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Belçikada seferberlik! 
Hitler dün yine bir nutuk söyledi 
Demokrat memleketlere 
ve Milletler Cemiyetine 

hücum etti 
ita/gaga tekrar teşekkür ediyor ve diyor ki: 

~usolini; senin bu hareketini hiç unutmıyacağım ......__ ... 

Kanunlanmızm 1 ~ · ~ ,U'ı 
dili !J!Ff:~ ~~ 

A!'a61ra Büyilk Millet Meclisinde 
Gtı ınescJcsl ehemmiyetli münakaşa 
konusu olur. Hafta itinde icar Te is
ıa~ .. konturatlan ile fcraf: ve intl
~ flmJhaberleriniu \'e nüfus hüd
::ı cUzdanlnrınm bedeli mukabllln-

latılması hakJ..-ındald kanonun 

"bakeresl sırasında gene bn bahis j 
~~- Gevher Etill'nin bir teklifi ile 
-celendl. Sayın Çıınııkkalo Saylan 
~Unlnrımızm temiz türkçc ile çık· 
~ndald lüzum ve faydayı izah et· 1 
~n sonra milzakore menııu olıuı.J 
u--nın gözctttftt maksadı değiş· -- -Bitler Vi yanaya girer1:cn... ~ 

Bedin, 18 (Hususi) - B. Hitler, bu- da izahat vermek için topladığını söyle-
giln Rayhstag'ın toplantısı münasebeti- miş, Sardaki ve A vusturyadaki Alman-
la bir nutuk söylemiştir. larm bugün hakikat olan davalarına ila

Alman devlet rel51 nutkuna başlar - ret etmig, demokrat memleketler bal -
ken mebusları bugUn buraya ehemmiye- kmm zihniyetine karşı hücumlarda bu-
tini takdir ettikleri bir mc~ele hakkın- (Sonu: Bcı.6 ri 4) 

lngiltere Italya 

Bazı kıtalar 
hareket etti ! 

Milli müdafaa nazırhğı yalnız 
talim yapıldığını söylüyor 

Brlikscl, 18 (A.A.) - Bazı kıtaatm ( 
harekatı dolayıslyle diln gece ve bu sa
bah birçok §ayialar deveran elmi§ bu 
harekat hakiki bir seferberlik gibi gös
terilmek istenllmi§tir. 

'Milıt mUdafaa nazm, bu husus hakkın
da aşağıdaki tebliği ner;ırotmiştir; 

Seferberliğe ait hiç bir tedbir ne a
lınırll3 ne de derpiş edilmiştir. Yapıl

makta olan talimler normal talimlerdir. 
Yedinci fırka, kampa çağmlacağı Uç ay-

---.. ....... ------------------· 
Atatürk'le 
iran Şahı 
arasında 

Teati olunan 
telgraflar 

dan daha fazla bir zaman evvel haber * 
verilmiB olan ihtiyat fırkasıdır. Hiç bir 
krtada hinler ilga edilmi§ değildir. 

Ankara,, 18 (A.A.) - Ala Hazreti 
Humayn :fıcza Şah Pahlevinin veli .. 
detinin altmışıncı yıl dönümü müna .. 
sebetile ReisicUmhur Atatürk ile Ma
jeste Reza Şah arasında aşağıdaki tel. 
graflar teati olunmuştur: 

Litvanya 
Leh ültimato

mundaki esasları 

kabul etti 
Paıis, 18 (Hususi) - Litvanya, 

Lehlstanm, ültimatomunda. ileri sür -
dUğU şarların hepsini kabul etmiştir. 

Bu suretle, meselenin kapandığı, 

h:ç değilse aradaki gerginliğin kal -
nuyacağı mnnediliyor. 

Lehistanın 48 saat mühlet koyarak 
(Sonu Sa 6 SU 5) 

Hatay 

AM Ha::rcti Hıımayün Reza Şa1i. 
Pahlevi, . 

Şahin§ahı lran Tahran 
Vc'ladeti §ahanc'/erinin altm""ncs 

Yıldönllmü münascbctilc en 8Gmimi 
tcbri7dcrimi arzct11Wkte>ı çok haz 
duymaktayım. Yüksek ve f cyizli ida-. 
tt1cri ciltında do$t ve 'kom§u lra.n dev
letinin gUndcn güne artan inkifafım 
görmekle bahtiyan.m. Bu vesile t~ 
zati biradcranelcrine u...-un ömür ve 
scıadeflcr diler ve karde§ Iran mille -
tinin Tef ahı hak1..;,nda 'halisane tcmen. 
nilcrimi tekrar cy'lerim. 

K. Atatürk 
Türkiye Reisicümhuru 

Ekselans Kemal Atatürk 
Ankara' 

l'llıe7ecck surette nçık tUrkçe kcli
~~rle irade edilmiş yeni bir şekli· 
~~=l'dt. Rnnun üzerine bütçe encü
~ lll&7.bnta mulıarrlrJ Raif Hn
~enb söz aldı. Bay Ziya Gev
> n tek.JUi üzerine bir diyeceği 
'tttO'Jc. ise do kanunların iiztlirkçe ol· 
'--,. arzusu ile mecliste yapılan ha· 
ti değlşfklJklcrin bazan mana dcf:l
l kıı~ınt mucip olması tclılikcsi bu· 
-:duğiın" işaret ederek bu yolcla 
~ 11.ıni bir usul tutulmasını, bunun 

hlr mütchııssıs komisyon ayrıl
~·· meclJso ıgclecek JAyihaların 
~ evvel orada elli bakımından 
~kile olunmasını istedi. ?fotkcde 
~ Gevherin teklif ettiği şekil dik· 
hçt alınarak bir (lcfa daha gözden 
~ lilınek üzere bütçe encümenine 

•ı k İ k Se-:lm nizamnamesi 
1 e ODUŞ U ça... Noktai nazan-

Veladetimin yıld<lnümü münaoobe· 
tile gönderilmiş olan muhabbctamiz 
tebrik telgraflarını büyük bir sevinç 
ve minnetle aldım. Bilmukabele zati 
devletlerinin saadet ve selametlerini 
dost ve komşu Türkiye devletinin hi .. · 
mnye ve irşadlarmız altında yüksel •' 
mesini ansamim temenni eylerim. T 

Alnıanya uzaklaşıyor! mız kabul edildi 
_..ldt. 

~•ldkat halde scnclcrdcnberl dil 
elcsı ilzerlnde devam eden ilmi 

""'tırnial1ır Güneş Dil Teorisi ile 
~lı: aydınlık blr devreye girmiştir. 
)' 1': DlU Araştırma Kurumu muay
h~Q Prensipler dııircslndo <lllimizi 
~ I' taraftan tasflycyc, d.Jğcr taraf
ı 11 !loksanlarını tamamlamağa ça. 

lngiliz Başvekili karışık işlere 
karışmamak niyetinde 

1'SIJ• 
r or. Bu arııcln bir takım ilim \ 'C 
erı • 

ltı tctinııe~ dcğiŞlyor. HattA es· 
it-. terfırilcr mektep kitaplarından çı
"1 >·9r, )'erine yeni knbul eclllcn tc· 
ı_ llıJ.e.,. ge~Jyor. DH sn.hasında baş
.:•rı bu hareket memleketin kliltür 
~ f1ttınc1a büyük bir lnkılA.p ile nJ-

t~t bulacaktır. 
~"hfl olarak Atatürk inkılApları· 
'"lt hemen hepsinde Büyük Önderin 
) "Stndan hlr kıl kadar ayrılma. 
"ı nul'ilk Millet l\feclisi büyük kül-
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Paris, 18 (Hususi) - Romadan ve. 
rilen malıimata göre, İngiliz - İt.al -
yan görüşmeleri devam etmektedir. 
İngiliz elçisi B. Rırt İtalyan Harici

ye nazırı Kont Ç;lno ile bir çok gö -
rüşmelerde bulunmuştur. 

Bura siyasi mehafilinin fikrine gö. 
re, İngilterenin bir taraftan Alman -
ya, diğer taraftan ·İtalya ile müzake-

relere girişerek, aralarına Fransa ile 
Lehistanı da alıp bir beşler misakı 

yapmak fikri artık pek muvaffak o.,. 

lacak gibi görülooüyor. 
Çünkü, İtalya ile İngiltere müza _ 

kereye girişince Almanya uzaklaş -
maktadır. Netekim, İngiliz - Alman 

müzakereleri "iş'arı ahire kadar,, ta. 
lik edilmiştir... ı 

Londra, 18 Röyter tebliğ ediyor: 

.........._ (Sonu sa. 6, su 5) (Sonu Sa. 6, Sü 3) 

--------~-----------~---------~-------~~~~----

kursa devam eden 
ltıuallimlere maaş 

··-
'1aarif Vekili bunun esasen 
düşünüldüğünü söyledi 

(Ya..mı 6 noı 8rıy/Gmt2Jtlil) 

. ......................... -...__, ____ _ 
Atatürk'ün 
hayatına ait 
çok kıymetli 

iki hatıra 
Türk Tarih Kurumu tarafından Uç 

ayda bir ner;ıredllen ve her sayısında 
değerli makaleleri ihtiva eden Bel-

leten'in son 3 ve 4 numaralı sayıla
rmm çıktığını okuyuculanmıza dün 
bildirmiştik. 

Çok gilzel bir kapak içinde orijinal 1 
ve güzel resimlerle kıymetli vesika
lıırı ihtiva eden Belletenin bu sayı- i 
smda Türk Tarih Kurumu Asbqka- 1 
nı Profes5r Bay:ı.n Afetin Atatürk'ün 1 
hayatına dair "Mukaddes tabanca,, 

1 

başlığını ta.sıyan bir yamı ile }ine 
Atatilrk'Un hay:ıtma ait Hllsrev Sa-

mi Ktzıldoğan ''Vatan ve Hilrriyet, 

İttihat ve Terakki,, adlı kıymetli ı 
makalesi bulunmaktadır. Bu yazılan 

Belleten sayıfalarmdan aynen ala-~ 
rak okuyucularrimza bugün ikinci sa-

.. ~=~:.:::~~::.:._ .................. . 

Reza. Şah Pahlevf 

(jüntedn peşinden : 

Uçak hastahane 
Yukarıda resmini gördüğünüz uçak hnrp meydanlarında kullan· 

mak için yapılmıştır. Fakat bombardıman yaparak düşman saflarına 
ölilm. saçmak için değil, bombardıman uçaklnrının yaraladıkları as
kerleri ölümden kurtarmak için 1ngiltcro kızılhaç cemlyctl tarafından 
son sistem Aletlerle teçhiz edilerek bir uçnk hnstahnne şekline ko
nulmuştur. Uçağın gövdesi Uzcrlndcld kızılhaç işareti bunu açıkça 
gösterlror. t 

Böyle bir uçnk hastahanenin kaçn mal olduğunu bilmeyonız. Fa.o 
kat bizim gibi nakliye zorlukları büyük olan menılcketlerdo gerek 
harp zamanlarında ve gerek sulh zamn.nlarındn dn işo yarayacalm:r, 
bilhassa Doğu vllAyctleri gibi doktordan TO sağlık müesseselerinden 
mahrum J'~rlerde hastalar için bir bızır gibi hizmet edeceilnl dltl
ntlyoruz. Onun için bu kurtarıcı sağlık vnsıtasma :Kızılay OedJetıl .. 
nin ol~nju kadar biiJdimetln <le _a.l&kadar olmasmı anu ecıl,__ 
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Vatan ve hürriyet 
ittihat ve terakki 

YAZAN: Hüsrev Samı 
- TUrk tarih. kıınımu A.!b~kant l 

fJT0/68ör bayan Af ete -
TUrk Tarih Kurumunun l ' nisan 1937 

tarihti ıklnci sayılı Belleten;nde (Ata· 
ti.irkil dinlerken) baılığı altında vadı 
tınız kiymetJi ve aamimf yazıyı oltu· 
dum. Harbiye mektebinden e•kanıhaq> 
~Uzbaııaı olarak çıkan Must~fa Ken.ı 
J'n Şamdaki menfasındı geçen 11ıkert 
bir macerayı anlattıktan sonra kısaca 

(VATAN YE HÜRRİYET) cem:yeti
n.ın Atatürk tarafından nerede: ve nasıl 
luruldugunu hik5ye ediyorsunuz. 

'Bu yazılar şimdiye kadar meçhul ka· 
lan tariht bir hakikati aydını .. ttı. Bu i· 
tibarla Türk tarihine yeni bir nazine ka 
randırdığmızdan dolayı aizi candan 
tebrik ~erim. 

Yazınınzın sonunda "Evrensel ve ta· 
rihiğ işi 1908 inkılabının esasını Şam 
da Dr. Mustafanın evinde aramak la· 
sımdır" ctlmles:yle bitiriyorsunuı. 

Muıtafa Kemalin bu büyük eıerin! 
memlekete nasıl yaydığını ve ı 908 in· 
lıllbma ne suretle milessir olduğunu 
her safhasında yaıamıı bir adam sıfa· 
tiyle ben de söyliyeceğim. Bayan Afet 
ın~ mesut fırsatı bana verdiğiuizden dQ
Jayı aize teşeJt,Jr ederim. 
Şamda Dr. Mustafanın evinde Ata· 

tUrkün kurduğu "VATAN ve HÜR· 
RlYET" cemiyeti o havalide intişara 

hşlamıştt. Ancak bu bliyük eseri bU· 
tün memlekete yaymak. teşkilatlandır· 
mak lazımdı. Artık onun muazzam de· 
hı kuv"eti, taşacak yeni sahalar arıyor
du. Sultanın zulüm ve istibdadına kar
tı memleket ve milleti kurtarmak za· 
manınQl geld' ğine katiyetle inanmıştı. 
Bu inanıı. bu ateşin UlkU, bütün mev
cudiyetini sarmııtr. 
Şım veSuriye onun dilıünd;..iğü geniş ih 

tJJll ve inkıJ~-:> hareketlerine üssillharc),<e 

eıl~mazdı. Kendtsine en IT'.Usaid muhit 
yabancı unsurların :ftirak. surişleri için· 
de kaynaıan (Makedonva) Wi. Hm1 de 
oracla mektep f\ayatındanbm sevdi~i. 
itima4 ettiği ylizlert.:e fedakAr zabit 
.nkadaşlan da vardı. B\lnlar şurişçi un
•~rbrla Makedonvanın yeşil ve zenJ?:n 
ovalarında, .ormanlı ve kartı dağlarında 
maksatsız çarpışıyorlardı. O:ada yakın 
tehlikeyi anli!mış olan Türk \..fitlest da 
b:a uyanık, daha olf{un idi. Hemen kara

nnı verdi: Makedonyaya ge~mek .•• 
Fakat Mustafa Kemal Şamda hilr ve 

rerbest değildi. Oraya silrilfmüş her 
dakika nezaret ve tecessüs altrncla bu
lunuyordu. Bu şartlar i;ind~ b:Jvi\k e
merni nasıl tahakkuk ettirecekti? tıte 
be kördüğümU çözmek lbımdı. 

Mustafa Kemal iç:n bu hayatta mUş
kOl ve gayri mUmkUn yoktur. Bir kere 
karar verdikten sonra o şev mutlaka 
•e b~hemehal olmalıdır ve otur. 

Makedonyaya geçmek lç"n bin alma 
nya mazeret dermeyan et:nek rarurf 
bir mecburiyetti. Fakat Mustafa Kema· 
it ldm •e ne ce11retle iz1n vl"reb:tirdi? 
ltn meıru mueretleri bite k:ıbul edile-
1nerdi. Bu vaziyet ~arııısınd1 Mustafa 
Xemıl kendisine has olan karannı ver-
4'1: izin almadan gitmek. Bu hareket 
firar etmek demekti. Ruhunun bu =ık is
'Pn ate§iyle Akdeniz kıyısına in,.i. O
ndan ilk vanurla Akdenizin dalğalı en· 

rfnlerine a,çt!dı. 

Muıtafa Kemalfn Yunanlstandan 
yazdığı bir telgraf arkada1ları arasmda 
hemen şayi olmuştu. Bu telgraf kendi 
tınrf ırkadaşlarmdan Erklnıharp yUz· 
başm SelSnikU Ahmet TevOke(l) hi
taben yaztlmrıtı. 

ret ve dehayı ilk keşfed~n bir yanve· 
!akarı idi. Yüksek bir halk hatibi olan 
Omer Naci, Mustafa Kemalden sonra 
ordu ve memleket iç:nde pek çok sevi· 
ic-n bir zattı. O gece Naci ile buluştu· 
ıır. UçUnı.:ü ordu mıntakasında da (VA 
TAN ve HÜRRİYET) cemiyetinin teJ· 
.c:iline karar verdiler. 

Ertesi gün Naci Lembet'teki topçu 
ınşlasına geldi. Bana Mustafa Kemalin 
t;tidiğini söyliyerek bu akşam Selcinik 
Asker: RUştiyesi muallimlerinden Bur
salı Hakkı Bahanın evi.:ıe mühim bir 
Mse>clenin milzakeresi için gideceği 

rtedi. Hiç unutmam o taşkın •;e ateşin 
·ı.,hlu Naci ft:vkalade hir heyecan iç:n
Jt sarsılıyor, hiçbir yerde oturamıyor· 
gecen!n hulullinü sabırsızlıkla bckli
yr.rdu. Naı.:iye bu mühim içtın::aın mev
zııunu sordukça açık söylemiyc.r, yalnız 

..:mitler·mizin tahakkuk) etmek ü.::ere 
?!duğunu söylemekle iktıfa ediyordu. 
• '·şam olnıuştu. Muayyen 'acıttc Hak
ırı Bahanın Kule kahvelerine ~iden yol 
iJ?.erindeki erine karanlıkta girdik. 
~ akkı Baha yeni evlenmiş bulunuyor· 

B. Hmev Sam• 

~J. euzel dö§enm#=ş bir gelin odasm.da 

toplanmıştık: Mustafa Kemôl, Ömer 
Naci, Hakkı Baha, Mustafa Nti.:ib (2) 

ve ben. Kahveler i;"ldikten, Hakkı Ba
na ile bazı Jatifclet" yapıldıktan sonra 
Mustafa Kemal oturduğu koltuktan 

ı1oğrula 11k ağır ve vakur bir sade: ile 
"Arkadaşlar. dedi. Bu gece burada siz· 
!eri toplamaktan maksadım şudur: Mem 
:eı:etin yaş:ı.1ığr vahim anlan size ısöy
lt-meğe l!izum j?Örmivorum. Bunu cüm
leniz müdrikstniz. Bu betb'l"ıt memle· 
ıcte karşı mühim vazifelerimiz vard:r. 
Onu kurtarmak yegane hedtfimlzdir. 
Bugün Makedonyayı ve tekmil Rumeli 
k•tasrnı vatan camiasından ıtyırmak is
~Iyortar. Memlekete t'.:nebi nilfuz ve 

hakimiyeti kısmen ve filen girmiştir. 
Padişah zevk ve aaltanıttına düşkiln, 
her zilleti irti~5n edecek menfur bir 
şahsiyettir. Millet rutüm ve ist=b
dat altında mahvoluyor. Hürıivat olmi· 

»•n bir memtelı:ette ôKim v" izmihlal 
"ardır. Her terakkinin ve ,rurtuluşun 

ıuıası hürriyettir. Tarih bu~n biz ev-
" ı~dlanna bazı büyük vazifeler tahmil e-

cliyor. Ben Sur'yede bir ce~niyet kur
dcm. İstibdat ile mticadeleye baııladık. 

Burava da bu cemiyetin esasrm kurnuığa 
geldim. Şimdilik pizli çalışmak ve teş
kılAtı taazz:uv ettirmek zaruridir. s:z. 
den fedakl\rhkJar bekliyorum Kahhar 
hır istibdada kar!lı ancak ihtilat ite ı.:e
vap vermek ve köhneleşmiş olan çilrük 
lf1areyi yıkmak. milleti hakim kılmak 
hutasa vatanı kurtarmalı: için ısizi va
~if eye d:ıvet ediyorum.'' 

Oda irinde der:n bur $Üküt hasıl ol· 
mııştu. Umhanrn solgun ziV"Jlan iç"n· 
-it Mustafa Kemalin mehiT) sesinin akis
leri hala dalgalanıyordu Ömer Nad a
V:Jğa kalkarak. M cstafa Kemalin hita· 
besine karşı o tatlı şivesile: "Mustafa 
~emaJ arkandavız. seni tak=p edeceğiz, 
ôlümler. cellatlar, iş~-tenceler bile bizi 
bu azmimizden çeviremiyct.:ektir. HUr
riyet verilmez. o ancak alınır. Zulilm 
\ t istibdad altınAa inliyen bu masum 
11e biçare milleti kurtara:ağıl'!. ya~asın 

Bir gUn Mustafa Kemal S:lanik rıh· 
tımına yana1an bir vapurdan ı;;ıktt. De
rin mlvi gCSzterinin icinde ih!·lalin şim
tekleri çakıyordu. Rıhtımda kendisini 
bekliyen Tevfitdn ellerim ha:-arette aık· 

tr. Kendisinin olan bu gUzel memlekete 
eyak basar basınaz duyduğu tatlı heye· 
can içinde yolculuğunun büt!in zahmet
ttrini, meşakkatlerini unutmuştu. İs· 
Jce1eden, yıllarca çocukluğunun uiz ve 
f.tc~li hat\..-nlarmı ta~nran sokaklardan 
~çerek evine doğru gitti. OJ?ün çok sev 

difi annesinin şefkat ve hasretle tutuşan 
huzurunda aylarca sUrmU~ olan hicra· 
nmı dinlendirdi. 

· hürriyet ve ihtilal!" sözleriyle derin su
kutu ihlal etmiıti. 

Rıhtıma çıkar çıkmaz Ahmet Tevfik· 
ten eski arkadaşlarından ~air ve hatip 
Ömer Nac:yl ıordu. · Akıam kendisini 

ı&nneilni .lsyledl. Ötner Naci', diyeblll· 

- ld. llaatala Kemalclekl s1all kud-

Mustafa Necip, inkrlabm o fedaklir 
<>v15dı, gizli hıçkml:larla yanımda göz 
\•aşlarını zaptctmeğe çah~ıyordu. Mus
tala Kemal tekrar söze baş lanı: "Ar· 1 

kıdaılu J" dedi. "Gerçi bizden evvel bir 1 
(Son• S.. 4 Si. 4J. 1 

Mukaddes Tabanca 
Yazan: Tllrk Tarih Kurumu 

Asbaşkanı Pr. Afet 
Arkada-,lar, dedi, bu etlAh llzerine yemin ediyotuı; unut

mayınız ki burada bir1blrimlze veıdlğlmiz söz lolul!b sözlldftr; 
ve onun olması Jçin icabında eilft.h kullanmalHan da 

çek nmiyeceğit 

Harp Al<aıtemislnıJen çıkar çıkmllZ He. 
,inci orduya sürülıııü~ olan ErkAnıharı.ı 
KoluAası Mustııfa Kemali blrarıılık Selünik. 
le görüyoruz. Hu, usulü dıılrcsinde izinli 
bir gell~ değil, islipdııt devrinin tarassut 
ve takayyüdünden sıyrılarak bir kaçıf idi. 
l:ımh cdclım: 

Mustofıı Kemal, Beşinci ordunun Yofıı 

mınlnknsında piyade stah )'apıyordu. Fa. 
kat ruhu, lnkılAp ltlealinin yüksek ilham
ları ile doluydu. Şomdn, bir gece, tüccar 
,·eyo doklor Muslııfanın e-.·inde kurduğu 
··ııoıml'r'ET \·c VATAN CEMiYETİ., leşki. 
ltıtını Mnkedonyaya yaymaılı düşünü)·or. 
du. 
. Kafamu ve kalbini saran bu düşünce i
le o, bir gun 'r'arayı lcrkederek Mmra kaç. 
tı. lleılefi SeHinikti. Buraya girebilınenin 
yolunu hazırlı)ordu, Mısırda 1:ok durmadı. 
Akdcnizin dolıwlı \·e fırtınalı bir me\·sl. 
mindc bir vapura binerek Pireye çıktı. 

Oradan Alinoya gitti. Huroda vııziyeli ve 
Seldni~e girebilmek esbabını tetkik etlik
ten sonra kararını -.·ereli ve Seliınikte er. 
kAnıharp yüzbaşı Ahmet Tevflke şu üç 
kelimeli telgnıh çekti: 

••rartl baleııu 11rec.,. Ve bir gün Pire u. 
manındıın St'lliniğe kıılknn Yunan bandıra
lı bir varıura binerek doğduğu diyara yol
lıındı. Arkadaşı Ahıuet Tevfik, vapurun is. 
ml yazılı olmıyan bu mülıhem telgrafı al. 
dığı tarihten itilııırcn hergün bir kayığu 
binerek SelAnik limanına giren Yunan vo. 
nurlarını birer birer ılyoret ediyor ve 
her defosında aradığını bulamadan, dönü
yordu. 1'ihııyel Mustafa Kemalin föndlltı 
vapur Seltınlk önünde demirledi. Ahmet 
Tevfik, hüviyetini 11lzlemek için arkasına 
bir mıışamha giymiş olduAu halde, bir 
sanılıılla \'Opura ynnaşh. Biraz sonra iki 
arka<laş, ayni sandıılla ıınmrüğün rıhtımı
na çıkmış hulunuyorlardt. 

Mustafa Kemal burada Qç sorgudan ııe
c;ecekll: Gümrük memurları, Poli<ı nu·mur. 
ları, Askeri lnzıhat memurları .•. Tıpkı ka
çan bir nefer gilıl Relen bir ErkAnıharp 
ıahill için bu sor11ulara cevap vemıek 
milşkül, belki de imkAn<ıızdı. fakat bir ar. 
kadıışı 'Selln ik merke.z kumandan munvlnl 
mümtaz yüzLnşı Ccmil(şlmdl Tekirdağ sııy 
lavı, sabık Dııhlli)'e vekili Cemil Uyhııtlın) 
onun imdadına yell5i)·or. Mustafa Kemalın 
se)·ııhati tarzından ev,•elce malômah olıın 
yüzbaşı Cemil, IAıımı:elen tertibatı alm ış, 

Pireden bir zahit gelip ismi Mustafa Ke.. 
mal olduğunu söyleyince serbest bırııkıl
ması lcia iskeledeki inzıbat memurlıırına 
ıallmaı vermişti. Yüzbaşı Cemilin bu ter. 
libatındnn Ahmet l'e,·fik bile haberdar de. 
ğllrti. 

Muır.taro Kemal, Sclllnl#e çıkarçıkmıu .• 
Sanııyi mektebi knrşıııınrlaki r.vlne gidi. 
yor. Mustafa l\emal bu ndc ctiinya)'O sel
miştir. Ana oğul knrşılaşıncıı annesi, ço
cu~unun lııışına bir felükct gelebilmek en
dişesi içinde soruyor: 

- Ne cesıırcı!c bura)•a gelebildin oltlum' 
Hem nasıl geldin? lle"lclin ve paıJişııhı
mız efendimizin arzusuna mugayir bir iş 
yapmı~ olmıyuın? 

Mu<ıtara Kemal: 
- Merak etme anne, diyor, mll<ıterih 

ol! Benım buraya gelmeklilim IAıımdı o
nun için selıllm. Padişahımız eftndimizin 
ne olduAunu da ,imdi değil, fakat yakın 
zıımanıla sıına f!Ö!ltereccğim. 

Maamofih vaziyet hiç emniyetbahş de. 
ğilılir. Mustafa Kemnlin orloc!a görünmesi 
tstipdıırlın 1ıözcülerini derhııl h~rekele RC· 
tlrebilirdl. nunu düşünebilen lfu .. tofa I<c. 
mal, bir müılılet evinden dışarı çıkmnılı, 

keneli arzu!iilc evinde mnhuu~ kaldı. Ru 
mfi<ldel zarrınrla kimse onun Seltınlkte hn
hınduAunılnn haherılar degildl. Muslııfa 
Kemal bu ihti:rarl mevkufiyetl zarfınd11 
mııksııdı ultrunn fııallyele koyulrhı. 

Mtıstafo Krm:ılin Selilnikle ilk tcşcbhfü~Q 
orııd:ı o devrin şöhretli bir p:ışası ile mil-
11\kal olılu. Mustafa I<emııl dııhn Şıımda t. 
ken tıu pnşa ile mulı:ıhcre etmişti. Onu 
kencllıılne bir vatanperver ve ihtilalci ola
rıık tanıtmışlordı . Mu!<>tnfa Kr.rnal, onun 
,oh!lında bir lnkıl11n arkadaşı bulacaıtı ka. 
naatı ile bir f(ece ,•akti, onun evine f(illl. 
Kapıyı açan odama ismini •ererek paşaya 
halıer ı:ıönrlerıli. Derhal kal>UI edilerdini 
znnnelli. Mustafa Kemal: "Pıı.,a hıır.rl"lleri 

bir yere ı;ıilmek ınecbnriyetinıledirler, ken 
dilerile simdi ı:ıörlişemiyecekler,. cev;ılııle 
kıırşılaşll. fakııl yiiksr.k maks:ı:h uJ!runda 
yol:ı çıkmış olan Mustafa Kemal böyle bir 
mania önünde ı:ıerl dönemezdi. Kabul O· 

lunmnk için ısrar elif. Nihayet paşnnın 

yıınına J:ÖlürfllıHi. Paşanın ırmlonunda a. 
y:ıktn vukubulnn bu mülakat topu lopu bir 
kut dnkikn suren ilç heş kelimenin teali. 
sinden ıhıırel kalmıştı. 

Mııoıtnfa Kcmpl sordu: 
- J>ıı$ıım, ben size Surl~·eden mektup ynı 

:hm, lnkıl!lptıın, lhtil:ilrlen bahsettim. Mero 
!<'keıtr. inkılap yapnlıillr bir aıfam oldu. 
ıtumn nnlnttım. Si7. ıle hona: "Her ne !ili· ı 
ret ve Vll'lllft ilf' oltırı.ıı olsıın hurıl\'a ı:ırli. 

nlz, hen elimılcn ııeleni yapıırım •. diye <"e· 
np •erdiniz. Şimdi hıılinlzde bir ihtiraı, 
J>lr tereddüt aörilyorum. Ancak ben bir 

defa gelmiş bulundum, şimdi ne yapaca
Qım 7 

Uzaktan şöhreti işitilen bu pa~anın ce. 
\'abı ~u olmuştu: 

- ilen hicblr şey yapamam. Yalnıı se. 
nlo )'npacııklarını hüsnü telakki etmekle 
lktıfo cderım. Ancak benim de senden bir 
ricam var: l:Jcnl yakma! 

