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" KViiSfuryayı ilhak ettim, Çiiiiki .. 

Milletten kanuni hiç bir vekAleti olmayan bir 
1 rejim, mevcudiyetini muhafaza için Avusturya 

milletini eziyordu ••• 
''Senelerden beri A vusturyada tazyik ve zulüm 
altında bunalan ırkdaşlarımızın bu vaziyetleri 

karşısında artık daha fazla tahamm·ül edemezdik!,, 
Berlin 12 (A.A.) - D. N. B. ajansı l Bu suretle uzun seneler, 6 milyonluk edebileceğini zannetmek için inaanm. 

bildiriyor: l kan kardeşimizin küçük bir ekalliyetin mecnun olması icap eder. Avrupa tari .. 
Şansölye Bitlerin beyannamesi bu tazyikı altında y~dığmı yürekleri- hi gösterir ki, böyle zamanlarda. hara• 

gün saat 12 de bUtUn Alınan ve Avus- miz sızlayarak müşahede ettik. Diğer retli bir taassup baş gösterir ve ezici-
turya radyolarile propaganda nazın taraftan bu kknunsuz mevcudiyete ve lcri gittikçe daha geniş şiddet tedbir .. 
doktor Göbels ta.rafından okunmuştur. bu tazyika her an &daha. vahim bir ler ialmağa sevkeder. Bu ise ezilenle-! 
Beyanname aynen aşağıdadır : ekonomik yıkılma da inzimam ediyor- rin kalplerinde kin ve umumi ademi 

•'Almanlar; du. Bu vaziyet Almanyanın parlak memnuniyeti arttırmak neticesini ve-
Senelerdenberi Avusturyada bulu - kalkınma harekctile bir tezat teşkil rlr. 

nan ırk kardeşlerimizin vaziyetleri kar ediyordu. Diğer taraftan böyle bir inkip.fa 
şısında derin bir sızı hissediyoruz. Fil- Avusturya almanlnrınm SRbn gitmekte olanlan doğru yola getirme-., 
h:ı.kika ancak 1866 da inkıtaa uğramış nihayet taşacaktı. ğe çalı~m ve -dedim ki: BUyilk bir, 
ve fakat umumi harp ile en kuvvetli Bu betbaht ırk kardeşlerimizi göz- millet mütemadi surette buna. blıam-! 
b1r ırurdte perçinleşmiş olan ırk birliği lerini Almanyaya doğru çevirdiklerin- mül edemez. Aynı ırka ve aynı millete, 
hlaiyatı Avusturya Alman camiası den dolayı kim muaheze edebilirdi? 
l .. ı .. de tin k '--b ı tm d d mensup insanların tazyik altmda kaJ-. 
~ m a aşa l\O u e ez erece e O Almanuadır ki, asırlarca bağlı kal-. · kı-.ıı· " malannm ve ırkla.rma bağlılıklannı bil 
~sek bil" mevki temın etme "'-uır. mıılat, tarihin en kanlı m.ulıa.ı-eb§ifnn-

Bu ıliaitit.tıa' ""91l ec:aebller .,e de yanyana çarpı§Tnl§l&J', 'bir ohm kül- af leriıı hqie ablmal&rmm ve ta-
IOlln. kencll dahilinde bulunanlar tara tilrlerile her sahada aynı himıeUeri klbata tabi tutuımalannJJı imklm yok
fmdan yapılmıı olan fenalıklar kar§I· yapmrşl:lrdır. Bu gibi hisleri boğmak tur. Almanya kırk binden fazla mlllte
eında doğrudan doğruya kendimize~ istemek yüz binlerce kişiyi mUebbed ci kabul etmi.§tir. Ayrıca, bu kUçUk 
pılmış fenalıklar gibi tees8iirler duy- fikir ve duygu işkencesine mahkCUn memlekette on binden fazla kimse de, 
duk. Bu tıpkı milyonlarca Avusturya- etmekten başlta bir şeyi ifade edemez- hapishanelerde ,.c tecemmü kampların 
lmın Almanyanm betbahthklan kar- di. A Yusturyıı Almanlan bu kötillük- da bulunuyordu. Yilz binlerce kiai eli· 
şısmda hissettiği samimi ve milttehit ierc bundan birkaç sene evvel sn.brede- ıenmeğe mecbur edilmişti. Bunlar, el
teessUrUn aynıdır. Almanyada ,nasyo- biliyorlardı. Fakat, zaman geçtikçe ve lerinde bulunan her şeyi kaybetmi§ler 
nal sosyalist fikrinin galebesi neticesi bilhassa Alman~'allm mevkii yüksel - ve derin bir s~falet.e dil§m~lerdi. 
olarak millet bUyUk bir millete llyik dikçe bu vaziyete tahammül büsbütün Dünyada hi~bir millet, hududu ~ 
vekar hislerini istirdat ettiği vakit agır.. Jocnnag .. a baı::ladı. Bu + ........ ikten kur .. ,.. 

"'""... :;' .,.,...J şmda böyle bir vaziyete müsam ........ 
Avusturya yeni ka.nşıklıklann çok acı tuımak azmi giln geçtikçe daha şid- edemezdi. • 
bi devreaini yaeamağa ba§lamış bulu- det kesbcdiyordu. 

11 temmuz 936 anlatması nuyordu. ''Almanlar, 
M.illetten kanuni hiçbir vekaleti bu- Bu son seneler Avusturyanın eski 936 da, bu kardeş memleketin traji9 

lunmayan bir rejim mevcudiyetini m~ reislerini bu siyasette devam etmenin vaziyetine herhangi bir çıı ! ~3 
haf asa için A watıırya milletinin bU- tehlikeleri hakkında ikaz etmeğe çalış- için çalıetım ve bu suretle hakikt mı;.: 

tıı- ..... • • •
1 

J,. J yük bir ekseriyetini ezmekten en !Jid- tını. Kendi ı:::kma, kendi milletine kar- anlaşmaya varmak istedim. 11 temmld rr ansa harbi o·· n~eme't( ıçın mı 1 detli bedeni ve ekonomik t~~ çare- 81 muhabbetin en basit, en iptida? gek 936 anlqnıaaı, daha inuasmı mtıteaJ 
f.. 1erin.e bq vurmaktan çekınmıyordu. lini bi!e zulilm ile, tuyik ile istihsal kip, hemen 4erha1 ihl!l edildi. 

temerküz hüküm eti · kuracak -==~=-===--::~:.::::-..:::.:...:=-=:::...:::-==:..:.::...====-.__:_:..__-------: 
l.ondra 12 (A.A.) _ Avusturyada olduğuna delalett etmektedir. Baıvekil 

