
fından yapılacak intihabın neticesini 
evvelden kabul ebneğe söz verir ve 
sonra kızı bu tercihi yapmağn davet 
edersiniz. Netice aleyhinize de çıksa 
bunu kabul etmeniz zaruridir. Bu 
suretle biribirinize gücenmeğe de 
mahal kalmaz. 

Siz evlenmeyiniz, sonra çok 
bedbaht olursunuz 

Eminönü Rdıtnn boyunda (A. 
S.) inu.asiyle aldığnnız bir mektup • 
ta deniliyor ki: 

•• 1-Jiç bir şeyim yokken birden
bire fena bir hastalığa tutulup teda
vi oldum. Fakat bu hastalığın ese-

~11 olmak 'bende gevşeklik ve ıktidar
sizlık kaldı. Doktorum, bunun ta
mnmen geçip geçmiyeceği ancak ev
lendikten sonra belli olacağ.nı söy
hi:;:or. Fakat ben düşünüyorum. 
Ya evlendikten sonra bu ıktidarsız
lığım devam ederse.. Çok müşkül 

bir vaziyetteyim .. Bana ne tavsiye 
edersiniz? .. ., 

CEVABIMIZ: 
Müıunızarnanla belki liastalığı

nız gtçer. Bu hususta diğer bir 
doktora da müracant ediniz. F k t 
hc-.rhalde şimdilik evlenmeyiniz. 
Çünkü evlenmek bir h~stnlığın iyi· 
leıip iJileşmiyeceğini anlamak için 
tecrübe tahtası olamaz. Netice ak· 
si çıkarsa bedbaht olur ve çok ızh
rap çekersiniz. 

• ~Lmm:ıami-.ı----------~!mmJCllm~~ 
SlMONE SIMON ve HERBERT MARSHAL 

SA~AV ffinemamnda 
Bu hafta bütün lstanbul halkını celbeden 

KIZLAR ME T i 
Fransızca sözlü zengin filminde parlak muvaffakıyet kazanıyorlar. 

Bu filmi görenler: HAFTANIN EN GÜZEL FlLMldir. diyorlar. 
llaveten: Mickey Maus Şanghayd a ve F ox J ur:nal reportajı 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Yarın ak?JDdan itibaren 

SAKARYA 
Gaby Morlay - Victor Francen 

Andre Lefaur 

Sineması 
Elvir Popesco - Raimu 

Duvalles 

gibi en büyük sinema yıldızlan tarafından fevkalfı.de bir 
surette yaratılan 

Flers ve Caillavet'in meşhur eserinden iktibas edilen 

Aşk Şük 
(Le Roi) 

Büyük Fransız şaheserini takdim edecektir. 

Her Akşam 

Beyoğlu OND 
Hamiye 

Şark turnuasından 

ve 
Zeybekler 

avdet eden 

E 
Dinleyiniz. TL. 40227 
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Sinema ile 
hırsızhk ! 

Berllode bu usulle 
200 bin mark çalındı 

Berlinden yazılıyor: 
Elinde çanta olan bir memur Ber 

lin bankalarından birinden çok işlek 
sokağa çıkınca durakladı, etrafına 
hayretle baktı. 

1şaret kulesindeki ışıkların yeşil 
olmalarına rağmen seyrüsefer tıkan· 
mıştı, Yaya yolcular sokağın bir ta
rafına toplanmıştı, yukarıdan aşağı-

ya gelen otomobiller İ§aret memuru
nun kalkık elini görünce duruyor
du. 

Memur meseleyi anladı. Orada 
durmakta olan otomobilin tepesine 
kurulmuş sehpanın üstünden film 
çekiliyordu. Herkes filme çıkmak 
istiyordu. Bu sebeple toplanmıştı. 

Banka memuru manzarayı gör -
mek için durdu. Direktör elindeki 
megafonla bir şeyler söyleniyor, di -
ğer eliyle de işaret veriyordu. Sine -
ma makinesi tıkırdamağa başladı. 

Makine, bankanın kapısını çekmek 
için çevrildi. Odacı çantasını kolu
nun altına sıkıştırarak kalabalık a -
rasından bir yol açmak için ileriye 
doğru atıldı. 

Eli megafonlu adam otomobilin 
. tavanından aşağıya atladı, Mega -

fonu bir tarafa attı. Sanki onu fo -
toğrafın yolu i.istünden uzaklaştır
mak istiyormuş gibi memura doğru 
yüri.idü. 

Eli kalktı ve indi. Odacı yere 
düştü, çanta da elinden fırladı. Si-
nemacı çantayı kaptı. Otomobile 
atladı ve huda ileriledi. 

Kimse kıpırdanmadı. Sahnenin 
gerçekliği herkesi şaşkınlıktan ol -
duğu yere çivilemişti. Filmlerin ha
yata ne suretle aynalık yaptıkları ha· 
kikaten hayrete şayandı. 

Sahneyi belki de yapmacık bir 
soygunculuk vakası sanırsınız. Fakat 
banka memuru kaldırımların üstüne 
erilmişti. Ayağa 'Kalkması laznn· 

dı. Orada bulunanlardan birisi ileri-
ledi, memura doğru eğildi, şakağın -
da bir çatlak görünce yaygarayı bas
tı. 

Berfin polisleri hala otomobili, 
ve sahte sinemacı adamları aramak
tadır. 