Mustafa Kemal, Yakılmaktan korkan bu 
paşaya kendisini yakınıyacağına dair söz 
verdi ve gcceınin karanlı(;ında, geldiji glbı 
evi 111~ döndü. 

O gece Muslafa Kemal sabaha kadar u
)'unıuJı. Ne yapııcagını, i~e nereden başh0 

~ncalhnı düşünerek s:ı!Jahı bulılu. 

Ortalık ağarı)·or." Mustafa Keıııal fecrin 
ilk&) ıhnlığı ile beraber kararını vermiştir: 
Oniforınnsını gıyerek ordu erk!lnılıarbıye 
dalresının knpı!lı önüne gcli)·or ve buruda 
bir adıımın 8elrneslne intizar ediyor. Ht>k
ledilti adıım Erklınılıarblye miralayı Ha11un 
Reydi. Çok geçmeden Hıı'l!ln Bey kılırını 
şakırdatarak gelrfl, makamına gireceği sı
rad:ı ... Mu!ilafa Kemal kendi<ıini önledi ve: 

- Beni tanımadınız mı1 dedi. 

Pr. Afet 
: .. 

FllhRklko tnn•yemamıştı. Muo;tnfa Ke. 
mnhn yüııirtc dikkatle baktıJtı halde pır 
türlü hatırasını n.rdınlat:ımıyordu. 

- Tonıyomotlım çocuğum 1 
Muslofa Kemnl kendıslnl tanıttı: 

- Ben Sel6nlk Aı.kcrl rüştiyesinde okur. 
ken slı, !Jir çok defolar bize müıne)'yizliAe 
gelm !şliniz. l\lektehi bitirdikten ~onra Is. 
ınnhuln, Kuleli idadisine gire<'eklim. Siz 
buna m:ıni oldunuz ve "Manaıılırda daha 
tyl yetişirsin,. dıyerek beni Manastır ida
disine ı::önderdiniı. Şirndı haıırladınız mı7 

l\fıısl:ıfa l\emolin bu kı~n iznhalı lla!ion 
Beyin hotınlarını nydınl:ıtmaJta kati gel
mişti. Mıı'llııfa Kemol devam etti: 

- Tahmin ve teşhisiniz doğru çıktı,bcn 
hnkiknıcn clcıii{tlnh: ı!ihi dnha iyi yetişliııı, 
Fıık.ıl şimdi bir fel!\kclle karşıl11~mış bulu
nu} orum. Sizi nıırııuslu lıir ad om olar;ık 

taıııdı(!ım için bugünkü vaziyetimin felft. 
kelli rihelini de siıe anlatmaktan çeklnmı. 
yercÇ!im. 

l\firnlay Hasan Bey, Mu!!ilofa Kemalin ha. 
llni anlııınıs olnrok ki ona: 

- Aılrom:ı buyunınuz, orada görüşelim. 
dedi. 

Ha-ron beyin mesai odasında Mustafa Ke 
mal ona vaziyeti, nasıl koçtıl!ını, nuıl Aa~
rikıınunt bir suretle ııelıliAlni, nihayet m:ık 
saclı ne oldu~unu, hiçbir noktayı sakla. 
mııks)zın lc~rih elli. 

Mu~ı:ıro Kcnı:ıli dikkat ve sOkOnetle 
dinliycn Hnsan Rey: ' 

- Çocuj!ıım, rtcdl. sen herşeyl yıktıktan 
altüst ellikten ı1onra buraya l{elmi~ 

bulunuyorsun, hen şimdi sana ne yapabili 
rlm? 

Muı;tofo Kemnlin cevabı: 
- Ne yop:ıcoğ ınızı ben deJUl, slı takdir 

edeceksiniz. Giirüyorımnuz ki ben milleti. 
me fn)·dıılı olııtiilecck bir hııle Retmiş bu. 
lunuyorum. Siz hıı fikirde değilseniz ve 
bu a7.mlmıtc hnnn ynrrlım etmezseniz ha
yalım ll'hlike:ve Airer. O vnkil hen rte hn,. 
ka çare dihOnmck me<'buriyellntfe kalı

rım. Kenıti hıışınıa dfüsiinüp hulncaAım bu 
çare bı·nl belki muvaffak eıll'hilir. fakat 
erfcmezse o vakii ben, hu yetişmiş tutam, 
hiç ohınım. Reni hl(' olmnklon kurlormıık 
şu d:ıklkaılo siıin ellcrini7.ıferlir. Siıe ııö7. 

veririm bcvfendi, öyle hareket l"rlerim ki 
si7.c 7.crre kadıır mcsullyet ıcrellüp ettir
mem. 

Hasan Bey yilksek namımı ile Türkiye. 
de inkı1Ap olmaoı;ını isttyen ve onu yopa. 
cal:l:ırı yetiştirmeni ve onların yetiştiril

mesini ı~ıiyt'n \•e bununla uğraşan bir a
rtnmdı. Mu!llnfo Kemal onun SelAnik A!I. 
kcrl Rüşllyec;i talebesi olrlul?u RÜndenherl 
dikknt no:ıarınr cclhctmlş ol:ın bir ~ocuk 
olrltııtıı itin bOIOn ıevslyelerl o şrOnün kn
rıun . nlımm ve nhlfık kaidelerinden llı;liln 
olan lnTolı'\peılık tfüşfinrcsilP. t>arekel eıli. 

rnrılıı. Onun klrrlir ki Muıılafa Kemale şu 
ln'·~ivrrll' hıılıını•J: 

- Vaılyet hakikaten tfeıtiAiniı •lhl fena 
,.e tehlikelidir. Su dakika hatırıma ~len 
çarefi slıe a67ll7e7lm: MOfirl7et makamı-

na bir istida ile müracaat edinfı. h•~1•: 
Aınızdan bahsederek tebdilihava taleb :l1' 
bulununuı. Fabl sııdece Erklnıhır 

111
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yüı:başm Mmııara Kemal diye ımulııJ~ ,a. 
Ben bu 15thlnyı Heyeti Sıhhiyeye ha•• yf'#' 
lirir, Sıhhiye Heisl fskender paşayı, 1 

11
.,_ 

ca görerek Ulzımgelen vesoyada bulU -1 
nım. Pek söz veremem oma, uınartlll 
muvnffak olursunuı.. ~· 

Erle!d gün Mu!llala Kemal, SelAnlk ",,... 
rt hn~ııneıdnln muayene odasındı. fJ ~ 
kını genç doktorlar arasınıia, muayeneıpr, 
<lilmekıerlir. Onıl~n hastolı~ını soruyo:,nı• 
rakııt o ııarıh bir cev:ıp veremiyor. Y 1,.. Rraıfa sırada ' haıılalı~ımın mahtyetln\rrı'" 
kenıler paşa hnzrelleri bilir diyor. b .,., 
ıfer ııa'a hıık ikolen Hn!ian Reydt'rl ta•~~ ... 
nlmı$, fakat bunu haı;taneclcki doktor sO' 

slSylemelU unutmuştu. Nihııyet pıışs rrıe,.... 
leyi hııtırlıyor ve Mustafa Kemale bir ~rt 
porto dört ay Seltınikle tcbdillhava k• 11, .. 
verill;yor. Bu rapor İslıınbulıı gönder 
yor. ııB-

Mustafa .1\emal, artılr saklanmaiıa "e ,.t 
vlyelfnl ll(h:lemrlte lü7.llm ızörmerten 11'>1"' 
utrunda çalışa.bilecektir, Derhal işe )o~,.. 
IU) or •e ırkarl:ışlarındnn Hatip Omer 111f 
clyi, top~u ı:ıhiflerinrlen Huı;revl. ~ilf" 
arkııdaşı ve o tarihle Selanlk Aııkerf klc' 
tl)•est Tarih ve f:rtehiynt munllfrnl ffll 1.., llnh:ıvı huluyor, bunlnrın ılelAletlle Sttıir 
nlk ~fu:ılllm meklehi mlidürO Hora l\(ıı !il• 
ve Selftnik ı\'iker! rüŞtiycsi müdürü BU~_. 
1ı Tnhlrle tanışıyor. nunl:ır Mustafa f\e ıtlı 
lin haıırtaıtıaı lnk'ıIAba Makrdon)·ad• 
ı.ır~nlerdlr. ttr• 

Ev !iahihi Hakkı Baha yent evJen"11:0.,.. 
\lu:o;ıoro Kemal, arkadaşlıırile burııd• ~ 
lanmnlta kanır ''eriyor. Hakkı Bahıın11111• 
vlne ırlctiliyor. Hakkı Haho1 arkıısın• ~,-ıe 
mı, olrfuAıı ı1üslü bir Japon pijamıı~ ~· 
kendilerini karşılıyor. Hakkı Bııh• 0 lld 
mıın musikh•e meraklı idi, nnı çııJard•·dır· 
evin tarihi bir kıymeti ve monaın ,.,r ııJI 
Çfinkü Musıora Kemalin Samda tesl• et Jıd 
lhtilftl komile"lnln Makedonya teşk11511 
evde k.u'rulmuştnr. 8' 

.Mt1Nıf11 · Kemal ve .arkadaştan bf,.,,. ~ 
elrııfında. t0Dolant19rlar. Mustafa K_.ı~ t'° 
hf nılen ,Pir ~Q.rt ... jıit çıkarıyor, bun\l!lf rı· 
tlnl1h" ;ftiilılfç beş mndrfeyl nrk:ıdllf :ıııı 
na okuyor, arkoda~lar Mustafa f\err'I r• 
tnıı;n-.·,·ur ve teklifini aynen kabul edl>'° 

b~ -~ 
Simdi hofH bir merasim işi kaJmıff•· 

mltcye sıııtakat )·eminli rl• 
Pıfu!itafa Kem:ıt bu yeminin sflAh li~~ıA• 

ne yapılınaııını tekllf elli: çünkD, in 91t 
hın yürllyehllme!lf itin kabında milJ"ll~ e
eıtile<'ek vıınJa Rene sfl!\hh. SllCıh s&r bıııl 
ze.rfne pljnmah Edehlyat Hocası er bili 
yokl.orkcn l\fu!llafa Kemal lopçu ~edl· 
HO~rcve dönerek ı1iliıhın \•ar ını1 ~111ı 
lfn~rev "var efentfim,. C'C\'3hİlı:l tobllnr; ~e 
çıknrdı. Mu!llafa Kcm:ıl taboncıırt ııl 1 

maııanın föıtfine koydu. tJ sf• 
- Arkııdaşlar, dedi, lnk11Ap tein b 1111~ 

lfth üzerine )'emin edi)·oruz, unuımaV ~ 
ki hunıdn hlrihlrlmlze Terdlğirnls 1,, .. 
lnkıl!lp ıı6zürtür: ve onun olması lt1 ~ıyf" 
bınrlıt, s011h kullanmaktan da çekin 
cdlzl W 

Arkadaşlar, ·birer birer bu silAhı •1•P JJtl 
tfiler :ve onun üzerine yemin eıtıı~;rn.ı 
m~raı;jrrı bjlllkten ~onrıı .Mustafa 

1 
d"" 

topçu Hüııreve d3nerek: "'Al ~nAhın ~ ı1' 
dl, hıı· ııllfth mtt)<ntMes hlr ııilfthlır: ~~ııaıJıo 
!'akla! Bir ırnn .Jiana ,.erirsin!., Ve 
ka lh•lr. nlmuş.tu. 

Türk Tarih Kurrrmn Asbaşkanı 
Af ti ~ 

KURUN 
ABONE TARiFESİ ft1'e4 

Memleket Jltfll dtı 

Ayhk 
3 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

lrinde dıl'~rt-
g5 155 

260 425 .. 
C75 820 " 
noo ı500 ,, 

• f in •"fd• 
Tarlfeıdndcn Rntkan Blrhlli .cıne ,ır 

otuı kuruş düşülür. Postı birlıl kdrOf 
meyen yerlere ayda yetmit beşer 
111mmedllir. ., ıel-

Ahone kaydını bildiren mektUPtı ,.et' 
graf ücretini, abone parasının p0s teıı4' 
banka ile )'Otlama ücretini ı4are 
üzerine ntır. 5 eb0111 

Yeniıfen 5 abone yaz:ın veya kl)>' od' 
birden yozılnnlnrn, mekteplerle 
larına ayrıcn tenzilfıl yapılır. e:trıtll 

Tilrkl11tnln hu posla mtrk 
KIJnlJN'a ahont yaııtır.ruştut• 

Adres değl~tirme QcrcU 25 kU 

15 Yıl E1J1Jel Bugiin: ıırıe Jep(J" 
Saraylara alt eıyaların ftıbl b ,,1ar ıal' 

trlilmtkft olrlu!Ju için 11akında ;;,,. il,,. 
rlntn %l11artlfne lnhıl• otunnra oıerl ,,it' 
.,,, mn:n1rtrtltrlnrft bulunmtr~ll ıı11t1/ıl 
rlml:t gelen f nuillı mDmt•!, ••""at11' 
T&tıhfJt •aro'1ıhln tlıllrlff ettir rok ,-, 
nrn U(ldfı#ntlt 11uandtrdtlt "":,ıır. 
ıl11lc meıHr Mll'tıfTI diba ,,_ 



1 Şebi~ Hab!'_r_Ie_r_i 1 

'f eni gelecek 20.000 göçmen 
~en nakliyat mevalml yaklqtı
~ hazırlıklara geçllmJit.lr. Bu devre 
bııı de Romanya ve Bulgari.atandan 20 

lrk-~e.ıı getirilecett umulınaktadır. 
~'411ann:ıızm mllnaalp yerlere tııkh 

bU.tUn tııkln mmt.Jkalarmuzda tek -
~tkikıere Ulzum görWmUotilr. Trak:
ı.a.._. laklıı mmtıkasl olara'k ayrılan 
'""Yletinde hararetle çalJtılmakt.adı. 

1 ~enler beraberlerinde ziraat l
::er1 Ue hayva.nlarmı da getirecekleri 

111 
eue memleketlmlz.e yerleeir yerleı

'bııç eı iyi bfrcr mllııtahail o1acaklarmda 
1- ltiphe yoktur. ~enlerin kolaylık
~ ltlenııeketimlze gelmelerini temin i
ııııı Cösınen nakliyatında tunanııan Na -
~e Hiaar vapurlarmdan ba§ka diğer 
~ 1ann da nakliyata ta.bSSa edilmesi 
trw.lcap edenler nezdinde t~ebbilalere 
·ı."ecekur. 

~at lıleri: 
tlJç llAl\A.-ı. BİR 
~lJnOULux ŞİRKETİ KURUYOR 

~ l>enızbank ldareıt tarafından Al
~111adakl Blam Und Voe tezglhla
,._ '· ıoğuk hava teafsatnu havi tlç 
~,~ renıı sJparlt &dllmlt Te muka
ıtıııett Ankarada imzalanmıştır. Ge
la:, 611ıı tonajı l 000 ton olup sür'at-

\' 16 nıtıdlr. 
ltuı 11PUrların hayvan nakliyatında 
taı lanılacağr anlaşılmaktadır. Pa. 
~rı klering yoluyla Meııecelttlr. 

ba 1ier taraftan Dentıbank, Etl
btt 'Qk ve 1ş Bankuının müştereken 
~ l'apurculuk şirketi kurduktan 
!il haber verilmektedir. Bu ~trket 
lıı •tnıeket şiJepçtlfğfnln inkişafı için 

1~hteuf işlere glrlşecektlr. tık o
lt..~1t lnglltereden Uç ~Hep uımar
-..qııştır. 

~~.SA!t.'JN N AKLI tŞt 
~ •tanbuı borsasındaki etyaJann 
~:bakı kısmı da dlln Aııkaraya 
"& ~dflmfştlr. Fiyatların yazıldığı 
~a b l'dlincn Vakıf ha.nınm 4ıtarun
'1n akan bUyUk borsa Ievhuı da ye
~eden çıkarılarak Ankaraya gön-
~hnışur. 

lttı orsanın blltun mUdtır Te memur
ı-ıll birer ikişer Ankarada vaztrelc
bo~ haretet etmektedir. tıtanbnl 
~atı asında muameleler 31 marta 
llııı ar devam edecel1nden yalnız 
hu aın.cıe lle meşgul olan memurlar 
~,tada kalacaklardır. Bundan bat
~llr btr de murakabe heyeti tle mil
~, Qte tnuavlnlerl İstanbul borsasın .. 

11 evaınJr olarak kalacaklardır. 
ıııah0tsa. acenteleri de lltsaplannın 
~lr hn bir kısmını tasfiye etmişler
den ..\cente ayın 27 .sine tesadüf e
.\nıc l>a.zar gUnU akşamı ekspresle 

b araya gideceklerdir. 
~tı lhı borsada hemen hemen hiç bl r 
'-. 'tneıe olmamıştır. Londra bor
~t::dan gelen telgrafı. bir lngtllz 
t.,6 'tun 168.81 franktan, doların 
llltıı ·6 dan muaıpele gördtliil, bir U
l'lı~rlkun do 361 den satıldıfı blldl-

nır. 

~fii.J .... 
lt~ 
rıb~ICUMı\ 

törlUğllnde bir toplantı yapmışlar

dır. Toplantıda okulların himaye he
yetlerinin çalışma programlan tes
blt edilmiş ve programın tatbik ci
hetine geçllmlştlr 
ZAM GöıtECEK 
OOREnD~NLER 

Orta tedrisat öğretmenlerinden 

kıdem zammı g6rme müddetini dol
durmuş olanların teftişleri genel 
tspekterler tarafından tamamlan
mıştı. Zam alacak orta okul öğret
menlerJntn sayısı 300 U bulmakta
dır. Jiu öğretmenlerin teftiş netice
leri tesbtt edilmiş ve raporlan ktıı
tnr bakanlığına verilmlştlr. 

Diğer taraftan Uk okul öğretmen
lerinden de bu yıl 500 kadarı kıdem 
zaman görecektir. 

tK.fNCt YOKLAMALAR 
Lise ve orta okulların ikinci yazı

lı yoklam:ıları yenl terimler dolayı
style 6 nl!a.na bırakılmıştır. Mayısta 
yapılan sınıf bitirme V9 mezuniyet 
imtihanları da haziranda olacaktır. 

Belediye I §leri: 
HALfÇ VAPURLARI 
NASIL lŞLETlLEOEK 

Evvelki gUn ıenellk kongrelerini 
yapan Haıtç şirketi ldare meclisi t
zaları tle belediye mUmesstııert ya
kında temasa geıtp vapurların bun
dan Bonra nasıl fşletlleceğt etrafın
da gOrUşeceklerdlr. 

Toplantının Vali l"e Belediye Rei
si Bay Muhiddin Ustnndağ'ın rtya
setlnde olması muhtemeldir. 

Bu gOrUşmedo Haliç vapurlarının 
belediyece satın alınması etrafın

da kat'! bir anlaşmaya. varılacağı 

söylenmektedir. 
D.'ıs iMAR 
PROGRAMI HAZIR 

tstanbulun imarına sartedilmek 
Uıere hUkQmet tarafından yardım 

yapılması vaadı Uzerlne 938 senesi
ne alt olmak Dzcre bir imar progra
mı hazrrlnnmaktadrr. Bu program
da Taksim meydanı, Gazi köprüsüne 
gidecek yollar vardır. 
AFfŞAJ :rATıİMATNAMESİ1'"DE 
DEGtŞtKt,tKJ,ER 

Şehir Meclisine verllen afiş taU
matnamesi belediye reisi tarafın

dan gerl alınmıştı. Talimatnamede 
yeniden bazı tadlJAt vücuda getiril
miş, evvelce tesblt olunan ücretler 
üzerinde de tenzllA.t yapılmıştır. 

Yeni talfmatname Şehir Meclfsl
nln nisan toplantısında verilecektir. 
BELEDiYE - EVKAF 
İHTİLAFI 

Evkafla Belediye arasında. muh
tcKf meseleler üzerinde çıkan lhtl
lA.flar d6rt saylavdan mürekkep bir 
komisyon tarafından tetkik edil
miş, hazırlanan tahklmnameler Be
lediye ve Evkafa bildirilmişti. 

Belediye ve Evkaf tarafından teş.. 
kil edilen heyetler bu tahklmname
lerl gO:r.den geçirmişlerdir. 
Yakında her iki taraftan seçilen 

:nurahhaslar btr toplant:: yaparak 
devir f~lertni görOşeco klerdtr. 

lt nı 
ttıe:rıuye köy fşJerrne alt ttıruı bil· _P_o_l_ia_t_e_:_ 
~'llı: l'erJjdfğf gibi, köylerde klSy 
'lııııt •rıın okuma lhtJyactnı karşıla-
1-ıııll\ llıere (Kay okuma odalan) kn
~•ı-1ı1tllaına da karar verllmlş ve ha-
~o lara başlanmıştır. 

l'Qnrı 1 0kunıa odaları tein köylln en 
">eı-11. ~ip bir yeri tayin edllecek, bu 
t~tı~ btıYük bir kUtnpbane vücuda 

l( lecektır 
ll,lı: lltuohane~e bulunacak eserler 
~'lı:t~llhk tarafından kararlaştırıla
'•tıe ri kütUphnno günün muayyen 
~'eatı:r nde ve gecelen de açık bulu-
,... lır "'il . 
t~.\ OllUL 

lTJrl,Anı lçL~ 
~,it 0\tlıı lr orta okul talebelerini ilk 

bıl' ~atdakf himaye heyetleri gibi 
\~IA.tıa korumak tein orta o

' ' blmaye teıkilAtı yapılma-
111~1 •tar l'Orlldlğtnl yazmıştık: Bu 
C)"t\ ::e •it işleri glSrOşmek nzere 

111 dtretrtörlert tnfter direk-

Alacak Yüzünden Kal"ga 

Tophanede hamal Asım Çelik lle 
hamal Mustafa evvelki gece alacak 
ytlzllnden kavga etmişlerdir. Mus
tafa, Asımın eol gözüne kuvvetli bir 
yumruk vurmuş, fena halde yarala
mıştır. 

Asım bunun Uzerlne civardaki bir 
fırına. dalmış, eltne geçirdiği ekmek 
bıçağını almışsa da etraftan yetişen
ler tarafından yakalanmış, tedavi 
altına. alınmıştır. 

Paralan kim buldu? - Pangaltı

da Bllezikçl sokağında oturan inşaat 
kalfası Hamdi Nlşantaşmda bir lo
kantada yemek yerken cebindeki 90 

' lirasını düşilrmüş. lokantadnn çıkın
ca işin farkına Yarmıştır. Hamdi 
geri dönmüş, kalktığı masanın ya
nında oturan elektrikçi Todorlden 
şUphelenmiş, sorguda bulunmuş, 

menfi cevap alınca zabıtaya şlkAyet 
ederek Todortyl yakalnttırmıştır. 

Fransada . "' 
sıvası bir mesele 

Bir harp patlarsa •.. 
••• ve Fransada harp kabinesi 
kurulması lazım gelirse ••• 

Blum o zaman konıünistlerin de 
iştiraklerini istiyor hükQnıete 

Fakat FJanden komUnlstlerln Moskovanın emlrlerlne göre 
bare~et ettlğlnl söy llyerek buna itiraz ediyor ' 

Paria, 18 (Husuat) - Ba§vekil B. 
Blum, meclisin büyük bir ekemyeti. 
ne istinaden ve binaenaleyh kuvveW 
bir hükfunet olarak iktidar mevkiine 
geldiğini bir kere daha ha.tulattıktan 
sonra geçen hafta Fransız milletini 
birleşmeğe çağırdığını söylemiş ve 
bütün partilere hit.ap ederek demiştir 
ki: 

"Geçen ha.fta sizden isteyip te mu
vaffak olamadığnnızı bugün yapmak 
lizımdır. Milyonlarca. ve milyonlarca 
i:muınm hayatı bir kaç ki§inln elinde 
bulunuyor. 

1914 Temmuzunun l50ll haftalarm -
da Jores'i harbin önüne geçmek için 
bütün kuvvetile ça.11§'1?' görmil§tiim. 
Size diyorum ki, harice karşı Fransa 
bı.ıgUn kMi derecede müttehit gözU -
küyor. (Sol cenahta 3iddetli alk111ar, 
sağ cenahta mınltıla.r). 

Avusturya hidiselerini Fransız ka. 
bine buhra.nmm tacil edebilmiş olduğu 
varit değildir. Bu hadise, ŞuşnJgin 

Plebisit kararını verdiği glln mukad
der olmU§tu. Delbos vaziyeti yakm • 
dan takip etmek ve harekette bulun -
mak içln elinden geleni yapmıştJr. 

Şayet Çekoslovakya tehdit edilir 
- bunu ancak bir f a.ra.ziye olarak ile. 
ri sUrUyonım ve tahakkuk etmiyece
ğine itimadım vardır - ve, hilkfıme
tin beyannamesinde kaydettiğim gibi. 
~a da teahbUtlerini yerine getir· 
meğe kalkarsa bütün memleket namı. 
na söz söylemeğe salahiyettar bir 
hükflmet 13zmıdır. 

Ekalliyet partileri komünistlerle 
teşriki mesai edemiyeceklerinden do
layı kabineye girmiyeceklerinl söyJU. 
yorla.r . 

Komünistler olmaksızm kabine ya,. 
pılabilir. Fakat onlarsız Fransız iti • 
madı vücuda getirilemez. Eğer harp 
patlarsa ve bir harp kabinesi kurmak 
lazım gelirse bu kabine komünistler 
olmaksızın mı teşkil edilecektir? Bir 
siyasi parti Fransızlık şerefinden 

mahrum edilebilir mi? Bu parti ecne
bi bir memlekete itaat etmekle itham 
ediliyor. Bunu milnakaşa etmek iste -
mem. Fakat mevzuuba.hsolan hüktı -
met bir dost hükflmettir., 

B. Blum, Fransaya da.ha az dost o. 
lan diğer bir ecnebi devletle münase. 
bet halinde olarak cumhuriyete karşı 
hazırlanan suika.stten ba.bseylemiş ve 
umıunt müzakerelerin salı gününe bı-

ralulma.sını istiyerek itimat meselesi
ni ileri sürmüş ve ekalliyet partileri • 
ne bitap ederek demiştir ki: 

''Eğer bu itimadı biz.den esirgerse. 
niz memleketten bize daha bilyük bir 
kuvvet ve otorite istiyeceğiz. Bu hil • 
.kiımet memleketin istediğidir.,, ·ı 

FL.ANDEN CEVAP VERiYOR •· 

~ekilin ekalliyet partilerine hi· 
tabı üz.erine, Flanden bu partiler na
mınn cevap vermla ve bilhassa. demig. 
tir ki: . 

Ekalliyet gurupları, milli selAmetin 
her ,.eyden evvel ve ba.zan pek denn 
olan görilf ihtil&flarma rağmen va -
tan \a.ygusu ile mUtehassis olan 
Frausızlarm Jttlhadm& bağlı olduğu 
kanaatini beslemekte berdevamdır. 

Ekalliyet gunıplan,hi~ kimseyi Fran
t!IZ camiuı haricine çıkarmaz. Bu 
guruplar, hiç bir zaman hüklımete 1§
tirak ebnek talebinde bulunmamıı • 
Iar ve yekdiğerlni miltea.kiben ikti -
dar mevkllne gelen kalkçılar cephesi 
hükt'tmetlerlni bUtün millet için icra
yı hükO.ınet etmeğe davet etmekle ik. 
tif a etmi§lerdir. 

B. Flanden, bundan sonra, kom.il -
nistlerln hükumete iştiraklerinin doğ
ru olmıyacağmı işaret ederek §Uillan 
söylemiştir: 

"'Komünist fırkası, lspanyada ade
mi müdahale siyasetinin terkedilme • 
sini, cumhuriyetçi lspanyaya. silMı 
verilmesini istemekte, kendileri ile 1-
yi münasebetler tesisini temenni et -
mekte olduğumuz kom§U devletlerin 
dahili rejimlerine karşı her gün hU -
cumlarını arttırmaktadır. 

Nihayet bu !ırka, resmen teeyyüd 
etmi§ bir irtibat mucibince, ikinci 
enternasyonalin ve onu Moskovlda 
idare eden komintern'in direktifleri • 
ne göre hareket etmektedir. 

Bu ise millt ve beynelmilel siyase -
tin ve idaresinden mesul olan Fran -
sız hükfuneli erkA.nınm zaruri otan 
istiklfillcri ile kabili telif değildir.,, 

Kimsenin vatanseverliğinden şilp • 
be etmiyoruz, fakat bizim vatanse • 
verliğimizden şüphe edilmesini kabul 
etmeyiz. Bunu, hatta hüktımette bi
zi temsil eden kimse olmadığı halde, 
dün isbat ettik, yarm da isbat edece
ğiz ... 

izmir güreşc2leri dün geldi 
Milli Güre§ tak-ımımızın Avrupa lurne.rinc i§tirak edecek pehlivanlan· 

.mzı ayırmak üzere yamı ak~m Boyo§lu Halkevinde .!eçme maçl.an ya. 

.nlacaktır. 

Bu, gürC§lcro girecek lzmirli gUr~çi'lcı· ant,·cnörleri Nuri ile berabc1 
lün ~ehrimizc gclmi§lerdir. 

* * 

B. Blam B. .Flandea 

( Kısa haberler ) 
• Son fırtınalı havalarda Karadeoizd• 

muhtelif tecrilbeler yapan torpido filo-
muz Iimanırnıza ıelmlş, lımJte ıitmiştir. 

• Devlet Demlryollan idaresi, talebe Te 

mtıalllmlere umuml tarifeden yapttlı yilı 
elli tenzUAtı, a7 başından sonra umuma 
mahsus tenzllAtlı tarifeden de yapacaktır. 

• Süvari subaylarımızı. ilkbaharda Nls. 
Roma, Losern Te Varşonda yapacakları 

blnlcik mOsabakalan için huırlanmalara 
başlamışlardır. 

• Hayat pabalılılı ile mfieadelt. kin ta
Tiçreden ıeUrtilmlş olan iki mütehassısa 
flAve olarak memleketimize iltl mtltehassıa 
daha celbi kararlaşmıştır. 

• Hayvan sallık nizamnamesinin birin· 
el maddesinin dellştlrilmesine ,.e ikinci 
maddesinin kaldınlrnasına dair olan ai· 
ıamname bu.cOn merlyet mevkllne sir• 
eektir. 

• Diyarbakır SaJtan Bayan Se..tlktekfne 
Prof. Nlssen tanfından mftblm bir ameli· 
yal yapılmıştır. Sa1l..,ımınn sıhatf iyidir. 
Kendl!lne afiyet temenni ederiL 

• Dükklnlannı pis tuttuklanndın dola· 
J'l EmlnönDnde fiç lokanta kapahlmıttır. 

• Kartalda bug{ine kadar 30 kuruşa sa· 
tı1makta olan etin 35 lrunı~ satılması la· 
karrilr etmiştir. 