'laıretin \Üratle inkişafı Uzerine 'kabi k.aıbine toplantıs~ sonra Çekerate-

~ •aat 10,5 da toplanmıştır. Baıvek~ ki sayfiyeaine gi~~ıtir. • • 
"it~-· • • ·· .. d · Par·ıı 12 (AA ) - Milli eosyalıst lıL "«lresının onun e ve cıvar sokaklar · · n 
... k . . r . 1684 .. a11ı 6575 rey ile 
ı.... _ e.:ı bır kalabalık vardı. İngiliz mec ısı reye ., 
~ Le Bl t :tiıı,'?.t beyan eden 
~ 11elerinin toplantı sonunda bir on uma am '" • 'r 
L.~l neıretmeleri mutat olmadığı bi; ~krir kabul etmi§h "~ harbe uaaıü 
~e buıilnkü toplantıyı müteakip bir 

1 
ç~ına esnamhamd~ Blun..i Uease1elerlni 

• • • • o ma.._ ve cu unyet m'tl. 
lıl~ neıredlmesı vazıyetın cıddt h" tm k .. u--....' 1 halk cen. 
~ ımaye e e uzere ı r.uet r 

'tdUmekte olduğuna ve Avusturya 1 hesi etrafında bir millt temer.~ hUkQ 
~yan eden hadiselere karşı efkarı meti teşkil etmenfo Jüzumun~~ bah-
~ yede büyU~ lir alaka mevcut ıetimiıtir. '.ıı 

:---------------------------------------------__ıı-. ----

8 u günkü milli:. 
g 

küme maçları ,. 
1 

l='enerbahçe 9 - Alsancak 1 
Beşiktaş 2 - Harbiye O 

t..... 11111 kilme maçlarına bugün İstanbulda Taksim stadında Fenerbahçe ile 
~ Alsancak, Ankarada da Beşiktat - Harbiye karJ•laımasına devam 

~buldak.: müsabakanın ilk devresi mütevNm cereyan etti, ikinci kıann-
tarafmdau iki oyuncusunu kaybeden t.rmirlilerin diğer ild futbol

\ il. ita •katlanınca maç •an lacivertl;1erln OstilnlilfU ıltma Cir'di ve netle'° 
-ı bmhlller mağlUp oldW.. 
#t\ıkeradıld müsabaka ise BCfiktıı talamının 2-0 plibiyetile notictlen41i. 

İki Sovyet mareşali 
Casusluk suçııa 

Tevkif olundu 

·ıti 

Bunlardan biri ~ 
Uzak Şark 

ordusu kuman
danı Bluher'dir 

Londra 12 (A.A.) - Star gazetesi 

Sovyet marepllann-dan Bluherle Bu. 

diyonninin tevkif cdil~klerini askcrt 

hiyanet ve casusluk cüaüınlerile ili 

mahkemeye sevkedileccklerini biJdir 

mektedir. MNcpl Bluher müstakil 

Uzak Şark orduıunun ve Bud.:yonni 

de Moskova ıcrnizonu ile ~ml ordu 

umum kuvvetleri milfctti!i idi. 
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VUSTURYA i:e Almanya ara
sında, çok §imşekli bir karşı

laşma var. (''') Ve Orta Avrupa.dan ga. 
yet cn ... iş.li habcr:er 6elirken, dü.~ya.nm 

bu kısrnmda Almanyanın en büyük ha. 
sımlarındıın biri olan Fransa yeni bir 
buhrana düşmüş bulunuyor. Bununla 
bernbcr, Şotan'ın, istifasını vermekle, 
ı;özünü tutan bir er olduğunu ispat et
tiğini kabul etmek de Hlzımdrr. Zira 
onun, istifasından bir hafta evvel, L 
ya.n meclisi huzurunda (IU sözleri söy. 
lcdiğinl hatırlıyoruz: 

~·- ... Deruhte ettiğimiz zor i~ ba
§tırmak içiıı, lazım olan feragat ve e~ 
nerjiden ben §aMan 111.ahrum ckğilim. 
Ortcıycı attığım esaslar üzerinde mu. 
t>af fak olmak için icab eden bf1t'ün 
§artlara yaratmaycı azmetm~ bulun. 
duğumu da mze bildirmeTcle §ere/ du. 
yanm. Vatanın mcnf aatleri balcımtn
dan yalclenmi~ bulunduğumuz bfiyük 
vc:zi/el.cri ba.,arabzlecek kudreti ken -
dim!zdc bulmadığımız anda, arkad~. 
ıarıml.cı birl!kte derhal ik"tidar mevki. 
fnden çckilmetfl tercih edeceğime ina.. 
tıabilirsiniz.,, 

Şotan, bu söz1erl söylediği zaman, 
m1lll müdafaaya dair Beriye sllrdll. 
ğU mUhim bir kanun projesi gerek par
lfunentoda, gerek ftyan meclisinde itti. 
faka yakın bir ekseriyetle kabul edil. 
miş bulunuyor ve bu hadiseden bir 
müddet evvel de dış sıyasası etra!ın -
da ayni meclislerin yüksek tevecclihil· 
nU temerküz ettirmiş o1mnsıyla da ka· 
binesinin mühim i~ler ba§al'abileceği
ni umduruyordu. 

Şotan, Fransayı saran endişelerin 
üzerinde hususi te~bisler koymuş ol • 
duğunu ve bu cndi§Clerl birer birer 
ortadan kaldırabileceğini iddia eden 
bir adamdt. Muhtelif vesile!erle topla. 
dığı itimat reylerinin çokluğu, ona, 
eahsı etrafında bir milli blok teşkil e. 
debileceğini ve kabinesini bir parti, 
blr siynst anlafma kabinesi ha!inden 
çıkarıp bir milli hükumet haline yük
seltebileceğini sandmnıştı. Şotan ken
dinde o derece hadiselere tahakkilm e
debilecek bir kudret vehmctmeğe baş. 
lamıştı, kendisini o derece Fran~anm 
mukadderatını idareye muktedir far • 
zetmeye koyulmu§tu ki, inislyativlerl. 
ne yapılacak en ufak bir mUdahalenln 
Fransayı berbad bir akıbete silrilkle
ycceğini iddiadan dahi çekinmiyordu. 
Ayan huzurunda söylediği blr hitabe· 
den aldığımız yuka.rki satırlar bunu 
açıkça gösteren delillerden biriydi. 
§otan kenldisini fevkalMe zamanlar -
da, siyasi taliin milletlere bilyilk bir 
llltfu eseri olarak yeti~en ve milletle. 
rin hayatına mes'ut bir istikamet ve. 
rebilen yüksek adamlar gibi bir şey 
addetmeye başjaznıştı. Halbuki o ra. 
dikal sosyalist partisinin çok fani ve 
çok silik bir c!emam olmaktan başka 
bir f evkaIAdelik görillemiyen bir a
d:ımdı. Dayandığı reylerin en mühim 
kısmının kendisinden mf1li olmaktan 