Berlin şehrinin yirmi senedir bir 
eşine daha tesadüf etmemiş olduğu 
derecede kurnazlıkla yapılan bu hır
sızlıkta 200.000 Mark aşırılmış -
tır . 

~~~~~~~~--- ~ ~ ... ~ ~- - ...... ..._ ,-p-~ ~) 

Dr. Nihad Tözge ~ 
1 ıncı sınıf Cilt· Frengi ve dıQer 
Zührevi hoste ıklar mutahassısı 

llabıAll T•11•r• Ceml7eU h•••••• No. o 
') Telolonı ••••• 

<f Pazar ve Perşembeden başka hergün 
~) 15,ll - 21 e kadar hastalarını kabul eder , 
~ Sair gOnlerı parasız ~ 
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Kim)'ager 

T~~a~t~ı~o7~~u~~il-1 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 1 
Gytam Bankası karşısında tzut 
Bev Hanı. 

Teşkilatı Esasiye 1tıı; 
nunu müzakerelet1 

Asırlardan ve asırlardanberi can
lariyle, kanlarile mildaf aa ettikleri 
topraklardan elinde kalan kısımdan 
olsun kendisine hür ve efendice ya. 
şıyabileoeği kadar bir parça vermek, 
hiçbir kimseye, çok görülmez zarıne. 
derim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bunun tatbikını kolayla.jtırmak L 
çin Teşkilatı Eaasiye kanununa bir 
kayıt koyduk. Bu kayıt büyük Baş
vekilimizin de bilvesile söylediği gibi , 
hiç kimsenin hukuku tasarrufiyesine 
bir taarruz teşkil etmez. Biz işlenmL 
yen toprakları işletmek için, işsiz 

kalan topraksız köylüyü topraklan • 
dırmak için yapıyoruz. Elbette topra. 
ğını işliyen ve işeltebilen çiftçi bizim 
en büyük yardımımıza ve himayE>mi
ze mazhar olacak bir elemandır. 

(Bravo sesleri) Gümrük kanunları. 

mızın, ekonomik kanunlarımwn he
defleri hep budur. Eğer biz çiftçinin 
yüksek istihsal kabiliyetinden istifa.. 
de ederek onu ayni zamanda müsteh
lik bir vazjyete koymazsak ekonomi. 
de yaptığımız işler da.hili pazarda 
müşterisiz kalır. Bizde köylüniin oca. 
ğı tütmc?.Se fabrikanın bacası söner. 
Yaptığımız ekonomik hareketlerin ve 
rimli olabilmesi için behemehal Türk 
köylüsünü ve Türk çiftçisini müstah 
sil olduğu kadnr müstehlik vaziyete 
de koyacağız. Bugün ancak kendini 
geçindirir vaziyetten kurtararak, me 
deniyetin insanlara verdiği saadetten 
zevkten hissedar etmek istiyoruz. 
(Alkışlar). Medeniyetin bugünkü yiik. 
sek huzur ve ref ahmdan Türk mille
tini ma.hrum bırakmak bizim için zül 
ve şin olur. Elbette ki mahrum bırak 
mıyacağız. Elbette ki Türk milleti 
kendini umumi refah ve saadet sevi. 
yesine çıkaracaktır. Bu da istihsal 
kabiliyetini artırmak sayesinde ola.. 
caktır. Koyduğumuz kayıt bundan i. 
barettir. Diğer kayıt yine büyük baş
vekilin sırasında söylediği gibi Hü. 
kfimet teşkilatında görülen bir lü. 
znm uzerıne yapıımı;tır. Ilülıum.c ttı:. 

siyasi müsteşarlar ihdası düşünülmüş 
ve bunun zarureti görülmüştür ve L 
cabı hissedilmi~ir. Bunun tatbikı 

için Teşkilatıesasiye Kanununda for
maliteye ait bazı maddelerin değiş.. 

mesi icap etmiştir. Soıı olarak getiri. 
len tadil teklifi de ondan ibarettir. 

Arkadaşlar; tadili icap eden zaru • 
retleri ve Cümhuriyet Halk Partisi
nin prensiplerini yüksek huzurunuz. 
da muhtasaran arzetmiş oluyorum. 
Eğer bana verilen vazifeyi kısmen ol. 
sun yapabilmişscm benim için büyiik 
bir şereftir. Şunu da arzetmek iste. 
rim ki bizim bütün mütalealarımı7. 
ve tekliflerimiz ancak tasvibinize ik
tiran ettikten sonra tatbik olunur. 
Unutmamalıdır ki bizim kurduğumuz 
büyük esaslardan biri de memleketin 
ve milletin mukadderatına yalnız ve 
yalnız Büyük Millet MecliMnin hakim 
olmasıdır. Hakimiyet milletindir. (Al. 
kışlar). 

Başkan - Söz Sadri Maksudi Ar. 
sahndır. 

8adri Maksudi Arsal (Giresun) -
Bazı şeyler soracaktım suallerime 
cevap aldım. 
Başkan - Söz Hakkı Kılıcındır. 
Evvelki kanunlara rey vcrmiyen 

\'ar mı? ... Rey toplama muamelesi bit 
miştir. 

Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - Sayın 

arkadaşlarım, Ulu Önderin, Ata.tür. 
kün güneş dimağından nur alan İs
met tnöntine bu Teşkilatıesasiye ka. 
nununun bazı madde).erinde değişik. 

lik yapılmasına dair teklifi, bilhas. 
sa ikinci maddesinin değişmesi dola
yısiyle bütün hür Türk camiası namı. 
na kendisine §Ükranlarımı arzcdcrim. 
İkinci maddenin değiştirilmesi haki. 
katep hür fikirlerin uzun zamandan. 
beri hasretle beklediği bir ~eydir. Bu 
kanunla Cumhuriyetimiz. Partimizin 
6 büyük temel taşı üzerine oturtul
muştur. Artık hiçbir zelzele onu sar. 
samaz, ne dahili. ne harici. Değişen 
diğer madde!er hakkında Şükrü Kaya 
arkadaşımın söylediklerine tamamilc 
iştirak ederim. Bunlar hakikaten bu. 
~nkü ihtiyaçlardan doğmuş ve yerin 
de yapılmış değişikliklerdir. Sizi faz
la yormamak icln sözümü uzatmrya. 
cağım. Yalnız kendi kanaatimce, bil 

bl' 
hassa ikinci maddeye btraı .~ fS!ı 
kan hatta kafa tutan bir~bll ti 
Diyanet İşleri (gülmeler) be'~ 
şekküJün aleyhinde değiliJJl. D J.f' 
ve dindarların hasmı da d~ tıı
cak bütün dini işleri vicıd ~ 
raktıktan sonra bir devıetiJl _,ıf 
bütçesinde, bilhassa. Teşkiliı~~ 
miUn bu yeni ikinci ma.dde51 ~ 
da yeri olmıyacağı kanaatiJld~ o. 

Rasih Kaplan (Antalya) -
raya reis ya.palım. ·r) " 

Lutf i Müfid özdeş (Kıreeb1 

Bunu bütçede söylersin. ;sil~ 
Hakkı Kılıçoğlu (Muş) -. ,1 

ayrıca söylerim. Sırası geliııce,JI 
söylerim. Ölünceye kadat bel' 
söylerim. }ls.f1 

Re<:ep Peker (Kütahya) -
İbrahim hasta. , ' ~i 1" 
Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - sel ~ 

iki §ekli telif eden formül vard~ 
bu formülden malfunattar d ~ 
Ya Şükrü Kaya arkada,şnn. ) a ~ 
Teşkilatıesasiye Encümeni ~ t' 
herkese kanaat verecek sure r!'y 
anlaşma formülü söylerlerse ~ ı& 
kalmaz. Tekrar ediyorum· ~"le~· 
kilatı içinde, Teşkilatı esa.sıye -~., • oırnwn u karşısında bunlarm yerı . iı ,.,r· 
sı lfıztrngelir. Evet mabetıerıııı ~ 
dır, onlara himıet edenler ., ft' 
Bunlara bakılmasın demiyoJ1l_rı1'fJ 
kat doğrudan doğruya ayrı bı~ K 
olarak Evkaf kanununda. bunl 
hükümler gösterilebilir. SD)'" 
Arkadaşlar; bunu yalnız bef1 ~ d' 

miyorum. Bugüne kadar dı~·yof. 
ayni davayı dinledim. :LayiklZ ~i,) ... 
nuz ama hala müftülcriniz var riP 
lıır. Arzcttiğim gibi dUşünccle ıı:ı' 
bu mesele hakkındaki hulflS8:'1~ ' 
dan ibarettir. İsterim ki bCnl :« 1 

:,.,., 6Y' 
etsinler, ben de rahat cdeY"''~efı 
rahat edesiniz. (Güzel güzel .l 

Halil Menteşe (İzmir) - ı_v-ı>tf 
larım; Teşkilatıesasiyede bit ~ 1 

tadilfıt but>iin mevznııhA hc,.h»"' 

milletin hayatında. bu gibi ~f 
birler alınırken halk içinde b~.ı 1 

süitefehhUmlere meydan kalın 
çin, mesele tama.mile, sara.hatJe f 
kürsüsünde izah edilmek •. IA~ 
Ben arredeceğim bazı mulilı~ 
tahrik edeceğim oova~tar 'V itil ( 
bu gibi suitcfchhümlerı karni o1,I 
taraf edebilirsem çok bahtiYtıl'10 ıfl 
ğım. C. H. Partisinin umd:l~~~ ~ 
kilatıesa.qiyeye geçebnmesı ı:arla f 
rilen esbabı mucibeyi ben ' ·-oede ~ 
müyorum. Çünkil esbabı nıııcı;pe1ıev 
niliyor ki, TeşkilatıesasiYCÖ:e ~ ~ 
tarzı siyaset ve idaresine a.ı7 r 
kümlcr dercedilmek lfı.zımgcıl '11eıı~~ Te§kilatıesasiye kaııunu:yaııı~ 
bilirsini:r. ki, htikfımet fonk~~ıcrf ~ 
tanzim eder ve Devlet ototl eı:te!· 
sındaki münasebetleri ıcsblt ]ltlıcıı~ 
amme hukuku denilen ferd~pıerl ti. 
nu ve buna müteallik prens ıtllAtı~ 
bit ettikten sonra onla.rı 'feŞ tel<t'~,I 
siye kanununun teminat: verıı ,ıyıııı4' 
altına kor. Hükumetin. ta J<fllll)tl 
,.e idaresi TeşkilatıesasıYe eltP ~ 
tesbit edilince, ben hııtJTITl1~1!eıt ol 
zı suıtefehhümü tevlit edeb fll11'· 
mülahazaları arzetmek ~{ı:tlll ~ 

Şimdi yapacağımız tgi ll ~ 
huriyctin; devletçi, miJifye cdeet:J 
ve ilahiri ... olduğunu tesbi~ıetııı ~ıd' 

Devletçilik, mesel.!, ~e c}C01l~ 
meyanına giriyor. Şıındı 

1 
bit ~ ~ 

liberal tarnft.a.rı ferdiY~~dııY' 
daş ortaya çıkar da proP""'t'-
larsa. v<Jf) 

(DcıXlmı 

Yeni eserler: ttJOg 
''lllustrlerte zel 

I. .. el pzlg "-'ı ~; 
1< reslfU',.at e-:...c 

Almanyanın bu ha!tal1 da ıntı;v-_ ~·-
smm bu haftalık sayıla.rt Jc(lt1le~ ~ 
Ur. Bu SR)'llarda aıtıer ıın getirdi~ , 
Benellk flliyatma. meyda!la ıısf! ~ ~ rJf 
iktisadt ve tc;Umat işletti ta ıı.&~ ~ IJll 
yıda lac Japonyadald sld ::;~. :f3ıJt1 ~ 
çok resimlerle göııtennek .... ıetıet4 • ..ı 

öY l<JY... tıf\Y ti 
ka Almanyanın mUil k zııJ11' ~ ,Jl~.rtl 
leri de gmyaı dikkattir. J{~ iJÇ ~. l"';
klzind 1587 de yani bUJl e~ rtııı ~ 
nene evvel FortııeringbaY :ı.rt' s~, ı; ,,,. 
edilen tskoçyıı. krnııçesi ?Jecıııu• rıı:t 
tıraaına tahsis cdllm1§Ur· tı eJ11 Jtıl 
moda resimleri vardır. Flfl' 
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~ora an 
Atk a P 

llir k:aşıın Muhtarla: yürüyorduk. 
turan Vehanenin çardağı altında o
lılını1 ve bizi görünce arkadaşrmı se. 
naza~~\ uçuk benizli bir delikanlı 
~uh~ ka~imi celbetti. 
_ 'l'an' bıraz ilerledikten sonra: 

lıUr ko., 'Yanıadm mı? • dedi. • mcş
,.,ucuınuz R _ y ecep ..• 
a ... O ınu? 

ltııı~~n onu s~hret zamanlarından 
-Yo 
_Ev l'gun bir hali var. 

ta birin ~t. .. MUtbiş yorucu bir yarış. 
~etti ~ı geldi. O güdenberi sıfırı tü
h~~··· •"}arf d'l ·-..ııunuı.. e 1 en faaliyet insanın ta. 

E:!ind Unden fazla olunca ... 
la,... eki bastonla .. ·· üzd' k' t. ... '1lru onum e ı o 

- Se Yordu. Birdenbire sordu: 
. ...... lia~ ~ayatlyi tanır mıydın hiç? 
tınyağı t'g 'Hayati? .. Şu meşhur Zey. 

Uccarı mı? 
ı-ı...."' 'l'a kend · · · 
-.. n .. Ad t ı~ı: .. Ben onu pek sı;ve-

Gene ~ a hır öz kardeş gibi! 
Sotduın ~toniyle çalılara çarptı. 
...... l{ . 

hatırıa:~ Recebi görllncc mi onu 
...... ~ .. 

hUca.Yeyje~ baha doğrusu, ona ait bir 
la.ha?tılllÜİ··Sarfedilen faaliyet insanın 
ltıet ltıihııu~?en fazla olunca mukave. 
~lddt İş! kun değildir. Bu prensip 
:ıelitıde ~rde ~lduğu gibi kalp mese. 
~UlUıı~ dogrudur. Bir insanın ta. 

t ...... 'Bu f en fazla şeyler beklenirse. 
e tttı anı elsefeler neticesi bir hiki
....._ t atacaksın? St ' 

1o' \f~n anlatayım. 
~lasın ıneı:nnuniye ... ~l şu sahil 

~lıl'aınna oturalım .. Birer Bira ıs. 
" Hayati beye ne olmuş? 

Yaıı~l'au . • • • 
0 .at, Yı Benin gibi uzaktan tam. 
. Ue~~"~nun n~ .tabiatte olduğunu 
~it b 1kBu ırı Yarı dofu sözlü, 
s~ . :ıni~lı, ınsn.na ıllf ~nazarda, 
~· h~kikıg intibamı bırakır. Hal· 

8 
u bi atte onun kadar muğlak 

a ot l' aa 
llJtit llıuııu :rnn. az rastlanır. Bilhas. 
li~· it hna· ~eçtıkten sonra, bu muğ. 
l'11:n 3e t'atlıs:ıı~e daha arttı. Zira genç 
l>e!t:tıası do~ a.rı~Je, zeytinleriyle uğ
lll?" t'henı _a:vısıyle nıhi meselelere 
li'a1tco1t ka:

1
Yet vermezdi. Güzeldi, 

k 
1 

at dai~nla~ ona 8..~ık olurlardı. 
b~ ~dı. lia a h~s. i§leri ikinci planda 
kııt'Utıne1t Yatının gayesi, ticaretini 
it 1 l'ahat Y8.1'landığı znınan adam a. 
g~lllı> ~ ~trnekti. Epeyce para 
lcıı dl, Ot~gınıeştiği vakit 1stanbula 
t-c~eğe lca beşine yakla.'.ımı~h. Ev _ 

ll\i İanı:ar Verdi. Sen onun ha. 
...... b llınu? Q.al'l .• 

b ...... t'! r? liit· .. edim 
•ıa ::a.vet b· ~. gonn . 
hı nu llin ırgun görecek olursan 

~\>i onu b ita .. aine Ilı u derece çılgınlar gi-
li1tt ~ldir· ana Veremezsin. FilhakL 
b l' en ~i~·aa Fakat kendisinde güzel. 
c l?ıane\1 ~durdukça cazibesi artan 
"a 1 ltiıterun 1knatıs vardır. Hayatt, 

t-, ı:-. ek h'l . 
~ .ı:.\ı\>eı 1 nııyen meziyetleri 
a~ Zarfın~ ~nıdığım kac.lmlar, iki 
~ bıkllrdını 1<:lnıi sıkarlardı. Onlar • 
h;erı ll'ıa.hıeııt • llepsi , biribirine ben
li~~ ~ Ye ~ar~ı. Iialbuki Melihada, 
' karvııaş n hır derinlik bir güzel. 
~han taııllı.1.Yorum. Kendisinde her 
~trı Ur edi.Yorınin fevkinde hasletler 
~la fark"~ insan bunu ancak 
~ ata nı. ~1Yor. Çünkü o dahi bu 

liha, ls alık Olduğunu bilmoyr.,, 
tanbuııu bir kızdı. Eğlen. 

ceyi, davetleri severdi. Halbuki Ha. 
yati onu evlenir evlenmez Edremitte
ki çiftliğine götUrdU. ~nç kadını 

böyle muhitinden uzaklaştırarak se. 
bep olduğu bu mahrumiyete, belki 
zevk bile duymuştu. Çünkü böyle 
zorbalıkalr onun rujkmm coşturuyor. 
du. Fakat kadın, inzivadan muztarip 
olmadı. Zira kocasını o kadar seviyor. 
du ki, onunla nerede olsa mesuttu. 

Çok da akıllıydı. Birlikte çiftlik
lerini idare etmeğe koyuldular . 

O, kocasına bütiin fcdak5.rlıkları 
yapmaktan zevk duyuyor, Hayati ise, 
her zaferde büsbütUn karısna karşı 

meclUbiyet hissediyordu. 
Böylelikle, bütün bir sene genç 

kadını !stanbula getirmedi. Çok sev. 