• Eyilpte Terem mOcadele Qlspanseri •· 
çılmıştır. fsıanhul Teremle mOcadete ce• 
mfyell tarafından acıtmış olan bu dl• 
;pan~ere, husu~t bir tabip tayin edilmiş n 
dündf'n itibaren faaliyete başlamı$hr. 

• Enelkl lfin balık avı fevkallde art
mıştır. Bir giin içinde 20 bin çift palamai 
tutulmu~tUT. 

• Edirnekapufıı oturan 85 yaşında bfı: 

kadın öldft unnfyte yıkanmaktaylren g6z. 
Ierlnl nçmış, fakat iki lf(ln aonra baklkt• 
ten ölmOştür. 

Müteferrik: 
TURKKUŞU ILUIPIABl 

TilrkkUfUD& girecek çocııklann aymı 
96 yı bulmut ve hepBlnln ıahht muaye
neleri yapılmqtır. 'I'llrkkuluna hazırlık 
kampı bu sene Univenltede olacattJr. 
Allkadar makamlar kamplarda dera ve· 
recek fhtiaaa aahlbl lSlretmenleri ~t 
buldukım takdirde Univendte meyda • 
nmda kamp kurmaktan vazge~rek o -
kul bahçelerinde hazırlık kampı fhdu 
edilecektir. 
BUKBEŞ ELÇDllZ IBUNBtJLDA 

Ankarada bultUWl Bi1kret elçlmis 
B. Supbl Tannöver dflnttl ebpreale 
fehrlmlse plmJt Kadltöy0n4ôl evine 
lnmlttir. 
DAlltLtYE VQtt,bdZ ŞEIOltKtZDE 

Dahfllye V ekUt w Parti Genel Sekre
teri :&y Şnk.rtl Kaya c!Un sabahki tiren
le ıehrlmlze ıeJmltdr. Şehriınbde bir
kaç gUn kalıp yine Anka.raya dönecek
dr. 

KAZIH Dmm IJ:llRDDmE 
Trakya Genel MU!ettlfl K&mn Dirik 

dlln ıehrlmiae gelmlttlr. Yarm Edirne. 
ye dönecektir. 

Genel mtıfett!t dlln DeTlet matbe.ur
m germ.it. mntett;iflik namına 'butın1aa 
broşürlerle Trakyanm çok gtısel mama
ralannı gl5stcren kartlan gWen geçtıo.. 
mi;,tir. 
Trakyayı tanrtınak mabadly!e yüz bi

ne ya.km basılacak olan bu brtlar bfr 
müddet sonra her tarafa teni oluna
caktır. 
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Kimya Enstitüsünde 
yangın başlangıcı 
Eczalar ateş aldı 

1 ekerrür eden bu hadiseler hak
kında üniversite Rektörü ne diyor 

Diln Cağııloğlundaki Wmya ell8titU - f filAklar oluYor. Bunun sebeplerini he -
stinde yine bUtün semt halkını kor - men her defasında a?B§tırdığımız halde 
ku ve heyecan içerisinde birakan bir hA- t&m bir netice alamıyoruz. Bu defa da 
dlse o1muş, Enstitünün çatmmdan çıkan §imdiye kadar yaptığım tahkikattan he-
kesif ve yakıcı bir duman ortalığı kap- men hemen hiç bir netice alamadım, 
Iamıatır. İtfalye grup Amiri İsmailin sözlerine 

EnstitUde zaman zammı klh iDfll1k, nazaran yangnım, cem dolabmda, bir 
kôlı yangm ba§langıcı gibi hAdiseler va- patlayıcı madde ile temas eden kalorifer 
ki olduğundan bu yangın da bu semt hal- bir patalyıcı madde ne tutu§a.11 kalorifer 
kını yine bUyü.k bir teIAt ve endi§eye borularmdan çıktığı sniauılmairtadır. Ma-
dü~ilnnllştUr. DUnlı:U hAdise bundan ev- mııfl kat'f vnzfyeti yarın etraflı bir su -
velkilerine nazaran daha bUytlk bir teh- rette tetklk ettikten sonra anlayacnğım. 
like teşkil etmekteydi. Çilnk(l Cağaloğ- Bunun için icap ederse bUtUn enstitü 
ıu ve ona yakın bUtUn sokaklardan ge- talebelerini de sorguya çekeceğim .. 
çen halk bu kesif ve ya.kıCI dumandan ÇUnkU bu gibi kazalar yangmlardan çok 
ellerini ağmıa ve bumuna kapayarak daha tehlikeli ve önUne geçilmesi o nia-
ve kmk kısık aksırarak kaçıyordu. bette gilçtilr. Enstitilniln bereket ver-

Bll~ilk bir felAket olmak istidadını sin içerisinde bir profesörü bulunuyordu. 
gösterml§ken zanıanmda stmırne olar Alaıl takdirde bu tehlike bu kadar ba-
tcdblrler sayesinde atlatılan bu kam fif olarak imktını yok atlatılamazdı. 
ha'kkmda edlndiğimlz mammat vudur: YANGININ VERDtGt ZARAR 

Akgam saat 6 sularında Kimya ensU- Yangının ne mtktarda bir zarar verdiği 
tllsUnden bUtfin talebeler çıktıktan son- tam olarak tesbit edilmemiştir. Yalnız 
ra enstitn prof es6rlerlnden profesör bilyllk bir ecza do!abmm tamamen mah-
Blrr eve gitmek tızere odasından çık - volduğu anla§ılm~. 

nuştır. Fakat odadan çıkar çıkmaz pro- Aynca bazı dolaptan da yerlerinden 
fesör karşidakf oda kapısını dumanlar c;ıkannnk icap ettiğinden fçerlstndeld 
içerisinde bulmuş, kapıyı açmak itin birtakım ec::a şişelerinin kırlıdtfı aa -
zorlamı§ ise de gözlerini ve boğazmı ya- nılmaktadır. 
kan dumanlara day&llamryarak geri çe-

Jdlmlştlr. Derhal telefon odMına koe -
!DU§, vazlyEıtten ovvelA lt:talyeyt. ııonra 
üniversite rektarUnn haberdar etm~tlr. 

Yangm kulesinden esasen Cağa.loğ -
Iunda alevin yükselmekte olduğu ıa -
rülm116 olduğundan ttfalye derhal hare
kete gcçnıl{f, bir anda en.stitllnlln ~nllne 

ırelmlştfr. 

Universlte rektarll Cemil Btlsel ve 
btmd3n BOnra mrasiyle haberdar edilen 
enstilU dlreltU5rt1 profes~r Arand ensti
tü profes8r ve asistanları ve kimya ens
titüsü talebelerinden kalabalık bir grup 

bit.lise mahn.lltne gelmlettr. 
ttrniyenln derhal aldığı tertibat saye

sinde ildncl kntm bir odamnda çıkar

) angm s3ndUrlllmfi6tllr. Ancak bu ara.
da bazı kapılArm ve dolaplarm kmlma
sı icap ctm~tir. 

Yangının bir dolaptaki eczadım çrlrtı 

ğı s3Illlmakta ise de haklkl vaziyet he
nüz a.nlaşılmamJUbr. 
Yangın s&ıdUktea sonra · 'Onlversite 

rektörü Cemil Bllsel beraberinde pro
fesörlerle birlikte cnstitünUn muhtelif 
yerlerinde teftf8 yaptnı§, yangmm ne 
suretle çıktı''1Ill ara.ştırmıBtır. Fakat he
nüz hiç bir netice almamamI§br-

BEh"TORtlN YANGIN 
ETRAFI:WAKİ SÖZLEBl 

üniversite RektörU B. Cemil Bllael, 
hldiseden sonra kendisini gören bh' mu
harlrfmlze ounlan IM5ylemlştir: 

.. _Enstitüde zaman zaman bazı in-

Toplanblar, Davetler 
Mfüıamereler 

18 Mart mferinin yıl dönümü mU
nasebetile diln akşam 20,30 da. Şeb • 
remini halkevinde bir toplantı yapıl -
mıştır. 

Önce Emin Ali Yaşm bir konfera.ns 
vermio ve bunu diğer hatiplerin kon
feranslariyle bir konser takip etmiş -
tir. 

* Diln akşam Beşiktaş Halkevinde 
Doçent Enver Ziya. ''Çanakkale za • 
feri., mevzulu bir konferamt vermi§, 
arka.smdan (Kahraman) piyesi tem
sll edilmiştir. 

• Dr. Niyazi Ahmet "Çocuklarda. 
difteri,, mevzuu tu.erinde Şişli Hallce
vinde bir konferans vermi§tir. 

• Çanakkale zaferi yıldönümü mü -
nasebetile dUn akşam Eminönü Hal. 
kevinde bir toplantı yapılmıştır. 

• Çocuk F.airgeme Kurumu balosu 
bu a.k!JMl, Tokatliyan Otelinde verile
cektir. 

• Gene bu e.kşam Beyoğlundaki 

''Unyon Fra.nsez,, de Pertevniyal lise
si mezunlannm (Pertevniyal gecesi) 

müsameresi verilecektir. 
* Muharrir Nurullah Ataç, bu a.k

rsam sa.at 16,30 da Şehremini Halke.. 
vinde "Edebiyat,, mevzulu bir konfe
rans verecektir. 

Şişli yolunda 
bir kamyon devrildi 

şoför kaçtı 

narında bulunan iki alacı da devir -
mi§tir. 

Kamyonun Ustiinde bulunan iltl a.
mele eoför de yere c1U§m{lşlerse de 
hafif yaralarla kurtulmtı§la.rdır. m .. 
di.sedcn .soma. .eof ör .kacmıstır • 

Ma1i1lemeleiile 

Bir adamı öldü
ren beş kişi 

Vatan ve hürriiel 
Suçlulardan üçü karde& 
Dün ağır ceza mahkemesi Uçll kar

def olmak Uzore, beş mevkuf suçlu
su bulunan bir "ölllme sebebiyet" 
muhakemesine başlamıştır. 

Ahmet Köse, İbrahim Köse, Meh
met KOse, Murat Avcı ve Mehmet 
Yılmaz isimlerinde olan bu beş klşi 
Çatalcada Ormanlı k6yilnde yapılo.n 
bir sünnet dilğUnUnde çocukların a
rabasına binmek istemişler, araba 
hepsini almayınca aralarında bir 
kavga kopmuştur. Diğer taraftan 
kahvede oturan Sabrl isminde biri
si bu beş gencin blrlblr1erlne girdi
ğini görUnce dayanamamış, araları
na. atılarak ayırmak istemiştir. Fa
kat Ahmet Köse Hayrlnl bu lyt ni
yetine karşı: 

- Sen de kim oluyorsun? Haydi 
f!'tfnA! diyerek eline geçlrdlğl lrl bir 
taşla h .; rlntn kafaP.ını parçalamrş
tır. Diğer dört suçlu da yaralrya tek
me, yumruk, tokat vurmuştur. 

Hayri ağır yaralı bir halde kaldı
rıldığı hastahanede ölmüştür. Dlln
kU duruşmada Ahmet K5se suc;unu 
knbul etmedi ve: 

- Ben o gUn kahvede idim: dedi. 
Bunu 1sbat-cdebntrlm; Hayriye taş
la vuranın da kim olduğunu b1lmt-
yornm! 

Diğer suçlu Murat: 
_ Taşı vuran Ahmet Kösedir; 

dedi ve tekme vurduğunu inklr et
ti. Diğer euc;lular da. ayni şekllde 

suçlarını kabul etmediler. Mahke
me şahit çağırmak Uzere duruşmayı 
bnşka bir güne bıraktı. 

Hisar faciası maba1-
Jlnde tetkik edlllyor 

Eşekndası civarında batan ve 
yirmi bir kJşinln feci bir şekilde bo
ğularak ölmelerine sebep olan Hisar 
vapuru kazasının mesullerlnl tesblt 
etmek Uzere hukuk mahkemeleri A
zalnrından mUteşekktl ehlivukuf he
yeti dün vaka mahalline gitmletır. 

Ehlivukuf Uç gtln içinde tetkika
tını blttrorek raporunu mUddelumu· 
ınlllğe verecektir. 

• Dün Langada TUlbentcl mahal
lesinde oturan Mukaddes ve İrfan 
isminde lkl kadın kavga etmişler; 

trfan Mukaddesi dlh•milş ve küfre
derek hakaret etmiştir • 

lrfan Uc;Uncn sulh ceza mahkeme
sinde 3 gün hapse, 26 llra da para 
cezasına çarpılmıştır. 

• Okmeydanındakl evinde esrar 1-
çlrlrken cUrmQ meşhut halinde ya.

kala.nan suçlu Halit. dün beşinci 

asliye <'eza mahkemesi tınafrndan 

bir sene hapse ve 100 Ura da para 
cezasına. mahkQm olmuştur. 

Esrar içerken yakalanan Musta
fa, Rilştil ve Galip te ikişer ny ceıa. 
yemlşUr. 

• Taksimde oturan Sadullah is
minde birisi dostu Ayşeyi btr knvga 
sonunda ustura ile, Ayşen!n oğlu İh
sanı da demir parcası ne yaralamıe, 
mahkemeye verilmişti. 

Sadullah bir sene iki ay yirmi gün 
müddetle hapse mahkum olmuştur. 

* Koco isminde bir balıkçı dün 
gece Samatyada sarhoş bir halde ge
zerken polis tarafından karakola 
davet olunmuş, azılı sarhoş kankol
da polislere hakaret etm!ş, eline ge
tirdiği sUrabt ve bardakları kırmış-
tır. 

J{oço, nsliye dl5rd.Onctt ceza mah
kemesine verlJmlştlr. 

o 

BARO AZALARINI 
DAVET 

tstan bul Barosu Başkanlığından: 

ittihat ve terakki 
YAZAN: Hüsrev Sanıl 

v~ttaraft ! inci MJyıfa,dq, 1 
çok teşebbüsler yapılınqw. Fakat on• 
lar muvaffak olamadılar. Çünkn, tef· 
kil4tsız İ§e ba§ladılar. Biz kuracağmuz 
tcpilat ile bir giın mutlaka ve bebe· 
mehal muvaffak olacağız. Vatanı mille
ti kurtar~ğu." 

Bu hitabelerden sonra t~kilat ip 
gSrOşüldil. Nihayette AtatıJrk bana ba
karak: .. Hü.uev. tabaneaıu çıkar, bu 
masanın üzerine koy, karanının yemin 
ile de teyit edelim." dedi. Taııdığım 

tırovnik tabancasını masanın \lzerine 
koydum. Hepimiz ellerimizi bu taban
canm üzerine koyarak ölünciye kadar 
bu mukaddes dava uğurunôa çalıpca· 
ğmuza an.d içtik. 

Bu tariht manzara c.:idden muhte
J!Cm ve ulvi idi. Atatürkün yüksek hu
zurunda o gece Türkün kurtuluı tarihi 
doğmu§tU. Bu suretle 1908 ink:ıllbını 

y'tpan Vatan ve Hürriyet cemiyetinin 
u gece SelAnikte de temel taşlan konul
ını:ştu. 

Y azımm başında .öylediğiın cıöi 
meçhul kalan bu tarih! hakikati mfltt 
tarihe artık vermelidir. Bu snn bilen 
hayatta ancak üç kişi k~: Ata
türk, Hakkı Baha " ben. 

Mustafa Kemali zalim idart tekrar 
Şama ia.de etti. Selhıikte hlan arka
daşları Mustafa Kemalin kendilerine 
tevdi ve emanet ettiği büyillt eseri ge
ni§lettilcr. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 
vatanın her köpine dal budak saldı 

Memlekıetin en kiymetli, en fedak!r ev
!Adlannı dnetıine aldı. Bazı ldiçük 
gruplar da buna iltihak etti, nihayet bu 
te§eklrlll u zamanda taanuv ede:ek 
kahramanlariyle 1908 temmunında Za
iim Sultanın karıısma dikildi. 

ı 907 martında bir hlclise cereyan et· 
tf. Sultanın hafiyeleri bu giıli teıekkU
lU sezdiler. Cemiyetin faal azumda iki 
Jdfi ~k f Üpheli görlildilğUnden hil~
mctçe takiplerine bapandı(3). Bun
fardan birisi Ömer Naci, difed .de 
ben idim. 

Naci o sırabrda Selinikte intipr e
den (Çocuk bahçeci) razetesinde Fey

lesof Rıza Tevfik ile çetin bir kalen: 
münakapşma girmif ti. Bu edebt mü
nakaşa nihayet mcvzuundan çıktı, ve 
siyasi bir gekil aldı. Naci bir makalesin· 
de(4) Rıza Tevfike karşı "bet asrrlık 
t..ir tarihi şanuşeref ebediyen topraklara 

göm:.1lürken" gibi o devirde söylen
mesine cevaz vcrilemiyen taş.kın s!Szler· 
le vatanın içinde bulundu~u fcl!keti 
hnyl:rrarak ilan etmişti. Bu ya.ıılar o .za 

ınan ~llnik muhitinde büyük bir beye-
1.:an uyandımuıtı. Bu lisan münakap
ıına ben de ufaktan bnımtştmı. Bir 
gün cemiyet arkadaJlanndan Tal!t 
(pap), Nad ile benı hususi davet ede
rek şöyle bir teklifte bulundu: Bugün 
umumi mUfettiglikten bir arkada§ hana 
&zin tevkif ıniz için müf ettiılikle ma.· 
l:eyn arasında ~freli telgraflar teati o-
lunduğunu söyledi. Ben de bu ıifreleri 
telgrafhanede gördüm. 

Cemiyetin hemiz harekete geçecek 
Y.adar kuvvetli olmadığnu takdir eder
siniz. Tevkifinizi claha bazı tevkifler de 
r..kip edebilir. Biz cemiyetin aellmeti 
namına ikinizin de memleketten aynl
masının muvafık olacağı fikrindeyiz. 
F. em de aynlmanıza başka aebebler de 
urdır. Geçende (Beşçmar) da mUza
kcre ettiğimiz veç.hile ı.:emiyetin hariçte 
bir neıriyat vasıtası da bulunmak 11-
zımdır. Pariste çalışan Prens Sebahad
din ve Ahmet Rıza partileriyle teması 
ancak siz: yapabilirsiniz. Hangisi bizim 
programa uyarsa onunla birletirlz. Şa
yed bunları muvafık bulmazsanız ev
velce konuştuğumuz gibi cemiyet nam 
'\'e hesabına, A vrupanın bafka bir yerin· 
de bi.z de aynca bir gazete çıkaralım. 
Burada kalmakta i&rar ederseniz cemi-

yetin m~udiyeti tehlikeye d~ 
tJr. Arkada§lar hep bu fildrd~di 
dütünUyorsunuz. Bu me&ele 
aynca bir içtima yapalnn mı? el! ret 

Biz bu garip teklife karJI evv ek~ 
cevabı verdik. Bu gece düşil~er • ,ar 
cevabımızı yann verebileceğiıniıi birlik"' 
liyerck aynldık. O gt4.:e Naci ile _ıı. 

kik •e iP'" tc bu teklifi uzu:ı uzadıya te~ belki ,r-
nakap ettik. Bizim tevkifi~ _ ... tk fjf' 
kada§lar arasında valatsız bir ~ki" 
karabilirdi. En metin sandığıllllS ~ 
cıaılar da bile o gr'.inlerde. ~ıanataP 
bir endişe seziyordUk. Bın 90~ rla~ 
lıJclardan dolayı muahaza ediyo bit 
Hakikaten cemiyetin ne§ir vasıtaJ1 ~ 
gazeto,e de fevkal!de ihtiyacı . ~·· 
Bunu ancak ateıin kalemiyl~ Na.CJ rneıe 
re edebilirdi. Bu aebeble Parise gıt aJııd 
karar verdik. Bunu ertesi gliıt~8'f 
Tallta söyledik, ba§ka hiç bir 
hareketimizi bilmiyordu. pıtlf 

lki arkadq 1907 martı sonunda ~ 
t.e bulunuyorduk. Orada ~ ,,_ 
grupla da temasa gelmiıtik: ~ 1J1'" 
anın partisi ve programı bıze ete r/ı 
ğun görilnmU~it Esasm: :ı~ pıYo~ 
karmak için mali kudretım1% de~ ,cll 
U.zun müzakere ve münakapla~nıod' 
ra Ahmet Rıza ile 'bazı -~la.r üJll ~ 
birlef?Defi muvafık gordüğii~ 
h:Jdeki arkadaşlara bildirmittik~ 

Aaraınu:da Sel:ınikle uı:un .,ııd 

reler 1:ereyan etti. Bunlarttı ~l' l• 
iki cemiyetin birleomeainde aıac:er~ 
sim tcıkil ediyordu. Ahmet Rtada ,Jf'I' 
H ve ittihat isminin atınmasrıı ~ 1"' 
dane mrar ediyordu. Sebeb oı:ıra yer,. 
i5mln w:un zamandanberi. bi~ çolr ~ 
terde tanındığım, yeni bır isnıl ,fi!. 
ır..ak zamana miltevcltkıf oldutunu ı 
lilyordu. . bit fi' 

Biz de mazide bu isim altında ~· 
pntajlar yapıldığnu ban erka~,c 
raya Atıldığını ve ilerde muvaf eıl" 
halinde intisap davalannın baJl~ 
nı aöyliyerek vatan ~ bürrivC"t ectfYo:. 
kabulUnd.e ayni ı!ddetle urar • 1ılf 

duk. Müzakere bir aralık ~~ 
Şt-ltil almıftı, lftirak de.:ecesinı 

tu. • ~ 
Ekseriya vaki oldufu gı"lri, fı" 

büyiik ülldller kartısmda ovan 
gatler yapmağa meebur kalırlıt• 17IS 

İnlalabnı mcnf aatine uyğun ~ 
ittihadı bir isim yüzünden kırıp lı~ 

ciheti iltizam olundu. Vatan •eaıns si" 
yet t.:emiyeti terakki Te ittihat a 

dı. 1oos 
Bu isim tebeddntn 10 ternırıuı 1ı0ıJf 

tarihine yalan bir zamanda va.ki 0yıp11' 
tu. ı 908 inkıHibmda hakiki ro~ <fi 
kuvvet, sonradan aldıkla.rt t vatıtl .fi 
ittihat namı altında çalıf311 tarı fdl. 
HUrriyet Cemiyetinin 5s evt!d ~ 

• • bU .._rt, 
İ§te yakın millt tarihi.miJ:il'l uz;• P' 

hu] kalan hakikatini kuruınun rf olff' 
dinnekle memleket tarihine k8 
vrızifelerimi yapmıı otuyoruııı- • yıl' 

A tatürkün eserlerinin kökl~~ ~ 
nız Şamda değil, onu bulmak 1 ç~ 
derin mazilere inmek ıaznndıt'deıtldl'' 
Atatürk tarihin bir tesadüfil tilcı,aıcJlf· 
O ba§lı başına ın<:.zi, ~ ve ~ti' 
Milli tarihimizin hepsıdır. O . , 
rih de onundur. 

- • olJ""· 
(1) Ahmet Tevfik Hilr:1~ ~i"' 

dan evvel almllştilr. CctniY 
Jdymetli ausındandL nınıııss"' 

(2) Mustafa Necip piyad~ bS~ 
idi. Balkan harbinde Babıili . 
de şehid düşmllştür. • . ıcaıııJJ' r>. 

(3) Ömer Ntt:inin takib.ın~ 1:Jelli1" tlt 
bitlerinden yilzbaşı ~brahını.A1i rıseıs'd 
kibime de süvari muıazmu 

190
s nıtP' 

edilmitlerdi. Her ikisi de 
linde telef olmu§lardır · . . .~ 

( 4) o aıralarda ·rtnd;:!dan itıaJ.Y 
Fran6?z donanması tara 
telmihen. ~ 

Dahili niza.mnamemızin 12 inci 
maddesine göre Baromuz Heyeti u • 
mumiyesi 19 Mart 1938 Cumartesi 
günU saat 14,30 da İstanbul Ağıroeza 
mahkemesi salonunda toplanacakttr. 
Arkadaşların gelmeleri rica olu -

BENJAMINO GIGLI ........ 

n:UZNAME: KALBİN SESi 
SA KAR YA SineJ!UI_... ---

1 -~~rfth~m~~,~~F~~:~:~:·;p;~~;~;d;a~~~~~~~~~~; ••••• ~.~ leri raporunun okulllll88t. 
2 - MUddetleri biten ~ lzanm J 

yerine yenilerinin seçilmesi. 



Edablronaan: .. 

OSMAN OFLAR 
YAZAN; Kenan Hulası 

to 4-rdoa felltetfnln haberi Oıma-
flara ıeldttt zaman btıtun. Osma

:OU-nıı U1'1Jmaya hazırlandığını bl· 
,!0rduın. Grlgorofun dedttt ctbl, 
~ ııamazmdan sonra Ka.rnabat 
~ 1& çeJtlUrdt. Artık ne yortu. 
Jt.~lence yahut herhangi bir ısea. 
-.rJlabadı bu uykudan uyandrra
"ta benzemezdi; ve kasaba. Ut giln 
~lıtma kadar, inine çektlmlş bir 
"-· &il a'lbf He ve seda çıkarmadan 
-..ıırdı. 

~Odamda yeni aldığım bir kitabın 
'1 Drakıarını çevirmekle m&flguldüm 
14lkblr nal SABlnln kasabadaki bUytlk 
1\ 6neu yararak bir bıçak kadar sU
lttla Osmanoflara doğru geldiğini t
ct tıın. Osmanoflara doğru: ve ge
'-11.l'Q ilerlemiş bir dakikasında baş
- Utruı olamazdı bu; nal ıeelerl Oıs
.. lrıonann bUyUk tahta kapısı Onfln
>-. birdenbire durdu; ayni dakika 
~l'lık sesleri bir hayvanın bofaz
°'1-a 8-J kadar boğuk tşltiıtyordu. 
>le •notlar bu kapı vuruluşunu du
"ıı &klar mı?.. Bunu hlç bir vakit 
~ 'Getnııyordum; daha bir ıaat n-
9'Jı: heınen heme:ıı hepelnin odalanna 
il lldltı sıralar gelecek bir akıbe-
t., ~tmlt blr &damda oldutu ta
~kendilerinden unklatmlf bir 
tG 7eUeri Tardı; Oamanoflar bana 
.. .;: herhangi bir hldlee:rt fU ve bu 
~de düşünmek ve halletmekten 
~ zt7ade onu kabul edeceğe ben
o.ı:rdu. Yalnız, belki de Zehra 
'•not uyanıktı; ve ıMl tulakla
"9 indirilen bir balyos kadar mit
e... bir &iırlıJr.Ja duymuştu. Yerlm
\~l'denblre fırladım; pencerenin 
~ nda Oımanoflann hareketine 
~, •r orada sessiz durmakta bat
~ ~•Pacaıc bir teY bulamıyordum; 
:ıı.. •t. Oamanotlarııı uyanman, a
... l"le 
'l\ tinden rtlag!nn geottfl blr 7ap. 

hış.tltısı kadar ant olmuttu: tu 
lar, uyuma,.or ma,.d• o.~anor

"U ···"Ve bu hareketleri onların gö
._. ~'6.be gftre verdlilm bir htıkllmde 
~ ~ar 7anıldıtımı ortaya koymuş 
~ O..anonar 117anıktı; kulakla
ı. t •n kfiçflk blr bOcek H8lnl bl-
~rm ayacak kadar uyanık ... 

._.. ?<ltteıı:ım. daha sonraları. bir ıllih 
--:u1ıe kapıyı ilk acan Halll Oı
\t Ofun kuabayı tek başına, Oa
~0fla.rın yukarı odaamda bekle-

nı duymuştum. 

~1'~'Qa ratmen Oamanoflann tat
'-. llr.ıarı Kıırnabat bukmından da
~'tatt olmamıştı; Ham Osmaııof 
4'· an bir nöbetçi gibi bekll7or
..; 

1 
fakat yeniden Jr.endiai~e btl7tlk 

~ lnıtnan gel mitti; ve tıpkı bu
'«an nveı oldutu stbt tekrar atli.
'°rt lbenmete bqlamlftı. Olm~ 
~ ~ nkan odurnda, Jıto kim
~' IÖıtıkmeden oraya ~ıktıfı da
ıa., : 1•r, ken4t kendine, bahar ıe
~l11ıe1 kasabada yeni bir plbla 
~ hPacatmı dtlfQnll7or, ve gö1-
~1l 6ııU.nde, Karnabat. 1111 bah
~ &ramıda qatı balkanlann 
~•ı- blltOn ztraretçtleri kendine 

' topıaracatı bir Jı:uaba olarak 
''1,:ordu. Onun Jçlndlr ki dit 
~ &ki tahta kap17a doğru birden
'•tuaıı Halil Oemanof nuıl btr 
'~e kareıJaşacatmı pek dO.fbe
' tt: ıadece, Zehra Olmaııofla 
~~hlllnn hluetUtt gibi kencUne 
' t dtı:vdufu bütUn emniyet yamn
~ ~?'ip bir huzursuzluğu vardı; eli 
' banca tetiğinde olan bir ada
-.~!Jınlyetalzliği ... Halil Osmanofa 
~lı:ı 911 Cel17ordu bu emnlyetslzlfkT 
' ' dofrudan dofroya kendisin-.. 
~:~da. tren fel!Jı:etlnln FUfbeye 
~,1ha.reket ettıtlmla dakikalarda 
~"a,. &tıdıtı muhakkaktı. Grlgoror, 
~llta Te Zehra Oımanofu bile 
s_:ırakmak: taaanurundan her 
~ •uıeçmlıti; n ona söre 
~b 0•nıanoflara nırulacak darbe 
' > &tıııı içinden defU, dıo taraf· 
~~Pılmalıydı; bu ıuretle hem 
ı.~ltceıı:oflar harekete daha geç geçe
"' '-itler, hem de Kamabattan da

~r körlerde Olman.oflara 

• 
k&l'fl beslenen em.n.lret Jı:aybolacat
tı. 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni IMdme...,.,m 
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Soldan a&i•: 
1 - Tuzlunun aksini yemeği tavsiye et-

mek. 2 - Namaz kıldıran, arzu. 3 -
Bir erkek ismi, hamamda yıkantrken 

kullanıJır. 4 - Bir kandan, paranm sak

lanclığı yer. 5 - Bir nokta. 6 - Muti ol
mzyan. 7 - Sıfat, bıçağın bUyilğll. 8 -
tnanmak, yilz (insan ~11zU) 9 - Keder, 
kabulün aksL 

Yukardan afaiı: 
1 - Ferhadnı sevgilisi, mensup. 2 -

Yapılmasını isterken söylenen, marka. 
3 - .Kafdağmm bulunduğu Wke, po
kerde hirliye verilen isim. 4 - Baiınak. 

bir nota, arapca hayır. 6 - Elin tersi, 
kaim tahta, 7 - Yapmak, emreden. 
8 - Keder. mektup. 9 - Llflar, bir 
hayvan. 
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Buğday )'Qmuşa\c 

Bnjlday sert 
Arpa Anadol 
Mıur beyaı 

Mısır ıarı 

Kuşyemi 

Susam 
Pamult Bahkeııir 
Tiftik mal 
Yapak Bandırma 
Peynir iaıe 
Peynir kaşar 

Geen 
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Giden 
Bulday 1g2 Ton Kuşyemi 13 Ton 
Arpa so .. Burç.ak 10 .. 
Cavdıır 45 .. Arpa 5 .. 
Un 100 

" lç badem 5 .. 
Burçak 10 

" lç fındık ' .. 
Mısır 63 

" Koza 2,1/2 .. 
P. yat 42,112 " !pek 3,1/2 .. Yapak 9,314 .. 
Koza 4,V4 • Kutreml • • 

• 

Gaziantepte 
Fare ve Domuza karşı 
mücadele devam ediyor 

Gulantcp, (Kurun) - Tarim direk
törlüğü çiftçiye, clağrtılmak üzere 126 
ton pamuk tohumu ~et.irtmf§ ve tevıl
atmı yapDlJltır. \"llAyet fidanlıtmda 

mevcut badem fldaııJan da köylere pa

ram olarak verilmlş, diğer meyva ve 
st>s fidanlan onar kurup aa.blmış, ufak 
fidanlar lellJıiye fidanlığına nak1edl1 -
mittir. 