ziyade içtimai işler beklemekte olduğu
nu bile farketmemişti. Şotan eğer ha· 
kikaten söylediği gibi ,.mm•&ffakıye. 
tin bUtUn §artlarını ynratmaya azmet. 
miş bulWU!aydı,, ilk iı,inin Franeada 
örfi idare nan etmek olmıısı l!zımge. 
lirdi. Evet örfi idııre lltin etmesi ve a· 
kabinde milletin dik?tatini sosyal de
magojilerden ayırıp Fransa hudut!a
nna ve Fransanın huduttan dı~mdaki 
menfaatlerine c.=.evirmesi icab ederdi. 
Şilphesiz, bugilnktl Fransada, Fransa. 
nm bugUnkU feci iç politika plAtfor. 
munda böyle bir haritmlA.deli:'; bacıar. 
mnk iç!n insanda yedi evliya kuvveti 
olması lf'ımndı. Halbuki Şotan, işte ni
hayet bir Şotandr. 

İktidar mevkiinf geldiği andanberi 
... 

1 
........ ••••••••••••••••••••••-•••••·--•• •w•-:::::& J• ............................... -... ----...... ' . 

1 Doiru 
LJeğit mi? 

~ Lokanta.urda İt 
! e~mek l fi 
H Bizim lokantalann r-0k garib ve ii 
i! kötii. ôdctleri vardır. Bunlardan bir,!! 
~ ve ~ başl.ıc~s~. c~mek m':elsid~r. ii 
~ M ıl§terının onune oldugu gibı, ya. :i 
ti ni /ırından çıktıktan so1ıraki haliıe ii .. 
;; verilen bu maddenin, çok temiz, g 
H çok itinalı yerlerde muhaf a::ası ioab g 
ft eder. Fakat dil:kat ettiyseniz, gör. H 
ll, m•ii~süniizdür! Lol:antaLarımızın ~i 
n yilzde dol;sanında, ekmek depolan, ~~ 
Ü vitrin tezgahlannın alt tarafında, g 
•• yahut da yemek dağılan tezgah ci- fi 
p varında, yine yül;sel:liği, dükl:ô>ın: :i 
Ü z~mini i~ müsavi bir dolap içinde - ~ 
•• dır... :: 
!i y . 1 '7 ' k' ı· :: !! anı e :meı>.cr, ancaıc ·ır ı peçe. :: 
j! te?erin, tıet)rı btt'la§ık tabak talnmı- g 
ii nın atıldığı yerlerde mttha/a:xı edil. ~ 
ij ~~~ ~ . •• _, '"ed' ~ 

EJ llalbuld, lo1."lt%ntacılann tamamen ~; 
ı: akM §e1cil@ harc1;ct etmeleri icab U 

eder.. f: 
Di§cr taraft!tn, fınnetlann mil.J. :i 

H tcriyc .~tam.adı1..-1.arı çc§nisi bozul• i! 

p ~':1;:~:n ::;d1:;:;:~~~ a:~ b:p~ ~~ 
yo7;tur. ÇünT:il lol-:antalarda satılan i! 
e~-mckler he~n hemen Tmıtroı e • 11~ dıZmmnektedır. : 

1lal1nıkl, bf'ledittenin bütlln bu :i 
!. ·:,'dalan na:an dikkıate <ılma.n oo ii 
:: loktmtalarda mrı.,teri1erc verilen ek. ı~ 

melileri gerek femi.t:lil:, "7cre7;se çr~- :f 
ni ft!bari111e mTcı bir 1:mıtro'üı tdbi ii 
tutması Zdzımdır. i~ .. .. 

:: :::::::::::::: m::::ı:::: •• _ ...... :::::::~::::::::: 

Para borsası hakliıo
dn bir karar 

Ankara, 11 (Husus!) - İstanbul 
borsasının 1 nisandan itibaren Uç se. 
ne müddetle kapanması kararı Uzerln. 
de vekil'er heyeti yeni bir karar dalıa 
vermiştir. 

Bu karata -;ör.e. borsa. koıniseri re 
refakat memurları, borsanın kapalı 

kaldığı müddetçe vazifelerine Ankara
da devam edeceklerdir. İstanbul bor. 
ı;ıı.sının 937 mali yılı bUtçesi Ankara 
borsasında da mer't olacak ve tesis 
maerafı olarak biltc;:enin masraf kıs -
mındıı.n 4 bin lira ayrılacaktır. 

Istıı.L'ml borsasındaki meclis ile ttı
rd.Zlan tetkik heyeti vazifelerine An. 
kn.rada devam edeceklerdir. 

Fraru.ay1 lngiliz dı§ sıyasasmın elıne 
teslim etmesi Almanyanın Orta Av
rupaya ilk darbesini teşvik etmişti. 

Bu darbe Şotaru uyandırır gibi oldu 
ve akabinde Çekoslovakya.ya ve Avus
turynya Fraruıadan bir tahrik yayıldı. 
ğı sezildi. Çekoslovakyada ilk tesirini 
gösteren bu tahrike Şuşnig de katıldL 
Bir an Almanyanın geriler gibi oldu. 
ğunu gördilk, fakat ara.dan 48 saat 
geçmeden Şotanın devrildiğini ve bu 
devrilmeden süratle istifade eden Al. 
manyanın A vmıturya hudutlarını taz
yike b~ladığını görüyoruz. Şotan Or
ta Avrupadakl hMiselerin bütiln mes
uliyetlerini yüklenerek devrilmiş bulu. 
nuyor. 
Şimdi zevcesinin vefntmdanbcri bU. 

yUk bir mateme dU~tUE;rü söy~encn ve 
hatta ge;enlerde siyasi hayattan u • 
zakln~ak arzusunu gösterecek dere
cede sinirleri gevŞ'!miş olan bir Blum
un kabine kurmaya sava.'.}tığını işiti

yoruz. Acaba Blum kabinesini kurabl. 
lecek mi? Kurarsa bu kabine nasıl bir 
hattı hareket taltip edecek? 

Milli işleri mi öne alacak: yoksa iç. 
timaf çamura mı batacak? 