diği annesini ve hemşirelerini bile gör • 
mesine müsaade etmedi. Ne bir da. 
vet, ne bir ziyafet, ne bir gezinti .. Sa
kin, sessiz bir hayat.. . 

Bu hal ne kadar böyle devam ede. 
bilirdi? Hayti, kansını heyecanla gö. 
zetliyordu. Ondan bir "of!'' işiteceği. 
ni, bir bıkkınlık sezeceğini umuyordu. 
Halbuki genç kadın mütemadiyen en 
kibar hareketlerle bu hayatından 

memnun olduğunu, hiç bir değişiklik 
istemediğini söylüyordu • 

Üç sene bu tarz böylece devam et. 
ti. Birgün Hayati bir akrn.basından 
mektup aldı. Bu, Seniha hanımdı, Ku
ziniydi vaktiyle aralarında münasebet 
olduğunu da cihan biliyoı,·u. Fakat 

uzun zamandır ayrılmışlardı. Seniha 
dul kaldıktan sonra başka bir erkekle 
evlenmiş, bu koca da ölmüş. Şimdi 

birçok esaslı meseleler karşısında yal. 
nız kalınca ne yapması lılzım geldiğini 
Hayati'ye sormak istiyor. Bu eski 
dostunun birkaç gün için !zmire kadar 
gelmesini rica ediyordu . 

Bilinemez, ne biçim bir sadık hissin 
4--'·"r"" r:t~n-ı.t, bu nıcKtuüu k

sma. gösterdi. Maliha, kocasiyle Se. 
nihanın arasındaki bütün geçmiş va
kaları biliyordu? Genç kadın, mek. 
tubu okuyunca irğildi, sarardı ve ne 
yapmak fikrinde olduğunu erkeğe sor. 
du. 

Delikanlı cevap vermeyince yalvar. 
mağa başladı: tzmire gitm'emesini ri
ca etti. Bu, yapılır şey miydi? 

Hayati, susuyordu. Biraz düşün • 
dükten sonra cevap verdi: 

Senihayı ihmal etmek terbiyesizli. 
ğindc bulunmıyacaktı; Zira genç ka
dın vaktiyle ona pek çok fedakarlık • 
lar yapmıştı. Dirgün köyden hasta 
döndüğü T.a.man haftalarca evine al. 
mış ona bakmış. Nekahet devrinde ne 
güzel gezmeler yapmı§lardı. Mazisi 
ni 8.deta hasrete benzer bir şefkatle 
yad ediyordu. 

Fakat Meliha bunun bir oyun ol. 
duğunu, kendini kıskandırmak için ya
pıldığmı anlamı~tı. 

- Ynlan söylüyorsun. Sen, maziyi 
bu ka.dar co!'jkunlukla hiç bir zaman 
hatırlamazsın. Beni kıskand:rmak için 
yapıyorsun .. 

Erkek, karısın, büyük bir mu. 
ha.bbetle sardı. Fakat ertesi gün çan.. 
talannı hazırlataral< !zmire gideceği. 
ni söyledi. 

Meliha, artık yalvarmadı. Kadının 

ma.nevt ıstırabını erkek fıdota maddi 
acılar halinde iliklerinde, kemiklerin. 
de duyuyordu. Buna rağmen gitti. 

(Arkası yarın.) 

Nakleden: llaitoe Süreyya 
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Yazan: Niyazi Anmet: 

537 sene evvel bugün 

Bizans f mparatoru, ı tını 
satarak ora a kaçtı 

Padişah, Cineviz gemHeri ile amcası 
Musiafayı mağlü}> etme içrn 

Ge~iboluya yanaşmışt,. Cineviz[eır: 

- l\turadı 50.0 O duka ııltına s tınız .. 
'l'eklif ile karşıhıştılar. Fakat •• 

1400 yılı 28 şubat günü 537 se İkinci Murad, amcasının üzerine 
ne evvel bugün Bizans İmparatoru gönderdiği kumandanın da harp et-
Manoel, bütün İmparatorluk hakla- meden teslim olduğunu görünce, biz:-
rmr 25000 Filorine satarak Moraya wt ordusu ile Çanakkaleye geldi. 
geldi. Aailesini Modo~ ~ale.si~e hı- Fakat Geliboluya geçmek için vasıta 
raktıktan sonra Venedık e gıttı. im- ancak Ceneviz gemileri idi. 
paratorun hareketi, Bayazıt beyin Cenevizler. Muradın karşıya geç-
lstanbulu muh.~saras~ neticesinde mek istediğini kabul ettiler.Yalnız ne 
oluyordu. llk or:ce bırçok taraftar de olsa düşman olan bir donanma-
,.e yardımcı aradıgı halde Beyazıdrn ya itimat etmek pek mümkün ola· 
hücumlarından kurtulamamıştı. Ba- d B ragm-en b~c:ı vurulü-

d. . J I l ~ maz ı. una -Y 
yazıt, ye ıncı anın mparator ugu k b k çare olmadığından bütün 
nu tas~ik edince, Manoel lstanbulu ~htiya~ş t:dbir düşünülerek C~neviz 
terkettı. . gemilerinden istifade edildi. 

imparator Venedıkten. yıoran· Murad, yanında bcşyüz asker 
saya, F erareye, Cenova, Mılano, Pa- ld - u halde en büyük gemi ve bin· 
ris ,·e Londraya gitti. Fakat biitün ~ ut·- l . b" k k d 
bu seyahatlerden bir netice elde e- · ıger e.rın_e ıner a.s er oy ~· 
d d t k M d .. d" V işte alman ıhtıyat tedbır bundan ı-eme en e rar oraya cın u. e- . 
nedik knlesi olan Modon'da ikamet barettı. 
etti. 

Manoel, her ne bahasına olursa 
olsun Bizans İmparatorluğunu tek
rar ele almağa uğraşıyordu. ilk fır 
satta buna muvaffak olacaktı. 

1402 yılı Temmuzunda Bayazıt 
ile (Timur) Demir arasındaki mu
harebe ve Bayazıdm mağlubiyeti 
Manoel için bulunmaz frrsattı. Der 
hal lstanbula döndü ve şehirde bu-
lunan bütün Türkleri mahvetti ve 
gene Türklere verilmekte olan ver
ginin bundan sonra kendisine veri
leceğini bildirdi. Bu işler bittikten 
ımnra Bayazıdı mağlup ettiği için 
Demir' e bir elçi göndererek kendisi
ni tebrik etti. 

T arihın bu safhası baştan başa 
macera ile dolu kısımdır. Biz bura
da, yalnız Manoe!'in akibetini yaza
cağımız ~::in hadiseleri kısaca kay
dediyoruz. 

Demir, Manoel' e yazdığı cevap
ta Rumeliye geçeceğini, gemileri ha
zırlamasını bildiriyordu. lmpara -
tor, Mektubu alır almaz ne yapaca
ğını şaşırdı ve ilk iş olarak mesele
den Y enediği haberdar etti. Edirne' 
de bulunan Süleyman Çelebi ile de 
bir ittifak aktetti. 

Uzun dahiil muharebelerden , 
taht kavgası yüzünden birçok Türk 
kanı aktıktan sonra ikinci Murad, 
on sekiz yaşında olduğu halde tahta 
geçti. Manoel, Muradı tebrik etti. 
Ve yolladığı elçi ile iki erkek karde
§İni rehine olnrak lstanbula g?nder
mesini bildirdi. Muradın buna mu
vafakat etmediği takdirde Limni a
dasında mevkuf bulunan amcası 
Mustafayı serbest bırakacağını söy
ledi. 

Murad, Bizans İmparatorunun 
tehdidine hiç aldırmadı. Bunun üze
rine, l\1ustafa Çelebi on kıt'a gali
den müteşekkil Bizans filosu ile Ge 
libolu sahillerine çıkarıldı. Mustafa, 
burada birçok muvaffakıyetler ka
zandı. Bütün kfımandanlar kendi
sine teslim oldular ve hükumdarlığı
nı ilan etti. 

Gemilerin hareketinden biraz 
sonra Cenevizler, ellerine geçen fır
sattan istifade etmeği düşünerek 
Murada müracaat ettiler ve: 

- Şimdiye kadar birikmiş olan 
27000 altın borcumuzu affediniz. 

Diye rica ettiler. 
Bir nevi tehdit suretiyle yapılan 

rica, çok nazik bir vaziyet dahilinde 
reddedilemezdi. Murat, hiç tereddüt 
etmeden: 

- Bütün birikmiş vergilerinizi 
affediyorum .. Cevabı ile mukabele 
etti. 

Gemiler tam Gelibolu önüne 
geldikleri vakit bir hadise oldu. Ge-
miye, Mustafa Çelebiye mensup bir 

kayık yaklaştı ve Cenevizlere şu tek~ 
lifi yaptı: 

- Muradı bize teslim ediniz.. 
Buna mukabil 50.000 duka altın ve
receğiz. 

Vaziyet çok tehlikeliydi. Cene
vizleı' bu teklifi kabul ettikleri tak· 
dirde Muradın bütün planlan alt üst 

olacağı gibi kendisi de mahvolacalt 
ve tarih o hadiseden sonra daha baş
ka şekilde inkişaf edecekti. Fakat 

Cenevizler, Mustafa Çelebinin tek· 

lifini kabul etmiyerek Muradı asker
leriyle karaya çıkardılar. Yapılan 

harp, Muradın muzafferiyetiyle noo 
ticelendi. 

Bizans imparatoru Manoel bu 
haberi o.lır almaz şaşırdı. Dudakla· 
rmdan gayri ihtiyari: 

- Artık mahvolduk .. Sözleri dö
küldü. Bir tek çare vardı: Sulh tek
lif etmek ve kabul ettirmek. 

Murat, teklife bir an bile yanaş· 
madan lstnnbul üzerine yürüdü. 

Muhasara başladığı gün Manoele 
nüzül isabet etmiş, kımıldanamaz 
hale gelmişti. 

lstanbulun dördüncü muhasara· 
sı, Muradın küçük kardeşi Mustafa
nın isyanı iizerine muvaffak olama· 
eh. Fakat bu son muvaffakıyet-

sizlik ti. İmparator Manoel' de artılt 
kımıldanamaz hale gelmişti. . 
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Harp tehlikesi 
' ( Bcı.ş ta.rafı 1 incide) 

vusturyada tahrikat yapabileceğini ih 
a.s ediyor, Çekoslovakyayı dahili 
harp çıkarmakla tehdit etmektedir Ye 
saire ve saire... Acaba bu arzularına 
diplomasi yollarıyla ulaşamazsa, bu 
Almanya, hakikaten bir harbi göre 
alacak mıdır? 
Yaptığım tetkikat, muhtelif Alman 

şehirlerinde ve müesseselerinde gö. 
riip i~ittiklerim beni ııu neticeye ulaş. 
tırdı: 

''Alm:ınynnın bir harp yapıp yapa
mıyacağmı hiç kimse kestirememek. 
tedir; hatta Hitler bile ... 

Ama, fier Almanya, hakikaten bir 
harbi göze alacaksa, bu harp ancak 
193i de koptı•ğu takdirde Almanya 
için bundan bir fayda memul olabilir. 

Bu.ıninkü Almanyada hüküm süren. o 
kr, iki tc!akki etrafında toplanmak. 
ta.dırlar. 

1 - Mütemadiyen harp tehdidi sa-
vurarak blöfle her istediklerini kopa. 
rabileceklerini sananlar. 

2 - Diplomasi yollanyla pek ağır 
yürüyen işleri ani bir darbeyle ve bir 
çırpıda balletmek istiyenler. 

Bununlaberaber bu her iki telakki 
erbabı da bir harbin ancak 1937 de 
Almanyaya faydalı olabileceği kana. 
atindedirler. 

nirinciler diyorlar ki: 
''-Dünya siyasi bakımdan Alman.. 

~·anın istediği istikamette inkişaf et
mektedir. Fakat askeri bakımdan me. 
s-?le böyle değildir. Harp İngilterenin 
til~hla..runasını ikmal ettiği gün ko. 
p!'.rsn. Almanyanın muzaffer olması. 
na imkan yoktur. 

İkinciler ise şöyle diyorlar: 
"- N'ek:ı.dar blöf yaparsak o kadar 

k::-~5.'lacağımrı muhakkaktır. Bekliye
Hm. Bugünün elle tutulan menfaatle. 
riııi yo.nrun doğuracağı meçhullere 
tcr<'iiı etmeliyiz. 

Ben Alman Nazi partisinin harp Is.. 
i cdiğine ve hini hacette bir harbi ka.. 
bul crlc-ce!Hne inanmaktayım. Fakat 

"' fi. ı:"'I ., ., diplomatları, Alman gen~lle-
ri, Pt\ktor • aht'm emri altında.ki 

m?.l '"er;ler ıı.t'iyyen harp isteme. 
mektcdirler. 

Acaba Hitler bu iki yoldan hangi. 
sini kabul edceek? 

!ster Hitler taraf mdan idare edil. 
sin, ister Hitlerci olmasın Almanya
,., ., hakiki harp hedefi Sovyetler blr. 
' iğidir. Ukranyanm engin ovalan, 
l:rn.l. mrntakasmm zenginlikleri, mem 
leketinin istikhalini düşünen her AL 
r.1anrn rüyalarına girmektedir. Al. 
manyanm bu siyast hedefleri ise Bit
lerin iktidar mevkiine gelmesinden 
çok evvel tayin edilmiştir. 

Ul<ranyayı ve Uralı mptetmek. 
Ala. Fa.kat bu hedeflere nasıl ula.şıla.. 
bilecektir? 

Almanyada ra.cıladığmrz her nazi 
bu suale şu cevabı vermektedir: 

"- Silahla!'' 
Ve, si?,e açıkça söyliyebilirim ki 

Nazi partisinin iktısadi, siyasi, aske. 
ri şubeleri • ki hakikatte Almanya 
bu şubeler tarafından idare olunur -
memlclteti Sovyetler Birliğine karşı 

bir harbe hazırl::!:'laktadrr. I..akin ha.. 
kiki maliyeciler, hariciye nezaretinin 
tecrübeli diplomatları ve generaller 
So\'yetler Birliğine sulh ile hulUl et.. 
mek iktısadi menfaatler ve imtiyar
lar koparmak tarn.ftandrrlar. Ve Na
zi partisi "~talin diktatörlüğü" ne 
karşı kUfürler \"e tehditler yağdırır. 
ken bunlar Berlinlc Mo.~kova arasın. 
da yeniden bir dostluk yaratmağa 

çalışmaktadırlar. 

lşte sulh veya harp bu iki tema. 
yüleen birinin galebesine göre taay
yün edecektir. 

Alman erkamharbiyesinin bazı Kı. 
T.Il ordu kumandanlariyle bir zaman. 
lar general fon Sekt tarafından tesis 
edilmiş olan dostlukları devam ettir. 
diğine şüphe yoktur. Sonra, bir yıl
danberi Sovyetlerle Almanya arasın. 
daki ticari münasebetler bir hayli in. 
ki!'~ etmekte olduih,ı da gözönüne 
alınmalıdır. Bunhr bir t~kım iyi işa. 
retlcrdir ama. Alman::anın t','i.ir.den 
cilne artan iktısadi zorlukları kar
!ıısmda bu t;cari münasebetlerden do. 
;;.nn f.,vda p~k k'lnn doyurur gibi de. 
ğildir. 

Hanı tnraft~rı n(l"iler divor1ar ki: 
"- Sulh yoluyla Sovyetlerden ik. 

t.madi menfaatler ve imtiyazlar te-

mini çok zaman istiyen bir iştir. Hem 
Stalin bu ... Bir de bakarsınız, yarın 

emir verir, Moskovadan beş yılda ko. 
pardığıruzı sandığınız mcnf nntıer ya.. 
nıp kül olur. Binaenaleyh kat'i bir ne. 
tice verecek vasıtayı kullanmak l:i
zrmdır. Bu vasıta ancak silıi.h ve harp. 
tir. 

Acaba böyle bir harpte Almanya. 
nın tatbik edeceği plan ne olabilir? 

(1920) de ceneral Hofman tarafın. 
dan :~ıpılmış, 1927 de Arnold Röh
berg tarafından tashih edilmiş, 19;;~ 
de Rozenberg tarafından tetkik olun. 
muş ve nihayet 1936 da Hitler tara. 
fmdan kabul ve tnsc.lik edilmi~ bir pi:\ 
na göre yapılacak i~ler bir hayli 
çoktur. Almanya ile Sovyetler ara
sında hudut olmadığı ıçın, evvela 
komşu devletlerin toprakalnndan is. 
tifade etmek lazrmgelecektir. Bunun 
içinse Almanyanm garp hudutların. 
dan emin olması ica:> eder. Binaena
leyh? 

1 - Ya Fransayı bir muahed~yle 
şarktaki mefaatlerinden ayırmalt. 

2 - Yahut da Fransaya karşı ih. 
tiyati bir harp açmak. 

Bundan sonra sıra Sovyetlerle hem. 
hudut olan devletlerin parça parça 