Pamuklarda pembe kurt :ıa.staıığmın 

sirayet ve çoğalmamna mani olmak üze
re Çll'Çır evlerhıe birer sıcak hava ma
kinesi konulmuı 1§1 devam etmektedir. 
Bağlannuza arız olan ödemis ve knI

Ieme haatalıklarlyla geçen eenedenberl 
mücadeleye bqlanclığmı Ya.zml§tmı. Mü
cadele için merkez ve mUlhakatta bele~ 
diyeler ''Uttaafyle bağ sahiplerine t cb
llğat yapılmqtır. KT.§ mücadele& bn.ğ -
ı~ boğaz açılırken tiryaklerln altında 
ki yapratlarm toplanarak yııkılması ve 
yine bat budanırken kiltnklerdekl ka -
buklann soyularak Jı:eza yakılması şek -
llnde yapılmaktadır. Bu suretle haııta -
lıklan yApan haşerenin tohumlan ya -
kılmış olacağından bu hUtalıklar yUz -

de 50 nlebetinde aataeakt:Jr. 

Villyet dahilindeki fareli arazın 

mUcadele devam etmektedlr. Kerkes ve 
m\llhakatta fareli araziden bet bin hek
tarlık yer temWenmiftır. KUcadele, 
bavalarm iyi gttmea dolaymlyle hızlan-

DlJIUr. Bu mücadele hora fifeklerlyle 
yapılmakta, hmlrde tatbik edilip ma • 
vafık neticeler veren boğma aletlerb'le 
icra edilmektedir. Boğma lletıeri hem 
basit, hem mevaddı mllştalleel kesmik 
olduğundan köylülerce de tedarikl ko • 
laydır. 

Vlllyet dahilinde ekinlere zarar wren 
yabaıı domuzlariyle de mtıcadele olun
maktadır. Şubat aymda gerek drek &\"• 

lan, gerek mllkelleflyet suretfyte 228 
domua itllf edilmlşt1r. 

YUksek ziraat enstitüsü profes&-le • 
rlnden doktor RUdlger beraberinde 00.. 
çcnU olduğu halde buraya gelmlf, Uz1hD 

nevileri ve pekmez imali üzerinde tet • 
Jdkler yaptnlltır. Baytar 111bel1 profe • 
sörlerlndcn doktor Lipitel de doçP-ntf 

Ekrem RU.,tU ile gelerek halep kmnaat 
denilen kırmızı boğa ve inekler Qzerfn .. 
de tetkiklerde bulunmqtur. · · 

" iyi adamsa kız kardeşini ver ,, 
Bu söz yllzlloden Tarsusda bir cinayet oldu 

Tarsus, :US - Ta.rsusun Ali Fala 
köyünde bir cinayet olm.U§, Mehmet 
oğlu Hüseyin, ayni kö)'deıı Huan of
lu Mahmut tarafından öldilrWmllt • 
tUr. 

Ali Fakı köy(lndeıı Kadri adında 
birisi, Hn.eytnhı kız kardeşi Cemile 
ile evlenmek istemi§ ve katil Hua.n 
oflu Mahmutla da.ha bir ka.ç köylttytl 
dOnllrct1 olarak göndermi§ttr. 

DUntlrclller epeyce dil dökerek ~ ~ 
mile)'i Kadri.Ye \st.ell'lfla"dir· 

Bu sırada Mahmut d& Kadrinin iyi 
çocuk olduğunu, verilirse kız karde§!. 
nin mesut olacağını aöyleııü§tir. Fa -
kat HUseyin kızı vermek istemediğin
den Mahmud& hitaben: 

- lyi adaJJWL Jmka.rdeşiııi ver. 
Demi§. Bu aöz Malımudu Jmdırdığm
dan aralarında başlıyan fiddetll mü. 
n&kqa. kftfilre ve nihayet yumruğa 

dökillmilş ve Yalım.ut sol cebinden çı
kardığı ta.ba.ncayı Hüseyine çevire • 
rek be3 kurşun sıkmıştır. 

K1ll'fUIÜl.rIU dördü lftlaeyiııln muh
t.elif yerlerine Jaabet ederek öldilr • 
mU§ttl.r. 

Katil dııa~ eonra kaçmak ia
temifae de yakala.mmt 've vaka Tar -
BUM ~ verilerek milddeium11mt 
hillr:Qmet doktoru derhal vak& :yerine 

GIJrBp dilşBndilkçe: ... _.__.. ..... 

giderek tahkikata el koymu§lardır. 

Katil Mahmut tevkif edilerek ~ 
yeye telılim Milmiftir. 

r~AöYö J 
~ Progra1n1 

19 - JIART-1938 - CUllARTBSI 

Ölle neşriyatı: Saat 1230 Pllkla TBqt 
moalkfsl. 12,50 Handls.13,0S P11tla Tllrk 
musithf. 13,30 Muhtelif pJlk netrfntı. 
1' Son. 

Akfam ne,rlyab: Saat 18,30 Pllkla dal 
musikisi. 19,15 Konferans: 'Onhenlte -. 
mına Prof. Ziya Cemal Aksoy (Dit n altı 
bakunaızlıtının zararlan). 19,5.5 :sor. 
haberleri. 20 Sadi Hopes ve arkadaflan 
tarafından Türk 111uslklsi ve hallı: tarını... 
n. 20,30 Hava raporu. 20,33 ömer RJd 
tarafından arapça aörlev. 20,45 Semahat 
Özdenses ve arkadqları tarafından TM 
musikisi ve halk şarkıları. (Saat •7U11e 
21,15 Klasik Tfirk musikisi: Norl Halli T« 
arkadaştan tarafından. 21,50 Orkeatraı 

1 - Çaykovsld: Mozartbana ıl1vft. t -
Kalman: Marlça. ! - Borodln: O. lt'"811.; 
4 - Arenskl: EleJl. 22,45 A)am llaberterl.ı 
23 Pllkla aololar, opera n operet ~ 
lan. 23,20 Son haberler ·ve erted llballl 
Proıtamı. 23,30 Son. 
7;Tz iiSU,30.19 mlıve 

Martın marifetleri 1 
Uo gftnlilk iyi hava)'& bakıp, ari1k 7U 

geldJ, dl7enler, flmtll Jroeakan fJrtma. 
s!J'le kura bir ,.ap.rak gibi aavrala,.or
lar. Diba cece, •1• baiaam gWerde 
par pw J'UQ'Orllea, bk, )'ataklaımm

da Utretl;Jordak. Jalak, ta IBklere ..... 

,-en bir aopk, battaniyeleri buc1M il· 
neleriyle delenJr 'riicudtimtıze saplaa· 
cJL Kalorlfenb evlerde 'U)'lmauluk kol 
gezdL 

Sabah ~-- 7ollar, lıber doam111 
Jiv y*lau anc!uvordu. Araba teker -
Jeklerlnba •~tıiı oluklar, takır takır bm 
dolu, kapkara damJa.rc1a tlylerlnl ka

bartan zavallı gtlveıdnler bile, bir a
;raldanna buarak ötekini J'lllDUJÜ b· 
rmlanna g&nlyortar. 

Sokakta laemea •erkelbl omadan 
kallnk. bo;yanlan loınk. Her Jllıde bu· 
J'QfUklarla ptdlmlı blrkao Jstuap ve laot
natsuzlü atın n.r. Kotabn, demek 

bu kadar .eojuk ft ba kadar korlnmf lıılr 

,ey. Baıtıeld .reeklan pal'limen JlllllU• 

pkhp ile W'ba, Nlrıfkn buhıtlUIU 
bir lllae ~ 1aUJu1* ae glsel 
gürlbatlr ı 

Beliya balsm, Jd mart, ,.._ wm.-

den 7ere lamekle •aJmecb, Sl7ul .ı-. 
lan da C1armadajaD eUI OJ'le, ....... 
telerln verdfil abü :laUeded .... 
öile olmadaa eül7or, lldlMll ... tt
kanlann teJgraflamu, u,.m ~ 
nm .kopardıiı Joşuaet, alt W ..,_. 

Lübnan dailarmda bir gijııde ~ .... 
sime ka\-uımak kabil obumq, derler. 

Bir Jiibelltıla ifadesi olu. lııll ffillııa&
lerln mn, nihayet yaratıbt kanualarlle 
sökUlelılllr. Fakat Mr ıünde 1'et muke 
deilltlren dünya siyasetine .DUd lillda 
eriftlrlWnf 

Ç&rplk mlhverler, latleıWeld llyual 
eunbulan da yere ft1'6I. Komlsyonı. 
tell§ta, mccllaler, kamaralar p .... 
dönel iL 

Karplık1r 96: dtleDolan, eUI ~ 
lerc rahmet okutacak mertehJI .....,, 
1'am IAabetlerla açtJlr gedDdeıl .._ 

kuruaıkdarm gtlmblhtlatl ~r. 

Acaba blltllD ı. arıp=h-, ... 
tb lıa kollapnalanla ~- >p ·h• 
ı..a1et llatlyaeaa ım aeanell .- • •t.. 
Bmılar ela 1a1 Koeabn futa nar ... 
iarc1aia •lak ............ ,_ 

"z • 
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11.ANKARADAN 11 
Kursa devam eden 
muallimlere maaş 
Maarif Vekili bunun esasen 
düşünüldüğünü söyledi 

Ankara, JS (Husus!) - Büyük Millet 1 
Mecllslnin tugUnkli toplant.ıamda, orta-
okul öğretmeni yetiştimıek için Gazi 

Terbiye EnatitUsUnde açılan kurla de -
vam eden ır:uallimler hakkm:!ald kanu -
nun mllzakereslne devam edilmiftir. 

Geçen müzakerede B. Ziya Gevher 
EWi bu kursa iftlrak eden muallimlere 
maq veya aile maaşı verilif verflmlye
ceii hakkmda bir sual eormuştu. O cel
sede bulunmıyan Maarif Vekilimiz B. 
Saffet Arıkan bugUn bu husUBta eunla
n aöyleınl§tir: 

" Arkadaşlar, bu esaaen hilk<ımetçe 
dll§UnUlm~t1lr. Nitekim bütçe encüme
nh:iı.lzde de bu mesele mevzubahs olmuş
tur. lıılaltımu lllnlz bu muallimler orta 
tah•llin en sıkı~ olan muallim kadrosu-

nu takviyeye yaııyacak elemanlardır. 

Hakikaten değerli olan bu elemanlan 
mUmkUn olduğu kadar arttırmak arzu -
muzdur. Ve bunlann bir sene kadar 
derdi maişetten azade kılarak heyeti u
mumiye arasından en gü.zidelerini seç -
mek çarelerini &rıyoruz. Eğer biz bun -
larm memlekette kalan ailelerine maaş 
verebilir ve en gtlzfdelerlni seçmek frr
satmı bulabilirsek kendimiz için de bir 
nimet sayacağız. Bu suretle bunlarm en 
iyilerini alabllecejfz. Bu mesele esas 
itibariyle hUkCtmetçe derpif edilmiştir. 
Ve maliye vekAleti ile hali mUzakere
deyiz. BUtçe encümeninde de görüşece
ğiz. Onümlizdekl ıene maliye nisbetinde 

1 bir teklifte bulunacağp:.,, 

Vergi te_.zilfttı 
Layiha dün Vekiller 

Heyetinde görüşüldü 
Ankara, lS (Telefonla) - Vekiller 

heyetJ bugün meclis toplantmıııdaq son
ra bir içtima yapmıa ve toplantı geç 
Vakte kadar devam et.mi§tir. 

Vekiller Heyetinin bu toplantıda ver
aileri indirme hakkındaki kanun proje
ztnın eu.sJarı üzerinde tetkilderde bu • 
lundağu anlqıltyor. 

Projenin yann (bugiln) son oeklini a
larak BUyOt Millet Mecllabıe verilmesi 
beklenilme~teııtr. , 
Dlğer taraftan, bugünkü kabine top • 

la.ntısmda vergilerde yapılacak azaltma 
;seklllerinl muhtelif esaslara göre tan -
zim eden muhtelif cetveller üzerinde de 
~ılml§tır. 

Esas olan buhran ve müvazene ver
gilerinin blrleıtlrilerek haaıl olacak nis
beün kazanç vergf!l üzerine teksifi te
karıiir etmi§tir. Bu suretle, cetveller 
muhtelif derecelerdeki memur ve müs
tahdlm maaşlanndan kesilecek Yilzdele
ri röstermektedir.. Bu nlsbetlerin de 
yQksek maaştan aşağıya doğru yüzde 

26, yUzde 24, yüzde 22 yüzde 20 veya 
20.5 olarak tesblt edilmektedir. 
Diğer taraftan Meclla muhtelit en • 

eümeni bugUn de geç vakte kadar mü
makerelere devam ederek hayvanlar 
vergisinde yapılacak tell%iller ve istis
nalar yapan llyihayı çıkanruvtır. 

BükUmetJn teklifinde merinos koyu
nundan 20, tiftik keçlainden 25, kıl ke
çiden 4.0, mandadan 75, deve ve domuz
Wın 100 kuruo vergi alınacağı oekllnde 
idL Encümen at, e§ek ve katırın vergi
oen tamamen iatllnaamı kabul etmlttfr. 
'.Ancak kanun teklillnde koyun bqma a
lınmakta olan vergi 10 kuruo indirilerek 
30 kurut üzerinden tesbit edilmiftir. 
Muhtelit encOmen buna mukabil hükfi -
met tekllfinde 60 kunıı görünen sığır 
~ inek derecesini hemen yan yanya 
indirerek 35 kuru§ olarak tesblt etmff -
~. 

• 
Ankara hukuk 
fakültesinde 

imtihan usulü 
değişti 

, .Ankara, 18 (Telefonla) - Ankara 
Hukuk FakUlteainde imtihan usulleri 
değiştirilmiştir. 

Yeni imtihan talimatnamesinin en 
mühim husuaiyeti gudur: 

da muvaffak olmam13 sayılacaktır. 
Bundan başka ayni sınıf imtihanı

na Uç defa girip de muvaffak olamı • 
yanların kaydı silinecektir. 

ÇOCUK ESİRGEME 
KURUMUNUN YARDIMLARI 
Çocuk F.etrgeme kurumu genel 

merkezi tara.f mdan 1 - 3 • 1938 tari
hiHeıı ll..6 - 8 .. 1938 tarihilie kadar 15 
~ ~mda 283~ Ç<?Cuğa yardım e • 
dilm.J§tir. 

Bunlardan başka 215 hasta çocuk 
ve anne genel merkezin poliklinikle -
rlnde bakılmı§ ve tedavi edilmiştir. 

Bulgar hükumeti 
Yeni bir beyanname 

neşretti 
· Sofya, 18 (Husust) - Köse tvanof 

hükfuneti yeni bir beyanname neşre
derek ta.kip ettiği ve edeceği siyaseti 
Bulgar milletine bildirmiştir. 

Beyannamede, hükfunet, eski parti 
devrine, hiç bir veçhile dönülmiyece • 
ğini ve şimdiki rejimin parlAmenter 
bir rejime Ulaştırılması maksadile ya
pılmakta olan intihaplarda, eski ya -
hut yeni yoldan birinin tercihi Bul -
gar milletine a.it olmakla. birlikte, 
Kral Boriain üç sene evvel ilan edi • 
len beyannamesindeki cUmlelerin ta· 
mamlle tatbik edileceği tekrar ha.tır
latılmt§tır. 

Köse tvanof hük\uneti 1935 yılın • 
da. ve geçen ayın 26 sında. neşrettiği 
beyannamelerdeki iç ve dıo siyasetin. 
de devam edeceğini söyledikten sonra 
''Toprağa dofnı,, gidileceğini, Bulgar 
lığı eellmete çıkaracak olan siya. -
setin bu projelere dayandığım illn 
etmiştir. 

19 Mayıs gençlik 
bayramı 

Program hazırlanıyor 

Ankara. 18 (Telefonla) - 19 mayıs 
gençlik ve 11por bayramı için hıı,zırlıkla-. 
ra bqlanmıgtır. 

Allkadar müesseselerin mUmessille • 
rlnden müteeokkil bir koı:n~yon oenllk
lerin bu sene fevknl!de bir surette ya
pılmasını temin için çal.I§maktadır. 

bOk O.metinin kararı : 

Sonuna kadar 
' 

mücadele! 
Barselona, 18 (Af.A.) - İki saat 

suren kabine toplantısından sonra 
neşredilen resmi tebliğde, hUktlme. 
tin le ve dış vaziyeti tetkik ettiği, 

mUlılm siyasi ve askeri tedbirler al
dı~ ve sonuna kadar mücadeleye de
vama karar verdiği bildirilmektedir. 

Fransa da Hududu Kapadı 
Hendaye, 18 (A.A.) - Diln akşam. 

danberl Fransız. İspanya hududu 
Fransa tarafından her tUrlU eşya i
çin tthala.t ve ihracata kapanmıştır. 

Rarsclona Bombardonan 
Ediliyor 

Barselona, 18 (A.A.) - Fecir 
Vaktlndenberl Fransa tayyareleri 
Barselonayı Uç kere bombardıman 

etmişlerdir. 

Saat 1,30 da yapılan ilk bombar. 
dıman 20 dakika sUrmUştUr. Saat 
3,30 da ikinci bir bombardıman da. 
ha yapılmıştır. 

-0-

Lehistanlı Bir Meslektaı 
Şehrimizde 

Lehistandan sureti mahsusada 
memleketimize gönderllmlş olan 
"Kuryer Roranni" gazetesi ekonomi 
ve siyaset muhabiri B. Yanuş La.s
kovskl bu akşam Ankaraya. gidecek
tir. 

30 yaşlarında bulunan ve fakat 
Lehistan dışında birçok ehemmiyet
li röportajlar yapmış olan meslek
taşımız TUrklyede bilhassa genelik 
faaliyetleriyle alAkadardrr. Ankara
da bir hafta. kadar kalacak, halkev
lerlndo tetklkattn bulunncaktrr. 

-0--

Amerika lle Yeni 
Ticaret Anlaşması 

Amerika ile aramızda yapılacak 
yeni ticaret anlaşmasını görüşmek 

Uzere iki gün sonra şehrimize Ame
rlkadan bir ticaret heyeti gelerek 
Ankaraya gidecektir. 

Bu heyet meyanında. Amerika ti
caret dalresinfn şark işleri şefinin 

de bulunduğu söylenmektedir. 
Yapılacak müzakerelere dair ih

zari malCtmat vermek üzere bir mUd
det evvel Amerika.ya gitmiş olan A
merika ticaret ataşesi B. Plespl do 
ayni heyetle birlikte şehrlmlr.e dön
mektedir. 

Diğer taraftan Hnümüzdekt ayın 

başlangıcında. ÇekosloYakyadan bir 
ticaret heyetinin şehrimize gelip An
kara.ya. gitmesi beklenmektedir. Çe
koslovakya ile ticaret muahedemi
zin mUddetl mayısta bitmiş olaca
ğından mevcut muahedenin tecdit 
ve temdidi için hUkfımeUmtzle mü
zakerede bulunacaklardır. 

Esnaf Cemiyetleri 
Menfaatine Konser 
İstanbul musiki ı;an'atkA.rları 

cemiyeti tarafından esna.f cemiyet
leri dispanseri menfaatine 22 mart 
salı gecesi saat 21 de Saray sinema
sında büyük orkestra konseri verile-
cektir. • 

Bu konser, musiki cemiyeti ta
rafından yeni tosla edilen senfonik 
orkestra heyoU tarafından verile
cektir. Orkestra, provalarına her 
gUn devam etmektedir. 

Sah gecesi İstanbullular büyük 
bir sllrprlzle karşılaşacaktır. 

Memlekette ilk defa olarak kala
balık bir sanatkArlar heyeti tarafın
dan Yerilecek konserin programı 

beynelmilel şöhrete mallk Viyanalı 
bcstokdrlarm eserleri ne doludur. 

"Viyana gecesi" namı altında ve
rilecek konserin programında "Bit
memiş senfoni" ile Nlkolayın "Vind
sor kadınları" lslmll bir uvertUril de 
vardır. 

Orkestra konservatuvar profesör
lerinden yoga.ne orkestra şefimiz B. 
Seyfettin Asal'ın idaresindedir. 

19 mayısta Ankarada, spor ve izci 
teşkilatı tarafından çok büyük bir geçit 
resmi yapılııcak, geçit resmine bütün 
diğer vilıiyetlerden gençlik heyetleri de 
iııtirak edecektir. 

srr 
_ .. _ .. ___ a. 

Hatay 
Seçim nizamnamesi 

Noktai nazarı-
• 

mız kabul edildi 
~vre, 18 (A.A.) - Anadolu A

jansmm hu.sual muhabiri bildiriyor: 
İntiha.bat komiteai mesaisini bitir -

mek üzered.fr. Hemen hemen biltUn 
meseleler üzerin.de itil!f hastl olmq 
gibidir. 

İtiraz ettiğim.iz mUhim ve esaslı bil. 
tün noktalarda TUrkiyenin nokta.ina
zan kabul edilmiştir. 

İntihabat esnasmda. İntihap işleri 
dolayısiyle vaki olacak cilrümlerln 
muhakemesi mahallt mahkemelerden 
almarak bitaraf hakimlerden mürek
kep husus! muvakkat bir mahkemeye 
tevdi edilmiştir. 

Metlnlerin ka.tl tahririni komitenin 
bu ha.fta sonunda. bitirmesi ve kon .. 
sey reisine . tevdi etmesi beklenmek • 
tedir .Hatay intihaba.tın& böylece en 
kısa zamanda. ba.§lanacaktır. 

Litvanya 
('Cstarafı 1 lnd aayfamada) 

verdiği ültimatom.la, ileride sulh için 
tehlikeli ola.bilecek hadiselerin teker. 
rür etmemesi için alınması IA.zımge -
len tedbirler tesbit edilmişti. 

LfTVAı'JYA RUSYA 1LE 
GöRüŞOYOR 

Knvnas, 18 (A.A.) - Litvanya hU
kUıneti, pek büyük bir he~ tevlit 
etmiş olan Polonya notası ha.kkmda 
Rusya da dahil olduğu halde bUyUk 
devletlerle !&tip.relerde bulunmakta • 
dır. 

LEHİSTAN! ALMANYA MI 
TE.jVlK ETr1 ! 

Pa.ris, 18 (A..A.) -Polonyanın Lit. 
vanyaya gönderdiği ültima.tum hak -
kında tefsirlerde bulunan Pöti Pari.z.. 
yen gazeteai diyor ki: 

- Polonya eilphe21iz Pil~ki'nln 
temsil ettiği iki memleketin birleş .. 
mesi j§inl hazırlamak için zamanın 

bilhassa. müsait olduğuna. hUkmet -
miştir. 

Bu memleketin Berlinden teşvik 
görmUş olnwsı ihtimalden uzak değil
dir. Polonyanm Litvanyayı yutması, 
kendisine filhakika Memel'i getire -
cektir. Beliti de BerliJlde, Baltık de • 
nizinin bu küçük limanmm Polonya.
nın eline geçmesile Danziğ koridori -
le dcnire inmek meselesinin Polonya 
için "hayatt11 olan ehemmiyetini kay
bedeceği zannedilmektedir. 

Avrupanm endieelerine Varşovanm 
yeni sıkıntılar ilAve etmekten çekin .. 
memesi teessüfe şayandır· Filhakika 
Sovyetler birliği kıskançlıkla nezare
ti altında bulundurduğu bu mmta.ka. 
ya karşı Polonya.nm hücumunu ka -
yıtsızlıkla ka.rşılamıyaca.ktır. 

Hitlerin nutku 
('Üstarafı 1 inci sayfamızda) 

lunmuş ve demiştir ki: 
Bu insanlar, Ispanyada yarım milyon 

insanın katli!mmı eeyrcdebilirler. Fa • 
kat Berlinde veyahut Viya.nada bir Ya
hudi tahrlkcinin dilkklnm da kapatıl -
masmı kabul edemezler. 

B. Hitler Milletler Cemiyetine de hü
cumda bulunmuş ve §Öyle dcmi§tir : 

-r: G 

Kanunlarımızın 
dili 

"'---. (tJat yanı 1 ~!e-
ttir lnlalAbmda 4a kendine 4 ecıtfl 
mJW vazlfe)'i yapmak aznıbld ~ 
meclls mtımkcrclerl arasmda ilk bd 
dil meselesinin konu~ması b .,.ı 
azmin ~ık bir delilinden ~ 
"61 değildir. _. 

Şu kadar var Ji1 Ziya GevJıer riJI" 
kadaşmuzm teklifi ne kadar re dd 

de lae Raif Karadenl.zln en~etl 
o kadar haklıdır; o teku.tin h _. 
olan maksadı temin etmek, b~ 
dJşenfn volmundan çeJdndiğl ~ 
zura imkAn vermemek içlıı telt 

dil ~O" 
ise mecliste mUtchusm bir bff 
mfs7onu t.eşkll etmektir. Bö~ 
dil kom1s1onuna girecek 81• 
Türk Dlll A.ra{itırma Kurunıo tle b"" 
la atAkaları bulunac~ tçin ıatf de" 
Jarda dil bakmımdan yapııaca1' tJ11• 
#f~lklfklcr nizam ve lnttzanı al .... 

JJ]&Jtll'"' 
girmiş otur; IAylhalar ayni za 1,,.. 
mecllsln diğer ihtisas konıtsrond.,. 
rmdan da gec;cceğt lc;in yapıl~. 
ğt~ktfklerln bir talmn roa!'~.__.. cJd 
luklarmı mucip olması te~""'· 
ortadan kall..-nuş olur. -a 

:ASDI U"' 

lngiltere - ıtalY!, 
('Ostarafı 1 lnd sarf~ bit 

Parllmento mehafillnde ~edt 
huzunruzluk görülüyor ve ka sl1 
bazı ihtllMlann mevcut oldu~~ 
ve tadilat ya.pılmMr ihtiJnaliıı 
ba.Medilmektedir. dJ 

Buna. sebep harict siya.set ha.ldC111 bl2" 
Çemberlayn'm alelacele beyanatta 

lunma.k istemesidir. 1 1' 
Şurası muha.kkkak ki Çenl~ a • 

Avnıpa.nm karışık mmta.knla.rI ~e' 
den tama.mile a.yn kalmak ve bU 11~ 
re doğrudan doğruya kanşnuık yo , 
n a.rMIIlda mutavMSrt bir yol ~ 
tmnaktadır. et. 
Eğer iki şıktan birini ihtiyat 1761ıtı 

mek zaruretinden kaçrnmazsa. ,.. 
hareket etmek azminde bulunduğ\1 
ntklrcbr. 

"Mersin., e d~I.• iıcıett 
Mersine dair husust muhabıriı!1 # 

birinin yazdığı bir mektubu ga~ • •"' 
de okuyan iki Meninliden, biri b rıcı, o 

. •k"sl o 
cmca birer cevap getdi: her ı. 1 ~ti· 
mektupta övilldüğü gibi Mersil' afyet· 
n:n ınulesef beledt himıet ve f~ 1 

r, o 
ten uzak olduğunu iddia eaıYo fııiıt 
hdar ki (gazetedeki resiın :Meı'S 
değil) diyorlar. claftteri 

Bu mektup bize uzun ı:amaJl ttC' 
d den 

muhtelif kasabalardan yar nn e ·ştif' 
rübeli bir arkada!nnızdan g~trnılağı,t 

• • b" t·-",,. rnuba 1-' Sena ve aıtayışc ır ~·- . dıst 

katmtı olabilir; lakin dedikten ~ırıedill 
leriye varmışsa, eski edebiyatta . iltf' 
suretiyle hiciv) denen bir sanatı . ·ı 
ı: uusuna kapılmışttr demclıyt • yatW 

Biz gelen mektupları kendisine 
cıtk. Alacağmuı: cevabı bekliyorUZ· 

---0-

Cumhurreiıliği Ya~ıınso 
Cumhurrelsllğ) tcln satın 111ıs4' 

Amerikan yatı bir tngillZ uına ıı ~, 
tesellüm olunmaktadır. Yatta b: n ti' 

c;Uk değişiklikler yapılacağın f\ıee"' 
manımıza iki ay kadar sonra ge 
ğt tahmin olunmaktadır. 

-O 'J'Ôııt1 
tş BANKASI GESEL D.t:RgJt a,nJC~ 

Milletler, bu cemiyet yok iken, bin -
terce ııene yaşamı~lardır, Milletler Ce
miyeti yok olduğu zaman da yine bin - ı 
terce sene yaşayacaklardır. 