Fra.nını.da hükfuneti kim ele alırsa 
al!ın, Fransız milletine milli me:;ele. 
len içtimai me~rn1eye taluı.ddUm ettir
mek fevlrnlfl.deliğinde bulunmazsa ne 
yerinde tutunabilir, ne de Orta Avru
padaki tehdit orta.dan ka1kar. 

Halbulti, Ort:ı Avrunadaki elfm buh
ranın nihayete ermesi l!zımdır. Bu i~. 
te en milhim muvaıene unsuru olan 
Fransa b:t'.:'S!Z katma~la, kuvvetlerini 
d:ı.~tmakla sosyal çamurun içine b?t. 
makta deva,.., e .. me~de dünya sulhilne 
ihanet ctmektcdiı·. 

Niznmetti:ı NAZiF 

c•) nu m:ıknlc dünkü hnberlere göre 
yazılmı~tır. 

H:ıtırnlnrını nnlntnn 
CEVJ\I~ 1\"nnonı 

F.ntelllcens Servi!ıin en meşhur cıısu~lnrından 

T~FRIKA 

NO: 55 

Alman <'ıtsu~ları, ucu kırıldıktan yirmi 
kalemi daki"a sonra parhyan kurşun 

şekllndt.•kl mili hiş bombaları sağa sola 
bırakıp yangaGlar çıkarıyorlardı 

Umumi harpte 
cephane yüklü bir 1 

gemiye konulan bombalı bir knlcm 
1reminin infilakmıı ve dolayıaiylo 

Halif akı ıehrinjn kıamen 
harap olmasına ıebep 

oJmU§lu 

~~~·· 
~.t< 
~~ ·~--~ ............... _ ~-'f" 

cundaki yazı yazmağa mat11uı kurşun 
b:t~nce hava, açılan delikten yavaı ya
vaı nüfuz ebnekte, yİnnİ dakika zar
fında içerideki kimyevi madc!e parla· 
ma.ktndır. 

Suikaıtçilerin şüphe ve tehlike alb · 
na girmeleri ihtimali pek azdır. 

Çünkü auikastçi mesela fU tekilde ha-

Maamafih i~lerinden ayn ayn hSdi
selerden bahseden üçü, tahkik ve mu
kayese edilmek şartiyle fnaliyetime 
esas te~191 edebilecek değerde bulunıı· 
yordu. 

Bu raporlardan birinde §öyle bir l 
rcket etse hiç bir ıüpbeyi davet et· 
mez: 

Bir pasta arasına kalemi ıwemiı -
tir. Sokakta dolaıırken üşiyle kalemin 
ucunu kınp sonra beienmem.iı gibi parça vardı: 

''Otomob!lle ge!enlerin hareketinden 
bir çeyrek &:lal ka:ar sonra, rıhtıma 
yıcılmıt olan pamuk balyalan arasın· 

dan bir yangın çıktı ve &d>ebi bir tür· 
lü anl:ııılamadı.,, 

İkinci raporda §Öyle yazılıyordu: 
"Yangın her halde bu meçhul şahıs

lar tarafından çrkanlmı§br. Çünkü o 
civara onlarlan baıka kimse ynklnşma
mı~tll' •• Bununla beraber nöbetçi onla· 
nn şüpheli hiç bir harck ... •te bulunduk
lannı görmemiıtir. Hiç biri yangınm 

çıktığı sahaya olli metreden daha ya
kına gelmemiıtir. 

Nöbetçiye nazaran ynnzm onlann 
hareketin~en yirmi dakika kadar sonra 
ba§~ıfbr. Meçhul §llh11lar bir otomo· 
bilde bulunuyorlardı .• Fa.kat arabanın 

markası da, nwnarnsı da malum değil
dir.,, 

Uçüncil rzıporda şu parça' dikkatimi 
çek~: 

''Y nngın söner sönmez enknzı knn~
tırdık. Şüpheli hiç bir şey göremedik .• 
Yalnız knleme benz!r bir cismin ,it?. 
dctli bir asid kokusu neırettiğrne dik
kat ettik. 

Biraz daha aşağıda rapor şu malQma
tı veriyordu: 

''-Civtırda şüpheli yabancı görülme
miıtir. Yalnız karıı tarnftıı bir lokanta. 
ya otomohille gelen biri lıadm, dört 
kiıi bir müddet ora:'a kalmışlar, aonra 
c~nc otomobille gibni~lerdir. Faknt on
lıırdıın şüphe edilemez; çünkü ateı on
lann hareketinden yirmi ôskilta kadar 
sonra ba,lanu§br.,, 

Uç raporun tıahibi de Uç nokta üze· 
rinde ittifak etmiş bulunuyorlardı: 

1 - Her yangın çıkııta otomoh'.11: 
gelen ad:r:nlar bulunu§U. 

2 - Yangının daima bu nl:iamlar 
gittikten sonra zuhur edişi. 

3 - Enl~1z arasında kaleme benzer 
bir cisim bulunuşu .• 

Bu noktıılar pekaz bir ipucu te~kil 

ed:yodu. Fak··~ mese!enin anahtarı her 
halde buradaydı. Biraz evvel bnhsetti · 
ğim gazete havadi::ini hatırl3yınca işi 

anlamakta pek gil~!ük çekm;yordum. 
Almanlar, ttaly.:. aleyhine tecrübe et
mi; olduklnn cıuik::ısti Frnm;ada niçin 
yapmak htcmeııinler?. 

Bu iz üzerinde yürUdUm ve muvaf
fakıyete ula§tım. Tahl:i'k,ata ba;lnd ğı
mın on sekizind günü kalemli suik~1t
çilerden altısı elimize geçti .• Hepı:inirlll 
üzerinde mahut knlemlertien çıktı v ~ 
hepsi ku~una dizildi. 

Cürümlerini lsbat eden ve dii[anı 
harpte okunnn raporda ezcilmle t ,,öyle 
yazılıydı: $; 

"Y nnzm çıkaran luı.lcrrJerin, r tıeThnn 
tri bir lnır~un l<e~-nindcn fam; j yc!ıtur 
l~l~in icb\119 etm"..dnn lrilçü~ bir tüp 
içinde fevkal!cle i~tial edici hazsada 
kimyevi bir madde vardır. f(' ..ıılcmin u-

pastayı yangın çıkımnak iı~diği bir 
yere bırakmaaı kab!ldir. Bu işi yapm · 
c:a rahatça uzaklaıır1 yanıın onun ha· 
rcketinden yirmi dz.kika ıonra patlak 