işgaline gelecektir. Acaba Polonya 
buna ra.7.r olacak mıddır? İşte gene
ral Göring'in ikide birde Polonyaya 
gitmesi ve Mnre~al Ridz Simigli ile 
müzakere!eri hen bu sualin şüphele. 

rini ortadan kaldırmak içindir. Fa. 
kat Mare~al Simigli Alman teklifine 
yanaşmamaktadır. 

Naziler Baltık deYletlerinden isti
fadeyi de düşünmemiş değillerdir, 

Jakin bu yolun stratejik kıymeti yok. 
tur. 

Geriye Alman Isti18. ordularının ta_ 
kip edebilecekleri tek istikamet kalı
yor: 

Çekoslovakyadan saldırarak, Ro. 
manyadan ve icabında Lehistanla bir 
harbi de göze almak şartiyle Galiçya.. 
dan geçerek Ukranyaya ve Don ha va
lisinden Kuban ve Kaflfaaya.y~ ulas:ı.. 

mak. 

Bir hayli hayali proje değil mi? 
Fakat sakın ha gülmeye kalkmayı. 

nız. Zira, gayet mevsuk bir menbadan 
aldığnn malumata dayanarak. beyan 

ederim ki 1936 yılının sonunda yani 
geçen birincikimun ayının ilk günle
rinde Hitler Çekoslovakyaya hücum 
etmeye karar vermiş ve harp ilan et. 
medcn Pragın geceleyin bombardı. 

man edilmesi için ha\'a kumandanlığı 
emir dahi a!mıştır. 

Hitler bu emri verirken bUtün ar
kadaşları, Fransanm Ren işgalinde 

olduğu gibi bu emrivaki karşısında 
da hiçbir §eY yapamıyacağına inan. 
m~ bulunuyorlardı. Fakat Alman er. 
kanıharbiyesi buna derhal itiraz etti. 

Hitlerin emri gelir gelmez harbiye 
nazırı ma~al fon Blomberg \'e her
biri birer orduya kumanda eden üç 
general derhal Hitleri ziyaret ettiler 

ve istifalarını verdiler. Bunun üzeri. 
ne Hitıer emri geriye aldı \'C Çckos. 
lovaklar Yatanlarının geçirdiği elim 
tehlikeyi ancak on beş gün sonra dost 
bir devletin siyasi bir mecmuasında 
yapılan ifşaattan öğrenebildiler. 

Gene birincikanun ayının sonlarına 
doğru Alman orduları crkfınıharbiye
siyle Hitlcr arasında lspn.nya mesele. 
leri hakkında da feci bir anl!U}ama.. 
mazlık çıktığı hatırlardadır. Fakat 
bu sefer müfritler §.alebe çaldılar ve 
Alman donanması öaş amirali Fors
ter yerini kontr Amiral Karlsa terl::e 
mecbur oldu. Az kalsın Rayış\·er ku. 
mandam general fon Firit7: de tckra r 
istifaya mecbur ediliyordu. 

Şimdi bu iki temayül bir mesele Ü
zerinde biribirlcriyle biraz uzlaE;;mış 

ve anlaşmışa benziyorlar. Hitlcrin 
dostu ve Almanyanın I..ondra Büyük 
Elçisi fon Ribentrop bu iki temayülü 
ayni 7.amandn temsil etmektedir. Oy
nadığı diplomatik oyun çocuk~a de. 
nilecek derecede ac:ıktır: "Alman~·a. 
nın yapacağı bazı sivasi \'e a~1· eri 

hareketler e::nasrnda. İn~ilterrnin b i· 
tarnflığım temin ctmc!t" iç'n t•'{r" r.:ı. 

yor. 
Bu "siyasi ,.e n:::l ~cri 1 ~re 1 ·t- t ·' l r 

şunlardır: 

1 - Sovyetler birliğine saldırmak. 
2 - Çekoslovakya, Romanya veya 

Yeni bütçe 
Yarın meclise 
verilmiş olacak 
Vekiller heyeti dün öğleden son· 

ra Ankarada toplanarak gece ge; 
vakte kndar 1937 masraf bütçesi ü
zerinde meşgul olmuştur. Bugün 
pazar olmasına rağmen Vekiller he
yeti gene toplantı yapmaktadır. Bi.it
çe yarın sabah meclise verilmiş ola
<.aktır. 

Yeni bütçenin 230 - 235 milyon 
lira arasmda olacağı kuvvetle tah
min ediliyor. 

Üniversitede 
suHstimal 
tahkil<atı 

Hii Polonyalıya 
işlen el çektirildi 
Müddeiumumilik, Maarif Vekaleti. 

nin müra~aati üzerine İstanbul üniver
sitesindeki iki Polonyalı hakkında ta
kibata başlamıştır. Bu iki zata üniver. 
E>İtedeki vazifelerinden el çektirilmiştir. 

Polonya tabiiyetinde bulunan bu iki 
ecnebi, Üniversitenin muhtelif fakülte
lerine Avrupa ve Ame:-ikaclan kitap ve 
ders malzemesi ve rasat aletleri alma 
kararını verdikten sonra bu İ§lcrde 
mütercim ve daktilo olarak istihdam 
cl:lilmi§lerc.lir. 

Bu iki memur dpariş mektupları ve 
kitap ve malzeme fiyatları için ayrılan 
mühim miktard:tki tahsisata vakıf ol
dukları İ!rİn derhal Avrupadaki kütüp. 
hanelere, ders aletleri satan müe~sese
lere müracaat ederek fiyat istemişler 
ve burada kendilerinin ticarethaneleri 
varmış gibi de göstermek suretile gay
ri meşru menfaatler temin etmiye ça. 
lışmışlardır. 

Almanya ve 
müstemlekeler 

(B tarafı 1 incide) 
ketinin ınnh3u~ cı c:.:.c;Jc dc{;i9ıniy e· 
ceği ccvabmı vernıiştit. Nazır, 27 
temmuzda avam kamarasında yap
tığı beyanatı hatırlatarak bütün 
mandater devletlerin bu mesele ile 
çabuk halledilmesi lazımgelen bir -
c;ok Avrupa meseleleri mevcut oldu
ğunu söylemiştir. Buna mukabil, 
İngiltere hükumeti iptidai maddele
rin tekrar tevzi edilmesi meselesini 
tetkik etmeğe hazırdır. 

"Polonya (!).,ya sa!:lrrmak 
3 - Holanda müstemlekelerine sal

dırmak (bu nokta bilhassa mühimdir. 
Zira Alman - Japon anlaşmasının 

gizli bir maddesi Hind denizindeki bü 
yük ve geniş Ho!anda müstemlekelerin 
de Japonya ve Almanyanın nüfuz mm 
takalarını hudutları ile tesbit etmekte. 
dir). 

4 - ispanyada Almanyanın temin 
edeceği menfaatlere muhalefet etme
mek. 

Fakat bütün bunlara rağmen bir 
harbe girmek tehlikesini göze alma-
mak için Sovyetlerle siyasi ve iktisaldi 
bir anlaşma yılpmağa da çalışılmakta. 
dır. Hitler Staline şu üç teklifi yapa
caktır: 

ı - Fransız - Sovyet paktını fes
hecliniz ! 

2 - Komünist enternasyonali lağ. 
ve r:!iniz 1 

3 - Yahudileri hükumet teşkilatın
dan koğunuz ! 

Stalin bun!an yaparsa dünya üze
rindl'n k•zıl tehlike blkmış olacak ve 
kuvvetli b!r Almanya ile kuvvetli bir 
Rusya dünyaya müttefikan hükmede. 
bileceklerdir. 
Eğer stalin bu üç maddeyi rec!He-

derse o zaman Alma:ı erkfinıharq!yesi
le dost ~ecinen l:ız ı!o:<lu generallerine 
',!U direktif verileccl:miş: 

"Stalini iki üç ay iç" nele devirin iz! 
Aksi tnkdirdc harp b"c;foyacaktır . ., 

Binaenaleyh m" rtt3n mayı"'ın so. 
nuna kaılar ge~ecck zaman için dehset
li bir gerginlik. buhran ve harp tehdi
di belirmiş bulunuyor. Fakat ben bu 
müddet zarfında harbin p:ltlayacağına 
imınmıyorum zira: 

"Almnn ordı·nnun l:mr.andanları 

. böyle bir harbin Alman "İlahlarına za. 
1 fer kazandırabileceğine bir türlü emni 

yet edememektedirler . ., 

Halayda vaziyet 
gerginleşti . )'-

k . k. k .. re bır ,,., ( Eaştarafı 1 iııetde) 
kil:itına mensup Araplardan mürekkep 
50 kişilik yeni bir kafile İskenderuna 

hareket ctmi§tir. Bunlar İskenderun 

civarında Şekre köprüsünde Vatani 
partisi mensupları tarafından karşılan 
mışlardır. ı-ratay anayasasının Cenevre 
de hazırland ığı bugünlerde Demirgöm. 
Jı:klil erin bir tezahürat niyeti besledik 
le: i görülüyor. Hatay halkı bu davetsiz 
mis:ı firlere kar§ı çok uyanık bulunmak 
tadır. Vaziyet gergindir. 

Himaye böyle olur! 

Kırıkhanda bir katil hadisesinden 
dolayı mahkıim olan Danaburnu nam!n 
daki haydut Kırıkhan mesalihi hassa 
zabiti tarafır.dan serbest bıraktlmı§tır. 
Bu §aki birçok Türkleri katlederek Su 
riyev~ knçmı§ ve orcıda himaye gör
müştü. Kendisinin §İmdi de Kırıkhan. 
daki bazı Ta şnal:!ardan çeteler teşki
line memur edildiği söyleniyor. 

Halayda vaziyet endişeli 
Hatayın bazı yerleri:ıde Türk olmı. 

yan unsurlar Türkler aleyhine t:.hrik 
o:iilmekteclir. Kuseyr köylerinde bu 
tahril:ler a~ığa vurulmuştur. Bazı mes' 
ul ~a'11slar bu mıntakalarda guya scya 
hat maks:ıd ile dokşıp duruyorlar. Bu 
dolaş-naltırı Türk köylülerine tecavüz
ler takip etmektedir. Ayni zamanda 
muhtelif yerkre te!csif edilen çetelerin 
de hıı şahıslar tarafından tqvik ec:ildik 
leri gö:ülmektedir. Tethiş hareketleri
nin sebebi ha'kı korkutmak ve Srn. 
cak tlavası aleyhine ellerinden vesika· 
lar almaktır. Halbuki halk yabancıla
rın bu tahrikatına tamamen karşı dur 
mağa azmetmiştir. 

Bu sebebledir ki bugünlerde Hatay. 
dan bazı heyecanlı haberler gele::eği 

bütün Halebde tahmin ediliyor. 

Cenevre m 'izakereleri 

Cenevre: 27 (A.A.) - Havas ajan
sı bit<liriyor: Hatay meselesile meş
gul olan müt~hassıs1ar komitesi per. 
gombc gunü ll ,.,... llg. 1.t1llllcot .... ~u ...... 

bitirmlşir. Komite, azasına Hatayın 

anayasası ve idari teşkilat kanunlarının 

ma ım .anını verme uıe kaır 

kadar toplantılarını kesmeye 
vermiştir. il" 

Diğer taraftan komite, Hata~:ritl' 
lunan Mileltler cemiyeti ınüşahı ek :f/J 
mütalealarından da istifade ettn ·I ~ 

. · gen• 
bunların Cenevreye davetını 
reterlikten rica ey Iemi!'ltir. !I 

··01.1 
Miişalıitler çarşamba gu 

gidiyorlar . ;, 
dakı 

Kudüs: 28 (A.A.) - HataY .,rel 
Jetler cemiyeti müşahitleri Cell~jteİ' 
toplanmış olan mütehassıslar kO gtJ 
ne r<!por vermek üzere çarşa~ba 
Cenevreye hareket edeceklerdıf· d1' 

Suriyede yapılan propagsll iiJ 
· · ı · D ı · T 1 f gaı:eıes ~ Ing1 ızce ey ı e gra . }lllll'f 

Suriye muhııbiri Ernest N3111
10

Jtll"' 
meselesi l'trafmda Suriyede bası .,.ti. 
bazı fikirleri ve vapılmakta 01311

1
• tif . - k•. 

propagandaları anlatan bir ına 

retmıştır. . erj~ 
Bu makalede netice itibarıle d 

ki: d ~~ 
"Suriye Başvekili Cemil 'M::ir:. Ct 

Hariciye nazın Sı:dullılh C defa f 
nevreye San-::ak hakkında son 1' 

h ttirtıle At 
pılmış olan anlaşmayı .~es e jttııİr"" 
çin tazyikta bulur.mak uzere g ,ti 

Fraııs 
Şu ı;.hzacla Suriyeliler, . et;' 

.. tasdılc ' Suriye muahedesini henuz . 'htart 
miş o~duğu şeklindeki bır ı . ,eti r 
Sur:yenin henü~ Milletler ccrnı:ar, 
zası olmadığına diki.at ettnelc rttılf" 
sı d~ğ ildir ve o vaziyette bulun 

lar. tc ~ 
. . pılaca ' Surıyehler taraf•ndan ya . 11iıı 

hanrri bir "iddet gösterişi surıYeb•til':: 
., :. . · d JcaY " 

tidadına kar§ı olan ı~ıma. ı "Millet!~ 
bilir. Ve bu h ı:! Surıyenın ·1cııı" 
cemivetine aza olmasının gecı 
intaç. eyliyc~ilir. dııı;,İ 

Bu ihtarlar, Suriyelilere Şa~ııııJ 
d verı 

~~,-~:h!'.:_~:~~1~1 ~~~~f~,. ~.~ c>.. ·~ıl 
b 1 Şu ve ı~gı "' 

1skenderunnun kay o u ftP' 
.. · .. ünde ile FTansanın Turkıye on 

icap ettirdiği clerin tetkikatta bulun- ru edişleridir.,. 

Halterci bir Alman mebusu 

Çek parlamentô-
su nu n altını 

üstüne getirdi lı"!'! 
Diin Çekoslovakya milli mec:isin- kadar vuku bulmamış ka~ f1lel1~ 

de Alman ekalliyeti mebuslariyb j bir hadis:! olmuştur. ~ar .~6\(etf 
komünist mebuslar arasında bi._iyük askeri tahsisat meselesı Jl'll1atotıı~ 
bir kavga ve boğuşma olmuştur: dilirken sol mebuslardan~ jpdetı.llf, 

Gelen malümata göre ekalliyet- to i1e ~eyü Kay Naidi par~ısrııışlaP""" 
lcre ait hükl'ım.? lin hazırladığı ip.yan mebu, münakaşaya baş 8iddetl~ 
r.ame müzakere edilirken, bazı Al- !'vlünakaşa yavaş yavaş.,, ş •arfll~ tı1 
man mebuslar bcyannemenin muh- ıek tokatlarla döğüşmege Jterif'I~ 
telif noktaları hakkında izahat iste· en nihayet bu iki mebus e 8ğır r . 
mi~ ve tenkitlerde bulunmu~lardır. brcaklarla biribirlerini çok ııı~ 

Komi.inist mebuslardan Bogeı, · 1 ento. .,, 
Alman meb~sıı Holubeye hitaben: ıalamışlardır. Par. ame yaralıbr 

- "Siz, faşistler, hep çelP.cisi- kerelerini tatil etmış " d r 
d b tahaneye kaldırılmışlar 1 

• niz l,, iye ağırmıştır. O 
Bunun üzerine meclisteki Alman Ha beş K ra 11111 

ve komünist mebuslar biribirine ge- davottndefl 
çerek, yumruklarla kavgaya başla· ~ ele f 
mışlardır. çıkan mes ı••' 

Hekler isimli pehlivan bünyeli Nasıl halledil.e~~ot' 
bir Alman mebusu, kargaşalık esna- t sı ya:P~ _.fi' 
~ında komünist mebus Bogeri yaka· Daily Expres gbaz~ :anın i111tf, ' 
lamıs, omuzuna atarak kapıdan dışa· Fethedilmiş Ha eşıj •)tere ., 
n çıkmmak istemiştir. Arkadaşını toru H:-ıile Selfı.siye, .~~~det~~ 
bu vaziyetten kurtarmak istiyen h~ın taç giyme m.erası ')tere . ~ 
baska bir komünist mebusu da Rek- temsil edilmesi içın lngı daveti 1' 
ler~ yakalamış ve heybe gibi diğer meti tarafından yapılan 

1
._lol 

· · ve.,-etmı~tır. . ·11e • .ı.. omuzuna atmıştır. 
Neticede gnyct kuvvetli ve gür

büz olan Rekler, omuzlarında taşı
dığı canlı heybeleri kapı dışarı atmış-
tır. 

Meclis koridorunda büyi.ik bir 
şiddetle devnm eden yumruk kavga
sı, mebusan binasını bir saat alt üst 
ettikten sonra, polisin mi.idahalesiy
le nihayet bulmuş ve inzıbat temin 
edilmiştir. 

.Japon parlamentosunda 
Pmis 28 (Hususi) -Tokyodan 

bildirildiğine göre, geçen gün, Ja
pon parlomento tarihinde §imdiye 

ı •· asırtıı h$' "• talya, tes ıt ıner. inİll ~ J(ol'• 
ile karısını ve Muss?l~n paı.JrI b'
legesi olarak da harıcı~·e Şirtldi 1;; 
Cianoyu gönderecek.t:r f 81c~t · lııl!' 
larm geleceği şüphelı 1~şafl bı~~ 