Londraya gitmiş olan tş :S r :ıı:rl' 
Genel DlrektörU Bay Mua.ın:~a bit 
şln, gelen haberlere g6re, ;ıııı:ıaJ' 
mnddet orada. kalacağı a:nl 

tadı!'. 

o= - ~ 
MALiYE l\lliFETJlŞıJIU- ){~b" 

An,kara, 18 (Telefonla) - t 11 " 
müfettiş muavinlerinden ~e~~. 'f/ 
men, Muhittin GlirUn, ısınail ·~i J{s.ıtltl 
15at Gürsu, Dülcnd Yazıcı, Lil urettW 
ve Bedri Rakunt açık nıaliYC ın 
11.klcrlne tayin edilrnlşlerdir-

B. Hitier, tekrar Avusturya mesele· 
sine gcçml§, son defa B. Şuşnig'i Berli
ne çağırarak kendisine "elini uzattığı -
nı., fakat onun, Avusturyada "hayrete 
eaya.n,, bir reyi!m hazırladığını söyle -
mio ve bu hMiııeniıı A vusturyanın ilha
kma kadar olan safhalannı anlatmış ve 
Italyanm müsait davranma.sına tekrar 
teşekkUr ederek gunlan &öylcmi§tir: 

-o- · Gt1 
NIGDE snmAT MtJDtJll~rdnııcO 

Ankara. 18 (Telefonla) - rit ısı.O' 
i müfeH1alik sıhhiye ın~' _.,l\lt umum ~ r-de ew-

avini B. Halid Barbaros Ni8 
mUdürlüğUne tayin edilmiştir• 

-o-

Bal Ka vanoZU ıı t>1S,o' 

Her yılın Haziran, Birinciteşrin ve 
Şubat aylannda olmak üzere üç imti
han yapıla.Ca.ktır. Bu imtihanlara iş -
tira.k edip de bir dersten muvaff a.k 
olanııyan ''cya. her ne sebeple oluna 
olsun bir dersin imtihanına girmemiş 
ol&n talebe diğer derslerin imtihanın. 

Diğer taraftan, on dok\1% mayıs gUnü
nUn gençlik ve spor bayramı olarak res
men kabulü için de hazırlıklar yapılmak
tadır. Bu hususta hazırlanmakta olan 
kanun projesi Uzerfnde çalı11maktadır. 

Proje 19 mayıs gUnUnU resml genel 
bayram ve tatil günlerimiz araama ilAve 
etmektedir. 

O giln Ankarada toplanacak olan bQ
tün Türk gençliği mümessilleri Atatur-
kUn huzurunda and içeceklerdir. f 

Bu dost Italyanm arazisi ve huautla
n bizim için değişmez mahiyettedir. 
Mussolini, senin bu hareketini hiç unut
mxyacağtm. Bu aözUm, bUtUn Alman mil
leti namına aöylenmf§tir. Ild milleti bi
ribirlne bağlıyan mihver, sulha en bü -
yük hizmeti yap1DI1 bulunmaktadır. 

Yazılarımızın çokluğunda 
gtrememlşttr: ~znr dllerllıı 
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TURAN TİYATROSU 
Bu akşam: San'atkaı ı 
Nnşlt \·e arkad:ışl:ırı 

llnkkı Ruşen, E)'Üp j 
Sabri, Rıfkı bfrliktP 
Mıılmazel Miçe • Pen · 
çel vnryetesinin işti

r:ıkile f Pulımz mt'k· 
tııp) şarkılı komedi 

mmmmm 

111.Jm 

lstanbul Btledfytsı 
Şehir Tı'yotroları 

Saat 20,30 dn 
(FIDANAKl) 

r_'lirincl smıT Operalör -
oı. CAFnR l'AV\'Ati 1 Emniyet sandığı ilanları 1 

~ 3 perde 

~ 
~ 13UGt,~ KAJ.KACAK VAPURI.AR 

tg Vapurun adı Gittiği uol 
2~ Bursa Bnrtın 
ıs Saadel • Bıınrhrrnıı 

Bartın A:)-vnlık 

ıo 

s.ao 
GEU·:CEK VAPCRLAR 

Mersin 
ıs.40 Saadet 
a.30 Kocaeli 

Bartın 
Bandırma 

Mııdnnya 

Mersin ~ 
""'una a-b-t-Jn_e_t_J_/ u_n_u_z 

edininiz 

/ 

uıunıill 
3 perde 

''nznn: Pandell llorn 
Turkçesl Fohrl Kulin 

KOM.t.:ul: 
Saaı 20.~0 ela <DAJ.GA) komedi 3 perde 

\'aznn: Ekrem ne~it. Pazar günleri s:ıaı 

15,30 da maline. 
ÇOCUK: 

Cumarlesl, Çıırşamha saat 14 de (MAVi 
BO~CUK) Ya:ıan: Z"Cki Taşkin. Türkçesi: 
P. F:~e. 

ERTUGRn. s.-.ot TEK TlYA TROSU 

~fEI.EK 

S.\RAV 
İPEK 
St'MER 
SAKARYA 

Salı {Kadıköy • Miltl
~·adi) de: SE\'DA MA· 

CU:NU: Çnrşnmho: <th· 
ldidnr) ve 28 Pazartesi: 
(Kndıköy • Süreyya) da: 

Büyük suare AKTÖR KIN 

: Knr topu 
: Kızıl rahip 
: Zt'ııc'ln mahkl'ınılnrı 

: Aşk kanntlnrı 
: Ynşnmıık hakkımdır 

huoudunu 

.t • • ' I 
' • 1 .. 

* ' 

ı:-· 

• 1 

.. ' 

tııı 
1 

lnrntn!5nU meydanında yukarıda kl haritalarda nurnnralanmış adala· 
;tırnla.ki takarrUr ctmtş ve umu mt mentnat kararları alınmıştır. 

t~)'tl 497 N. lu lsUmltk Kanununa glfre bu adalarda mevcut eml~kln 
ııı,ltı 81lfl iratları tcsblt edilmiş olduğundan cebrt lstlmlA.ke mahal kal
"&eık'lt Uzere mUlk sahiplerinin her gün saat H <len 18 e kadar tesarruf 
~'lıtı'1 arıyıe birlikte Belediye EmlA.k şubesine mUracnatları ' 'e bunlarda~ 
lııaıı.11

6 hanı ittisalinde ve Bnlltpazarı caddesi ve Heh•acı Bekir sokal;ı ne 
btııa. Ut l C. numaralı adanın hemen yıktırılması mukarrer bulunmasına 
ı,l't ;: buradaki mlllk Pahlplerlnln bilhasRA. mUracnatıarını tacir otmc-

ZUtnu ehemmiyetle tlAn olunur. 

~, ltt~37 senesi bina vergisiyle buna munzam buhran vergisinin tstanbul 
l\l't 1hakatında Temmuz. Blrlncltoş rtn, BlrlnclkAnun ve Mart ayları son-
~ <>ltn k 'ltttı a Uzere dört taksitte ve arsa ve nr;ı.7.i vorgllerlnln d~ İstanbul 

1tı11 1hakatında. Temmuz ve Birinci kAnun aylnrında olmak Uzere iki tak
~14 h 'le tanzifat vtırglsl ve tenvirat resmfnln de bina \'e buhran \'crglst
tı 'o lrtnct ve Uı;llncU taksit 1.amanları olan Temmuz ve BirlnclkA.nun ayla-
' llu l 1~. tırı o arak iki taksitte alınması Umunıt Mecllsco karara ba,Zlanmış-

~unur. (R.) 0606) 

y l<epeh 1erl u~ulile t.>kstltme lıAnı 

~lgat Nafıa Müdür~üğünden: 
~ti - Sorgun kaza merkczinıdc ınşa ed:lecek (27014) lira (6) kuruşluk keşif 
t~t 1 

ille okut binasının ( 11500) liraya tekabUl cdc:l kısmı kapalı zarf usulil:: 
~'ttı.tye ç:karılmıştır. 
~ - Bu İ§e ait şartname ve evrak §Un!ardır: 
~ - Eksiltme şartnttnesi 
C - Mukavele projesi 
b - Bayındırlık :şleri genel ;artna -ne3i 
~ - Yapı işleri umumi, fenni şart namesi 
l!' - liususi §Utname 
C - Keşif hüla:ıaın, tdahlili fiyat \'e metraj cetvet' 
ı - Proje 

l a'tck'il:r bu evrakı Nroia MüdürlU ;;ünd: gö:ebilirler, 

da - Eksiltme 28 • 3 • 938 Pazartesi günU saat 14 te Daimi 'E:ncilmen oc!a. 
i }'aPdacaktır. 

~~\at - Eksiltmeye girebilmek için is teklil:rin % 7,5 he:ıabile (862.5) lira mu
c,i t.crnin·ıt vermeleri ve Nafia Veka let.=nden musacld.ak müteahhitlik ehliyet. 

~ 3 
111 

haiz bulunmaları lhımdır. · 
'\r - l' ' lif k d l d l l"ı~. : : me tupları 3 üncü ma e e yazılı saatten biı sa·ıf. evveline ka. 
~tiı~ ;~mene getirilerek eksiltme ko "Tlİsyonu rcisHğine m"'kh'.ı~ mukabilinde 
''- ~:!ir. Posta ıle röndcrilecek rrek tııplar n tay.::ı edil:n saate ~adar gelmi~ 
'~ ttc~ dış zr.rfın mü!ıür mutiıu ile iYi .e mühürlenmesi icabeder. Postada ola· ı 

lllelcr kabul edilmez. (1426) 

llm'!_ml crrrahl ve sınır, dımaA estetik 
cerrahisi müte~ıassı&ı 

P.ırb Tıtı Fııküllesl S. ı5i&lanı, erkek, 
kadın amcliyatlnrı, dlmııl estetik 
"yü:ı, meme, karın buruşukluRu •e 
rıenclı k amell~·alı". • C Na!IBi)'e ~e ti otum 

mülf!htııısısı.) 

\lun~·ene '(lhnhlnn 
~ den 10 ı kadnr Meccanen 
ı"ı~leılen sonrıı Ocrellldfr. Tel. U086 
Ue\'oAlıı, P:ırmnkkapı, Humell tıan . 

.... a. ............. .... 
4--~--------~--------~-----

Z A Y 1 
Kocomdan alınnktn olduğum dul maaşım 

!cin kulhtndıf;ım miihürümil zayi ettim. 
Yenisini çıkarccağımd:ın eskisinin hükmü 
yoktur. 

öın Deni: Subayı Ctmllfn Eıi 
IJfnna: Muammer 

lsta11b11l Asli11e 3 iincii llukıık Mahke· 
mniııden: 
Bcyo#lıındn Misk t>okak 20 No. da Evrl· 

diki ıarnfınılıın Be~ oğlunda Misk ı;ol:aAın· 
da 20 No. da kocası Emanuil Kaçarudls 
aleyhine mohkcmcnia 937/1202 NoJu dos
yası~ le açılon feshi nikah dausında müd
deyialcyhln iknmclg6hını lerkeylcdiği ye
ni ikıımclglıhı dn belli olınodığı cihelle 
tııhkikııt 11iinü olan 3 - 3 • 938 ımat 14 H. 
U. l\f. K. Hl ve 142 nci maddelerine tev-

, ________ : 
Taksitle emlak satışı 

BUyükndada Cnmi malıallcslnde GU
zeller sokağında yeni 27, 27 /l No. Jı 
Fındıklıda Mollaçelebl mahallesinde 
Mollabayırı sokağında eski 16 yeni 
26, 28 No. lı 

YenlbahçedQ Softaslnan mahallesin· 
de Dedcpaşa Lala sokağındn eski 17 
mUk., 14 yeni 33 No. ıı. 
F:ıtihte Çarşambada eski Beyceğiz 

yeni Ktıtipmusllhlddln mahallesinde 
eski Orta yeni Telct eoknğlnda eski 

9/2 yeni 11 No. lı 

ı·ophancde Saka başı mahal lesln<ie 

Defterdar caddesinde eski 19 yent 

83 No. lr 

Tophanede Sııkabaşı mahallesinde 
Defterdar <'nddeslnde oskl 17 yeni 

81 No. h 

atNst 
Muhammen 

kıymeti 

l.JJra 
-4200 lld daireli on odalı kArgir 

bir evin tamamı. 
İki buçuk k11.tta iki daireli 
dokuz odaJr maabahce ah
şap bir evin tamamı. 
lkl katlı iki odalı ktırgir 
bir evin tamamı. 

Dir katta iki odalı kı1rgir 

evin tam'llmr. 

569 ,8 ziraındn bir arsanm 
tnmam1~ 

ö59 ziraında bir arsanın 

tnmnmı. .. 

4000 

625 

'500 

750 

750 

ı __ Arttırma 28 - 3 - 988 tarihine dUşen pazartesi günü saat 15 te ya
pılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin UstUnde kalacakt1r. 

2 - Arttırmaya girmek lcin muhammen kıymetin ytizde onu nlsbe ... 
tinde pey akçesi yatırması lAzımdır. 

3 - Arttırma bedellnln dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 

fiknn ilAnen tehi!~ edilmiş munyyen olan 
me:ıkôr gün ve saııtte müddelnleyh mah· 
kemerle bizzııt vc.ra blh·eklllc h:ızır bulun· 
mndığı cihetle hııkkında gıyap kararı itti· sekiz mUsavl tnksltte ödenir. Taksitler yUzde be~ faize tAbldlr. 

' ' kadar gayrimenkul Sandığa blrlnct derece'! haz ve ııtınen tebliğ için 14 • 4 • 938 per· 4 - Taksitler ödenlnclye 
~embe saııt 14 de tnyln edilmiş olrfugun- de lpotekll kalır. (l 115) 
dan ll6n tarihinden itibaren beş gün :ıar· 
fında itiraz etmediği takdirde mahkeme-
ye kabul olunm:ıracaRı ve gıyaben tahkf· 
kota devam olunnca~ı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet mm olunur. 

(Y.P. 2305) 

f ılanbul Asllue 3 üncü Hııkrık ~fahh· 
muinden: 

, De~let _ De"J''YO,lları . ~e .. Li~onlorı işit-ime -: 
-~ t ·. ·~ · •. ·u;,,u·~ ~;Jqt~~j;·~iıinıarı~ ·. . ~ - . t..... .. . 

Muhammen bedeli 4200 lira olan komisyondaki numuııesı \c\f .. ••c:: • .,o 
adet L. Na~ant marka (veya bu ayarda olan) tabanca ilk eksiltmeye işti
rak eden olmadığından ikinci eksiltme 28 - 3 - 938 pazartesi gUnU 'Saat 
10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası dablllndekf komisyon tarafın

dan yapılacaktır. 
Du işe girmek isteyenlerin 315 liralık muvakkat teminat ve kanu

nun tayin ettiği vesalkle birlikte ek slltme gUnD saatine kadar komisyona 

Kocasının, evi terkellliUnden ve kendi· 
sini lhmııl ettiğinden bnhsile boşanmnl:ın· 
na karar verilmesi hakkında Hafize tara· 
fından, Ortak5:rdc Dcreboyunda Me:rhnne 
ııoknğındn 28 No. lu evde oturnn kocası 
Kemal ııleyhlne mahkememizin 38/287 
~o. lu dosyası ile ikame olunan boşanma 
davasında: M. aleyh Kemalin ııösterilen mürn.r.aatıarı lAzımdır. 
ik:ımctgAhı ıcrkettiği ve yenı~ı meçhul ol· Du işe alt şartnameler komisyon dan parıısız olarak dağıtılmaktadır. 
dultu anlaşılmakla llAnen tebligat icrasına ( 14 !)4) 
dair mahkemece verilen karar dairesinde 
ı.~lida c;ureli mahkeme divanhanesine la· 
lik edilmiş olduğundaıı, mumrnleyh Kema· 
lln bil' ny znrrındn mOracn:ıll:ı mczkör 11-
lida suretini tebellüğ etmesi lüzumu ilAn 
olunur. 

937 - 2284 

neşlkla~ icra Memurl11511nclan: 
Bir al:ıcnklan dol:ıyı borçlunun Bel'Oltlu 

Karna\'Ula Güfldan sokak 6 No. lu C\'de 
~ikoya ait 1 ndel siynh karyola \'e l 11det 
eski konsul ve ayna ,.e eski dolap vesair 
mahcuz eşyanın lıilmüznyede a<:ıK artırma 
~urctlyle yazılı adreste satılacn/hndan del· 
!Aliye YC ru.,umiye 11lıcıyn atı olmak üzere 
21 - 3 • 038 tarihine rastlayan pazarle:\I 
gün Rant 10 dan ı;ont 12 ye ka<l:ır mnh:ıl
linde h1tzır buhınncnk memuruna milra· 
caat eylemeleri llAn olunur. (\'.P. 2303) 

tJıkıidar l/ul:uk 1161.:inılijjinden: 

Talebe l!e~ ·Mua.Uimlere mUhlm teozlltt 
Talebelere her zaman ve muallimlere Mayıs batından Birinciteıril1 sonuna 

kadar umumi tarifeden yapılmakta olan % 50 tenzilat 30 Mart 938 tarihinden iti· 
baren umuma mahsus teruilli tarif eler Üzf'rinden dahi yapılacaktır. Yeni ücret
ler, seyahat mıntakasında mer'i tarifelerin tcnzilit nisbetlerine tebaen mütehavvil 
:>lmak üzere mühim nisbetlerde tenzilli dir. Talebe ve muallimlerin, umumi ted· 
lİl!at dereceleri dahiJlnde bulunan resmi ve maarifçe muaaddak hususi bir mektep 
veya üniversiteye mensup olduklarına cair kendi mektep ve üniversitelerinden 
ıcya maarif vekaletinden veyahut maarif rr.üd:.irlllklerlndcn tasl:iikli ve fotoğraflr 
'>:r hüviyet varakasmı hamil olmalan \•e bı:nlan talep vukuunda göstermeleri li.
~ımdır. 

Ayni şartlarla <!.:nebi memleketlerde ki mektep ve üniversite talebe ve mui.1-
\ir,ılrinin hamil placakları hüviyet varaka laıının, Türk konsolosluklanndan veya 
Türkiyecle Maarif İdaresinden ce tasdikli olması icabeder. Biletlerin, trenlert 

b:rımeden evvel alınması lazımdır. 
Fazla tafsilat için İstasyonlara müracaat edilmelidir. (719) (1462) 

Muhammen bedeli (352722) lira <-~c.n muhtelif bakır ocak malzemesiyle 
lakır ve prinç boru, çubuk ve levhalar 2 - S 938 pazartesi günü saat 15.SO 
-la kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bin:mnda satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek isteyenlerin 17858.88 liralık muvakkat teminat ile kanunur. 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa milteahhitlik vesikası ve tekliflerini .ayni ~ saat 
ı ... 30 a kadar Komisyon ~elsliğioe, ver mcleri lazımdır. 

Şartnameler 1764 kuruşa Ankara \•e Haydarpap veznelerinde sablmalrta• 

Kadıköyilncte tklıaliye mahallesinde ve 
!i<lkıı!tında 12 No. da snkin Refika tarafın· 
dan kocuı ayni hanede sakin Halil aley
hine açtıAı boşanma davasından dolayı M. 
aleyhe tcbllA erfllmek üzere şıönderilen 
dava iı;tidoıı>ı llmuhaherine mahnlli iknme
tl meçhul olılu~u şerhiyle mübaşiri tora· 
rından blla ıcbliğ iade edilmiş ve mahke-
mece de davn isi l<lnsı sureli ile davetiye ::l:r. 
llfınen lebllıline kar:ır ,·erilmi' ve 12/5/ 

(1439) 

Muhammen bedeli 6536.~ 1 lira olan n:ufüelif eb'atta 148,548 metre miklbı 
:ne;e köprU traversi kapalı zarf usuliyle 2 · 4 - 938 cumartesi günü saat 10,30 da 
Sirkec:de 9 uncu İşletme binasında Müba yaa Komisyonu tarafından satm ahna: 

!l3R ııerşımho ıınnıı sanı 14 ete mnhkcme:re 
rf:ıvcli mutoımmmın clavelnnme ile davn 
ı~tiıla~ı ı;ıırell mahltcme c1h·nnhane<1ine ta-
lik rdilnılş olc1ıı(tıınrlan M. aleyh Halilln 
lehli~inıien ilihııren 20 ı;:ün ıarrında dava 
htldıısınn ce\•ap ''ermek ,.e tayin olunan 
ye\·mi mf'zkıkda m:ıhkemcye selmck üze
re keyfiyet lltın olunur. (2'969) 

~aktır. 

Bu i~e girmek isteyr.nlerin Nafıa ve Oifer vesikalariyle beraber ve 490,21 lin· 
lık muvakkat teminat mektubu ile komisyı~na müra'.:aııtları lbrmdn'. Ş~ameler 
rarasrz olarak komisvondan verilmekte \:r. (1438) 

ımawıımı•ı~m;unnm•ıa.m;ı İstanbul lklncl İcra MmıırluJtundan: Bir 
borçlan doları mahcu:ı olup paraya cev
rilmesine knrar '·erilen Mahmutpaşada 
Kilrkcil hanıruto 40 No. da elli lira kıyme
tinde ıakdiı enilen 250 anct o~lak derisi 1 - tuaremiıln Gaziantep BaşmUdUrlUğtlne baı';lr Aktakalede şartna'me 
!!2 • 3 • 93!1 tarihli s:ılı ~ünO saat 9 ilA \'e projesi mucibince yaptırılacak lda re btnası inşaatı kapah zarf uımliyle 
ıı e kadar hirinci :ıçık artırma suretiyle eksiltmeye konmuştur. 

parnya cevrileceklir. O ~iln kıymcttailım<iı'ur·· JI - Kı,tf bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 796.61 
hamm~ncsinin 0,75 ni bulmndılh 
<le 2' • 3 • 938 ınrihli pcrşcnlıe ıılinü ı;oat 
!l ilA 11 c karfnr ikinri artırma ~urcliyle 
pnrn)'a çevrilecektir. lsıck lilcrln ayni 
inin ve ı;n:ıtıc mnh:ıllinclc bulunarak me
muruna mürn<'nntları iltın olunur. 

(24907) 

Bı•şlNoş l'akıf Al.arlar ldrıreslnden: 

KlRAl.TK F.\' Dt'KKAN 

11, oıil:tıışta Aknı f'lkr<le 2ô, mükerrer :!il, 
29,33,45,47,S!l, numnroh <"\'lerle 1,20,21, 
24, 28, 45 nıımnralı dfikklınların acık nr· 
lırma ımrellylc kiraya Terileceitinrlen iıı

teldilerin 23 rnnrl 938 çarşnnha Jtünü sn:ıt 

on beşe ko<fnr Aknretlt'rde 54 nurn:ıra<fn 

Mült'velli KrırınııkıunlıAına milrncıınt el· 
ml'lcrf. (24884) 

liradır. 

IJI - Eksiltme 2 ı . III - 938 tart hine rastlayan pazartesi gnnu saat 16 
da Kabataşta Levazım ,.c Mübayaat ..şubesindeki Alım Komisyonunda ya-

' pılacaktır. Kapalı zarflar münakasa gUnU en geç saat 15 e kadar adı ge-
çen Alım Komtsyonu Başkanlığına makbuz muknblllnde verllmlş olma-
Ildır. 

IV - Şartname vo projeler 53 kuruş bedel mukabtunde tnhisarlar Le
\'azım ve Mlibayaat şubesiyle Gazlan tep BaşmUdUrlilğünden Ye Akça~al@ 

Memurluğundan alınablllr. 

V - Ekslltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaiklnt 
tnhtsarlar inşaat şubesine ibraz ederek nyrıcB vcsikn almaları lA~ımdır. 

vı - MUbUrlU tekliC mektubunu, kanuni '\'Csaik ile Vinci maddede ya
zılı eksiltmeye lştlrak vesikasını ve muvakkat gtıvenme parası veya met. 
tubunu ihtiva P.de<'P.k olan kapalı r.Rrflarınt yukarıda ynzıtdı.lı veç.hlle mtl• 
nakaea gUnU en geç Hat 15 e kadar Ahm Komisyonu Başkanh~ına mak-
buz mukabtltnde "erilmiş olması Jtu:ımdır. (1206) 
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ve Bağı 

H aldka.ten Ba· 
yanları Adet 

zamanJannda bü· 

yük rahata kavuş

turan, Ttlcutları

na her ttirlü serbestt veren cilt

lerini ter ve taze tutan rahim; il

tihap akıntı ve ağn, sancı ve ka· 

şıntılanndan koruyan kıymeti 

ôlçülmez bir idealdir. 

• 

1 

nu sıhht Te pratik Adet bezleri 
her ticarethanede saym bayan· 
Janmızm hJzmetlerine hazırdır. 

) _, 

J 

J<U2\JŞTU~ 

-- ---

Müsaade buyurursanız, bugün 
fennin bütün çıplaklığile meydana 
koyduğu, mahrem tuvaletinizde 
kullandığınız iptidai şekil olan 
bez ve Pamuk tamponların dakika
da milyonlarca mikrop üreten fela
ket fabrikaları olduğunu arzetme
ği ve bu korkunç itiyatlarınızdan 
vazgeçmenizi rica edeceğim. 

• J 

iyi biliniz ki Rahimde Nezle, Akınh, sancı, Kaşı~ 
Cild Tahrişatı, Sinir, Asabi Buhranlar, Kısırlık heP 
o bilmiyerek uzviyetinizde yetiştirdiğiniz zalim ınik
ropların eseridir. 

Halbukl; ayda ufak· bir para mukabili alacağınız bir kotll 
FEMIL, sizi bu gibi hastalıklardan kuruyacak ve vilcuduooz• 
tam bir rahat ve serbestlyet verecektir. 

En ince elblselerlnlz altında bile sezllmlyen kimya barl
kalarlle hosust iki cins pamuktan mikropsuz bir şekilde ya-l pılan evde, işte, vazifede, mektepte, seyahatte, baloda,~ 
~a, yazlıkta, kışlıkta candan g ~ len bir sevgi ile kullanacai•
nız FEMIL Adet bezleri clldlnizln Taravet ve Letafetini 111°
halaza, soğhğınızın ve yuvanızın saadetini emniyetle stgort• 
edecektir. 

J 

Şu medeniyet asrında Bayanları bir çok üztlcU meş•lı" 
katlerden kurtaran, dalma dinç ve genç tutan sıhhi, pra~' 
ufak, yumuşak, FEMIIJ ve bağı her eczahane ve bilyiik tıeıa-------rethanelerde hizmetinize hazırdır. 

Bu sıhhi dostunuzla daima sıhhatinizi sağlığımızıtıı 
yurdunuzun saadeti namına tekrar tekrar rica eder Je' 
rin saygılarımı sunarım. Eczacı Kazım Cao 

.............................. 
o ... 

KAN, K .UVVET 
ve iştah kaynağı 

Doktorların büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendikleri bir formül
dür. Kansızli~ ittihasızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar 
mide ve banak tembelliğ.'..nden doğan haznnstzlık ve kabızlarda, birinci de
vadır. Tifo, grip, zatürrie ve aıtma nekahetlerinde pyanı hayret tesir gös
terir. 

(FEMİL) laboratuvarı bu kuvvet il~cını aaym müıtcrilcrine tanttmakla 
müftchirdir. Vücuda dinçlik, cilde pembel.~k, ~tara ve gözlere parlaklık ve
ren bu ~uvvet ilacını afiyetle kullamruz. Her eczanede bulunur. 

or. v. HALACYANI C Arada b~~ük fark va~a>Jlıar-
N . T F k""lte • ı ___ ,_ dan Pertev Çocuk Pudn:ıaı: şımdiye kadar hiçbir benzeri taraf ,,,t. 
anıı ıp a u ıı a..on:aıann CJI" 
DAHiLi MiDE ve BARSAK lld edilememjştir. Bu pudranın, en bilyilk meziyeti bilhassa çocuk bO' 
HASTALIKLARI HEKiMi lerl içln hazırlanmıa olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
M u A y E N E lunmamaaıdır. 

14: -19'a kadar; sabahlan randev\l 
üzere Taksim (Eski Talimhane) 
Abdülhak Hamit caddesi Dirlik 
apartmanı No. 18, 2 inci kat. 

DAHtUYE MOTEHASSISI 

Dr. Hüseyin Usman 
Uleli L\itüf apartımanı 4 - 7 ye kadar 

Telefon; 22459 

P ETEV 

Sahibi ASIM US 



4> 
;-;on AmUJturva - Alman lıtidisc!-.;ri1ıdcn cvvd Al.. 

tnau Hariciye ı:(ızırı Fvn Rıbl.>nıtrop l.t0ndrada .Harict.. 
ye Nann Lord llalifa7:.'> ile g&1iisiit1or. Malüm oldıı{jıı 
;i.zerc Alman .Vazın [l(lmlrnrfmı a!ınZırl:en "Defol,, 
jlvtızeleriyu Uşyi edı!misti. 

{Hahftanın resimleri{ 
* * 

(Sğda) lngili:= Prcnslcritıclen Dii1; dö Glu~tcrin" 
refikası lngiliz sanayi sergisinde diinyanm rn ~ 
yazı makinesi başmda. 

(Altta) Hitler Viyanaya ilk geldiği gütı Alman ()il'~ 
dıtsıı şefi General Kaytcl ile beraber. 

.4 rjantindc yeni ciin.ıhıırrcisi intihabı yapıldı ue · 
.efimi Doktor · Robrto Orkis i\oo.??ıdı. Resimde yem 
Ciimhurrcisi Millet Meclisinde yemin ettikten acnird 
otomobiline bitıcrl:ctı göriilityor. 

~ 

G~~···ı 
.... _:»J 

,.-. ······~ 

i
l 19 . 

• MART 
. 1938 ........... ' 

Bilinmeyen meşhurlar 
Holivud cennet yahut cehennemi,nde yaşamak 

için biraz da günahk,ar 1mı olmah ? 
Bu entereean JUIJI navemlzln alhncı ıayfasmda okuyunuz 



'Edeb\ a'emde ne ~a, 
ne ~ok 

Gençler ka\em 
kaleme 

~tkb.iyat &lemi gUtıliik, gfl~lik, dlJ.:'' 
6ilwdusuz "'e kendi halinde tasavwr 
ediyorsanız .. ÇQk yaiiılıyorsu.nzu .• . 

)'<1lnız, dedikodu şimdi pek kel?i /elli 
U.,tadlar ara8ında (lcğil, yetişen gençl8r 
orasında... ".Uy~~'' mecmuaaı • 
nın e!imizo geçen son sayısında "Enia 
Jlülend,, · i~ile ''Yüceln mecmuaMm 
çakanp bu mecmı«ı etrafında çal~nla • 
.ra oorilmiş "§öyle bir cevap okuduk: 

Kendilerini dev aynnsmda, dehlnm 
Kafdağında gören, Yücelciler, yalım 
"deha megalomn.nisine,, değil, ayni za -
manda 'hezeyanı mürtciş,, e uğramış • 
lardır. Onların yeri sosyal hayatunızm 
dizginli, temkinli ufku değil, dört yUk -
sek duvarın arkasında şüa dilenenlerin 
yuro ud l!1'. 