v<Tecetkir. 

Aıman casusları
nın muhabere 

usulleri 
1916 sonlarında kendisini reıa4m di· 

ye tanıtan tüpheli l:ir adamın takibine 
memur edilmiştim. Bu ~am Fransada 
~tilaI devletlerinin mühim bir tayyare 
üslerinin bulunduğu Kroside dolap
rak mütemadiyen tablo Y•'Pıyordu. 

Ben de ressam rolüne girıdim. Bu 
role uygun eşya tedarik ederek Kroli 
ye gidip onun bulunduğu otele yer· 
leştim .• 

Polonyalı olduğunu söyliyen 1üphe
li ressam otuz ikj yaşlarına&, uzun boy· 
lu, sarışın, ir:yarı bir adamdı. 

Otelin lokantasında benim bulundu
ğum mas.atın yanında bir masada ye
mek yiyordu. Benim de reesam oldu· 
ğumu öğremrlş olacak ki, kerrlisini 
takdim etti ve ben de kendimi tanıt· 
tım. Bir san'at arkadn§ı ile buluştu~.'Jn· .,, 
dan pek memnun olduğunu ~Ö"yledi. 

Bir iki gün sonra biz ,canciğer iki 
ahpab olduk. Yeme~erim1ı.7i beraber 
yiyor, fakat resim yapırJağa nedense 
benimle bernber çıkmıYordu. Şüpheyi 
celb:den bu halinden başka yaşayışı 

çok muntazamdı. Hırc sabah erkenden 
otomobiline atlıyara~ manzara resmi 

y~p:xı:ı~~. ~zere ktrla5a çıkıyor, saat on 
bırde donilyor, resmJni bana gösteriyor, 
öğleden sonra ten~ oynamakla vakit 
geçiyordu • 

Hiç bir ziy~etçisi yoktu. Nadiren 
mektup yazı'/or, mektup aldığı da ol
muyordu. Y-azdığı mektuplar hep ayni 
adrese idi{ 

Bernd•: Maı:b:n MüJler •• 

Bana anb~tığına göre bu kadın Bem 
şehrind, e bir tablo ticarethanesi sahibi 

im:şl. Bizim arkadaşın yaptığı resim -
teri .olayca satıyormu~.. Bu sebeple 
yap ian sulu boya ve kroki resimler de 
her; ayni adrese gönderilmekteydi. 

.: 1 Bir gün bana glSsterdlği resimlerin· 
den biri nazarı dikkııtiıti celbctmişti. 

Kendiııt oldulı;ça iyi bir ressam olduğu 
halde ben bu resimde buı görUş hata 
lan farkctmiştim. Bunu kendisine söy
lemer.likten ba~ka e!eri fevlm,ade be
ğenlr'f! cibi görtlndüm ve bir kopyesi
ni çıknrmama müsaade etmesini say le . 
dim. • 

Evvela tered~Ut etti. Fıkat ben !&n
at kudretini öyle methettim ki nihayet 
dayanamadı ve resmi o ak~ama krdar 
bende lr..ı:aknıa.f'a razı oldu • 

(Deııamı txıT). 
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1Ccıpta daie --------lnce /arklar 
p ElıŞEMBE günkü OumJı,uriyel 

1''llJıı gazetesinde Bay Peyami Sa. 
la bir ••llaJ.ia ve mütereddi tipler,, ad
~·-_. Y&zısı vardı. Yeni çıkan bir mec. 
_--cıan çıkan bir ya.zısmdan bir fık- Istanbulun imarı 
~ bahset.mi§ olan bir muharrir ar. 
'::--ta cevab verip oııdan birtakım 
~ eoruyor. Yazısının sonunda: 
~~la.ra daha fazla ehemmiyet ve
taL,_ - koQ11§1nak p.rtile, bu mevzua 
~ gelebileceğim.ızi de ilbe etmek 

• • 
ıçın hazırlıklar 

~ .. diyor. 

ftt'&ay Peyami Safa nüanslara bu k&-
11.._..~enuniyet veriyorsa konuşmak 
~ adamların adlarnu da ösyle. 
-~ ÇUnkU her iddia sahibine gö
'aı çok değişen bir mana alabilir. 
~eyamf Safa kar§Ismdakini elin. 
'1 1çhı kottuğu §arta kendisi de 
)l oluversin. Bahsettiği arkadaş ve
~Ynarkadaş muharririn ben oldu. 
2'a,. u zannediyorum; çilnkü Modern 
da kiye JleomUOM'nın birinci sa.yısm. 
~kan yazısı hakkmda bir fıkra 
~ ve onun anlattığı itirazlan öne 

Boğaz sahillerinde inşaata 
tekrar müsaade verilecek mi ? 

Uttum. . 
~lara ••daha fazla ehemmiyet,, 
~.Yllrı, hattA isterse lüzumundan 
~-..ehemmiyet vereyim; fakat Bay 
\.~ Safa mütereddi kız tipinden 
~ken onun ''erkekle bir olmak 
~ •• nı mütereddllik vasıflanndan 
~ diye sayınca ne yapayım? Bun
~ "Bay PeyamI Safa, kadmm er. 
\ bir olmak iddiasını mütereddt
~lınetı addediyor" neticesini çı. 
~ Yim mı? ''Kaldınmlarda ökçele
....._ lakırdata takırdata. yUrUyen; va
i;~ tramvayda herkese· duyurmak 
~ii bir sesle konu§an yırtık eda. 
'kıııara ben de öfkelenirim; fakat 
'4) Peyamı Safa o kızların feminist 
,_ ~u söylediği zaman femlnisma
~ da s1nfrJeııdiği neticesini çıkarma. 
1-t;. tnı? ••Bir sUrU yeni ideoloji iddia. 
' · Feminizm, !<>syalizm, komUnizm 
~ha bilmem ne. .. ,. dediği zaman, 
~iınıaya, komınunismaya olduğu 
~ile temirtisnıaya da bir .muhabbet· 
._.? beslediği neticesi çıkarmaymı 

b!-1 Peyami Safa diyor ki: ''Bu ar. 

~benim ~esw ve.~af kadmmı 
~ a.a etmıyeceğimı bılır •.. ., Hayır; 
~Yorum; nereden bileyim? Bay Pe

' Sara, yirminci asrm dördUncü on 
~ Yaştyan ve yazı yazan bir adam 