ya hükumeti :ıdma kon }cortı1 .. , 

.. k" k ziyetten ·• ,o gun u çı mnz va d ğtl1' .. 
icin bir yol mevcut ol u ~ 
)~erek demiştir ki: . ,. rtıeti, ~ 

'"'Ew 1 g'ltere hiıktı r;ter ger n ı 'bi 0 1,, 

ispanya kntlı Alfons gı f tıJI 
il w k 0 JurS8• " kra arı çagıra;a bir 

kral • imparatoru da 
gönderebilir.,, 
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Pehlivanlarımız 
r· ~asıl güreştiler 

rn k ınlandıyada müsabakalar yap- 7 2 kiloda Saim de fevkalade bir 
la~ ~ olan güreşçilerimizin ilk maç güreş yapmağa muvaffak olmuş ve 
rn elsinki şehrinde olmuş ve takı- Finlandiyanın en teknik güreşçisi 
Y~k:· güreş üstadlarma karşı bü- Lerino'yu hükmen yenmiştir. 

E ır muvaffakıyet elde etmiştir. 79 kiloda Adnan Finlandiyalı 
1 • vvelce de yazdığımız gibi maç- Nardling maçı mütevazin cereyan 
arrn b' k ri d ır ısmı greko Romen diğerle- etmiş, neticede Adnan ufak bir fark 

~~er~est olarak icra edilmiştir. la mağlup sayılmıştır. 
bir kıloda Kenan ilk defa ecnebi 87 kiloda Büyük Mustafa meş· 
kib·~ernlekctte ve çok yüksek bir ra hur Vento ile çarpışmış, Mustafanm 
kik~ e karşılaştığından dolayı ilk da· çok mükemmel oyunu rakibini min 
tnü a bda çekingen güreşmiş, fakat derde ancak beş dakik:ı durdunnuş-
ti t sa. akaların sonlarırda hakimiye. tur. 
Pal CSıs ederek rakibini bir hayli hır- Beşinci dakikada Mustafa güzel 
fazİill~:.rr. Neticede ilk anlardaki bir tuşla Vinto'yu yere sermiştir. 
)'aı/' ucumu dolayısiyle Finlandi· Ağır siklette Çoban Mehmet is-
tir. sayı hesabiyle galip addedilmiş- tanbulda karşrlaşmrş olduğu Jarvi-

ı en ile gi.ireşmiş, Çoban bariz üs
cisj tı ki.loda Yaşar Olimpiyat ikin- tünlüğü ile geçen bu maç da Finlan· 
'ı'a~ · Pılayamaki ile çarpışmıştır. c.liyalı'. .mn sayı hesabiyle yanilme
nurı~~n. zaten sakat elan kolu oyu- siyle neticelenmiştir. 
lcrıllti~ıncj dakikasında tekrar zede- Müsabakalardan sonra güreşçile. 
kim !. olduğundan o ana kadar ha- rimiz şerefine büyük bir ziyafet ver-
lr'ı iurcştiği bu macı bırakmak mec miştir. 
1J1J Yer • 

66 ı~de kalmıştır. ---------------

l'atnaı/~loda, Yusuf Arslan P. Pila- B. takımlarının 
dır. 0

1 
•• ıle serbest güreş yapmışlar-

oları F ~nya serbest gi.ireş ü~üncüsü d Ün k Ü m 8Ç1 a rl 
fevk 1 !1ılandiyalı Yusuf Arslanın 
~af ade ... döğüşii karşısında adeta İstanbul lik maçlarının B takım. 
ta:yC8~i'l"'aga başlamış ve büyük şansı ları arasındaki karşılaşmalarının so· 
da aa ınde tuşla mağlup olmamışsa nuncuları Taksim stadyomunda ya· 
tuıa: hesabiyle yenilm~kten de kur pıldr . 

arnıştır. llk müsabaka Eyüple Galatasa-

.. 

ray arasında idi, Eyüpliiler gelmedi
ğinden sarı kırmızılılar hükmen ga
lip addedildiler. 

Saat ikide F enerbahçe ile Top· 
kapı takımları karşılaşmalara evvela 
dokuz kişi ile oyuna başlayıp on ki-,
şi ile bitiren sarı lacivertliler rakiple
rini sıfıra karşı dokuz golle yenmiş· 
lerdir. 

Son ma-; da lstanbulsporla Gü
neş arasındaydı. Bu müsabaka bir 
hayli heyecanlı olmuş faik bir oyun 
çıkarmağa muvaffak olan lstanbul
sporlular. muhacimlerin kale Ön· 
lerindei:i beceriksizlikleri yüzünden 
gol atamamışlar, buna mukabil Ke
mal ve Lutfi gibi eski oyunculara 
malik Güneş takımı fırsatlardan İs· 
tifadesini bilerek maçı iki - sıfır ka-
zanm•ştrr. 

Kari Seböfer 
oldu şProfesyOnel 

c:ırnP iyonluklannı bu suretle kaybe 
de n Viyanalılar gene dünya 

Bcrl· b i r i nciliği kazandılar 
' M··ın (Hususi muhabirimizden) 
~Pi~teaddit olimpiyat ve d\inya 
::"-' sen onlukları kazanmış olan ve 
~Unu ~yh kadar cihan şampiyonlu 
nalı Patiu ~faza eden meşhur Viya
l-fcrıicn· naı yıldızı K. Schöfer de S. 
fC8y0 n 'j1 akibctine uğradı ve pro· 
i"l'll~ckldu. Amerikalılar onu d:ı 

. ~ ll'ıatt n çekip aldılar. Schöfcr f 1.ıYi.ik beta 'evyorkta icra edilecek 

kcll~l •. Ynelınilel kıs karnaval egw. 
'"rın . . • 

~t ctllli t'7 ıştırak etmek için hare-
f•aoll S §\Jır. ~evyorkun maruf Ma
Ctc Prof areınde yapılacak şenlik-
Cck ve csyonel olarak iştirak ede
l:ltıtren '"Ondan sonra da Amerikada 

Bu or olnrak kalacaktır. 
~lej~ b~retle cok takdir "edilen em 
tcrı' ır soprcu d h .. 1·· w .. . '<ctllli a a amator ug• .. liarl Schiifcr 
tı~ajda Jc~~uyor. Schöfer yalnız pa-
bılba gıl muhtelif sporlardn Ye c.cn hc.:-tn Viyanada )'apılan dünya k ssa y .. 
ctl)'\p}c bi:zrntl ede temayüz etmi~ patinaj şaınpiyonluf,u yine Viyana· 

k 
1tıdc b· a c;ttir. Spordan maada lılar kazanmıştır. Böylece düny" 
'" k ırcok . 1 b \1 , ,ı lı §iri"n b~ezıyet eri vardır. Y:ı şampiyonluğu yine crmutat i-

hf>orcu, k dı ır delikanlı olan bu yanada kalmıştır. Genç Viyanalı 
0aYli ,.... a fnlar arasında da bir Knsp&r en tehlikeli rakipleri olar, 
'-l" -.ıuva f k" 1 
L Utıi.in b· . a ıyet elde etmiştir Macar ve n?,ilizleri mağl\ıp ederek 
1JO 1 ırınde d 1 · S h f h l f ld b :V all'ıas . . onun n -Iolıvudu c ö erin a e i o uğunu is at et-

Sch·· ı 1
• ıhtımal dahilindedir. miştir. 

O Ctın y k} w w 0 uguna ragmen ge- Suad Erler 

Türk - Bulgar 
Millt futbol takımları 
karşılaşacaklar mı? 

Bul~ar futbol federasyonu Türk 
. Bulgar milli takımlarının nisan ve 
yahut mayıs ayları içinde Sofyada 

bir maç yapmalarını federasyonumu· 
ı.a teklif etmiştir . 

Ankaradan verilen habere göre, 
bu maç esas itibariyle muvafık gÖ· 

rülmüş i~e de Bulgar federasyonu
nun teklif ettiği tarihlerde, memle· 

~ ___ J, 

ketimizde milli ki.ime maçlarına he
nüz ba§lanmış bulunacağından 

Türk . Bulgar karşılaşmasının daha 
sonraya bırakılması düşünülmekte -
dir. 

Voleybol 
Şampiyonluğu 

maçlan 
İstanbul voleybol şampiyonluğu 

maçlarına dün Galatasaray klübü sa
lonunda devam edilmiştir. 

İlk müsabakada Eyüp Davutpa.şa.. 
ya galip gelmiştir. İkinci ve üçüncü 
müsabakalarda. !stanbul!-lpor Ortakö
ye: Hilal de Feneryılmaza hükmen 
galip addedilmişler, son maçta Gala. 
waray Anadoluyu 15 - 3 ve 15 • 12 
ile y~nmiştir. 

(Stı{jcl<r) a:şk yii::iiııdc>ı tacını tcrkctnıiş olan J1ohc1i sultanı S. M. Vrsii.le 
Salime Muhibbe I (solda) Fransız ;andannası For (ortadakiler) çocuk. 

Zarı Prens Fcrıı.aıı ııc Prens Jorj 

Aşk yüzünden tacını terk 
eden kadın hükümdar 

Yukardaki resim bir zamanlar Av. 
rupada bir hayli merak ve alaka u. 

yandınnış olan bir aşk macerasının 

kahramanlarını göstermektedir. Bun

dan otuz yıl önce Hintdenizinin en 
şairane ve ihtişamlı bir dekoru için. 
de genç ve güzel bir kadın hükümdar 

saltanat sürmekteydi. Madagaskar 
adasını satınalan Fransızlar bu ada. 

ya da el attıkları için iki jandarma 
Fransayı temsil için bu adada bulun. 

duruluyordu. Bunlardan birine güzel 

kadın hükümdar nasılsa kalbini kap
tırdı ve For adım taşıyan bu jantlar. 

ma debdebeli bir düğünden sonra Mo. 
heli sultanının kocası oldu. 

Fransa hükumeti Mad~~karlıla. 
nn da çok takdir ettikleri bu masum 

genç kadını tacından mahrum etmek 
ve onu bir başka tarafa nakletmek 

için zaten dalavereler düşünmektey

di. Bunu bir fırsat addetti ve bir hü. 
kümdann bir jandarma ile evlenemi. 
yeceğini, bu izdivacı kabul edemiye. 
ceğini sultan Salimeye bildirdi. Genç 
kadın iki şıktan birini kabule mec-

bur tutuldu: ya jandarmadan ayrıla. 
caktı, ya tac ve tahtından.. . Sultan 
Salime aşkını trecih etti ,.e sayısız 

yıUardanberi ailesinin hüküm sürdü. 
ğü adayı terkedip Fransanın Jüra vi. 

!ayetindeki domuz çiftliklerinden bi
rinde yaşamıya razı oldu. 

İşte bu izdivaçtan doğan üç çocuk. -
tan ilki • ki bir kızdır • uzun zaman 
kendi sınıfından bir prens arandık

tan sonra nihayet 60 yaşında bir mü.. 

hendisle evlenmiştir. Bu mühendis 

Fransa parlament.oou reisi Heryonun 
yeğenlerinden biriymiş. 

'Olüm 
Eski gazeteci arkada§lanmrzdan 

lsmail Ramizin babası lbrahim dün 
akşam vefat etmiştir. Cenazesi bu
gün öğle vakti Nişantaşrnda Vali 
konağı karşısında Eytam sokağında
ki 5 numaralı apartmanından kaldı. 
rılmış, aile mezarlığına defnedilmiş· 
tir. 

Arkada_şımıza ve ailesine taziyet 
!erimizi sunarız. 

Zencilere rahat yok! 
Coe Luiz de eski ırkdaşı Cak Consonun feci 

akibetine mi uğratllacak ? 
Zenci boksör Coe Luizin Paslarla 

yapacağı maçtan evvel Ku - Kluks • 
Kilan cemiyetinden (Sırtüstü uzan: 
yoksa asarız ha) kelimeleri ya~lı bir 
mektup aldığını dünkü nüshamızda 

yazmıştık. 

Birkaç sene evvel (Cak Conson) 
ismindeki boksöre de ayni tehdit ya. 
pılmı~ ve w.vallı Conson bütün haya. 
tında rahat yüzü görmemiştir. 

Cak Consondan sonra, hiçbir zen. 
ci dünya boks şampiyonluğuna ka1..a
namamı~tır. Amerikada, beyazlarla 
.zenciler arasında vuku bulan mütema. 
di kanlı arbedeler her tarafta büyük 
bir heyecan ve nefret uyandırmıştır. 
Siyahlara karşı kin ve nefreti görün. 
miyen "l\'.u • Kluks • Klan" bılhassa, 
siyah "esirin,, beyaz "efendisini., e7-
diği boks ringlerinin etrafında büyük 
bir faaliyet gösteriyor ve cinayetleri. 
ni herkesin gözü önünde ifa ediyordu. 

Cak Consonun, karşısına çtkan 
bütün beyazları birkaç dakika içimle 
büyi.ik bir kolaylıkla mağlup ettigi 1 

malUmdur. O zaman, gerek Ameri
kan organizatörleri, gerekse (K. K . 
K) bu siyah bclıiyı mağlüp edecek bir 
beyaz aramaya koyulmuşlar ve niha
yet Cim Flynn 'i bulmuşlardı. 

Bu yeni boksörün, dünya ~ampL 

yonluğu için Cak Consonla karşılR.Ş· 
madan ev\·el. usukn bir çok bok::;iirü 
yenmesi Uızımdı. Fakat bir taraftan 
Amerika matbuatının şiddetli n~i • 
yatı, diğer taraftan yağan tehdit mek 
tııpları Z'.l vnllı zenciyi bu yeni rakiple 
karşılaıımıya mecbur etti. 

Maç arifesinde. Cak Conson şöyle 
bir mektup aldı: "Uzan. aksi takdir. 
de asılacaksın~ K K. ı-." 

Zn-.·alh Con'"on tereddüt it:indeydi. 
Mağlıip ol""aydı, öliimdcn kurtulacak· 
tı. Fakat ou defa şeref rn scn·ctini 
kaybedecekti. 

Maç giiııii ringin C'trafm:ı 10.0CO 
s<'yirci toplanmıştı. HC'rke~ zaval'ı 

zenciye hakaretamiz kelimeler ~a \'U. 

ruyor, Flynn'i şiddetle alkışlıyordu. 

Coc Louis 

Maç ba~lamadan bir dakika evvel bir 
tabanca. patlamış ve bunu yapan se. 
yirci ayağa klkarak: 

- Ku Kluks Klanı hatırla! diye 
bağınnı~tır. Polis bu i~e müdaha!e 
etmek lüzumunu hisı;etmemiş ve yal
nız seyirciyi dışarıya atmakla ikt!fa 
etmiştir. 

Maç başlar başlamaz, Flynn zenci. 
nin elini sıkmıya tenezzül etmeden, ti. 

zerine saldırmış ve bu hareketinden 
dolayı "medeni Amerikalılar'' tara
fından ~iddetle alkışlanmıştır. Bcya7-
ların bu sevinci uzun sürmemiştir; 

çünkü Conson bir taraftan rakibiyle 
müstehzi bir tavırla konuşuyor, bir 
taraftan da ıslatıyordu. l''lynn bırkaç 

defa yere yıkıldıktan sonra 9 uncu 
ravndda baygın bir halde yere uzan- . 
mıştır. 

O gün, polis kordonu altında ring. 
den sa.ğ ve salim ayrılabilen zavallı 

C<mson bu galibiyetinin cezasmı öm. 
"rünün sonuna kadar <'ekm "ş ve niha
yet ayni sebeplen dolayı katledilmiş. 
tir. 

Maçtan sonra Amerika matbuatı o. 
na daha büyük bir şiddetle hücum et
miştir. Buna sebep olarak zencinin be 
yaz renkli bir katibe istihdam ettiği 

gösteriliyordu. Bunun üzerine, zaval. 
1ı Con...qon sevdiği k~ltibcsi Lüsiyi be

yaz renkli bir arkadaşının evine gön 
dermiştir. Fakat bu da fayda verme. 
miş, polis, bir gün Consonun evine 
t;elerek, "bir beyazı iğfal ve kaçır

ma suçuyla'' kendisini tevkif etmi§.. 
tir. 

Lüsi de kadınlara mahsus bir ha 
pishaneye kapatılmışsa da arkadaşla.. 

rmı~ fedakarlığı sayesinde oradan 
kaçarak Kanada)1l gitmeye muvaffak 

olmuştur. Bir müddet sonra, Coneon 
da oraya gitmiş \'e beyaz sevgilisiy~ 

le evlendikten sonra tekrar avdet et. 
miştir. 

Fakat her şeye rağmen, K.K .. K. in 
tikamından ''azgeçmiyordu. Bir gece 

maskeli altı kişi ellerinde tabancalar 
olduğu halde evinin kapısını kırarak 

içeriye girmi~lcr ve bir hafta içinde 
Şikagoyu tcrketmC'Sini zenciye s<iylc

mişlerdir. İşin şakaya gelmiycecğini 

anlıyan za\'alh zenci de, polisin mU. 
manaalına rağmen. şehirden ayrılmış 

ve Kanadaya kaçmış, bir müdd<>t son 
ra karısı da ona iltihak etmiştir. 

Aradan seneler geçmiş, fakat K.K. 
K. hlar gene intikamı akıllarından 

çıkarmamı~Jardır. 

Conson Ha,·anaya geldiği bir sı
rada onu Jesviyar namındaki Ameri. 
kalıyla karşılaşarak mağlüp etmeye 

ve bu suretle dünya şampiyonluğun 
d:ı.n uzaklaştırmıya mecbur etmişler· 