Babıftli yokuşunun asil ruhlu yazı a • 
melesine "hiç bir sa.n'u.t ve ideal değeri 
olmıynn kalem .ırgatları,, diye hor bak -
mıya yeltenen, san'at ve ide:ılleri bas • 
ma kalıp sahte bovalarda.n yaprlma YU
celc'lere hatırlatalım ki, e bey:nmedik. 
leri kalem ırgatları, imzalarını kendile
ri gibi dört buçuk kuruşun desteğile ta
nıtmak mecburiyetinde değildirler. tm
zalanm taşıvan her hangi bi ryazı. fikir 
mahsulü, asil sar.'atlerinin makesidir. 

Hele · •uyanış mecmuasındaki yer bul. 
muş cıraklar., sözüne ne buyurulur? .• 

Yüksek dchalann:ı yalnız kendileri -
nin inandığı, ve bu mani ile, yeni ve özlU 
kabiliyetlere meşalecil!k vazifesini gör
miye sava.~an Yücelciler, her i~te bir çı
raklık de\Ti oıdu~nu, onlar gibi ''usta. 
hğ-a .. bir hnmlede ~ıkı!amryacaı?mı bile
miyccek, idrak cdemiyecek kadaı: aklı 

eeJim ve mantıktan uzakl~mış bulunu-

insan ve hapishane 
YAZAN: Sadri Ertem· 

• MRAT.J Jıaplslıue$111~ ıstanınıl 
1 w.ı.ıpusları -~ı.r acuı.)'e guıutcr

.meK aı."tenıi~tcrdi. IJu h~e :ile bol ko-

kulu ne do renkleri ,göze bir )'~UD .ı;l

bl çarpan ~~cklc.r; ne de dallarında 

WC\'8imlerin ·tadmJ olgWı bir ııU Ue no
slçlor"nde sakllyan _ mCY''alarcb. 'ım.raıı 

"ada..'Wla giden bediyt:. a;andıklaza doldu· 
rulm&&ş JdtaplardL Bu ·bir· ktma.ı merhale
sinin lfadcııl ıdi. Ankara hapishanesinde 

~lcycn makincJ~r, bıcaJılar, tezgihlar, 
_ kwupaslar, antcrllnler, mUrekkcplcr, 

l 
ltıtoma kiğıtla.r, tashlh pro,·alan ma.h· 

puslaruı gündelik bayatlanm ve is
tikballerini bir yu,·a g.1. bi kaplamaktadır. 
Bu manzara bana lstırabm lnsanlan ol· 
gunlaştınnalrtaıd nıırikulidc Ust.ndlığını 

bir ker daha hatırlattı. 150 adam 
hapishane içinde matbaa lşlıı1n emrlndo
dir. 

Bu yüz elli adamın çoğu hapl5ha.no
ye gircllkten sonra okumak yazmak ôğ· 
rcnmMerdir. 

Bu baklkaUn dlklmte liyık olan tara

fı, J~in iruı.uı psikolojisinde bınktı!;rı ız. 
ler, insan uz.vlyctlnlı. etle deri arasına 
soku\•crdlğl derin manalardır; tcmlz bir 
yüz, parlak bir çift göz, \'C işin mistiği

ne büt.iin <".lbazlannı intibak ettlrml!l bir j gövde 1>1 ,.,.. olm&nm sonn• her ; ... 

-~--~~~ ~ 

yorlar. 
Ka!dı ki, Uyanış mecmu:ısmm etra -

fmda toplanan arkadaşlar, iddiasız bir 
tevnzula, çırak olduklarını ütiharla ka. 
J:ml ederler. Varsın ''usta,, lık tacını Yü
celciler giysinler .Yalnız şurasını da ap
açık bilmelerini isteri7. ki, iyiyi, mükem-

c1ua fat ediyor. 
insan ba parlak· g~. İemrı · ~ Ur· 

lfl81Dda )'aJDD badiÜJcrln, .. bfu#s~.Jerya 
sUrUklcdJğl .lıısanlan değil c~ şi~le

. rint" ~saalıCı a~lıyan in~ ~'ı»D.i .blş
eden;.lnsanm maya<Jmdakl lylU,ğl, cnhe· 

.... . . . . 
ri bulup çıkaran sistemlerin bo.>: . veren 
bir tarla, açan bir kUfı gülen bir illsuı 
gibi ba.klkat olmak la.~ylşlnl seyrediyor. 

Burada bir baplsbaııe nr, ve "üpbe
~- bu baplshancdo göze görün~nJer 

milcrlmdlrler. Fakat bence buradaki asıl 
.mUC'.rim insanlar değil, losanlan. görUn

mez d~ğnelderine takarali bir karagö:s 
gibi oynatan allitemlerdir. Kaim dunu·· 

lar, bu s~t~mlcrln üstüne arkası ikalm 
l<ol demirleri \'e kilitler \ 'urulmuj demir 
knpılamu kapayacaklardır. 

'Ce'.tayı, insanı insana ve hayatıı, dü~ 
maıı edecek bir va.'.ilta sananlar hapls
lıanclerl inıtaD ruhu lthı bir mezbaha 
haline koyarlardı; ve nitekim <llinya
nm bazı parçalannda hita., hapishane 
bir intikam ocağıdır. 

• • • 
Türkiye adliyesinin insanlığa en 

gUzel h<'dlyc olarak sunabllC<>eği pren

sipler vardır. lmraltdan sonra Ankara
dakl hapi!'hane matbaası bir ke.mmlyet
ten ziyade bir kaliteyi anlatır? .• 

meli, güT,eli anyan, bunu kendilerine şl. 
ar edinen Uyanış çıraklarının orasında, 
Yücelcilerin, mahallelerinde daha çelik 
çomak oynadığı veyahut edebiyatın "A,_.' 
smı yeni yeni söylemiye başlad1klar1 81• 

ralarda, ''isir· yapmış,, kitapları çıkmıı 
nice "yazı ırgatları., vardır. 

Evli ol·an bir delik8nlı ! 
Viyanaıı dansözle ev1ıenebilrnek. 

içın karısını ölmüş gösterdi 
Viynnada görüıcn enteresan bir da -

vada, 32 yaşında bir teknisiycn olan 
Rihşard Rndakovic, oirden fazla kadın 
almak, dolandırmak ve rcsmt bir vesika
yı tahrif etmek maddelerinden zan altı. 
na alınmış bulunuyordu. 

Radakovic, 1933 sc.nesindenberi evli • 
dir ve iki çocuk babasıdır. Geçen yılın 
Eylfll ayında, 20 yaşında bir dansözle 
tanışıyor. Dansöz Gcrtrude H. ye ken • 
disinin bek:'ır olduğunu söylüyor ve ev • 
Jenme teklif ediyor. Her ikisi de~ eski 
btolik mezhebini kabul ediyorlar. De • 
lis"anh, gerek bu hususu, gerek dansöz.. 
le evlenmeyi temin için ·muhtelif vesi • 
kalar getirmek zorunda kalıyor. Haibu
Jıi bunlan olduğu gibi ·gösterirse, evli 

• - KURUN'UN tl.u\ VESi 

olduğu meydana çurn.cak . .Bu sebeple gfi
ya. evlenmiş te ölmüş gibi bazı kayıtlar 
ilavesi surctile vesiKalarda tahrüat ya. 
pıyor. Bu arada Sırbıstanda Ş:ıbak ihti
yar heyeti mı.mına da sahte bir vesika 
hazırlıyor. Bwıa göre, karısı geçen yı -
lın Ağu.stosupda ölmüş oluyor .. Bu vesi
kalan gören papas, askı muamelesini 
y~ptığı gibi. biraz sonra da nikahı kıyı_ 
~·~r. Delikanlı nikah k5.ğıdmı alınca, 

bunun üzerinde de değişiklik yaparak, a- ' 
rısı ö1mil§ te evlenmiş şeklindeki kaydt 
siliyor. 

Bu kadarla da iktifa etmiyerek, 1937 
Eylffüinden Teşrinisnnisine kadar. bir 
yıı'hn suç işliyor. Kasap Frants S. ye 
giderek, amcasnıuı Maliye nezaret.in<İf 

şube muailril olduğunu uydunıyor ve 
vergisini indirmek hususunda tcsır icr& 
edebileceğine inandırıyor. Bu adamdan 
bu vergi bOrcuna, hastalık vukuund& 
yardım aa.ndığına verilmek UY.ere bir 
hayli para çekiyor, parnJan yanında alı· · 

koyuyor. 
Bu esastan açılan davada, nıaznun 

yerindeki, suçlu olduğunu tasdik etmiş 
"ve mahkeme icabını dilşünmUş. cezayı 
azaltıcı bazı noktalar görmUş, :reis Dr. 
Zayfer, bir sene hapta karan verildii'?inl 
bildirmiştir. Vekili Dr. Flandrak. mil-' 
vekkiline bu karan tcmviz etmek i~e • 
yip istemedif!ini sorunca. RlhŞard Ra • 
drnkovfc. avukatma "hayır. demiştir/ 
kabul etmeği tercih ediyorum!,, 

,. 

· - Burada "ÇaYJl'a ayak balımak, ya
llaktır., diye yazılı, ama kar adam boyu• 

na geçiyor; bu gidiş.le bu levhaY1 da a
pcak.. Gelen, geçenin otlan çiğneme
mesi için, le,•hanm dircğlnl daha yuka

nya kaldırmanın lizna l . ._ 
BEKAR DAMAT 

Bir delik.anlı ile karşı .kar§ıya oturan 
YJ&Şlı bir adairı, delikanlıya evlenip i!V• 

lenmlyf'ceğini sorunca. .aldığı cevap eu: 
. - Hayır. Evlenmeğe niyetim de yok: 
doğrusu! Bekir kalnrak, oaşımı dinle
mcği tercih ediyorum! 

Yaşlı adam, hakverdl: 

- lsab~tll d~Unüyonsun, oğlum! lo
te bak, ben böyle aklı ba§mda bir da-

1 

madnn ol8Ull, isterdim! 
____.._ 

O GUN DEGILI 
J1d kişi arasındaki bir konu.şmamn 

mevzuu, seyahat.. Bunlardan biri ~y
le si\ylilyor: 

- Seyahate çıkacağım glın, daima si
nirlerim bozulur. Adctft hash düı,ıe.ıim! 

O tekinin buna mukabelesi de §U: 

- Bunun önüne geçmenin çaresi bu

luruunaz .mı, snnki ! 
- Na.•111 bulunabilir? 
- Gnyet kolay! Seyahnte, nedense-

yahate çıkacağın günden bir gün evvel 

~ıkınıyorsun? 

-o-

' Mart gedntbılnde ,gbe,ıenlp lıa"!' a

lan :r.cmane ~ia. arabadaa bqmı • 

cıldm:ı.. 

Ş<ak<a 
TADO. •. .ı\N TOZ! 

Blr kadın. eczahaneye giriyor, ,ecsacı- ' 
ya ·bı;. paket toz ıız.a~yor; 

- Rica ederim; diyor; ıundaD bir par
ça tad.ar c ~namız, ~ teker mi acaba T 

Ecznem.ııl ·meeguJ bir ZIUJl&nl- Pa!-lım 
btr' h~'de .. :Fa.zıa . ~ünİnedeii, 1>1r p~ 
alıp~ dilinin üzerine ko)ruyor~ ŞoDra di
lini şaklaytp yfl.ztlnll. bunıtturarnk, C&-

vap veriyor: 
- Hayır.. su, toz. ıekert d~ ! 
Kadm, memnun: 

{ 
' 

- O halde iyi; l§te bir yanlışlık ol
mamış! Kocam bunu farelere karp kul

lanılacak zehir, diye alını~ da ı 

Görülen, ParlsteJd bUyUk bir otelin 
bırda,·at eşya yığuı ta\·anarasıdır. 987 
de rliinya sergisi .açıldığı zaman Parlste 
bulunan cebldclik bir delikanlı, oradall 
bir tanıdığına yazdığı mektupta .kendisi· 
nln mc~bur "Orandotcl,, de, ıılyanola 

gcnl!j bir dalre iı;gııl ct:Uğlnl yazmıştı. 

Bunu bllsbütlln de uydurmadığı, lfU re
simden anlaşılıyor?!.-

---tt-

KAVGA,.. KAVGAı 

Koca, yatağa girdiği vn.ıut, karısı hl.:z. 
metçi kızla bağını bağıra kavga ediyOl"ı 
du. Znr, zor oyuyabildi. 

Snbnhle)in uynnrugı vakit de, karım. 
nın sesini ışitti. Gene biz.metçi kw k8l' 

6IBına alını~ bağınp çağırıyordu. Ona 
§()yle seslendi : 

- Kancığım, sövüp saymnğa yeni mt 
basladm, yoksa devam niı ediyorııun T · 

-er-

YILDJ~A L"ılRE."ilŞl 

Genç kadlu, delikanlı .ıı.~u.ı.ıınm ken
disine ettiği muameleyi beycnmi)ordu: 

- Ah, ah! dedi; bir defacık olsun, 
sinemadaki erkek yıldızlar glbi bana 
sevgi göstersen! Meseli .Piycr Rişard 
Vllm, veya Coel Mıü Krey gibi •• 

K~ bu altcml de c~vapsız bırak

madı: ' 
- Fakat onların fU~de :llal'.'llanna 

~vip_ gösterpıeleri için mc.nsup oldukta-, . 
n §irketten ald.ıklan .Jl8l"&.Dlll hesabmı 

bir bilsell! 

- ~'ah. ba ne llal b3yle! Ah ~ 
btllyordum günün blriade ,elindea bir. 
kaza clkacağuıı; .bırak fa 10förlilğ\l de

dim o kadu da dinletemedim bir ttirll 

aana ı .N c oldu 1 
- N c olacak, kaza tenine döndl ı.• 

fllnl<U. çiğnediğim adam, gWle kaldu'4. 
ma §alllplyonu lmltl · 

-c1-

SOYMAl('l'A NAMUS! ' 

Hrudm, KarŞınına getirilen adamı .BOl'

guya çekiyordu .: 
- Eve yalnıZ mı girdin, yoksa auç 

ortağın var mıydı? 
- Tabii ynlnız girdim. Hic bu zaman

da başka birisine gilvenillr mi? Nam~ 
lu ortak bulmak, ne mümkün! 

TANJŞMIYORl..ARMIŞ Kii 

!ki kız, mart gezintisi yapıyorlar. 

Parkta yanlarından bir delikanlı geçi· 

yor. O geçtikten sonra, kız.lardan biri, 
dığcrine: 

- Neden, diyor, selfı.ml!1§IDadınız! 
- '\<>ndislni tanrmıyonım ki! 
·-Fakat sen onunla bir zaman nişan

lı değil miydin? 
- Evet. fakat yalnız o kadar tanıp. 

yoru.z, işte! Tnnışmak deDir mi buna? 

-u---

s~yyal-'ar, ıelırlu "şayanı temap., 

yerleriol geıerlcrkıın. resim mih.etıi y~ 
pıJmıı bir sara)'a giriyorlar. S. tarihi 
blna.nm bayii yüks~k ta\"anı da, tama
miyJe yağlıboya resimle süslü- S~ 
lux:~.ma soruyor: 

- Ta,·andal\I ta).>lo fC\"kaJMe del;ll 
mi, Emllf l'ukarıya bakarken ........ 

diyorsun? 
- B~ m1, Softya ! Yaka döir ı ' ı 

tepıuma llıattığm.ı b~OOi.roraml 



Jlll ""kb•_.., IDOd-r, e11 çöıo ~·,._ 
fJNUI dslfpklll/ ,.pk:al•rd• TBPtr. Ns 
:11ıdu bDTl6 blrdeablref Yukarıya doğ-
ru, tepeleri uzunlamasıya şapkalar 

modayken. birdenbire bunun tama
ı mlyle aksi! Uzunluklar hemen he· 
ı men dipten kesildi ve .şapkalarm üstU 
; ıaıteştJ. Şimdi dllmdllz! 

/ Bundan önceki şapka biçimlerin.· 

1 
'de, daha ziyade Kurunuvu•tanın tesl· 

11'1 Tardı; ilkbahar blclmlerl, Kurunu• 

1nıtadan 19 uncu asra ııcrayışm lta
'.desldlr. 100 ıene enelkl moda zev· 
ki. 100 sene eonrft yeniden benimsen· 
'.41! 

İ İlkbahar modeli şapkalardan 4 ta
nesi, buradaki resimde gOrUlüyor. 
Bunlardan 1 numaralısı. Avrupanm 
cenup havasını en fazla gözönllne ge
.'.tlrlr sayıhyor ve bu arada Nls şehri 
1hatırlanıyor. Siyah hasırdan olan bu 
.:tabak şeklindeki şapkanın üzerine 
tafta kumaştan iri bir kelebek kon
~urulmuştur. 2 numaralısı da, beyaz 

bir tabak şeklindedir. Böyle hafif bir 
panama şapkanın rüzgArda saçlar u~ 
zerinde durdurulabllmesl için çare 
'dUşUnUlmUş, şapka saçlar arasına u
zun bir iğne ile tutturulmuştur. Ayni 
ıamandn bu iğnenin toplu tarafının 
da panama Ustnnde sus yerini tutma
sı gözetilmiş,. iri ve parlak tek taşın 
·oturtulması uygun dilşilrilJmUştUr ... 
Kenarları ve içeri kısmı ka.-dlte kaplı 
olan şapkanın geri tarnfma içeriden 

ayni rcnkto muslin kumnş, sanki elle 
biçim verilmiş gibi, saçlar Ustüne ycr
leştlrilmiştlr. 3 numaralısı. 1860 ta
rihindeki Amazonların şapkaların

dan mUlhcmdlr. Çuha kumaştan olarl 
bu koyu renkteki şapkanrn arka kıs
mından ense Uzcrlnc doğru sakıtılan 
tuyler, horoz tUyleridir. Horoz kuyru
ğu! 4 numnrnhsrna. gelince, tspanya.
nın ateşli Karmenlcrlnl dilşUndtirü

yor. Koyu fes rengi, parıl parıl hasır-

mellnden sarsar, zedeler, harap eder; 
fakat. yıkamaz. 1000 kilogram nğırlı
ğmdakl bombaya gelince, bunun in
fillklyle şiddetli carpnn hava tnzyl
ki, binayı derhal yıkarsa da, .sağlam 

beton duvarlı vo tavanlı iskelet kıs
mı, zar.ar görmez. Tabii hep 50 met
re beriyandn patlamak şartlle! 1000 
kilogram ağırlığındaki bomba, düş

tüğü yerde 4 metre clcrinliğinıle ve 
hemen hemcıı :rn metre gcntşllJ;intlc 
bir çulrnra yerleşir. llurada nılı ge
çen, sivri uçlu, kuyruklu, mahruti u
ımnluktakl tayyare bombasıdır! 

Havadan atılan bombanın iı;erlsl
ne nüfuz edcmlyecoğl derinlikte sı~ı
nak mahzenler. buna karşı mUdafan 
esasını teşkil etti~! gibi zehirli gaz· 
lara karşı dıl koruyucudur. Gazlara 
karşı muhafaza edici nıaskelcr. şim
di umunıiyctlo hllinmcktedlr. nomba
)'a ve zehirli gnzn karşi koruyucu va
sıtalardan en yeni şokllılokl, ınnhrut.r 
bir kıılcılir. Lııyptslgdo bir sergide 
teşhir ectııcn nıôdcle gHre. hu kule•, 
- zemin katı dn kat sayılırsa -- !1 knt· 
lı Oll\<'ılktır. Ilu katlnrn bUrolar .rer. 

1938 
'ilkbahar 

dan hir şapka, cepeı,:evre az yukarıya 
kalkık kenar, orta kısmın etrafında 

leştlr.ilcbllecck vo buradakller, şehre 
taarruz zamanlarında bllo hiç zarar 
görmeden çalrşnblicceklcrdlr. Tay
yareden inen bomba, kule binanın 

mnhruU biçimdeki sağlam betoıı <lu
varlnrının dış cihetine değdi mi. yan
lara doğru dışarıya kayacak, yahut 
da çarpıp patla.sn bile. serpintilort i
çeriye giromt:recek, dışnrı.)·a dağıla

caktır. Modele uygun olarak ilk ku
lenin Layptsigclo inşa edilmesi nıuh
temeldlr. 

Tayyare bahsi kapatılmadan, bir 
de "Utan drltnot" tan bahsetmek, ye
ridir. Bu dn, bir Fmnsız tasavvuru
dur. Kocaman, zırhlı bir tan•nre! Bu 
hava canavarının gövde..ı:;I, taşıdığı in· 
san vo bombalara mahsus yerleri, dü
men kısı.mlarının ctış tarafları ağır 

zırhla kaplıdır. Güvel'tenin zırhlı kı
sıuılnrmclakl ınütcndit zırhlı kuleler, 
fi~ilzlU ağır toplarla mlicchhezdlı'. ns. 
tUsto ynzlyettekl hu lculcler havn mn· 
hnrehosinde ateş snçncaktır. Gijvde· 
nin ön kısmı uı;lnrınclaki pcrvRoelc
rln vo arkıt tnraftakl dümenin hayli 

(So11u Sa. JO Sii.1) 

modası 

gülpcınbesi bir kurdele ..... Bu şapk"'°f 
1 

mu uçmaması tein, çene altma bir ş~ 
rlt. geçiriliyor. Kulağı bilsbUtilu sak .. 
hyan bir demet ipekten yapma gül, 
saçlar ilzerlnde pcsbenbe kabarık ...•. ~ 

Bundan önce moda olan list kısım .. 
ları uzun ve yukarıya dot;ru kalkık 

şapkalar. alını tnmamiyle açık hıra .. 
kıyordu. Yeni şapkalar, alnı ya bUs.

bütUn lcaııatacalc, yahut da yarı acık 
bırakacak şekilde eğri konulnınktn

clır .; \'0 yilzüıı bir yan kısmını hattA. 
tamamiylo <irtmektedir. 

D~ııll.nn lincckl şapk:ıl:ırd:ı.n lıalo 

şcklinıfo çP.hrl'yl çer~eveleyNıler. bll
hnssn eski Misis Simpson, şimdiki 

\'lndsor DUşcsluln haşrııda görüldük
ten sonra moda olmuştu. Yeni Urnek
ler. şapka üzerindeki bu tesiri fillkfp 
atmıştır. Dolayıslyle, Jrnııdlslnln mo· 
da üzerindeki numunelik tf'P.irlnin 
geçtiği .anlaşılmaktadır. 

Şimdi modn mn~azalnrı l'itrinlerl 
önüne kadınları to11lny.nn şapkalar. 

yuknr.ıdn ela kısmen dokunu1'1u ı!'u gf. 
bi, Avrupanm cenup ikllmlorlııltt izle. 
rlni tl\şımnktnılrr. Bu noktnıl:ı11 l '1:!8 
ilkbahar şaplrnları 1\1."rlnd" ,., atırı 

rilzgi\rları esiyor. demek yerinde· 
rllr!! ...... . 

b•lıkOI INJı#ıalı•a 

dl: 
- Normanlar geHyor, Normanlar!., 
Balıkçılar ağlarını, aTlarını bırak•: 

blar. Tarlalarda çalışanlar çapalan• 
b.ı, bel ve kazmalannı fırlattılar; U• 

~ar gibl şehre doğru uzaklaştılar. lki .. 
1de bir arkalanna bakıTorlar: Nor• 
1 • 
. ıııan gemllerlnln, tkl tarafa köpUkler. 
8acarak kıyıya yakla.ı;tıklarını görü• 
~7orlardı. 

Daha iyi bakabtıenlertn götlerine 
daha çok şey çarpıyordu: lkl tarafı 
1 
!kanatlı tulgalar; kemikli, sarkık U• 
1 
sun bıyıklı, sarışın yUzler, pul pul 
'sırhh gövdeler; ancak otuz adım b04 
.;yandaki kUçUk gemilerin kUpeştelerl• 
1nl boydanboya, renk renk, kocaman 
ı blr kolye gibi çevlren demir kalkan• 
1 
lar ..• 

Gomllerln provalarındaki ejder 
baştan güneşten parlayordu. Hele 

' birisi gözleri kamaştırıyordu. Onun 
diğerlerinden daha çok yakut, el• 

' mas, inci ile slislenmlş olduğu anla· 
şılıyordu. Reisleri de hiç şUpheslz on

' da bulunuyordu. 
Çığlıklar, imdat sesleri hiribirlne 

karışıyor: vadilerde aksediyordu. 
Bu sırada otuz kadar gemi blrlblri. 

nin ardından kıyıya baştankara etti. 
Uzun boylu, i~ce ve çevik adamlar, 

uzun ve ağır lttlrçlarını çekerek içeri
lere doğru koştular. Şurada birisi ya
kalandı, ötede bir başkası, kendini 
korumak fstodlğl için hemen yer.e se
rildi. 

Luna'mn büyük kilisesi çılgın gibi 
çanlarını çalı)'Ordu. 

Onlar klllsclerdeu. e 
Diğer klllseleı· de onu taklit etti

ler. 
Şehrin sokakları karıştı. Askerler 

sililhlarmı kaparak kapılara ve ku
•lelcre koştular. Peskopos sırmadan 
haçlı cilhbcsinl giydi. Elinde haçlı so
paslyle dışarı fırladı. 

· SIU\h başına! 
Diye gür sesle bağırdı. 
Papaslar heı· tarafa koşuştular. 
Bunlar sekiz yüz senelerinde olu-

yordu. O sırada kilisenin saltanatı 

yanındı~ sarayların kuclreti salma
mıştı. Jtalyanıu hemen hemen lıütün 
şehirleri gibi Lunnyı <ln blı· reslcopoe 
idare ediyordu. 

Yalım: buraları de~il. Baltık kıyı

larından Yunan denizine kadar hUtün 
kı)'ılnr Norman korsanlarının lcorkıı
siy:lo tltreyordıı. 

nuntnr kilçUk ve alçak gemileriyle 
nehirlerden geçerek Ulkcler.ln 1-:'eri
ne bile sokuluyorlar, köylerde ynkn
ladılclnrı atlarla çabucak müfrezeler 
yapıyorlar; kasırga gibi dört yanı nlt 
Ust ettllcton sonra gemlleriol blrcok · 
nınl vo csil'lo doldurup glıUyorlnrclı. 

Normaıılııl' Lımanın yüksek <luvnr
lnrı, ctnhn yUl<He>k mazgal ve. lrnlC>leri 
lrn r:~ ıs ııı d n d u rd 11 1 ft l'. B IJ'n z _uun n ıı 
ha' tı 1 !lr otrrfını <lolnştılur ve ~iltl
leı ·. 

~Jnuti yııl.ııı <;ıftlil~lPri, l.iıyll'ri yağ-

... • 

Gülen TabutA. 
vazan : Kaaircan Kafh 
Resmi ynonn N cnat Pınarı• 

ma. eılirorlardı. 
Peskopos dıı;ıar .ı ~ıkaınıyordu. Çün

kü elinde o kndar kuvvet yoktu. Hnt
tft. knlcyi müdafaa edebilmek için halle 
tan bir çoğuna siH\h vcrmelc, slltı.tı 

bulamayınca, balta, knzma veya kü
rcklP. sllfthlr.ndırnıak Hızım gelmişti. 

Normnnlnrrıı gUzlcl'i l~ulcniıı knıH

lurınclnydı: Ağıldaki ko)'tın sUrlisllnP. 
luısrctle bakrrn kurt sürilslinü ııııdırı-
yorlnrdı. . 

Koı·mmlarl't ı•cisl rınstiııı; nrknflaş· 

lnnna dönclü: 
- H•ırarn zoı'I!\ giril<:>m<'v.. 
nntl 1. 
V<' g-eınilı:~ı·iıı..• do~:rıı riirür!.c n ıı:ı-

ve etti: 
- l<'rı lrnt, her hn ide gi rıncl• 1~7.ını f 

a ı,; I,'iin hcıı kıyıda durtlular. Uir 
aralık nrnlarındn tc.lüş s~ruı .. 

dü, gidip gelmeler coğal.tı. Daha son
ra içlerinden üçü kaleye doğru hızh 
hızlı gittiler. Bü)1llc knr>mnı lrn!oslo
deld askerler meralcla onlaı·n hnkı

:rorlardl. 
Nornınıılardıw hiı•i ilerledi. Avuo

Inrını bir horu glhl aı{zııın dnyndı Te 

hnylcırtlı: 

H:. nıuu-ııdırnıu giiı·üşııı ... I• lıtter• 

ruz. Til7.i İC'P.rf nlın! 

(f,1' 1(<'11 t;nlf"f"lll ('fl~lritıi~.) 
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~~Ol)i()a ~'f"lni~. 'B'lT WA'\l~e'"'lfiıı>. 
\ını.1}'-u "'V~ T.a'\l\\. c~va.'\:ıl. '\:ı\\d\Td\~ 

- \çarl g\Temam\n\ı.,. ora.4.n.n Stl"J\e-
'1\n l . 

Korsan bağırdı: ~· -•. ~,,., L~. · .... .,.. ·; 
1 

- Burası b\ze u~ursuz geldi. lle.. 
;men glc.1cccğiz1 

- Cehennome kadar yolunuı var! 
Korsan kendlnl ıor tuttu: 
- Fakat. ıdzden kUcllk bir ee7 iı

tıyoruz ! 
' - Bizden hlc bir şey a.lamazsmır.I 

_ Bir eey alacak değlllz. Bir öltl· 
~buraya gömmek lbıml 
1 - Bir ölll mU T Dlledlğlnlz ';yere gô-
mUn f 

- Fakat bu adam bizim relılmls
~Ur. Birdenbire hastalandı. Kıvrana 
kıvrana OldU. Son nefesinde plşman
·bk duydu. HırlsUytUı oldu ve hırlsU
)'anlar gibi gömUlmoslnl latedl. Bts 
sizin Adetlerinizi bllmlyoruz. Etrafta 
kilise yolı:, papas 7ok. Mallarını da 
klllseye balıeladı. 

Peskopos çekiniyordu. Fakat hırla· 
tlyanlık gnyreU nstun geldi. Son ne
.fesinde günahlarına tUbe eden, ru· 
hunu lsaya veren bir adamın arzusu 
kırılmamalıydı. Bunda Peskopos l• 
-çın pek çok sevap vardı. Ktuseye ba
ğışhı.dığı ınnllar da (rtlphesiz çok de
tcrll olncnklI. 

nır iki saat sonra kılıclarmı gemt· 
lorindc bırakmış olan yirmi kadar a· 
dam bir tabutu aralarına. alarak ka· 
ından girdiler. Günlerle süren bir 
korkudan eonrn bUyUk bir sevine t• 
cinde yolları dolduran halkın nrnsın
dan geçtller. Herkes: 

- Allah bize acıdı ve dtışmanı kah· 
retti! 

Diyordu. Onlar lcin bu ne büyUk 
bir snadcttl. 