~ için elbette ki, bUtUıı muasır. 
-..._.tibı, kafese, çarşafa, .. taaddüdü 

Belediye imar müdürü Ziya, imar 
pl~nma ait işler f çin Ankara ya git • 
miştir. 

lstanbulun iman işi üzerinde yapı
lan tetkikler, süratle ilerlemektedir. 

Belediye imar biirosu, bu muazzam 1· 
§İn icra safhasını en ince teferrüatına 

kadar hazırlamaktadır. İmar pllım.m 
tatbikatına başlandığı andan itibaren 

hiçbir manie tesadilf edilmeden istim
lak, yıkma ve yapma i§elrinin '5&.fha 

safha inkişaf edebilmesi için bütiln 
hazırlıkların yapılmış olması en doğ. 
nı bir tarz olarak görülmektedir. 

Belediyeyi, imar plAıımm tatbikatı 
kadar, hatta ondan da ziyade istimlak 

meselesi düşündürmektedir. İmar mü.. 
dürü Ziyanın Ankaraya gitmesinin 

başlıca sebeblerinden birini de bu teo
kil etmektedir. öğrencliğimir.e göre bu 
günlerde Ankarada İsta.nbulun iman 
meselesinin bütUn tef errüatı dahiliye 
vek8.leti vil§.yetler imar teşkilatınca 
tetkik edilmektedir • 

BugUnün galib fikri fstimWc bedeli
nin mühim bir kısmının bono ile öden-

mesidir. Bu bonolann on senede itfa 
edilmek şnrtiyle ihracı düşünUlmekte. 

dir. Halbuki bunun iktısadt mahzur • 
lan dn ~yrıca gözönünde tutulmakta

dır. Bilhassa ellerinde bono bulunan 
gayrimübadilJerin uğramı§ oldu.klan 

müşkülat ve zarar da, gözönUnde blr 
miş olarak tutul.maktadır. İmar İ§l 

geniş mikyasta. yapılacağı için verile

cek bonolar da o nispette çok ve dola. 

yısiyle kıym~leri de o kadar dilştlk o. 
lacaktır. 

Diğer taraf tan dahiliye vekaleti ta. 
rafından hazırlanan yeni yol ve yapı 
kanunu bugünlerde millet meclisine 

Esirgeme Derneği 
balosu bu akşam 

Bu akşam Tokatliyan salonlarında 
(Esirgeme derneği) nin esnelik balo. 

•su verilecektir. Gayet gilzel sürpriz.. 
lerle hazırlanmış olan bu ungin balo-

nun davetlileri arasında şehrimizin en 
tanınmış simaları da bulunmaktadır • . 

Balo hasılatmın bir kısmı, muhtaç 
ve veremlilerin tedavisine harcanmak 
nzere ayrılacaktır. 

~a İnıkb. kalmadığını bilir ve 
~ ıı eeylerin mUdafaasma kalk. 
\ d B'aka,t yazısında onlarm hasretini 
~ .~~amak kabil mi? ••Yeni, eski
~ bir tekamUl baharında ~içek. 
~k boy atışıdır., dediği zaman 
~ ~n eski esaslardan ayrılma
' • lncak onlara asra uygun bir ifa
"-'esi doğru olacağı fikrini müda. 
~ ettığt nıanasmı çıkarmağa hakkım 
~ !bu? F.eki esaslar diln çarşafla, 
~eate tezahür etmişlerdi. Bugün ve 
~kendilerine başka kisveler bu. ... ... __ IÇE ___ R_D_E_:.., _ _......., _________ ..., ____ _ 

~·Bay Peyami Safa elbette ki kis- • Dl~NIZBANK'a denolunmuş bulunan 
~;"' değil, esasın taraftarıdır. Nil. mücs eselere kı~'lllet takdir edecek olan 
--~dikkat etmek lfıtfunda bulu- komi-;yon dfin ilk toplantısını yaparak 
r.~. onun çarşafı ve kafesi mUda- çalışma tarzını kararlaştırmıştır. 
~ ettifin· " led" .... . d • mımıt MAGAZA'lnrın teşkili tein 
~ lı .1 soy ıgımız zaman ne e. kurulmuş olan şirketin hel·eti umumiyesi 
' tedığlnıizi anlamt§lardır. Ankarada toplanmış ,.e ilk umumt mağa-
~ ~ Peyami Safa'nın eski esaslara zanın Mersinde açılmasına karar veril· 
~~ftar olduğtµıu yalnız o: .. Yeni es. mişllr. 

'
~ •·-- • RASATHANE'de bir mlknatıs dairesi· .. ~ .. ,., cümlesinden rık:ırıyo- B'I • ll ıt nin kurulma'>ına karar verilmiştir. ı · 
~~ ıti&Ytr; bir nüans meselesinden hassa tayyarecilik bakımından ehemmi· 
~"'Worıun. Bay Peyami Safa topuk. :rem olan bu kısım için tahsist ayrılmış· 

ırdata takırdata yürüyen, . tır. 
' dtıyurmak arzusu ile konu. • Mll\fART.AR cemiyeti belediyeye mü· 
l'bk edalı kızlan mUtereddl sa- racaat ederek, şehir plAnının hazırl::ınışın· 

da şehri iyi bilen mimarlarımızdan l!\tl· 
a yine o kabahat'leri işliyen rade edilmesin! istemişti. Bu, belediye 
arm da mütereddi olduğunu tarafından kabul edilmemiştir. 

Yor. (Derhal kaydedeyim ki • IRAN Ş:ıhlnşohmın d~m yıhlönümü 
'ara da, erkeklere de mütered. münasebelile 15 mart salı günü, 1rnn ge· 
tinıyok; onlara ••terbiyesiz, pa. ncral konsoloslıığu saat 10 den 12 )'e ka· 

\.. "t4ı dnr lran kolonisini kabul edecektir. 
--~ hanı ervah,, derneği tercih e- • YF.RE~ATA~ sara~"lnın bulunduğu 
~~~, ttltere<tdf kelimesinin manası. 
~ h :r zaman iyice kavrıyamadım.) 
~ ki .Bay Peyami Sa:fa delikan
~ tabi! ig6rdUğn, nihayet ehem