dir. 

Şimdi zenci Coe Luisin aldığı teh. 
dit mektubu Cak Conson faciasının 
bir tekerrürü müdür? 

Eğer K.K.K. hakikaten faaliyete 
geçmışse, Lui~in şampiyonluğundan 

ziyade hayatı tehlikeye girmiş oluyor4 
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FAY .BtB MEKTUP ALn'OB 

Kapı çalmdı. Fay gecelik elblaeai Ue k&pı 
:ya gitti. Bir adam bir mekrup ~tlrm1ftl. 
Aldı. Fakat adam: 

- Bana. dedi, para verecek81nlz. 
- Neden? 
- Bilmem, bu mektubu b&ııa möıry!S Sa 

v1n1 verdi ve öyle dedi. 
Fay mektubu kaptr, fçerl girdi. Para bu• 

lup adama verdi. Mektup kur§un kalemle 

kargacık burgacık bfr ııekllde yazılmııu. 
Bir hayli uğra§tıktan aoııra §UDlan okuya 
bildi: 

"La.el Mis Hovetl kaçı:rdı. Şatonun önttn 
den otomobWe geçerken gördüm. Otomobl 
lln arkaema aUadnn. Golden lst.e gittik. 
Mis Hovet tekrar çıktı. Vapura göttirüldU. 
Takip edJyonım. Fit.ere haber ver." 

Fay derhal teletona abldı. Birkaç yere 
teıeton etU. Fiter yoktu. B11.zat pol1a mü 

dUrfyeUne gitmek üzere hazırlanırken bu 
aralık teleton çaldı. Flter yorgun bir .sesle: 

- Beni &ramI§am, Fay, 
Dedi, Fay aldığı mektubu okudu. Fıter 

derh&l geleceğtnl cevap vererek teletonu ka 
padı. 

On dakika aonra, Flter, yorgun, tıstn b8§ı: 
berbattı. Tr8§ 01..ınamJitı: 

- Bir vapuru, dedi, aradık. Bir şey bu 
l&maclık. Acaba. Savtnı ne.rede? 

Fay, onu orada brrakarak mutpağa git 
mi§ bir kahve yapmıııtı. Tam bu arada tele 
fon çaldı. Fay kO§tu, ve derhal Bellamlnfn 
~ tanıdı. Bellamf eoruyordu: 

- Savlnf orada mı? 
- Hayır. Şatoda değil mt ! 
- Bura.da olsa sorar mıymı? DUn akııam 

çıktı, da.ha gelmedi. Kendi.sini görtll"!len!z 
onu kovduğumu artık buraya gelmemesini 
&aylersinfz. 

Fay hfddetfnden tltrlyordu. ll'akat sakin 
bir 86le §Öyle cevap verdi: 

- Sakm Lası lle olmaam? Zira, Lası, dlln 
akpm Mis HoveU alıp Golden İste götUr 
mn,ttı. 

Teletonda uzun bir ~t oldu. •Sonra Bel 
l&mi cevap verdi: 

- Ben Las1 :falan tanmuyonıın. llfa Ho 
vet lle de alaJcam yok. Sl!yled1ğtıılz1 bfr tar 
ın anlayamıyorum. Polfa1n bu ı,ten ha.beri 
var mı? 

-vaz. 
- O h&lde ne yapıyor? T Ne nettce aldı-

lar? 
Fay ell 11e tcletnu kapıyarak ıuall Fillere 

sordu. Fakat Bellarnf ~phelenmf§U, sordu~ 
- Yanmızda b1Ni mf var? 
Fay bu suali de tekrar cdfnce F!ter elf 

ile "evet,, dedi, Fay <:evap verdi: 
- Evet. Mösyö Fiter var. 
Bellamt hlddeUe tel(![onu kapadı. 
Fiter ayağa kalkml§tı: 
- Şlın.dl, dedi, Savtnıyi bulmak IAzmı. 

ônun bu tarzda hııreket ef:mitı olmamna 
pek memnun oldum. Doğrusu ütnlt etmez 

dlm. 
Fay mağrur bir eda De: 
- Şey, dedi, onu iyi tanmuyorınmuz. Çok 

lytclir. 
::nter polis mUdnriyetlne d!Sndü. Orada 

m"68yö Hovet kendis1n1 bekliyordu. Adamca 
tız gayet metin davranıyordu. Fakat: 

- M6syö Ffter, dedi. kimnJ bu tehlikeden 
kurtarmak fçln elfnlzden geleni yapmız. 

Jrlter sfnlrll fdi: 
- Eğer,dedi, yapılacak bir teY ola, ya 

Pılm.ııı oluTdu. Atfederstniz mösyö Hovet, 
pek s1nlrliylm. MU. Hovet glttfRt vakit sız 
evde değil mlydfntz ? 

- Hayır, eııaııen eVde de olsam, ııt.zfn 
g&ıderdiğinfz bir adamla gltıneııtne mani 

olmazdım. Bari blr 1z elde edeblldlnfz mf? 
-- Evet. 
Ve blldfklerlnl anlattı. Sonra zlle basarak 

b!r kAtip Ç'8ğirdI ve ııu emirleri verdi: 
- Dosyaya bakımz. Lasf 1.sm.lnde bir a.e 

dam var. Henrl Fransi Lasl ... Eğer aldanmı: 
yorsam "Old Balley,,de üç sene evvel, htrSIZ 
Jıktan dolayı mahpus yatmıııtı. EgkAllnl her 
tarafa bUdlrin, nerede görürlerse tevkil et 
ldııler. Herh&lde Golden İst c:lvarmda bulu 
nur. Fakat aradığımızdan gUphelenJne, mu 
h:ıkkak bir tarata saklanacaktır. 

Möayö Hovet sordu: 
- Savlnfntn ortadan k&ybolu§UI:a ne der 

siniz ? 

- Şimdlllk bir ııey diyemem. Yalnız, Sa 
vinlnin kansına haber göndermlş olm~ 
memnun oldum. Hayatımda onun yardmıma 
fhtlyacun olacağını hiç dUşUnmemiştim. 

Fite:- bir banyo yaptı. Giyindi ve liman 
:rıollslle beraber limanda ne kadar gemi var 
aa hepsini aradılar. Bir alqıam evvel aradık 

lan "La Kontess:ı,,nın önünden geçerlı>rken 
geminin bacasınd:ın hafif bir duman çıktığı 
ıu gördWer. GUvcrtedc, htr gemici dolB.§1 
yordu. Ffter dedi kf: 

- T ekrar arnmnğa lUzum var mı bilmem 7 
Komiser cevap ,•erdi: 
- Zannetmem. Dlln akşam aradık hem 

hareltet niyetinde ı:.ııe olmayan bir vapura 
eaklanmı., olmalarına ihtimal vermiyorum. 

Fitcr derhal Golden İst klUbUne g'f tU. 
Barnett yeminler ederek: 

- Eğer, diyordu, size yalan söyledlmse 
§U anda Allah cıınımı alsın. Bir şey var. 
Belki Smlt ltımu tuklarını d • ıu~u g6 
rerek mahsus yani?§ malQınat verınfıı olabl 
Jft. 

- Sf.z La Konteuaya glttfkJerlnden be., 
ka birteY duymadınız mı 1 

- Duydum. Smlt, gemiye gittikten ııonra 
genç kızla evlenecekti. lspanyalı kaptana, 
kızm pek güzel olduğunu, gemiye geleceRt 
zaman üzerindekilerden bqka bir elb1ııe ol 
mıyacağr için ona htr aandık doluau tuvalet 
aldığını ııöylUyordu. Emin olunuz mösyö 
Fıler ben bUtUn aervetlml bu klUbU almak 
için sartetUm. Smlt denilen herifi zaten 
sevmem. Size bUtUn hakikati nnıatıyorum. 

Fiter, herltln doğru söylediğine kanldi. 
Bu aralık gazeteci Hollıınd geldi. Mis 
HoveU getiren otomobll hakkmda talıkfkat 

yapmıştı. Obomobilln arka.sına bir adamın 
asılmı' olduğu, fkf Uç yerde poll.s tarafmdan 
görUlmP§tU. Bu adamın Savtnl olduğuna 

gUphe yoktu. Fıter: 
- Acaba, dedi, §imdi nerededir! Onu bul 

sak, Mis Hovetl kurtannak kolaylaşır. 
Splk Holland izahat verdi: 

- Bellaml bu sabah Londraya indi. Kapı 
c:ısmdan öğrendfğim.e göre, birkaç gün §a 
toya dörunlyecckmtş. lşln tuhafı, Bellaml 
sekiz senedir bir geceyi olsun dışarda ge 
çlrmemlş. 

SA l'tNt SAHNEDE 

Savlnl için vapur, ve vapura mUteallllt 
lıerşey tamamen yabancı bir '1Cydi. Vakfa 
den1z seyahati etmişti. Fo.knt "La Kontes 
ııa,, gibi bir §1lebfn t.ertfbatını hiç bilmiyor 
du. Savlnf, rıhtıma gelince, otomobilden at 
lamış, biraz llerde beklemJ,,tf. Mis Hovet 
'1J,ebc gittikten sonra, bot bfr sandal bulmU§ 
onunla ve Smlt daha. gelmeden gemiye gel 
mf§tf. Orada güvertede bO§ bJr sandal gö 
rllnce de, hemen içine girip saklanmıştı. 

Savlnf orada, blr müddet dU§llndU. Şimdi ne 
yapacaktı? Şatonun öntınde otomobllln geç 
tlğtnl görünce içcrdc :Mis Hovetı ve ayni 
zamanda polis kıyafetine gfrm1ş olan La 
seyi derhal tanımıştı. 

(Devamı tıar) 

Macera ve aşk romanı -103-

Asabiyetle haykırdı : "Seni şimdi baş kadınıl'1 
ve orada bir erkek odasına götüreceğim 

olduğunu göreceksin ! ,, ._ 
~ tefrikalarm hül&ası: Yalnız beni düşünüyorsun, değil mi? tiyor ... Senin semtine bile~ 
V çüncii Muradın bcı§klulını Safiye Çünkü, bu sözleri bin kere tekrarla. mı emretti. 
Sultan Cl31en Venediklidir, Yütün dın. - Sünbül ... 
ömrünce milletta§larıoo müzaheret Sünbül, teminat verm~i: 
ettiği biitün tarihlerde yazılır. Şim - Tabii yalnız seni seviyorum ..• 
di, padi§ahın gözdesi bir rekabet Yalnız seni düşünüyorum ... 
yü..."'ilnilen onu haber veriyor: - Öyleyse, bundan sonra? 

• • • - Bundan sonra. .• 
- Senin kadınının erkeği ... Hem de 

ne erkek! 
" 

Kontes kendi ihtiyarı haricinde o. 
la.rak ağzından fırlıyan bu sözlerden 
kendi de ürküyordu; fakat, kendini 
tutamıyordu. 

Zira, birkaç saat evvel, Sünbülle 
konuştukları aklına geliyordu. Bu 
kurnaz küçük zenci, onu tenha bir 
yerde bularak demişti ki: 

- Gördün ya b~rma gelenleri gü.. 
relim ... Beni ıslattı ... Beni rezil etti ... 
Az daha ele de verecekti ... Fakat, ka.. 
nmıda nekadar kaynama hassası ol. 
duğwıu biliyorsun •.. Bana, o kadar ya.. 
bancı kadmm yanında, bahusus, öyle 
hikayeler anlatıldığı bir sırada, diz 
oğdunnak, bacak sıktırmak kabil mi-
dir? ... Olacağı buydu işte.. Netekim 
oldu .. . 

Mehcema.1 ona. yalvarmıştı: 
- Fakat, beni seviyorsun, değil mi? 

Yazan: Edgar Rice Burroughs 
Çeviren: A. E. 
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- Bundan sonra. .. 
- Söylesene. .. 
Habeş delikanlısı mahcup olmuş gi. 

bi önüne bakıyordu. İçini çekti. 
- Ah bilme?.Sin, sultanım başıma 

gelenleri. .. 
- Nedir başına gelen? 
- Safiye sultana sen, ~nim erkek 

olduğumu ke.tıdi ağzınla söyledin ya. .. 
Sen o yedi kişinin öldüğü gün, padi. 
şahın yanma gittiğin zaman, başka.
dm, bana tasallQt etti ... Tam mana.si_ 
le tasallut etti, evet... Ve o günden 
sonra da peşimi bırakmıyor... Aklım 
fikrim, daima sende olarak, işi idare 
ediyordum. Fakat şimdi mesele bu ka 
darla da kalmıyor ... Ben, kendimi ta. 
mamiyle sana hasretmek istememe 
rağmen o bunun tamamiyle aksi e
melde." 

- Ne gibi? 
- Yani beni, kendine hasretmek is-

- ... 
Zenci, önüne bakıyordu. J91Slt 
- Sen bunu bana yapa~ J!l !)Si" 

- Ne yapayını, elimde d·eğil--~ 
rediyor ... Onun yalnız belliD1 ~ 
üzerindeki değil, bütün ~u dl 
deki, padişah üzerindeki n ,, 

biliyorsun. .. Bu sebeple nıecbdflllll 
söyle~ o~u yapmıya.... ~ 

- Sunbül ... Fakat, ben--· ~=-~ııd 
ne ki, padişah üzerindeki ııuıur'" 
günden güne artıyor ..• 

Sahte ha.remağası: ~ 

- İnşallah ...• dedi .• Zaten~ ~ 
de ilimidim bwıda... :tnşal~ah getl1"' 
fuz büyUr, Safiye suıtanınkinl ~ 
Ve sen de o zaman ibeni onuıı 
kurtarırsın! t(!U: 

Hakikatte ise şöyle dUşilnUY~11~ 
"- Bu, bir hayali hamdır... .,,pi 

imkanı yok... Çünk'!-1 şın:1di~ ~ 
sa.rayda bin bir tane na!~ . eıJi1' 
bur etmiş ... Bunların hepsi.nl -1 ti 
sultan mağlup etmiş .•. ErgeÇ 

edecektir ... ,, . ,.tf! 
Zeki Habeşli, saray hayatlJlJcU; 

kadınlarının nüfuzunu ve keD ~ 

resi olan Safiye sultannı kU~ ~ 
anlamıştı. Mehccmal'i teselli etJ1l ,ar 
beraber, maksadını a.çık oıarak 
lüyordu. 

Kontes, deli gibi: , " 
- Demek beni bıra.kıyorsun · -

ye sordu. A 
Köyün hilekar gözlü, varnyanııar
da olduğu gabi, törpülennıiş dişli 

şefi, Tarzanı dostça karşıladı 

- Maalesef, muvakkaten a . ol ıf• 
mecbur kalıyorum. .. Ama, ernjl1 f. 
aklını hep sende kalarak··· Ah fJ.;J 

·.,,,.ı.. h . 1 . ' ''Bir er dı:ıa-... m emşıre en.... ,, ttı-
mutlaka kendine hasretmelidir~ 
rini şu kadının aklına nereden 
lar ... Buna çok müteessifiın?... ~ 

Tarzan, i§in böyle yürümiyece· 
ğini anladı ve kendisi yalnız başına 
sahilden yürümeğe başladı. Kayı -
ğm da az geride gelmesini bildirmiş· 
ti. 

Mogambiye lazım olan talimatı 
verdi Akuta da kendisine itaat ettiği 
gibi siyahın sözünü dinlemesini söy· 
ledi. 

- Birkaç gün sonra sizinle bir 
le§irim. Dü§mannn kötü beyazın 
hangi yolu takip ettiğini öğrenmeğe 
gideceğim ... 

T arzan ormana Clalmı§tı. Ak§a
mo doğru, etrafı sağlam çitlerle çev 
rilmiş birkaç kulübe gördü. 

Bir ağaç tepesindeki daldan, ka· 
dmların konuştuklarım ve ayni za • 
manda akşam yemeği için hazırlık r 
lar yaptıklarını gördü. Ağaçtan a· 
şağıya inerek çitin kapısına vardı ve 
misafir edilmesini istedi. 

Vahşiler, yarı çıplak bulunan, hu 
beyaz adamı, şüphe ile karşıladılar. 
Köyün ele başısı, bundan bir hafta 
evvel Rokoff'un büyük bir davar SÜ· 

rüsü ve binlerce savaşçı ile buradan 
geçtiğini bildirdi. Az sonra da Ro -
koff'un bu köyde bir ay kaldığını 
ve yanında yalnız on muharip ol -
duğunu gene ayni safiyetle söyle • 
dil 

Vahşilerin böyle abuk, sabuk 
konuşmalarına, biribirini tutmıyan 
sözlerine alışık olan T arzan, aldırış 
etmedi ve düşmanının izini buldu -
ğuna inandı. 

Uzun uzun soruşturduktan son· 
ra öğrenebildi ki "Rokoff' dan az ön· 
ce, bir erkek, bir kadın ve bir beyaz 
çocukla birçok hamallar buradan geç 
rnişler ve ormanın yabani hayvanla· 
rından korunmak için köyde rnisa· 
fir edilmek de istemişlerdir. 

Bunun üzerine T arzan biraz is-

tirahat etti, biraz da yiyecek aldı, 
sonra köyden çıkıp, yoluna devam 
etti. 

Daima Ugamli ırmağının kıyı· 
sından giderek iki giin sonra daha 
büyük bir köye vardı. Köyün hi· 
lekar gözlü, yamyamlarda olduğu 
gibi, törpülenmiş dişli şefi, T arzam 
dostça karşıladı. 

Çok yorgun olan T arzan, her 
halde buralardan pek de uzakta bu 
lunrnadığına inandığı Rokoffu taki· 
be devamden evvel biraz istirahat 
etmek istedi. Köyün ihtiyar §efi, 
kara sakallı yolcunun daha bir gi.in 
evvel buradan ayrılıp gitmiş oldu
ğunu söyle?i; fakat başka b~r gru· 
pun Rustan evvel buralardan geç· 