Tabutun ardındaki kalabalık g1t
tikco artıyordu. Başlar eğiliyor, pa
ııasla.nn sırmalı ve uzun cUbbelerl 
'gtlneşten parlıyordu. tılhller daracık 
sokakların nstUnde yUksellyor, sivri 
çatılar Uetiinde dalga dalga eriyor• 
'du. 

Killsenln avlusuna varıldı. 
t Halk orada durdu. Peskopos tabu
lu karşıladı. Ellndeki altın baçı öpe
rek bir ~eyler mırılc.1andı. Sonra içeri 
ytlrUdll. 

Korsanlar başlarını a~mışlar, va
paslnr gibi hep yere bakryorlardı. 

Peskopos ş6ylo dllşünUyordu: 
- Buraya gelmişken hepsini hıris

tlynn yapabilsem ı 
Bunu, onlnra söylemek kararını 

verdi. 
Tabut kilisenin kilelik pencerele

rinden sızan loş hava içinde mihraba 
doğru ilerledi. Yere kondu. 

Peekopoe gözleri yarı kapalı, elln· 
deki haclı sopasiyle ilerledi. Etrafta
ki papaslnr, şehrin bUyilkleTI ve blr
kac zabıt te onun gibiydiler. 

Fakat ... O ne? ..• Tabut kımıldayor! 
lştc, Ustnndekl knra örtU titredi, bir
denbire kara elbiseler giymiş bir kor· 
san g6vdeıd gibi dimdik oldu. Bnşı da 
T•r: Uzun snn saçlı, gUr knşlar, uzun 

~ - KURUN'UN ILAVESI 

Z.eh\w-\'\ aşk\ 
Stn o ·bibi ezdikçe: yeniler u:abın11 

Omidin hedefleri silinir sözlerinden.. 
Daldııkça cılıumağa bir ömür kitabım, 
s.. gelir ,Hına o aönül mermerinden. .. 

• • • 
Ne köyünüıa haareti ne ökıünn gözyqı, 

Ne madenci türküsi 'De veremli analar! 
N, dikenli yollarm M açlarm yoldaıı; 
Hahzaımda .anetılr pk>lum f4kli var. 

• • • 
Tat elmutm bir talat. daragacı 

Mlmcak 
U~1D'Ulnlar mavi aök,yalpnlar bahçeıidir i 

Gençlitin o neteli hulyelarmdan uza1c, e 
ldak Waılannda ~ eilenceaiclir. ·~ 

• • • 
.S-olmaymca oblp: öy)e rahat ki inan, 

Y oruJ.n hünyeaini sükUtun tiri besler. 
T .miz ıııtder aibi çisıeldeDirkm rzaman, 
Bir insan eennetine fikri atılmak ister ... 

• • • 
lbetin acıdyle yürefinde a.uıcılar, 
Seninle yol alamn yolda gururu erir; 

Cijerler yapmaktan, bq dütünceden ~ 
bıkar 

Seninle toprağa dost, ölüme ku.,..-et gelir. 

lsmall Sata Esgin . 
il 

Karanhk çarşı r 
I Ar.odığım fthir vok ge:lrıdiğlm dünyada, 1 
• Deklcdl/jlm oün oeçmlş rılcrığında .ıanıanın. 

Yaşanmıı hayatımdan oeri kalan htr tasa: i 
Sağılnıamıı derdidir bulmadığım insanın . • 1• _ 

. . . ·ı J)ijlfinct aynasında ıi&ltndikçe_ u:ak onn: ! 
Bin far.la varatlık oülmtk irin her. 16.h:a. i 
Gülen atılcr kesildi, neş'eler oldu ıürgün; İİ 
Kırık reımtltrlnden ic.tiuiml: bu ıııda. s 

• • • 
Bir 11arlp hayaleti: ftrptrdlkçe korkudan: 
Ô:lenen, tilr,ka oldu ıu dönümşüı devranda 
Ne bir habtr geliyor umdıı!Jıım bir uolcrı· 

dan, 
Ne bir gemi oidtct1t dıiJılndüallm limana. 

'ALJ KBllAI. llERAll ~ ' 
c::::::=.-::=:---:-.::=::==== 

sarkık bıyıklı, kemikli bir baş! .•. 
Mihrabın kocaman mumlan dibln

do keskin bir kılıç parladı. 
Pcskoposun olindekl haçlı sopa 

dilştU. 

Rılıçsız korsanlar ellerini koyunla
rına ntmışlnr, birer hançer çekmiş

lerdi. 
Peslcopos, blr çığlık çıkardı ve kan

lar içinde düştn. Ortalık karıştı, fa
kat çabuk duruldu. Çünlrtl peskopo
sun adamları da birer hancerle yere 
serl 1 mtşl erdi. 

Korsanlar oradakilerin kılıçlarını 

kaptılar ve dışarı fırladılar. Şehri ya
kıp yıktılar, soydular, gemilerine lsir 
''e mal doldurup açıldılar. 

Mihrabın OnUndekl boş tabut Pes
Jrnposla arkadaşlarının sersemlikle • 
rine sessiz kahkahalarla. gUlen koca • 

· man bir ağız gibiydi. 

D~U"'Sa\\a Ue,eT a'U""S ~...-

K,z,nın \<at\\\n\ 
vuran baba . 

·.Bu hareketi kabllC'nln 
bir ananesi olarak ; 
yaptığını söyılOyor 

A merikada, Florldanın ·CenuP. 
kısmında Evergl~ds batak .. 

lıll.lan denilen arası.de Seminoller 
barınırlar. Seminol, kırmızı ıderlll 

BlnUllerden bir kısmının bağlı oı .. 
dukları ,~ok eski bir kablledlr. Bu sa
haya be7aslar girememişlerdir; çUn• 
kU, kablle, Avrupa kültürüne, :s1vill• 
ıasyonuna karşı reddedici bir vaziyet 
almıştır ye bu vazlyeUnl yıUardanbe .. 
rJ muhafaza etmektedir. 

Bir nevi müstakil vaziyette kalan 
bu kırmızı derllller, ,adaleUn yerine 
getirilmesine pok ehemmiyet verir .. 
ler. Bu hususta biç mı hiç şakaya gel .. 
mer.ler. Gerçi onların adaleti kitap.. 
ta yazılı değilse de, nesilden nesle ha,. 
fızada bir nevi kanuna tevarüs eder .. 
ler ve bu an'anevl adaleU tatblkle, 
doğru hareket ettlklerlno JJ'" götür
mez bir kattyetle kanidirler. 

Semnole Con Btll1 isminde 81 ya• 
emdn bir delikanlı, 78 yaşındaki ka· 
ibHe reisi Con Oskeolanın "tasvir gil· 
zell" kızını seviyor; fnkat hararetli 
surette sevgisinden bahsetmesine 
karşı, müsait bir cevapla tatmin can .. 
meyor. Bundan muğber olan Aşık, gU
nUn birinde hiddetle gene kızın knnı• 
na giriyor. . 

Kıskançlıkla ,eıı kana bulaşan de• 
likanlının bu harekeU karşısında, 

' Scmlnollcr, ona 10.netler yağdırıyor• 
tar ve det-hal, Miyamt sahası iceı1sin~ 
deki reisler, toplantıya çağuılıyor. 

Gece, ateş yakılıyor, .Miyamintn "si ... 
htrll" sahasındaki reisler .• yannn ateş 
etrafında toplanı7orlar ve esrarlı bir 
takım merasimle bir nevi .muhakeme' 

' yapan bu bir :nevi mahkeme, adaleti 
:..ıccoııt ettiriş yolJu bir karar ortaya· 
i . 
koyuyor. 

Con Bllli, itt.ifahla .idama mahlt('ım 
'ediliyor. 

K.atil, kararı hemen öğreniyor ve 
bUkmün yerine getırllmesfnl bekle-
yor. Kurbanın babası olan 78 llk O.s• 
keola, bu işi yapacaktır. Bu da karar 
"cUmleslndcndir. İhtiyar fnzlar ... 'l yü• 
rUyecek halde olmadığından, sabah .. 
• leyin bir arabaya binerek, mahkil· 
)nun içerisinde yattığı ~admn önllne. 
,gidiyor. Arabadan iniyor, çadıra .nya.'K 
basıyor. Oturduğu yerde ölUmU bck..
~eycn delikanlı lle ona cellM olncali 
ihtiyar, karşılaşıyorlar. Hiç birisi 
2crro kndnr teheyyüç eseri göGterml• 
yor .. İhtiyar, luzının 6ldUrillmeslnde11 
dolayı birkaç sözle knUli ltinctliyerok1 
lnbancasını çekiyor, at<?ş ediyor. E~ 

(Sonu 10 uncu Ba.vfada) 

harpte, uzun stıren ~hize ve tebdl· 
'1o zaman kalnıayacaktJr. Her .iki mu
hasım kuvvet, teknik hazırlıklarının· 

·bUtnn hızlyle birdenbire birlblrleri ü-
zerine saldıracaklar ve rakiplerini 

l
'tierhal imha etmeği deneyeceklerdir. 
;Bu da sadece tekemmtll etmiş vasıta- '"" 
j Jarıa kabil olablltr.0 

"'\' 

: Kitabın mUelltfi, dolayıs11le ku· 
mandanlarm hem fevkalılde sevkUl· 

: ceyş, hem de listün teknik idare kabl
• ~ .Uyettnt haiz olmalarına pek tabU blr · 
' ıcap olarak temasla, çarçabuk deği· 
oecek olan vaziyetlere teknik şatranç 
oynarcasına karşı koymak için bunun 
)>öyle olması lUzumuna bilhassa işaret 

1 ediyor. Ayni zamanda "harp bazır-
~ığmda ancak en mükemmel slHHı ye
ter derecede, demektir: çllnkU, dlltr 
'mnn da en mtlkemmel eBAhı kullnna
ı 
caktır!'' diyor. 
1 Resimli olan bu kitapta, müstakbel 
!lir harpte kullanılması, dtlşllnWen al· 
Uhlara dair uzun uza.dıya izahat ,·eri· 
,lyor. MeselA mitralyöz, Ameı1kada 

;tasarlanan şekle göre, tek kişi tara· 
ltından idare edHen ufak ölçllde bir 
~anlı: şeklini alacaktır. Dunun tçeri
Bine girip yüzükoyun yatacak olan U· 

ker, elleriyle makineli ttlfeğl kullana
cağı gibi, ayaklariyle de tekerlekle
ri döndürecek, makineyi harekete ge
tlrecekUr. Alcak ve uzunlamasına 
yapılacak olan bu çelikten harp ara
.bası, hafit siklette olacağından harp 
aahasındakl sUrnti de o nlsbette faz-. 
~alık gösterecektir. Zırhı da tablatJ· 
le incedir, sadece tüfek mermisi ve 
başkaca .serpintiler tyerisine işleme
~ecektlr. Derli toplu bir blçlmde
ilir. 
' Mitralyöztln anacı.. top, Amerika 
'nırıcşlk hUkO.metıerlndekl bir tasav-
1vurn göre elektrikli olarak ne şekil· 
.do yapılacaktır? Elektrlkll top mev
cudu, şimdiye kadarki barıtlı toplar
.dan şimdiye kadar olduğundan fazla 
bir tekemmül beklenemeyeceği kane.
ntlni nerl sürerek, elektrikli topla 
ondnht mesnfelerJnln genişleyip dnha 
\1zakları salıası l.cerislne alacağını sa .. 

nıyor. Tasavvuruna göre, ekspres 
topun namlı kısmı, sımsıkı blr.ibirlnin 
içerisine geçirtlecek halka şekllnde 

elektro magnetıerle uzatılacak, bun
lar bir cereyan nakliyle irtibat halin
de bulunacaklardır. GUlleler, biri
biri arkası sıra gayet süratıe, magne
tık kuvvet hallan vasıtnslyle geriden 
namlı içerisine çekilecekler, halka
dan halkaya da güllelerin hızı artırı
lacaktır. Ancak bu tasavvura karşı, 
cevabı almamı1an sualler vardır. Me
selA, 100.000 kilovata varan muaz
zam elektrik enerji kUtlesi, ntıştan 

ntışa o kadar silrntle nereden alına
caktır? Elektromngnctfk halkalar, 
tam zamanında nasıl perçinlenecek
tir? Ve bu halkalar, topun ağzından 

aon siiratle çıkıp havayı yaran gUlle
)'l tA uzaklal'a g6turccek yerde tekrar 
geriye çekmemesi için gayet çabuk 
nag1l gevşetilecektir? Cereyan verip 
ıonra derhal kesme meselesi! 

Hava vasıtalarının gitgide ne de· 
receyc kadar tekemnıUl ettikleri ga
zetelerde sık sık akla bırakıyor. Bun
lara karşı yerden en müessir defedl
cı kuvvet, tayyarelere karşı müda
faa vaziyetindeki topcu kuvvetıeri-

Cilr. Tayyare ne dereceye kadar tehdit 
edici vaziyet alıyorsa, havadan gele
bHecek tehliJrnye karşı koruyac.ak 
toplar da yılmayıJ> yıldıracak biçim
lerde, ağızlarını havalar açıyor. Tay
yare yükseliyor, topun ağzından sa .. 
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vurlluğu gUlle de peı,t91ra! Tayyare 
f'Urntlenlyor, elekUrlkU kumanda Ale
ti ve güllenin tesir sahasının genişle
ttlmesi suretleriyle müdafaa tertibatı 
da tekabill edici sürat ediniyor. Bu
gün yeryüzünde bulunan harp tayya-

. relerinin sayısı, 60.000 rA.ddesinde 
tahmtn olunuyor; bunlnrdan ~oğu 

bomba atıcı tnyyarelerdlr. Takip tay
yarelerlyle l !:itlkşaf tayyareleri de 
fazlacadır. Nakliyat işine yarayan 
tayyareler, azdır. 

Ha.va snAlıı olarak tayyare ne bu
na karşı müdafaa sllAhı olarak top, 
umumt harp scnclerindenberl :ne gibi 
dc~tştkliklerle vaziyetlerini değiştlr
ınlşlerdir? Bunu teferrüatlyle anlat
mak uzun sUrer. Ancak mukayese 
yollu bazı rakam nlsbctlerl şuraya sı
kıştırılabilir. 1914 de bir harp tay
yaresi saatte 140 kilometre sürat he
sabiyle 4000 metreye yükseliyordu: 
bu vaziyet, 1916 dn saatte 170 kilo-, 
metre sUrat hesabiyle 6000, 1918 de 
220 kilometre hesabiyle 9000, 1937 
de ise 600 kllomfltre hesabiyle 15.000 
metreye çıkmıştır. Harp tayyaresi 
hedef tutularak atılan hava topunun 
tırlattığ·ı gilllo 1se, 1915 de 4000 met
reye kadar yetişebllirlten, 1918 de 

bir mtsU olan 8000, 1937 de de 16600 
metreye yetişmiştir. Demek, ki 16.000 
metre yüksekteki bir harp tayyaresi
ne fırlatılan gUlle, solu~u bu tayya
renin tA tepesinde alabilecektir: hat
tA 1600 metre cabasiyle! 

Tayyııreden atılan bombaların tah
ribat derecesi bnhsıl Bir Amerikan 
görilşfine göre, muhafaza ve mUdn
taa tertibatı olmaynn yani askeri ına· 
hlyetto korunmayan taarruza a~ık bl
nnJnra karşı. havadan inen bomba4 

nm tesiri? 50 kilogram ağırhğmda

kl bir bomba, bir evin 60 metre uza
ğına - veya yakınına! - dUşerse, bu 
binanın duvarları hafifçe tatlar ve 
pencere camları kınlır, çerçeveleri 
yerinden oynar, kapılar da rezelerin
den sökUlUr. 100 - 300 kilogram ağı:r
hğındakl bomba, bUtnn binayı ta te-

(Uıt/en aaufauı revirini:). 
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V entden bir umum harp olacak 
mı? Olacaksa, yakında mı, 

yoksa hayli zaman sonra mı? Bu ci
hetler, son yıllarda daha sık olmak ü
zere, dünyanın 5 kıtasında sual "e a
raştırma mevzuu teşkil ediyor. Müz
ruinleşen Çin meselesinin yanısıra Sar 

meselesi, Habeşistan meselesi, İspan
ya meselesi ve en son da Avusturya 

meselesi, hu ateşli mevzu üzerine gaz 
dökillmUşcesine tesir .icra ederek mev 
zuu bu vesilelerle bilhassa ale,·len
dirroiştlr. Bu uada, yakında veya 

U - KUR11N'UK t:LA."t'JMI 

Harpte 
,, 

Kara, deniz ve . havada 
Ne.gibi silahlar 
kullanılması · 
muhtemel?. 

hayli zaaıatı sonra olacak harplerde 
ne gibi sllA.hların kullanılacalı da ba~ 
his mevzuu olmakta Te bu ,işlerde mn· 
tehassıs sayılanların ya~ıları basıl

maktadır. 

Son günlerde Avusturyayı birden· 
bire işgal eden Almanlarrn mütekait 
kaymakamlarından Karı Yustrof, 
44Jlarp tecriibelerlne ve dUnya matbu
atma nazaran ~knlk harp" adlı bir 
kitap neşretmlşUr. Bu mütekait Al
man kaymakamı, kitabında gerek bu 
gUn, gerek ileride herhangi bir za
manda teknik denilen şeyin harbin 
neticesine katlyetlo müessir olacağı 

hususunda gayet kn.t'I bir kanaat bes
lediğini yazıyor. Bunu yazan, vasıta• 
yı insanın mlicadele ruhunun hareke
te getireceğini kaydetmekle beraber, 
bu mücadele ruhunun da döğilşe atı
lan insanı, ancak birinci ,sınıf tek
nik vasıtalarla, sildhlarla zafere gö 
tnreceğl noktasında duruyor ve IJÖJ· 
le diyor.: 

"Bizim esaslı .kanaatimiz, toprağa 
bağlı olan piyade askerinin, esklden
beri olduğu gibi yakın döğüşmenin 

cehenneminde de en ağır yükü taşı

yacağı ve ancak düşman memleketi
ni zaptetmekle yerinde olarak son. sö-

zU onun söylemesi l&zımgelecegı 70- İ 

lundadır; fakat, tek başına en neta.. 1 

ceye mnesslr roın, 1870 - 71 AJI 
man - Fransız harblnde olduğu gibl 
oynamak imkA.nını, piyade de kay .. i 
betmiştlr. Düşman ateşi arasınd& 

ı.angemarkta olduğu gibi teknik ha... i 
zırhksız bir hücum koşusu, 1914 deki · 
süvari hücumu kadar çılgınlıktır. s~ i 
dece bütün fizik ve teknik kuşlarla ' 
vasıtaların plA.nlaştırılmış olarak be- ; 

1 ra ber oyuna iştirak etmesi, nihnt za .. . 
feri garanti edebilir. Bu kuvvetlerle ; 
vasıtaların müessir olma'k derecesini 

1 

devamlı surette artırmak, bunları 

çoğaltmak, icap ettiği gibi kulmn .. 
mak, bUtnn mesul mevkilerin, bunla .. 

1 
ra tAbi araştırma enstitülerinin. fa~ 

rlkalarm, iktısadt teşekkilllerln, nete 
ilk tekrar tekrar teknik harp hazırlı .. ' 
ğı ve teknik harp idaresi etrafınd& 1 

sayısız meseleler karşısında kalması1 
zaruri olan orduların belUbaşlı bl~ 

vazifesidir. 19H - ıs· umumt hafP. 
yıllarında, muhasım cephelerde kar .. 1 

şılıklt kazılan siperler içerisine gtrt• 
1 

llyor ve her defasında, siperler gen.. 
sinde yeni teknik kuvvetlerin yeni bir 
darbe indirmek için teksif edllmest 
beklenllJyordu. LA.k.tn müstakbel blm 

1 

Yarın yapllacak senenin 
en mühim maçında 

Galatasara-y mı, 
Güneş mi kazanacak? 

. Milli kllme mUl&bablannm oldu"1 
·~ {f8lırfmbde J&Pl1an tutbot karp. 
ıla.§maJarmm da en ebfpmlyeWal olan 
laaıatasaray ve OODea maçı J&rm aut 
1
1
11ç buçukta Tabiin etadmda oynana • 
Caktır. 

i Bu iki klUbOn flmdiye kadar yaptık. 
ları müsab&kalarmm ildshıin benberlik, 
birinin Galatasaray, diğerinlıı de Gtlnet 
larafmdan kar:anılm11 olmam bu hafta.. 
ki befincl kar§IJ&§manm ehemmiyetini 
~lr kat daha~· 
: Dört, beş senelik Jasa bir maziye sa .i 
hip bulunan Gllneş takımı c~rimizln 

•••• c• .... 

m gU.ı fut.bol oyniyaıılar ••on bir,, in
de mnteıstkiı ile de, hilcum laaffmm IOl 
tarafı 11& geri mUdatauının aon Ud maç. 

ta ••cblt g&illmu,t.Ur. 
Kalecl Cihat bill tek ve ttıphe TUrki· 

)'mhl iyi bleclsidlr. ™&&4& Retat 
l'e Faruk iki gUveo.llir mtldafaa oyun .. 
cuau olmakla beraber 800. zamanlarda 
eald oyunlari.le ]uyu edilemiyeoek ka -
dar fena oynamaktadırlar. 

Muavin hattına gelince: Gerek yusuf, 
gerekse Ömer, bu hattın en iyi eleman. 
landır. Orta muavinin aksamasına rağ
men bu iki cesur oyuncu cenaha ikame 
edildiği takdirde çok iyi çalışıyorlar. 
Mulıacimlerden; Sa.lfilıattin, Niyazi 

korkunç şUtlerile, Melih yüksek süra.tile, 
Murat girginliği ile, Rcbii ise kafasile 
rakip takrm için büyük bir~r tehlikedir. · 

Galatasaraya gelince, müdafi ve mu
avin hattı çok kuvvetll olan bu en eski 
klübünıüzün, geçen seııe çok iş gören 
muhaeimlerine bu sene nazar değdi gali. 
ba ... 

Sacit, Reşat, Salim, Suavi, F.eref Adnan 
gibi kıymetli birer müdafi oyuncusu ö -
nünde Necdet, Süleyman, Bülend, Ha .. 
şiılı, Danyaldan teşkil edileceği umdu -· 
ğumuz san : kırmıa akmcılan; gerek 
kupa gerekse milli küıne müsabakala -
rmda Beşikta.şı, son ~t:klile kıı.rşılaşma

srnda da Beykoza. karşı oynadıkları is .. 
teksiz ve beceriksiz oyunn'lynarla.rsa Ga 
latasaraym gene büyük bir hezimete uğ
rayacağı muhakkaktır. 

Ga:lataearaylJ Sla..t 

r.r..ıamı tertip edecek olan kaptan Yet 

,.ııut antrenörün - aon mağlQblyetle. 
İzinden aldığı dersi ile - çok dlkkaW 
hareket edeoefin1 Umlt eder, her iki t&. 
bnm da gbel 'Ve brdegçe bir O)'UD 

ijlkarmala.rmı U:m.enni ederiz. 
4 

Otiaef(I lteılll 
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B;~ filmde yalnıs bq rolü oynıyan 
,.... mı ıtızeldir yaJnu o mu m.."iıir
~1 Arma bir 1amap kaybolan çok 
ctnJ bir çehre, hareketleri ile sizi 
~ bırakıp kaçan h:r ricut yok 
...tw'1 Çolrl 

l'abt bmalann ieıni abce meçhul -
İllr: TlpJa bir yu ıeceli, ı&yürinü 
MJftderken, ~tup )'lldur, cenup yıl • 
im ftJa Çoblın yıldın ı~ba tanmm'I 
,...._. aruından bJJp &iden bir 
Hglk lrmJcım Pbl. bunları da kimle 
t-1 De bllmes. fum ldtaplarmıla onla
,_ ........ bahsedılmedili sfbi, llne-
- afltlerinde de yamu Greta Garbo
lann, Jlarlen Ditriblerin, Karo! Lom. 
......._ ismi ıeçer. 

Bunlar · filmlerde fi1Uranhk yapan 
~ul yıldızlardır. Fakat, meçhul ol
malda beraber mqburdurlar-. şahret
lerl halk anamda delil. unatlarmlda
•· HoUYUt heveslilerin o kadar ı,, . 
tattulu blr yerdir ki, orada fiıüranlık 
.._. Bçn bile "mqbr., olmBk lhJm.. 
m ... ÇtbıkO, o kadar ıok istidatlı, &il-

• 

• 9 ' 

ın ı.Yen 

ad ve mahir artistler vard:r ki, bunla
J'lll hepsini birden birinci, ikinci, ha~ 
üçUncU derecede rollere çıkarmak ~bil 
delildir. oyleyse ne olaQk? İster iı. 

tanca bir çoklan figüran h:ü:nde kala .. 
c:ak1ardır. 

Onun için, sannetmemeli ki, yılma 
ilimleri duyulmuı olan yıldıalar, halk 
ara1111da. mqburlar ancak delerU ar • 
tiattir. Haıyır, daha niceleri var ki, ~
kmda re~ yapıbmdıiz, bir filmde 
bq role •erilmedlt: için bir Çoban yıl. 
dur olarak parlamaımı, bir pbap ıibl, 
16• açıp . kapıyKÜ kadar Jma bir A• 

manda kaybolup &itmeye mahkQm kal
ımıJardır. 

Fakat, bunlar meçhurdur, demiftik. 
E•et, bunlar mqhur meçbullerdir 1 On
ları ıinema 1eyircilerinden bltka her.· 
lı\a tanır. Herket onların glbellilbıi, 
sanattaki mabaretiıi, hangi rolde mu
nffık olacıpm bUir. 

öyle olmasa. bir sün birdenbire ''ye· 
ni bir yıldıs parladı., diye verilen ha
~rlere nasıl nıtıelebilirid Bu parlı. 

yan yıldu, hakikaten, çok muvaffak ol• 
muftur ••• Artılr o, yalım •inema citn
yasmda d:liJ, btitUn linema .eyirclle~ 
arumda mqbuıdur. ArtJk bir meıhuc 
meçhul olmaktan çıkm'f, mqbur olan 
malGmlardan olmuttur ••. 

• • •• 
Ficiiıan olmak üpı Holinda mil • 

racaat eden her ctln binlerce kiti ıi,; 
rlllr. Bunuiı için, sinema fdırlnde bir· 
~olıi acentalar nrdır. Buruı, ahret ka· 
plldla benaetilebilir: Hohut cenneti·. 
ne ılrmek içia kendilerine mllMde 
verilecek olanlar bunda bir imtihan • 
dan ıcçirilir ve baldbten .. ahret ua· 
bı,. çekerek hesap •erirler ••• 

Fakat, Marlen Dltıibin "Kadmlann 
cennet ve cehemaeaıt,, iamlnl YUdilf 
HoliYUClan bu mı kapmadan içeriye 
~lar blnJalır. Onlarda anma' 
jJlı; vud genç lmhk deliJ, lradınblrtır: 

Her 1ene HoU.Udda tesbit iduen ye
ni bclm Ylcudil ıUzeWI Blçlslne 16-
re, ric:utlan muayene edildlll aman. 
ıKaDan lllr urt. bedmlednk *-bir oL 

• 

• 

adımdır. 

1 Yapıla~ isdivas birçok ldmlelerl 
pbaen allbdar ~ mahiyettedir. Zi
... birçok erkekler Greta GIRoyu ken
liıeıt için ideal kadın olarak kabule ha· 

G
. 

1lll1IDla beraber, Greta Gubo JM»m 
pek .. m zn •tim .... Oaa dair bir 

Sok re\Mmlar ,apıhmı olmaama ıat • 
inen, haldlrati pek_u lıiliyonu. Çlü& 
Gubo, 8yJe ı.tenülttr. 
ı Twnmn11ı bir pseteci olarak Greta 
liwbo De konupnap mınaffak olan ye
ıtne muharrir bir Fıamısd& 
' . Bu muharrir de, daima . ~aWerle~ 
mepurlarla dilfilp kalkan yüklek aile • 
den bidydi. Fakat Greta Garbo, onu da 

Kompozitör Stokovski 
ve 

• 

Garbonun aşkı 
eli bot döndürdü. Ç~ü yudıklanna 
'büılına, Greta Garbo, yeni hiç bir fCY 
e6ylememitti. Filmde gCSrdUğilnilz Greta 
Garbo ne kadar muamma halinde bir in. 

Stokovıki olduğunu ıörece~., dl • 
1
• 

yor ••• 
Stokovıki aslen bir Lcbtir. Büyük ba

bHuım da adı Stoko.ılri idi. Otuz eene 
1an ise, evinde de o kadar muaı:ımOOır. ! kadar evvel, Londranm bir ldianinde 
! Sis isterseniz rekJAm vesilesi deyiııis. "t·' org çalıyordu. O zamanlar, ~ün birin-
Mahut bu lradmm yaradıbpmn böyle ol- de kendiainin Toalranini'den ıonra en 
~utunu kabul ecl:niz. (unnederis iri ka- bilyillr orkestra tefi olacainu )dmae ak. 
irakteri böyledir). Bu kadın, kiJDH tara• l: bna ıctirmiyordu. 
fnidan erifilemiyccek bir dereceye ç°' . . 1912 senelerinde Stokonki'nin ismt 
lmftır. Bununla beraber, bir erkek ken- g•etelere geçmeğe baf]adı. Münekkitle-
Giline bıdinç ·teklif etti. Ve ona eritmit rin en ziyade dikkatini celbeden· nokta, 
bulunuyor. :Vaınerin "Mayıteninıer,, ! •e Brama'm 
' Bu ıclamın adı geçenlerde Jütün gue- bir .aat kadar süren bir ICDfonili •e di-
telerin yazdığı gibi Leopold Stolrovslri· ğ~r birçok eserleıin çahnrtnu notam l • 
d:r. tlare ederdi. Bunlar ıelitl &Uael parçEar 
1 Sadece, Greta Garbonun kc:ı.:uı olmak. değildir. Buradan da anlıyoruz ki. Sto -
lnlanı mqhur eder. Fakat Stokovaki kOYt'J9 daha o zam11ndan kabiliyetli bir 
~endi ubaımıda mqhur bir 1111amdır. orkestra pfi idi. 
Dünyanın en bOyUk iki orkem-a tefin • O samani• Greta Garbo, henib altı 
den biridir kendisi. Bu itibarla, Greta yapnda t=r ltıa çoculu idi. ı-.ld ni-
Garbonun akıl ve maiyetinden sl)'adc Din bir odaanda orn-lda Yakit ıeçlrl-
paruı bulunan ft bir hiç maabelinde o- JOlllhı. 
lan btrile nleamediline bir çok kimle• f · Greta Gubo lıı&,l)'elu bir berber 
ler ımnebiliyor. ~ dtiklrinmia eonra da ppb:ıya lf.ntlii •-

. ralatda Stolroftki'1lin f8hreti sittlkçe ar. 
• Stolrovald'Din f6breti Av:upada ilk • bJOlda. ltftllareı. Hilede 15.000 tnpı. 
defa olarak on Mile ene1 bltJııı6. O sa. lrMı bir. taet1e bllykll "PUldeUiya ar-
.an Ua'in ''lılaclr Rapmodili,. nl en • keıa..,. ftl. idue etmek ibere Amerika-
' mofona verdili aman bDba .. fnillte • ya cklıfet edildi. Aynca ıramofon pllfr 
rede herlra mu bllenmifti· Bu plötan, 4toldunak, fllmJere ve radyolara ~ • 
seyrek milym utddı. Jabllecelıtl. 