bir kusur saydığı hareketleri 
g&ibıce bir tereddi alameti 

k8J1Jbyor. Bu, kadın~ erkeğin ... ,., ... _ 
verilemez diyen eski esasların 

llfsl değil de nedir? . 
~ Sa.fa: ••Arkadaşımızın. 
lnbllbımrza feminist vasfını 

aldandığını sanıyorum,, 
Nt aıılanıat!ım. TUrk inkıl!bı 

kadınla erkeği hukukan ayırmıyor; 

hatta kızlarımı?.a verilen askerlik ders. 
leri, her türlü vatandaşlık vazifelerin. 
de de kadınla erkeğin bir olacağını 

bildiriyor. O halde Türk inkılabı, Türk 
Cumhuriyeti feministlerin esas meta
libini kabul etmiştir demcmeğe imkftn 
var mı? 

Bin bir nUansa bakmayıp, bin bir 
nüans icad etmeyip dobra dobra ko
nusmak da olmaz mı? 

Nurullah ATAÇ 

sevkedilecektir. Şehirlerimizin imarı 

bakımından bu kanun& çok ihtiyaç hl
sıl olduğu için kanunun millet mecli -
sinde müstacellyetle mUzakeresi cihe
tine gidileceği anlaşılmaktadır. 

Bu kanun mUnasebetile, kiri. ihti • 
kArı, bina inşaa.tmdaki insicamsızlık 

gibi mevzular üzerinde ötedenberi te. 
vali eden şikayetler tekrar ortaya a-

tılmaktadır. Belediye, ekserisi muhik 
sebeblere istinat eden bu şlk~yetleri, 

yeni yapılan kanun dolayısiyle naz.an 
itibara. alınmak there allkadar ma· 
kamlara bildinni§tir. 

Şikayetlerden biri, bina kiralan il· 
zerinde, muhtelif ahval ve şeraitten 

istifade edilerek yapılan fhtiklrdır. 
Bu ihtikar, bilhassa, merkezi muhit • 

!erde, piyasa mahallerinde gö7.e çarp. 
maktadır. Ortada kira hadlerini tayin 
ve tesbit eden kanun! mevzuat olma

dığı için bu ihtlklr hem kiracılar için 
zararlı olmakta, hem de memleketin 
iktısadt bünyesirti mUteesslr etmekte-

dir. Yeni kanunda bu mahıunın önU
ne geçecek mUeyyideler bulunacaktır. 

Diğer taraftan eski kanuna göre §e. 

birlerde, sahil yerlerde ~t yasak. 

tır. Bilfarz Boğazlçfnde deniz kena
rmda ev yaptırmak lstiyenlere mUsa.

ade verilmemektedir. Konulan p.rtla
ra göre burada ev yaptırmak :lstiyen. 

ler sahilden itibaren on metro geri çe. 
kilmeye ve beş metro irtifamda bina 
yapmaya mecburdurlar. Halbuki, pek 
derin olmryan dilzlüklerden ısonra ya
maçlar başlıyan bu iki sahilde bu ~ 

rait dahiUnde bina yapmaya lınkAn 

yoktur. Bundan başka, Boğaziçiııin 

biltiln hususi güzelliği yalılarmdadır. 
Şehrin yalnız bu köşesinde yalı baya-

tı yaşamak, onun zevkini stlrmek 
mUmkUndUr. Hal böyleyken, kanunda 

mevcut bu hükümler yüzünden sene • 
lerdenberi Bo~çinde imar faaliyeti 
durmuştur. 

Jgittiğimi7.e göre, İstanbul şehrinin 
imar plannu hazırlıyan mimar Prost 
da Boğaziçinde sahilden on metro ge. 

rlde bina yapmak kararma muanz bu
lunmaktadır. Yeni yapı ve yollar ka

nunu hazırlanırken, eehrin imarına en. 
~1 olan bu gibi takyldatm da kaldı. 
nlması istenmektedir. 

kısımdaki harap binaları lstlmltık için 
lüzumu olan 15 bin lira lemin edilmiştir. 

• YVGOST.AVYADAN kibrit ve çakmak 
inhlsannın 2000 metre mikAbı kutuluk 
kereste ithal etmesine mfisaade veTilmiŞ• 
tir. 

• BELEDiYE tarafından yapılan keşif 
neticesinde, Beşlktaştaki Barba.ros trilbc
sinin açılmn~ı için 300 bin liraya ihtiyaç 
olduAu görülmüş ve bu para hükOmellen 
istenmiştir. 

• TCNEJ~ ŞlRKETl tarafından Kara· 
köyde yaptırıla<.'ak olan yeni bina için 
han kaya :.!5 bin lira l alırmı,tır. lstim18k 
işine :rakımı başlanncaklır. 

• fJ.J\OKlTL muallimlerinln mesleki bil· 
gilerlni arttırmak itin acıtmış olan muh· 
telif kurslar Ye konf<.'ran~lar ı;ona ermiş· 
tir. Bu sene içinde bu gibi toplantılara 

denım eden muallimlerin saym 1750 dir. 
• MAARİF YEKlLt Saffet Arıkan, dün 

otelde Rektörle Mnarir müdürünün ziya
retlerini kahul etmiştir. Maarif \"ekili şeh
rimizıic bir iki gün kaldıktan sonra Anka· 
ray:ı dönecektir. 
• BORSA n<.'cntnları hirli~tnin Ankara

ya ı:ıllndermiş oldnlhı üç ki,ilik heyet I· 
şJni hitirmls Ye şehrimize dönmüştür. 

• POLlSF. hakaret etmek suçuyla mah· 
kemeye Yerilmi' olan Ali Yılmaz f~mtnde 
biri~f 7 ıöın hapı;e ve ~ lira ~ır ı>ara c~ 
zasına mnh1<'ı'lm olmu,hır. 

• F.T.EKTRfK SfRT\F.Tf ha)<kında fffim· 
rnhnz *'etlrımU es:ralan başb mıntaka· 
Jarda Jrullandı~ından dolayı açılmış olan 

-- - - - ·- - . ---

Hukuk ilmini J&yma 
kurumuoc.ta 

Mil~abaka blri'tıcllerl
ne milkAfatllarını 

verdi 
Ankara, 11 (A.A.) - Bzış°&kan Ce

W Bayar bugUn Vekiller heyt1tin.:n iç· 

timaından sonra Adliye Ve'J9li Şükrü 

Saracoğlu_ ve kalemi mahsus tııildürü 

o~duğu halde Hukuk İlmini ~·ayma 

Kurumunun belediyeler bankasr bina

sındaki merkezine uğrz.yarak kurlımun 

davetliler~ arasında bir aaat kadar .kal

mııtır. 

' Ba§bakan Huku'Jı; İlmini Yayma Kıı· 
rumunun bu yıl için yüksek mektep ta

lebeleri arasında tertip ettiği ilm! mü· 

aabakanın mükafatlarını bizzat tcv~t 

ve kazanan gençleri tebrik etıni§tlr • 

HükW:net reisi, gençlere hitapları 

aras.ında ilmin hayat için olduğuna ve 

Atatürkün açtığı yeni hayatın bu ıe

kildek,i ilmi muvaffalayetlerin gcr1'şle

mesini beklediğine bühuaa işaret et· 

miştir. 