rniş olduğunu bilmez gibi görünü· 
yordu. 

T arzan bu adamın biçimine ve 
hareketlerine pek de dikkat etmi
yordu. Yanında hiç bir hediye ge· 
tirmemiş olduğu için yerli şef bu 
yarı çıplak beyaza ehemmiyet veı
mez gibi davranıyordu. T arzan o 
kadar yorgundu ki kendisine göste
rilen kulübeye girer girmez, hemen 
derin bir uykuya daldı. Halbuki bu 
sırada sef iki delikanlıyı yanma al· 
mış hafif bir sesle rnmldanarak on
lara bir takım emirler vermişti. iki 
siyah delikanlı derhal ormanın yo· 
lunu tutmuşlar gözden kaybolmuş
lardı. . .. . 

Şimdi köyde tam ve derin bir 
sessizlik hüküm siirüyordu. Şef hiç 
gürültü yapılmaması için emir ver
miş, Tarzanın uyumakta olduğu 
kulübeye yaklaşılması~ı menetmiş
ti. Misafirin istirahati için, dikkatli 
ve itinalı davranıyormuş gibi bir ha 
li vardı. Aradan iki saat geçti. 
Ugambi ırmağının üstünde birçok 

kanolar göründü ve bunlar hızla a· 
şağıya inerek köyün hizasına gel· 
diler. Şef sanki sözleşilmiş gibi sa
hile inmiş ve bir işaret veriyormuş 
gibi elinde mızrağı ufki olarak tutu
yor ve gözlerini kanolardan ayırmı· 
yordu 

Kanolardaki insanlar, karaya 
atlayınca, hunların arasında, yarım 
düzüne ka'dar beyaz derili adam da 
bulunduğu görüldü ki şefin gönder 
eliği iki delikanlı da bunların arasın
da idi ve en önde giden kara sakal· 
lı bir adamın hepsine kumanda et· 
tiği anlaşılıyordu. 

Kata sakallı adam, boğuk bir 
sesle şefe sordu: 

- Gönderdiğin habercilerin, 
köye geldiğini söyledikleri ak derili 
adam nerede? 

Sivri dişli yerli cevap verdi: 
- işte şurada! Köyde kimseye 

gürülti.i ettirmedim, kimseyi ko -
nuşturmadıın ki uyanmasın ve ge· 
lince onu uykuda bulasın .. Ben bu 
ak derili adamın sana bir kötülük 
yapmak istediğini hiç de sanmıyo· 
rurn. Fakat hana birçok şeyler 
sordu; hep seni bulmak istediğini 
anladım. Adamın kılığı da senin 
bana anlatmış olduğun gibidir. 

- Beni çağırdığına çok iyi et· 
tin. Şimdi onun hesabını görelim 
de, sonra sana vadettiğim tüfeği 
verırım .. 

Köyün baş adamiyle kara sakal· 
h Avrupalı yanyana yiiri.imeğe baş
ladılar. On iki Avrupalı ve yirmi 
yerli savaşçı da kendilerini takip et· 
tiler. Az sonra Tarzanın uyumak· 
ta olduğu kulübeye yaklaşmışlardı. 
Rokoff, derin uykuda olan çıplak, 
yakışıklı ve çok iri gövdeli T arzanı 
gördü. 

(Devamı var) 

t t S .. b··1 belk" bu son ~ ş e un u , ı . . hsP" . 
fünde samimi olabilirdi. Fil 1'°!. 
yalnız Safiyeye inhisar etnıek~,ı. 
b:ışka kadınlarla alakadar. olaJXl 
onun hiç işine gelmiyordu. vsJ1I ~ 

"- Bu, bir zaman böyle de 
01 

f" 
tikten sonra, Havvayı atlattığı~ 
bi, onu da atlatmm ... Zira. anh1~ ha Safiye de Havva ahl8.l<U·· ~ 
onun saray mikyasmdası! ... d!Y' 
şilnüyordu. ,p 

Bu esnada ise zavallı kon~ 
yordu. Sünbülün boynuna 
d u. tJU!ul' 

- Demek artık bu sonutl~f.J 
mamız.... Beni senden al 
Demek onun olacaksın?- ~ 

Hep aklım sende kala.c8:1'"'~ 
hın yanındayken bile senı d 
ğim ... Sünblil ! ... SUnbUl... )OIJ~ 

Kucakla.şıp öptişUrlerkeJ1, 

sordu: rıı1 t}t1' 
- Geceleri daima berabel' 

nıyorsunuz? 

Sün bül: tal' , ' 
- Evet! - dedi .• Beni ya ıf'."" 

smdan ayırmıyor ... Bu sırrııı1 ~ 
başkalfa. biliyor ... Hani SafiY8 ~ 
nm meşhur fedaisi ve sadJk 1/B ,_,, 
O, kapının önünde bekliyor··· ~ft· 
bütün geceyi sultanın odS.Slll~ 
mevc me,ı::bur kalmakla çok . , 
nım... , 

• i • • • • ~ 
İşte, şimdi, üçüncü Sultan of ~ 

afyon dumanları başını sarlı ıı:ı 17it' 
vaziyetteyken ve ona esrarın ~;,,P 
mını kaçırmış bulunurken. ~ 
aklında hep bu yatak odaSI )d: 
Padişaha birdenbire dedi ~ 
- Seni, şimdi başkad.ınJJl ıcel', 

götüreceğim ve orada bır er ' 
ğunu göreceksin!. (IJIJVlll"', 
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---- CÜCENiN AŞKI --

klı Ju~na uzun müddet bu vaziyette kal 
b''. Şıko bu vaziyette ebediyyen kala
ılırdi, çünkü bahtiyardı. 
Fakat, Juana arzusunu tatmin et

Jnişti ve birdenbire bir nevi tiksinti ve 
l?lahcubiyetle yavaş yavaş ayaklannr 
Çekti. 

d' Şiko, beklemediği ve aklına getirme. 
ıgi bu çılgınca saadeti kafi görerek 

~s:ar etmedi. Başını kaldırdı ve prcstiş 
ıçınde onu seyretmeğe başladı. 
lti O zaman, Juananm, - kimbilir bel
b" mernnuniyetinden, belki de mahcu
d 

1
Yet veya pişmanlıktan - yüzü kızar 
r 'Ve ne söyleldiğinin de farkında o1. 

tnadan· . . 
·di - Gördün mü, dedi, dargın değil-

rn. . 

be "ı/ c bunu söylerken öyle tatlı bir te. 
lti ssunııe ona bakıyordu ki, Şiko, çe-
ungen bir tavırla gizlenmiş olan kü

~ k ayağa doğru son bir defa daha u. 
t anar \re oraya bir buse konduı1duktan 
~nra ayağa kalkarak derin bir şük· 
•

11nla: 

~ '":- ~en no iyi bir kızsın Juana, dedi. 
e ıyı kalpli bir kız!... 

b' Juana daha fazla kızardı. Hayır, o 
f ıç de iyi bir kız değildi. Bilakis sok 
ena \re J' 

Jn za ımane bir harekette bulun-
onulhı_: Şiko ona teşekkür edeceğine, 

u doğmeliydi, buna hak etmişti. 
Juana bö" 1 . • • k b' te§cb •. Y ece ıçını yer en. son ır 

idi • bUste ldaha bulunmaktan , ken 
nı alanıadı ve ateşli bir sesle sordu: 
-F . 

tu ransızı öldürmek istediğin doğ-
tnudur? 

Şiko Bank' b 1 b' .b. kız ' ı u sua ır azarmış gı ı, 
ardı ve rnah b' 1 ba .. w tek cu ıyet e şmı one ege 

tasdik ett· 
ı. 

- l'iiçin? 

~e!~ana bunu sorarken, clicenin niha-

- Çünkü seni seviyor ve kıskanı 

yorum. 

Diye cevap vereceğini ümit ediyo~
du, 

Heyhat! Şiko son fırsatı da kaçırmıJ 
tı, çünkü sadece: 

- Bilmemi 

Diye cevap verdi. 
Artık herşey bitmişti. Bu vaziyet kar 

§ısında hiçbir şey beklenilemez ümit 
edilemezdi. Juananm hiddeti son dere

ceyi bulmuştu. Ayaklarını yere vura. 
· rak bütün kuvvetiyle bağırdı: 

- Gene! Bilmem!... bilmem! .. canı-
mı sıktın 1 Öyleyse defol buradan ı .. 
Defol! git!. 

Biraz evvel kendisine gayet iyi mu
amele eden Juananın bu ani hiddeti Şi. 

koyu iyice şaşırtmıştı. Hiçbir şey anla
mıyordu. Nesi vardı? Ona gene ne yap 
tı. . 

Juana, Şikonun yerinden kımıldama
dığını görünce, küçük yumruğunu kal 

.dırdı ve bütün hi<ldet ve kızgınlıkla o. 
na vurarak deli gibi bağırdı: 

- Defol diyorum 1 Duymadın mı2 
Defol! 

Şiko başını önüne eğdi ve yavaşça 
çekildi. Eğer o anda bJşını çevirseydi. 

Juananın gözlerinden akan acı gözyaş· 
tarını görecekti. 

Fakat, Şiko, onun tarafından kovu}. 
duğu zamanlar, geriye dönmeğe, ona 
bakmağa kat'iyyen cesaret etmezdi, 
Kalbinde büyük bir elemle odadan <h 
şanya çıktı. 

Ve sonra, kimbilir? Şiko bu gözyaş. 
larınİ görseydi, bile bunların manasını 
anlayacak mıydı? Hiç şüphe yoktur ki, 
bu gözyaşlarının gene Fransız şöval
yesi için döküldüğünü zannedecekti. 

Halbuki! •.. 
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Fakat Şiko da bu cesaret yotku. Sade. 
ce şunu kekelemek le iktifa etti: 

- Kimseyi sevmiyorum.. Senden 
başka .. Bunu pekala biliyorsun 1 

Evet bunu biliyordu. Fakat bunu 
açıkça söylemesini istiyorJu. Juana 
içinde bir şeyin kırıldığını hissetti. Bir 
aralık, aptal gibi, Şikonun kahraman. 
lığına inanmıştı. Halbuki onda, "seni 
seviyorum 1,, cümlesini söyliyecek cesa. 
ret bile yoktu. Zavallı Juana bilmiyordu 
ki, bu iki kelime en büyük kahramanları 
bile korkutur ve titretir. Zavallı Juana 
bu şeyleri anlamıyordu ve istiyordu ki 
mütemadiyen tahakküm ettiği Şiko bu 
defa, hiç olmazsa, bir saniye ona tahak. 
küm etsin. Fakat bütün imalarına, bü. 
tün gayretine rağmen bunu yaptırama. 
mıştı. Artık sabrı tükenmişti ve anla!dı 

ki, Şiko sadık bir köpek, kendisi için 
canını verecek bir köle kalmağa mah. 
kumdu. 

V Juana ümitsizlik içinde, ona • ma. 
dem ki kendisini kiiçük düşürmek al. 
çalt:nak istiyordu • her zaman olduğu 
gibi küçüklüğünü hissettirmek ve her 
zaman olduğu gibi ayağını öptürmeği 

düşündü. 

Hiddetli, hakim. amirane bir sesle 
bağırdı: 

- Madem ki hiçbir şey bilmiyorsun, 
hiçbir şey söylemiyorsun burada ne işin 
var? Ne istiyorsun? 

- Memnun olup olmadığını sormak 
istiyordum. 

Juana yine amirane bir tavırla sor. 
du: 

- Neden memnun olmamı istiyor. 
sun? 

- Fakat .. Fransızı bulduğum için .. 
Onu buraya getirdiğim için 

Juana, k~dınlara has bir ~ikaktsizli
ğe kapılarak hayret ve kızgınlıkla ba
ğırdı: 

- Fransızdan bana ne? Yoksa aklını 
mr oynatıyorsun? 

Şiko büsbütün şaşırdı ve kekeliyerek: 
- Sen, dedi, bana.. 
- Ne konuşsa na! .. 
- Onu kurtarıp getirmemi söyleldin.. 
- Ben mi? .. Sen muhakkak rüya gör .. 

müşsün? 

Bu beklenilmedik cevap Şikoyu hay. 
retinden dona bıraktı. Hakikaten rüya. 
mı görmüştü? .. Muhakkak ki hayır! Ju. 

ana onunla alay ItU ediyordu? Yoksa 
onu tecrübe mi etmek istiyordu? Kıska. 
mp kıskanmadığını görmek için? Her 
şeyi bilen senyör dö Pardayan bunu za. 

ten söylemişti. Kadın daima kıskanıl. 

masını ister. Evet 1 Demek ki Juana da 
bunu görmek anlamak istiyordu. Saa. 
dete innnılabilir miydi. Hayır! Hayır! 

Şiko rüya görmiyorou. Juana o gece, 
onun gözleri önünde göz yaşr dökmüştü 
Bu göz yaşları Fransız için akıyordu .• 

Şu halde? .. Şiko hiçbir ş~y anlamıyor. 
du. Son derece müteessir olmuş, izzeti 
nefsi kırılmıştı. Buna rağmen. isyan et. 

mek aklına bile gelmiyordu. O Juanaya 
aitti, Juana ona istediğini yapabilirdi. 
o da buna boyun eğmeğe mecburdu. 

Juana göz ucile Şikoya bakıyor, ak. 
lından geçenleri anlıyordu ve onu büs. 
bütün küçültmek, izzeti nefsini kırmak 
ona ıztırap vermek istiyordu. Belki 
böylelikle, mağrur olduğunu bill:liği bı 

genç, nihayet onun da önünde isyan 
e'decek, ona her şeyi açıkça söyliyecektl 

Juananın Şikoyu sevdiğini söylemek 
mübalağalı olur. O, hayatının bir !dö
nüm noktasında bulunuyordu. Şimdi

ye kadar, Şikoya karşı kardeşçe bir 
muhabbet beslediğine samimiyetle i
nanıyordu. Fakat bu muhabbet, zan-

1 
nettiğinden çok daha derin ve kuwet. 
liydi. 
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Bu muhabbeti derin bir aşka tahvil 
etmek için küçük bir haldise katiydi. 
Gene küçük bir hadise bu muhabbetin 
kardeş muhabbetinden ileriye gitme· 
mesine amil olabilirdi. Bu küçük bir 
kıvılcım meıelesiydi. 

tşte tam bu hislerin teıiri altında 

bulunduğu bir sırada kartsıına Parda
yan çıkmıştı. Bu harikulade insan o. 
nun hiniyatı ü:z:erinde biran içinde bil 

yülc bir teılr yapmıştı. Pardayan onun 
nazarmlda tahayyül ettiği bir kahra
mandı. Hislerini tahlil cdemiyecek ka. 
dar masum ve ıaf olduğu için, kendisi· 
ni bu hislerin cereyanına brrakmııtı. 

Pardayanı gördükten sonra, Şikonun 

bütün mahiyeti onun nazarında teces· 
ıüm etmiıti: O bir cüceden başka bir 
ıey değildi 1 Vakia güzeldi, zarifti, onu 

çıldıraııya seviyordu. Fakat ne ide olsa 
bir cüceydi, bu düşünce üzerine, Ju. 
ana Şikonun kendisine kardeşten baş· 
ka bir şey olamıyacağını aklına yerleş· 

tirmişti. Ve böylece gece gündüz, bu 
kuvvetli ve cesur ecnebiyi düşünmeğe 
başlamıştı. tlmitsiz bir vaziyette göz. 

yaşı dökmesi de, sırf intihap ettiği a
damın ölmüş olması ihtimalindendi. 

Fakat, işte, başka birisini seven ka
dına has bir merhametsizlikle, Şikoya 

itirafta bulunurken, zavallı cüce isyan 
etmc!den, ve bütün aşkına rağmen ıstı. 
rabını saklıyarak, ona bir tek sual sor
muştu: Ondan ne bekliyorsun? 

Şiko farkına varmadan, bu sualle Ju
anaya hakikati anlatmıştı. Nitekim, o. 
gittikten sonra, Juana odasında yalnız 
kalmıı ve belki yüzlerce defa bu suali 
kendi kendine sormuştu: Evet 1 Ne 
bckliyebilirdi? Ne ümit edebilirdi? 

O, nihayet bir otelcinin kızıydı. Va· 
kia zengindi. Fakat ne de olsa otelci 1 
O devirlde herşey kan, doğuş ve asalet-

le ölçülürdü. Fakat işte o, zavallı bir 
otelcinin kızı, gözlerini, bir kralın elçi. 
sine, asil bir şövalyeye çevirmişti. Bu 
vaziyet dahilinde ne ümit edebilirdi? 
Şüphesiz ki, hiç bir şey. Bu asil sen
yör, onu hiçbir zaman zevceliğe kabul 
edemezdi. 

Bu düşünceler, onun Pardayana olan 
aşkını bir hayli sarsmıştı ve Pardayan 
onun nazarında, kıymetinden biraz da

ha kaybcldince, Şiko gözlerinde biraz 
daha btiyüyordu. Şimdi zavallı Juana 
iki muhalif hissin tesiri arasında bulu. 
nuyordu: Bir taraftan, onun son, bü-

yük faknt sathi aşki, diğer taraftansa, 
Şikoya karşı olan, eski fakat derin mu
habbeti. Bu hislerden hangisi galip gc. 