Stolıto.ald bmda elli bet aene enel PilWeUiya orkesıruı alelade bir ~rke1-
• Londrada .... ta. HalriJd lainin tra deliJdir. StolroYlld tam~ eene o 

ltob oldutuma llyJerJer. • Keaclill, ile orkestranın teflilinde baluadu. 
;Leopolıl Stokoftlrl oldufuDda mar ecti- • • • 
1

JGI'. "tltcnmls dımlld melctebi) Dbl Stokonld, prcwalarda ba&ı ıcabetler 
kayıt .defterJerini lranftınn. Oraya ço • . de ı&nmr. Keseli bir defa, bir or .. • 
culrlren dnam etmijtim. hmlnaiP •.J'lllll tnyı idare etmek l$b1 beyJdr C'tma bin-

• 

iDİ§ ve prova dnam ettiği m:iddetçe 
orada kalmıftır. Bunun acbel:.i kendirin· 
den aorulduiu aammı, "muzik devam et. 
tip müddetçe beni ayakta kalmaktan 
Jınırtanyor., demiftir. • 

Stokonld, Greta Garboya Holiwdda 
rutlamıftlr~ Ora,a, •ıoo erkek ve bir 
im,, isimli bir filme iftln~ etmek için 
Ştmifd. Greta o.no,la birlikte siya • 
f6tlere PttiJer, orada dımettiler. Şayia· 
lal' çıktı. Stokonld eYI idi. Ha,atında 

ikinci lral'llı olan Madam Stolronld bir 
fC)' .aylcmiyordu. Garbo bir fCY 16yle • 
miyordq, Stolıonki ulrlamyordu. • 

Bununla beraber ıcçen sene St:>kovı. 
ki ve kanal bofmclılar. Stoı:cmlri artık 
bir daha evlemriyecelini .CSylcdi. Greta 
Garbo ile olan mlbucbetlcrine dair bir • ICY demiyoıc1u. Greta Garbo ise: "'Ev -
lenmelr mi?. DiJOfdu. Hiç dOf(lnmedim 
bile ..... 

B9tln aıakıclarlar, "Adlllı sen de • 
diler. itte Oreea o.bo için u7dmalmllf 
bir hiJraye daba . ..,. 

(Bole• 10 llllOll ... , .. , 



Ge/ecek harpre 
(14 IÜM1tl ~ ~J 

)"Ulc•n lcmımlarında. ;yerlerla• ware. 
.rasıtlaria pilotlar oturaca.tiardır. 

Muhtelit harici noktalar. kUcOk ldl· 
ctı~ zırhlı kule mazgallarından açıla
cak mitralyöz ateşiyle muhafaza edl· 
lecet.ttr. Bunun yanında normal ka
lacak olan şimdiki harp tayyareat, o
nun üzerine Bll)ek gibi konacak. gene 
ılnek gibi de onun üzerinde uçacak· 
br. Resme bakınca, tepesinde yana 
doğru böyle bir tayyare görülüyor. ı. 
kisi bir arada gözönllnde tutulunca, 
aradaki debşe'm ölen farkı derhal gö
ze çarpar!_? ..... 

.. Hava dritnotu" nun dev gfbl ma· 
klnelert ve slllbları. mOrettebatının 
aşağı yoka~ bir deniz . drltnotunun 
1110rettebatı sayısında olmasını gerek
lendirecekUr. Resimde.- arka taraf· 
taki zırhlı kısım güvertesinde mOret
tebattan bir kısmının hava aldığı He 

• çiliyor. Fakat, havanın spesifik sik· 
leU suyunkinden hemen hemen 800 
kere nokeaıı olduğuqdan ve muayyen 
bir zamanda böyle sıkletlere havada 
muhtaç oldukları suratı ve lhtlyac;la· 
n bulunan bareketl temin edebilecek 
motörlerln rapılmaın muhakkak ola
rak im klnsız sayıldıjhndan, bu paha
lıya mal olacak canavar, yalnız ta· 
hayyQlde homurdanacaktır. Htc de
ttıse şimdiki halde! 

Ve .,ımdl, bu bahiste son olarak, de
nize lntllyor. Torpil! Bir torpil. ki 
isabeti ihtimali 100 de 100 gibi blr 
ljey! Fakat, bu denizaltından sualtı 

gemisi gibi giden torpil, Qzerlne git
tiği gemiye doğru gl<llşle. ll!Ome kıla· 
vuzluk etmekle kalmıyacak, için· 
dekini de lSIUmün refakatine bıraka
cak! Bu torpil, birkaç yıl önce Japon. 
lal' tarafından dilşUnUlmUştnr. DUşU

nllşe gör~. tek adamlı Mr torpiJıtlr. 

On tarafına tahminen 1000 ktıo~ram 
lnfillk odlcl madde konulacak, orta 
kısmında belinden ve bacaklarından 

kayışlarla bağlı !edat, karnı UstUne 
yatarak, uzanır vaziyette gözlerini 
perlskopa yaklaştırıp, içinde bulıın
duğu torpili tam hedefe dUşOrmP.k ü
zere, orasını gözleyecek. İki elle ya
p1ştı~ı dilmeni, yolda ona göre kımıl
datacak. Fedal! ÇünkU, eğer helecan
la şaşırmıı.zsa, Uzerlne yollan<lı~ı ge
mide belki rahne açacak, belki onu 
batıracak, fakat torplUn patlnmnsly
le beraber. kendisi de mahvolacak. 
Hem hu 100 de 100 muhakkak! _..._ 

Dü.nyada neler 
oluyoı .? 

(DördUncü sayı/adan deuam) 
ki sistem uzun namlulu tabancadan 
çıkan kurşunun isabetiyle, katli yere 
devriliyor; o, can verince, Oskeola da 
geldiği gibi sükunetle çıkıp gidiyor. 

Bu sabahtan Aonr:ı, aradan bir h11.r 
li zaman geçiyor ve Nevyork polisi 
vakayı bir rastgelfşle öğrenerek, Se-

ıo - ınr~tun;•ırx tı,A \-Esi 

30 yılc:lızla 
ba.şbaşa 

• 
Pazartesi günün-
den itibaren gaze
temızde takip 

edıniz 

Holivuda giden 
ilk Türk gazeteci 
:simli hakiki ve 
Çok ent~resan v&k. 
alan ihtiva eden 
tefrikamız bitti. 
Gazetemiz okuyu -
culanndan aldığı· 
bir çok teşek- •. 
kür mektuplarına 

yerinde bir muka-
bele olmak Uzere pazartesi gününden 
itibaren sinema dilnyaama ait yeni bir f: 
tefrikava daha ba§lıyor. : 

Her tefrikada •· 
bir yıldızın husu -. !i 
ayetlerini v.e ken-

dilerile yapılan ko
nuşmJılan ihtiva e· 
decek olan bu tef
rikamu: otuz meş
hur yıldızın haya. 
tına tahsis ecı:lmiş • 
tir. Yıldızlar ara • S 

sınd.-. Janet Makdonalt, Mey Vest, Fre- ! 
drik Marş, Robert Mont gornori, Bo· L 
ris Karlof. Şarlo, Levis Ston, Moris U 
Şovalye, Marlen Ditn1ı ve hatta pek H 
ar gaeı:t~.:i ite konu§muş olan Garho- il 
dan başka Simon Simon, Da1'1yel Daryo :! 
ve diğer perde üzerinde filmlerini gıp- ii 
t~ ve zevkle seyrettiğiniz bir çoklarını il" 
bulat'a~stnrz. ~ 

Her b!rinin, al • ii 
dığr sayısız mek - i3 .. 
tuplarm muhtevi • :: 
yatına ~it düşü~ • Si 
dükleri. meçhul ~ - il 
şıkları, k~andık - ij 
!arı para, sevgili - n 
teri, yaşayış tarz - n 
tarı, rpazileri. gi - :ı 
yinme şekilleri. si- i: 

nema hakkındaki fikirleri, ne vak;t ya- i 
tar, n~ valdt. k;ılkarlar. Çocuk niçin j 
;yapmak istemezler. N~sıl bir eğJenc~yi i 
tercih edivorlt1r? Hülasa, k.~ndi.Jerini i·ı· · 
size en _iyi anlatacak kÔnuşmayı bu ya. $ 
zılarda bulac~k ve ayni zamand: en gü- :H: I 
zel res!nılcrini seyredeceksiniz. ·• .• 

: 
':I 

~nOa\tan, . ·ii 
'ff AmrrHrnytt gide_n _ilk Tfir~ .fa 
8 ga-ıelPCIS' i 

·i TL•ran Aziz 1 1: .. . ı 
L J ii . 
lia=:::ı:::::::::::::::::::::.::::::::::::.-::::::::.-:::=:ıı:i 

.nı/no//nr/11 fbH,_,. .rwf•faf ı-. .. kff ..,d',. 
TOr. KırZDııı derf.H HIDU/ rel•, ,Tt1rll 

reisler mabkeme11lnln ./esrarını yerıue 
8etlrmeJc adaJeU tatblJc demek oldu• 
tu kanaatJnl fleri sürüyorsa da.. bll 
hareketi Amerika kanununa muhali( 
olarak auc; teşktl ediyor. Bununla 
beraber, yaşının ilerlemiş olması iti• 
barlyle, Amerika adliyesi, OskeolaYf 
.cezalandırmıyor, serbest bırakıyor., 

·Bilinmeyen 
meşhurlar 

(7 inci sahi/adan d~om~ 

lan çok aıska, oyunda bacaklannı gös
termesin, diye tavsiye ·ederler. .K.orin 
sanki babasını öldürmüşüz gibi duru • 
yor, biraz gülse ya 1 diye tekdir eder
ler. Sesilya kütük gibi, biraz serviyo 
benzemesi lazım diye mütalea yürütür

ler. Rut pek yıb§Ik, Ciyun da ok faz.ı 
l:ı meşum kadın ti~de görünüyor ... 

••. Ve bu kusur~ tamir olunur: 
Figüranlara bu kusurlarını düzeltme • 
leri, kendilerine lizım olan meziyetle
ri, hususiyetleri kazarunalan tavsiyo 
edilir. Olmadı mı, b:r daha iş yoktur. 

Ancak hiç kusunuz bale geldikten 
sonradır k;i, meşhur bir 'igürc.n olur • 
lar. Fakat, ne fayda 1 Yine onlar meı· 
bur m~hullerdirl.. •• 

-0--

Garbonun aşkı 
• (11 inci aayfadaıı devam)' 

Fakat bir gün Grata Garbo, lsveçteıı 

ltalyaya geldi. Stokovski te oradadır. 

Birlikte elele Veziiv Yanardağına doğ ~ 
ru gezmeğe çıkıyorlar. Gülerek. eğlene .. 
rck ... Tıpkı iki aşık gibi ... 

Onlan köylüler görüyor. Derken ha • 
vadis, bütün ciünyanrn kulağına yayılı • 
yor. Dünyanın en büyük aşk macerala • 
nndr-n biri olan Grata Garbo aşkı gazete. 
lcrin birinci sayıfalanna geçiyor. Büvük 
aşk macerası büyüyor. Çünkü Greta Gar• 
bo, bugün dünyada tanmini§ en meşhur 
kadından daha meşhurdur. Beytıız, siyah. 
san ve bütün diğer ırklar onu tanıyor • 
Jar, çünkU film her vere ridiyor. 

.. 
Şişmanlar ıçın bir 

tıcarethane 
Amcrikada şişmanlar gitgie!e çogal -

dıt;rından, Nevyorkta bir şişmımlnr ·ti • 
ca.tcthanesi açılmıştır. Bu ticareth::ı.ne -
de, başka yerlerde kendilerine • uygiliı 
elbise v .s. bulamıyanlar, istediklerini 
bulmaktadırlar. Burada uygun bir şC1 
bula.bilmek için, 250 kilodan fazla ağır 
olmak gerektir. Gardrobu dolduracak 
her fleY· şapkaya ve eldivene varıncaya 
kadar, hep fevkalade büyük numaralı • 
dır. Ticarethanede hem kadın. nem 'er .. 

lcek eşyası, satılmaktadır! ' 

Holivud cennetinin veya cehenne
mın Kapısından içeri girmek ıçın 

biraz günahkar oımak ıazım ? 
gun kadın endamını göstermesıdir. 

Bundan başka, bu cennet - veya 
cehennem - kapısındaki. mahlliklar bi
rer melekten ziyade, şeytandır .. Göze 
ıirmek, ilk bakışta bir er~eğin gözünü 
çekmek gibi ıcyler en fazla tatbik sa· 
hasını burada bulu:-. 

Fakat bunlar da kflfi değildir. Bir ka-
lının güzelliği ve cazbiesi Holivutun ne 
sin~ma cihetinde, ne aşk cihetinde bil. 
yük bir rol oyruyamaz. Holivut rnahlQ. 
ku olm.-.k için, insanın bazı hususiyetler 
sahibi olması lazımdır. 

Sıhhat. zeka 'leşe bu hususiyetlerin 

ba§lıcuıda. Yürürken, otururken sdı -
hatli. hareket ederken zeki, görii§Ur • 
kcn, konuıurkcn netcli bulunması ve 
her llb"dmııda otuz iki dişini göste • 
rerü gülü.maemcSi prttır- Onun için 
de diılcrinin bir inci sırasını andırma
sı lazundır-

BilhaGSa dişe çok dadcat ederler. Ni· 
çin? Çünkü. Holivut atelyclerinde yüz, 
boya ve çizgi ile türlü fCkle sokulabil
fü ği halde. tebessümün güzelliğini te.. 
min edecek diılcri biç bir firça tashih 
edemez. Tabiatla insana .ermesi ,en 
fazla ist~cn güzellik. Holi"11d mahlllk-

üİit.üıı kııdmlar \'O bilhassa p,üze.I kıuhular ,.erlerini prtlaruıı 

bırakıı• .a.~"'I yukan on beş senc<lenhor·l bir J'Cl'C dQğrn .-.kJyorlar. Bl~ 
çok c}cfRlar işittiğiniz gibi. 1'1nNnB dilnyosma; Ye meşhur Obnak 
için_.. 

l'ahlRtilo olamıyorlar. Çünkü bir cı·kQğf baştan tıkarabfl~ek için 
11\zmı ohm gUzcllJk yaumc'ln bir yıllhz olnbllınck i~n ,~ başka ~şey• 

lcr de IAzım. Fakat bu stUclyolnr J!ıcrkczino gene gldl70rlar; orada 
bilinmeyen bir meşhuf'. olarak kalmak lc:lıı ! ... 

Illllnmcycn meşhur tabiri bu glizcl kndmlara veriJ~k en ·iyi bir 
srfntt.ır. Onların hayatım bu yaı;ırln çok l akından tanıyac&kslllD; on
lnrm " hayatı ki perde tizcrin<fo nlkışlndr~1nız hfriocl rmuf a.Tttstten bcl· 
.kl ÇQk dnhn zlyftdo bizi c~lcndll'lnek .için sıır(oluaur. Fakat onlan 
yttilorinclon hile tanı)·ıımayız. Uc~i mlcrtlcn son sarfadA Fran.sanın bl
llnmoycn mcşhetr1arı p;Uı;UkUyor. 8nfo; tnrMt.nJ...-f resimde dR.ha zt7JMle 
111Psh:ırlıu· ı \ "J>f, Her hnhlo haklnı·ııııln (lü~üniil~cck. tcna hlr Şf"'J' olm1t
...a J:.ı:.~<~~ 

larmca. mtar-
Mqhur meçhullerin bütün değerleri 

cei'c11; zcb, nqc. ıerek v{~cut ve çehre 
güzelliklerine göre ölçülür. Mesel&. 
Patrisya gülerken dit •etlerini fazla 
g&tcriyor, derler. Margartt'fo bacak • 

(Sonu 10 ıniett say/ada) 

7 ,KunnN·u~ tı.A ,- ~sı 
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'g\'b\ \aUUı. eden 'Be3u. Ruslar arar.ında, 

Nataşa da, Be}·az balet clb\ses\nin ctelde
rini savurarak, çiçekten çiçeğe konan bir 
kelebek gibi, sahneden sahneye konarak 
Londroya kadar gelmişti. 

Viynna, BUkreıh Pc§te, Bcrlin, Roma, 
.ParlR ve Londra arasında bir zikzak çize
rek garbin en son noktasına gelen bu ba
let artisti orada, çılgın bir vnls dalgasına 
tutulmus bir rakkase gibi, dönUp duruyor 
:ve ctrnfmd:ıkilerln başlarını döndUrUyor
öu. 
: Natn§aya Balleıinn ismi verilmişti. 

Baştan ba§a bir raks meleği olnn bu müs
tcsım mahlO.k bütün l.ı0ndradn kalpleri he
yecana verdiği gibi, birçok hntıraları da 
canlandırıyordu: lngiliz zabitlerinin çoğu 
onu Paristen tanıyorlardı. Harbin son se
nelerinde Nata3a Parlste bulunmuş ve o 
zaman da biltUn erkekleri teshir etmLstl. 

O ak3am, Londranın en bilylik Tiyat
rosunda Ba1lerinayı seyretmcğe gelenler 
arasında Nataşayı Pruisten tanıyanlar ol
duğu gibi, Viyanadan, Bükreeten. Pc§te, .. 

--- ...... ~ .... \.'111.T>.Tlf9.n'\W>r 6a. "'"''"~'· 
~'wı'ma -nnede dt>nd\\}Lc;.~. a-.ı:uc,. o'\an 
be4\ucla. be.\ne.\&r ean\aMyor ve b\\\.\in 'bu 
"\\ağmık hisler a:ramnda yalnız bir ha-yal 

b\it\in vuzuhu ile beliriyordu .. 
Beyaz kelebek Nataşa, dönen l§ık, çıl

gın val~ ve nihayet Londranm Balleıinası 
muhtelif zaman ve muhtelif yerlerdeki 
hatıraların hepsinde mü11terek bir nokta 
vardı: Ballerina, güzelliğinin farkında o
lan bir kndrndı. O, bUtUn erkeklere, kal'§l
larmdn en güzel kadın olduğunu hatırla -
tacnk şekilde bakınnsını biliyor ve hepsin
den kaçarak, kendi müstesna güzelliğini 

onlara bir kere daha tnsdik ettiriyordu. 

* :',: 
Orkestra gilzel bir vals çalmnğa ba§la

mıştı. Nataııa sahneye Çıkmış, nlluş tufa
nı içinde kar§ılanmıştı. Fakat raksına ba§
ladığı zama.'l bütiln eller, bir elektrik ce
reyanına tutulmuş gibi, birdenbire durdu: 

Kimse bu güzel raksa kar§I "el kaldır
mağa,, cesaret edemiyordu. Bir mabedde, 
mabutları huzurunda iğilmi§ müminler gi
bi, kar§ılannda mukaddes hayal belirince, 
herkes son derece hareketsiz kalmağı, iç
lerinden gelen bir hisle, bir hürmet eseri 

NA TAŞA 

,.,,~ ........... ~'\'lf~u. 

"N~t- ~~ ~~ 

~\md\, b\lt\in uel~•\~T on.e.uamn ~~ 
-yer vermek. iç\n gerl çe'Kllm.\t; 'b\lt\m g~
ler, Ballerinanın sahneden dl>ne d6ne bir~ 
helezon gibi etrafa yayılan hareket dal • 
galnruıa yer vermek için, boealmı§tı. Bü• · 
tün bu ses ve cisim bo3luğunu beyaz ke• 
lcbC'ğin kolları, kanatlan ,orkestranın vals 
dalgalan dolduruyordu. 

.... Ve sonra Ballerina en büyük bir, 
ımnatkür el.indeki en güzel keman gibi, 
çmlnmağa başladı. Daha büyük heyecana 
dayanaınıyacak kadar meebu olan kalpler 
şuurlarını kaybetmiş bir halde kendinden 
geçen insanların içinde eriyor, yok oluyor. 
gibi idi ... 

•••• Ve nihayet vals bitti, Ballerina 
ani kopan, .fakat dakikalarca stlren bir al
kış arasında sahneden çekildi. O zamana· 
kadar gerilmiş bir yay gibi duran bUtlin. 
heyecanlar taşmış; eller, acıdığını unuta•' 
cak kndar §iddetle alln§lanmağa b1ı§la-' 

t 
mıştı. 

O RKESTRA §efi yaelıca bir adamdı~. 

Yalnız, sanatın ebedi .ruhu ile MIA. 
canlı gözleri on beş, yirmi sene evvelden 

Hikaye 
kalan ışıklarla parlayordu. Maestro Alek· 
sinin gözlerinde; parlak bir ilkbahar gü -
nüne açılan Ud pencere gibi, bu taraftaki 
hüzne nisbetle, hasret dolu bir sevinç ifa
de ediyordu. 

Oyun bittikten sonra, Maestro Aleksi, 
tiyatrodan çıkmağa hazırlanırken genç 
kemanist Moris'le kar§ılagtı. Gözlerinde 
ayni mana ile biribirlerine baktılar ve Ma

estro: 
• Ne düeünUyorsun, Morla? dedi. 
Moriıı, kabahat i§lerken yakalanml§ 

bir çocuk gibi, §aŞalıyarak: 
- Ben mi? Hiç! dedi. 
Sonra kendini topladı. Hocasının :sa -

mimi tebessilınüne mukabele ederek: 
- Zannedersem siz bir gey <llll}iinü

yorsunuz, dedi. 
Maestro Aleksi, Morlsin konaervatu -

vardan hocası idi. Onun için, aralarında 
daima bir hoca - talebe hürmet ve sevgisi 
vardı. Fakat, ayni orkestrada çalan ve boş 
Yakitlerini hemen dalına beraber geçiren 
iki sanat.kirdılar: Bu yüzden de araların
da gayet bUylik bir samlmlyet vardı. . 

Şimdi, karşı karşıya duranlar hoca ile 
talebe değil, iki arkadaatı. 

Maestro A leksl, Mori.si kolundan tuta
rak: 

- Gel, dedi, kalabalık çıkana kadar· 
salonda biraz oturalım, sana bir hlldiye o
kuyayım ... 

•Moris içinden: 
"Hiklye okunacak zaman mı eimdi!,, 

diye dilşUnUyordu. Fakat, sesini çıkarma
dı. Aleksi~:n arkasından gitti. Orkestra 
eefl, salondaki koltuklardan birine oturur
ken en yakın olan diğer bir koltuğu da 
M'orlsc 13aret etti ve elini caketinln iç ct;
hinc atµ. 

C('blnden sıknrdığı dörde katlanın~. I• 

....,......,~~~u 

-~.., .... ~~ 
~\ ~ \l.ona 'Wnuu, ~"""'>JD. 

~end\. e\ }'Uıa\y\e ya.zılmıe b\r ıey o\dut;u
'nu göro\i. Herhalde, lh.eatro Alek.sinln 
yazdığı bir hiklye olacaktı bu. 

Ale.ksi, bir cigara yakıp bir tane de 
genç kemancıya uzatirken: 

- Benim yazdığım bir hikfi.ye, bu, de
di .. 

Gözlerindeki berrak l§ık bir nn bulan- , 
' dı. Fakat sonra tekrar parladı: ÇünkU ma- ' 
zisine daha fazla dalmı§lı. 

Hlkı\yeyl okudu: 
"Birdenbire bir pencere açıldı. Bir er

.c.ek sesi: 
- Çekil ordan! diye bağırdı. Yetmedi 

mi artık! 
Serenad kesildi. 
Karanlık, dar, taşları iğrl bUğrU, çık •' 

maz sokak gibi bir yerde geçiyordu bu ' 
'sahne. Karlo, kitarasını k?ltuğunun altma 
alarak, duvarlara silrüne sUrline çekildi. 

Karlo, sesinl ve çalgısını bir kadına 
1 

hasretmişti. Bu kUçUk kasa_badaki herkes, 
hele bUtUn kadmhr, Karlonun p.rla- ' 
larma ve kitarasma tutkundular. YalnJıa ' 

r-An oat';;:;-1 
L.: Virgü~ -.:...J 

.·bir kişi Karlonun sesine ve kitarasma bir ' 
;alaka duyınayordu Olabilir ... "Zevkler ve ' 
renkler milnakap edilmez.,, fakat, tali
hin garip bir cilvesi: 

Karlonun sanatına ehemmiyet venni -
' yen bu tek kişi bir kadındı ..• Ve bu kadını 
'Karlo seviyordu. Karlonun sevdiği tek 
kadın bu idi ... 

Aleksandra kasabanın en gtizel kızı 
idi. Bunu herkes biliyordu. Onun için, 
kimse onu scvmiye cesaret edemiyordu. 
Bu cesareti gösteren yalnız Karlo idi; 
kendisi de bunda herkesi haklı görüyor
du. Fakat ...• 

. . • Fakat Aleksandra güzel olduğunu 
bilen bir kadındı. Kendisini en fazla se -
ven.in kim olduğunu da biliyordu. Biltlin 
kadınların tutkun olduğu delikanlıyı sev
miycrek, adetl bUtUn erkeklerden bUtUn 
kadınlar namına intikam alıyordu ... 

AlelrJsandra ihtiyar babasiyle beraber 
ya.~ıyordu. Ondan başka da kimsesi yok -
tu. llıtiyar Feodor luzını gayet sıkı bir 
;baskı altmda bulunduruyor, adetl nefes 
·aldırmıyordu. Fakat Aleksandra, kendiainl 
hiç bir erkeğe llyık gönniyen bu, mağ -
rur güzel, .hariç dünya ile hiç bir münase
bete lüzum giSrmilyordu. 

K381\badakiler: 
"Babası onu meghur bir Marki llo ev

lendirecekmi§,, diyorlardı. 
Hakikaten, Feodor'un Rus sarayı ile 

uzaktan bir aWtası olduğu söylenirdi. Hat
tA, kmnı daha kUçilkten bir Markiye s~z
lemiş deniyordu. Yalnız, ortada ne Marki 
görUnUyordu, ne de saraydan kimse vardı. 

Muhakkak olan bir ısey varsa o da A
J~kısanuranm bu kasabadaki delikanlılar -
dan lılç biri ile evlenmiyeceği idi... Hele 
Karlo Ue hiç ... ÇUnkU, ~rlo aslen Rus ol
mıyan, babam ltalyan, anası lngUlz, bir ~:a~ 

: .r.ıncı idi ... 
ı~; . Fakat, Karlo Aleksandrayı sevmekte 
~ devam ediyo.r ve ona yııkla§IDakta ne ka-

dar muvaffakiyetsizli.kle karvtla§ırsa onu 
sevmekte o kadar inat ediyordu. 

B ffi gi\n Aleksandranm düğünü ol • 
du... Bu hl~e kasabada yalnız o 

gün haber alınmıştı. 
Sabnhleyin, ihtiyar Feodorun kapısın -

da dörder atlı iki araba durmuştu. Araba
ların süaUnden, yaldızmdan saraydan gel
dikleri anlaşılıyordu. 

Hakikaten, Aleksandra saraya gelin 
gidiyordu. 

Bir saat sonra, arabalardan birine Fe
odorla km binerek kasabadan ayrılıyor
lardı. 

Bütlln kasaba halkı Moskovaya gelin 
giden Aleksandrayı uğurlamağa gelml§ ve 
delikanlıJar kıza tUrlli hediyeler getlrmi§
lerdi: 

Bunlnrm anwnda bir de ldtara vardı. 
Belki Alek.sruıdra o türlü kıymeUi he

diyelerin arasında bu kitaranm farkına bi
le varmamıştı. 1''akat, araba kasabanın 

~ark kapısına doğru dört nala gidcrke-. 
~ıu söylüye söylüye uzaklaşan bir deli
kanlı da garp kapısına doğru yol alıyordu. 

Bu, Karlo idi. Şimdi, kltarası sevgilisi
nin a.raba.cımda bulunuyordu; o, earkısını 

yalnız ağzı ile, fakat kalbinden gelen bU
tün sesi ile söylüyordu. 

O gün kasaba hem en gUzel kızını, hem 
en değerli sanatkarını kaybetmişti.,, 

M AESTRO Alc:tsi hikiyesinl bltlrmlg
ti. Kağıdı yine dörde katladı ve 

cebine koydu. Fakat, dakikalarca bqını 
kaldırmad1 

Neden sonra, evvell yüzünde bir te -
bessUm belirdi. Sonra gözlerini lılorise çe-. 
virerek: 

- Biliyor musun, dedi, kimdi bu >
leksandra?. 

Morla, anlamıyarak baktı. 
Orkestra gefi, yine ayni eeJdlde, bil • 

mece soran bir adam h~ ile: 
- Sana Aleksandra son derece giUel

di, diyorum, dedi. Anlamadın mı · kim ol -
duğunu? Benim gençliğimin en güzel ka
dını ve ... Derhal llorisin aklından ıu ke
limeler geçti: 

"Benim gençliğimln en gUzel kadmı •. ,, 
Evet, Aleksinin gençliğinde ve bat~A 

bUtün hayatında tanıdığı en gil%el kadın 
Aleksandra idi, - Morlain de Nataşa ! . 

- Nataşa ... dedi. 
Maestro Aleksi, Morisin sözlerini ta -

mamladı: 

- Nat.aşanm annesi idi Aleksandra... 
Sonra, beraber salondan çıkarlarken, 

anlattı: 

" Aleksandra, Marki ile evlendikten 
sonra ~ok bedbaht olmuş: Marki ihtiyar 
bir adammış. Kasabadan ayrlldıktan sonra, 
Moskovada bir saraya kapanml§ kalını§ ... 
Çok geçmeden Marki ölmil§. Yalnız ona 
güzel bir kız çocuk bırakmıf ... 

Kendisino ihtiyar kocasından yadigar 

.kalan bu kızı - Nataşayı - onu dUAya
da en fazla .seven adamın yadigAn ile -
yani benim kemanla - büyUtUyor: 

"Nata§a, gilzel bir kız ve emsalsiz btr 
snnatkflr olarak yetişiyor ... 

••onun Londraya geldiğini dU)'lJDe& 
derhal bu tiyatroya girdim, bunu da b!llr
,,ın .... " 