k--':ti? 

İşte tam bu sırada Pardayan gene 
meydana çıkmıştı. Vakia Juana onu 
gördilğilne son cerece sevinmişti. Fa
kat bu defa ıcla, Şiko onun nazarında 

tekrar küçülmüş. kıymetinden bir hay-

li kaybetmisti. Juana, Şikonun kendi. 
sini feda etmesine ve y:::-ini ba"k"sına 
bırakmasına s~n derece kızmıştı. Şiko 
aşkını sonuna kadar müdafaa et-eli, 

onu kıskanmalıydı. Mademki bunu 
yapmamıştı, demek ki sevmiyordu. Ju
nna sırf bu düşüncelerin tesiri nlt nda 
Şikoyu fena bir tarzda l:=:rrılnmıştı. 

Halbuki. işte, bir'.ienbire Pardrıyan 

cücenin kendisini büyük bir cesaret 
ve kahramanlıkla müdafaa ettiğini ve 
hatta onu öldürmek istediğini anlattı. 
Şiko biran içinde gene, Ju~ınanın naza
rında eski mevkiini aldı. Ne diye h:ı. 

yalle uğraşacaktı? Kim bilir belki de 
h:ıkiki s:ıadet burad"'ydı? Bu fırsatı 

k"'cırmak bir çılgınlıktı. işte, Juanay· 
la Şikonun ba~b:ışa kalmalarını Jun,,a
nın bu düşünceleri tevlit etmişti. Şi. 

konun artık içini dökmesi herşeyi itirat 
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etmesi lazımdı. Fakat işte, juana, ge· 
ne onun müthiş mahcubiyetile karşıla· 
şıyordu ve 1:ayriihtiyari aklı gene Par. 
dayana gidiyordu. Hiç şüphe yoktur ki 
Pardayan bu kadar sıkılganlık göster
miye:ek, kendisini bu kadar düşürmi

yecekti. Bu düşünce, genç kızın hid. 
detini büsbütün arttırıyor ve onda, Şi
koyu büsbütün alçaltmak, i:ı:zeti nefsi 
ni kırmak, hırpalamak arzusunu uyan. 
dmyor!du. 

Şiko, bu tahammülstiz sıkılganhğm
dan kurtulacağı yerde, uzun bir silkGt· 
t an sonra başını e~di ve ayni mahcup 
tavırla mırıldandı: 

- Benden ne istedinse onu yaptım 
ve bunu nasıl yaptığımı bir Allah bi. 
lir 1 Bana niçin kızıyorsun? 

işte, Juana ondan ba ka söder bek
lerken, Şiko ancak bu cümleyle iktifa 
ediyordu. Demek ki Şiko bir erkek de
ğildi ve ebediyyen çocuk kalacaktı. 

Bir erkek gibi konu§masına imkan yok 
tu! Ve Juananın htddeti büsbütün art. 
tı. Onu bir köpek gibi ayaklarının al
tında süründürmek onu hırpalamak, 

izezti nefsini kırmak arzusu büsbütün 
şiddetJ,.!ldi. 

Bu arzusunu derhal yerine getirmek 
iç:n, sesini tathhıştırdı ve: 

- Fakat ben kızmadım ki, dedi. 

- Doğru mu söylüyorsun? 
jlli!na onu çıldırtan bir tebessümle 

ytiztine baktı: 
- Ben de kızgın bir hal mi var? de 

di. 
Ve taburenin üzerinıde duran küçük 

ayaklarını manalı bir tavırla sallamağa 
başladı ve sonra sağ ayağını sinirli bir 
hareketle onun yüzüne doğru uzattı ve 
Şikonun yiizüne bakt1. ş:ko bunun ma. 
nasını anlamıştı ve dudaklannın ya
nında gidip gelen bu küçtik ve zarif a 

yafı yakalayıp öpmek arzusu büı;bütün 
§İddetleniyordu. Juananın yüzüne bak: 
tı: Genç kı:z gülümsüyordu. Dernek kı 
kızmamıştı. .. .. 

Ş'k d' l . .. ·ne roktU O zaman ı o ız en uzerı ıı 

ve ayaklarına sanldı. 
Juana, zafer, sevinç ve biraz da ~er• 

hamctle dolu bir tarda gillümsedı. 
1. or ve 

Küçük ayak hali gidip ge ıy ..• 
.. "ne su 

bu ıeyri esnasında Şikonun yuzu ~ 
rünüyordu. Zavallı cüce herşeye r~u· 

.. ~ t deı:niyor • men onu opmege cesare e 
Bunun için bile emir bekliyordu. Ul 

Fakat, nihayet, bu arzuya taharJ1t'll le 

d. b" .. t. . toplayarıı edeme ı ve utun cesare ını 
ve merhamet dilenir gibi sordu: 

- Mademki kızmadın. Müsaade e• 

d .. ' er mısın... • edf· 
Zavallı cü::e cürnlcıini bltireın .,e 

Ayağın altı tabanı afzını Jcapat.tı 1'-o 

sinirli hareketlerle yUzUnil gözUnil 
0 

~amağa ba§ladı. bl· 
Şiko bütiln masumiyet ve mahtUıa• 

yetine rağmen bu defa hakikati an 
•• ü1c ... 

mıştr. Çılgın bir sevinçle bu kuÇ.. b't 
yağa sarıldı ve her tarafını öpmege 
ladı. ,,,, 

k'lıneıı. 
Ayak ya va§ ya va§ geri çe 1 k onıS 

başlamııtr. Cüce kafasını uzatara 

takip etti. Jib' 
Zalim Juananın istediği de g~ı.ı. 

buydu, çünkü ayağı birldenbire d ....... 
.bi teır-~ 

O zaman Juana zafer dolu r ırd1 .,, 
sümle ~teki ayağını hafilçe kald yd\lo 
küçük kölesinin ba§I Uzerine 1cO 

Sanki: bit i~ 
- Mademki, bundan batka Jel.., 

yaramıyorsun, fU halde dalın• aya ııet 
nmın altında sürüneceksin 1 sana ı;rıan ! 
zaman tahc:kküm edeceğim, her ~ 
Çünkü sen bana o.it bir §eyıinl 

Demek istiyordu, 
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'l'tamvay, Tren, vapur, sinema ve mektep gibi 
Qb• kalabalık yerlerde başkalarından -

~ ~ıP, NEZLE, DiFTERi. KIZIL 1 
ltlikroplan ağız ve boğaz yoliyle 

il~ giren 
haatalıklar kapmamak için 

~k~idoı 
$~\::uz. Akridol ağız ve 
"""t~ \te ~ Plardan temizlediği gi · 

t~ıncik iltihaplarını da pc 
lJ · Her eczanede bulunuı. 

llul'iik fak kutusu 35 
.....,~ısu 70 kuruştur. 

Belıer metresine biçilen ederi 3fı 1 

kuruş olan 200000 metre minder kt· 
lıflığı bez kapalı zarfla alınacaktır· I 
Şartnamesinin 380 kuruıa almak 

ve örneğini görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra Komisyona gel · ı 
meleri ilk teminat mıktan 5050 lira· ' 

drr. ihalesi 9 / 3/ 937 sah günü saat 

15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikalarla temi 

nallarını teklif mektuplariyle birlikte 

ihale saatinden en az bir saat evvel 

Aılkarada M. M. Vekaleti Satmalma 

komisyonuna vermeleri. (618) 
(1015) 

Beher metresine biçilen ederi 
285 kurut olan seksen ilS 85 bin 

metre kı~hk elbiselik lnunaş kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmu§tur. lha • 

lesi 5 mart 937 cuma günü saat 15 

dedir. llk teminat 13362 lira 50 Jru. 
ruştur. Şartnamesi 1212 kurup M. 

M. Veknleti Satmalma komisyonun • 

dan alınır. Eksiltmiye girecekler ka • 

nuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektupları • 

m ihale saatinden en az bir saat evvel 

Ankarada M. M. Vekaleti Satmalma 
komisyonuna vermeleri. ( 605) 

(904) 

Senelik muhammen kirası 18 li 
ra "';;lan Kapalıçaf!ıda Duvrik sokağın· 
da 21 No. h dükkan 938 ve 939 sene 
leri mayıs sonuna kadar kiraya veril 

mek üzere açık arttımuya konulml;lş

tur. Şarbıamesi Levaznn Müdürlüğü 

nde görülebilir. istekli olanlar 1 lira 
135 kuruşluk ilk teminat mektup veya 

makbuzu ile 2/ 3 / 937 salı günü saat 

14 de Daimi Encümende bulunmalıd 

ı rrlar. "1,, ( 959) 
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SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISINDA Pi PO PAZARI 

LFA- AVAL 
Krema Makinaları 

Dünyadn mevcut makinelerden en emniyetle 
kullanabileceğiniz yegane markadır. 

Satış qeri ~ 
Camcan Ticaret Evi. Mahmudiye caddesi 61 

GALATA - IST AN BUL 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Erkekler dahi ••• 

Güzel ve sağlam dişlere malılc oımalıdırl:ır-.ı 
Çunki, midclerinın selameti, dışlerinın mukem· 
meliyetinc t:ıbidır. Mukcmmcl ve sağlam dış• 
lcre malik olmak içın mutlak:ı Dentol diş suyu 
ve macunu kullanını:ı. Pasteur'un tedlcıkı fenni· 
yesi dairesinde istihzar edilen Dentol diş suyu 
ve macunu gayet ant iseplik ve nefıs lcolculu 
olmakla tütun içenlere şayanı tavsiyedir. tur 

OENTOL diş suyu ve macunu, dış etlerini 
kuvvctlendırır. Nefesi tasfiye ve dısleri hus· 
nu muhafua etliği gibi dişlere parlak bır 
beyazlık verır. Dentol bütün purfumori· 
lcrle eczancrcrdc satılır. 

Her yerde DANTOL isteyiniz. 
Eczanelerle Parfümörilr.rde satılır. 

~---~~ ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--·····················-....................................... -......................................... _ ... _ ..... _ 
İr ................... ·-···············-·······················································--............... -
g Istanbul Tramvay Şirketi .. 

il :: .. 
H 

21 !kincikanun 1911 tarihli eartnrunenin 14 üncU maddesine göre 

• A 

A 
~~ 1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda 
H aşağıdaki tarife ler tatbik olunacaktır. 

· il 
Birinci mevki İkinci mevki 
Nakliye ve Köprü 

resimleri dahil 
:: 

~~ 1-2 kıta Kur~ş 50 n:~ 50 

g 3-7 " 7 75 5 50 

~~ Subaylar 1-7 ,, 5 50 3 25 •ı 
:: ,, ( karne) 1-7 ,, 4 25 -~! .. 
:: Askerler, asker malulleri.. • ı .. • 1-7 ,, 4 25 2 -:: 
:: t• 
i~ Askerler (karne) 1-7 ,, 1 50 i~ 
i=.:~=: İlk, orta ve lise mektepleri talebeleri. i! 

(Ayni arabada evden mektebe ve rnek. :: 
te te k d ) 4 25 2 :: 

=:·:.i:: p n eve a ar :: 
Yüksek mektep ve Üniversite talebe- ii 

i.~. leri. (Ayni arabada yapılan tekmil se- ğ 
yahatlcr için) 4 25 2 :ı 

:: i! 5: ::::::: ::: : : : : : :: :: ::::::::::::::: :: : : : :::;:::: ::: ::: : ::: ::::! =:::::: ::: :::::: :: ::::::::::: :: : ::::: :::::: ::: : ::::::: :: 

Diş Doktoru 

Göz Hekimi (l:1J iğ) <e ~ t01 o ç <e ır 
4.500.000-
8.6~3.611.49 

325.72J.762.84 
Jakonto na4<11 ,Ytade O 1-2 - Alt?L UseriM &Yt.ıuı yUzdt i l"'.ı& 

j Or. Sükrü Ertan 
ı------ ı Cağaloğlu Nurucsmaniye cad. Nl• l il 
32"'. 

7 

~3. lfü. 

84 

j\i••( C•a•ğ•a•lo•ğ•l•u•Ec-za•n•c•si•y•aru•n•d•a•) •• Telefon. 22566 

Cumartesinden maada hergün 
hastalarnı kabul eder. 

Edirnelrnpı, Karagilınrük Tramvay, 
Durağı No. 95· 

• 



Bir teki bir h • 
zıne 

Koca MlYls~afaıpaşaı ~a selbze 
nason saıtoDoır? 

Evvelki gUnktl sayımızda 1lç muharririmizin otomobille yoplıl.lnrı bir gezinti esna:•mılıı, 

ırurl&rıı. yakm mahallelerdeki pazarlarda sebzelerin çamurlnr ve plıılıl:lcr nrasmda yıı.yı:ı ola. 
rak satıldıklarını yazml§tık. Yuk arda.ki resim bu lddlnmızı !aba t etmektedir. 

... -- .. -.. -- -~ ..... -1 .... ~-r."'!'lf-r"I •~ 
~ J - . --· 

AMPUL - -
PARASINOAN TASARRUF 
ET MEK MANASIZD I R 

ış ı Gı UCUZA 
MAL ETMELiDi R -- --· -· ---~~ 

~ 

DAHA AZ CERYAN SARFİLE 
DAHA PARLAK !ŞIK VERiR 

Türkiyede umumi Mümessilliği: 

Helios Müessesa ı. 
lstanbul · Galata, Voyvada Cad. Ne. 124 • 126 · 128 (yeni binasında ) 

iLAN 
llkmektep tahsilini bilirmiş, orta 

mektepte iki sene o!rnmuş bir bayan 
validesiyle birlikte apartıman kapıcı. 

lığına tnliptir. Devren de o' :m olabilir. 
Adres: Aksaray, Horhor caddesi 
Akarca sokak Karadeniz mensu
cat fabrikası karşısında No. 13 

lngiliz krallığı tacları ve asaları 
Resmimiz, önUmUzdcld ıı.ylar lçlnde Londrada tac 
giyme merasiminde Kral Altıncı Corcla valide krall 
çe Marinln gfyecekleıi taclardan bazılıı.rını göster
mektedir. Taçlan en naulıle taşlar sllslemektedlr. 
Bıı ylizdcn bir tıı.nesl bUe mUthl§ bir 11ervet sayıla• 
bilir. 

l - Kraliçe Mıırinin hundan evvel 1911 deki 
merasim csnasınrta giydiği tacı. Meşhur "KO.hi Nur., 
elması ta.cm ön tanı.fınll konmuştur. 2 - Kralrn par 
lı'l.mf'ntonun açılışında giydi~ imparatorluk tacıdır. 

Bu taç 1838 uen katmış olup kraliçe Viktoryanm 
§ahsına altU. "Kulllnıı.n,, adını ta.~ııyan meşhur elmı:. 
sın yan.sile sUsUlenmlşUr. 3 - Mukadde~ Edvnrdm. 
ikinci Şarlln tacını modPI alarak kendine yapUrdığı 
tac. 4 - Altıncı Corcun giyeceği. Hlndi3tan impara· 
torluğu tacı. 5 - Prens dö Galin tacı • 

Aşa~ıda.kl reıılrnlerdc tac glyıne merasiminde 
kullanılacak kılıçlarla hUlcUm<larl:l;: kUrclerlnl GÖ' • 
termektedlr. EskJdcn, muuı!!cr Giyomun zevcesi 
krıı.llçe Mar1 tarafından l;:ullanılmıştır. Sağda: "Kul• 
!inan,, elmasının diğer parçn.si!e sUslenmiş olan as~
nm Ust kmmı ve Uç dcYlet kılıcı: 'Şamrok., hak Ye 
adalet kılıcı ve "adalet \'e hUkUmranlık kılıcı,,. 

lstanbuhm Piza kulesi 
Slllvrikıı.pı clvannclakl meşhur Jieklm Ali paı:n camii - ki tam mnnnsile tarihi bir eser
dir - tnmlre muhtaç bir haldedir. Medresenin sıılcaflndekl kur unları fırtına ııökUp kaı. 
dırmış. Allah vere de nçıkgöziln biri ıışırma.'!a. Minaresine ~elince .. Fazla dikkate !Uzum 
yok. Şöyle bir hıı.kıncn anlnşılryor ltl şerefe ile alem ara ınd:ıkl lıısım sola doğru me) ıet 
rnlştlr. lld Uç gUn ewel yaptığımız bir tashih hııtasmı da bu vcdleden istifade ederek dil· 
zeltellm: 

Arknde.,ımız En.cınrl Billcndln iki ırl\n en-el balısctuı;-ı rnl!l'l.re•I l~rl Cl\ml de gene Hckl n 
Ali paşa camlidir. Dınutpaşa değll. 

75 ı. b" . 1 ' , ~ ·rQya ır ınc.~ ıJ~ ı.;ı 

İnek bal•ıtı r,ördün'lz mn'? C"orrıe11nlzse ı,tc r mi .. Bu 1 ıı: le İn tıt " ~ye A\l'~~.ı.ıa\ya 
dan getirilmiştir. Daşında, bılcliğlınlz inekleri.ıkiııo bcnzlycn iki bv! u:.ıtu vnrJır. Bu bal·~· 

75 liraya salın nlınmı§tır. 

______ ___,/ 

? • 

Kediniz 
güzel mi~' 

Bununla _n~ dıit 
isted ı gırn 

yakın~~~i r1~ 
öğrenece~ 