Ba§bakana, kurumun son yıllardaki 

çalışınala:ı etraflıca bilıdı:.rllmiJ, h~· 

met ve p?rtice yapılan milzaheretler

den d.Olayı te§ekkür edilmi2tir. Kurmun 

tertip ettiği 'ilmi müsabakanın nctico

leri ıunlardır : 

• - Birinci sual: Tam kaza davala

ıiyle iptal davalan arasındaki farklar 

ve iptal davalarının b~ld neticeleri. 

olup yedi talebe cevap veımiı birinci

liği Siyasal Bilgiler Okulundan Bank 

Uluğ ile ReliJ kazanrru1tır. 

b - ikinci sual: ''Esas hukuk ba.kı4 

m.ından kanun, nizamname, meclia ka;; 

rarlan, kararname ve ttiimatnamelerin 
hukukt mahiyetleri,, olup 'buna lda yedi 

talebe cevap vermi§tir. BirinO:liği An· 
"Yta hukuk fakUltesindcn Hnkkı Sav-

ran kazanmıştır. Siya3al Bilgiler Oku

lundan Mustafa Arıkanın cevabı da 

takdir edilmiştir • 

c - üçüncü sual: "Faiz ve buna 

mUtezıllik hü'ldimlcrin ticaret hukuku . 
bakımından tetkiki., olup lbu ı;uale de 

üç talebe cevap vermiştir. Birinciliği 

Ankara hukuk fakültesinden Hasan 

TalAt llgilner kazanmıştır. Ayni. fakül

teden Mustafa Şık Siınav'ın cevabı tak
dir edilmiştir. 

Müsabak:da birinciliği kazananlara 
ellişer lira mükafat verilrni§Ur- • 
~ ...... _____ ......_., - ,_rııw::..,,.. 

dava:r:ı dün de devam edilecekti. Ancak 
ehli Jıibre raporu gelmediiUnden mah· 
keme talik edilmiştir. 

• POSTA idaresi halka bir kol:ıylık ol· 
mak üzere talimatnnme üzerinde deAişik· 
lik ynpacaktır. Yeni tallm:ıtname çıktık· 
tan sonra paketlerde, mektup ve telgraflar 
gibi bir ücret mukabilinde sahihine kadar 
götüriilehilecektlr. 

• C. MERKEZ füı:ıl;::sı hisse scncUerf 
dün ihraç kıymetini de aşmış ''e 101 lira· 
ya kacl:tr yük~elmiştir. 

• AXKARADA temaslarda bulunan De
nizbank umum müdilrO Yusuf Ziya Önlş 
bu ~ahnh şehrimize gelmiştir. 

• MOZF.J.ERl ziyaret edenlPrden alına· 
cak ücret hakkında yeni bir ldyiha hazır· 
lanmıştır. Bazı tenzildtlan ihtiva eden IA· 
yihaya göre bayram günleri müzel<"re gir· 
mek istiycnlcre daha ziyade tenı:ilAt Y•· 
pılacakJır. 

• KAÇAKÇll.IK suçundan dolayı sürgün 
cezasına ç:ırptınlan fakir suçluların, daha 
ziyade İ!J sahalan geniş vllftyet ve kauı 
merkezlerine gönderilmesine karar veril· 
ml~tir. 

• ADI.İYE ,·eUleti tarafından icra l~le· ı 
rimizi ıslah için memleketimize davet o
lunan mütehassıs 1.eym:an, lstanbula 
müteveccihen yola cıkmısur. 

• Gecen bir hafta {çlnd., ınimrük muha· 
faza teşkilAtı, dördO ölO on sekiz kaçakçı, 
ikiyüz kırk yedi kilo gümrük kaçaftı, bir 
kilo on gram uyuşturucu madde, otuz Uç 
bin yüz otuz bir çakmak taşı, iki rnrek, 
dört mermi, kırk iki Türk lir11sı, kırk bir 
kesim ha~'\"aoı fle üç kaç.akçı ha~anı ele 
geçlrmi$tir. 

TAN' da 

Kemalizmın 

ekonomik 
doktrini s ABIHA Zekerlua ua:ıuor : 

Başvekil B. Celnl Doyar, Ajans e'konomflt 
fioansiye mildiirüne verdiği bir miılakntta 
Kemalizmin ekonomik doktrinini tarif 
ederken, r.osyal "ben,. ferdi "ben.,c ga
liptir. Diyor. Du tek cümle dahi Kemnliı:
mlıı sosyal cephesini izaha kdridır. Ke
malizm şahst teşebbüslere, mfilkl şahsiye
te taraftar olmakla beraber, umumi men
faatleri şahsi menfaatlere feda etmez. Ke
malizmi, liberal demokrasilere benzeten
lerin batası buradadır. Liberalizm, de
mokrasi budutlan içinde halka, umumt 
menfaatlere büyük bir yer vermekle bcra· 
ber, en bliyük kuv,·etle şahsi mcnfaotlerl 
müdafaa eder. On dokuzuncu asnn "l.oiı 
sez ralre,. doktrini, doğrudan doğruya 

serbest ticarete ve şahsı ticaretin 
hudutsuz himayesine dayanır. De,·Ietin 
Ucaret )·apmasına karşı olan hQlük bücu· 
mu, sadece bu Cerdi menfaatleri himaye 
içindir. Esns gayesi fert, mütemmim ga• 
yesi cemiyeıtlr • 

Kemalizm, bunun tamamen zıddıdır. 

.J{emalizm demokrasi hudutlan içinde heı; 
terde şahsi leşebbQs ,.e ticaret hfirriyetlnl 
~rlr, fakat en büyük kun·etle umumi 
menfaatleri temin fcin, ferdi teşebbil te
rin yanında de-.·Jet teşebbüsleri, devlet 
aanayll yer alır, es:ıs ga:resi içtimai "ben,. 
yani içtimai fert, mütemmim gayesi fcrı · 
dl "ben., yani indh·idu'dllr. Bu ikisini~ 
menfaatini telire cali~ır. 

FerdiyetclUk, Kemalu:mden evvel, fkU
aadiyatımıza, ve lçtlmalyatımıza hAkitn 
olduğu gibi edebiyatımıza da Mklmdl. 
Bütün ~alrler, edipler yalnız kendi ~ahst 
duy!(ularını, ilÖrilşlerini irade eder, sanki 
bir cemiyelln revkinde bir fevknlbeşeı; 

nesfller gibi, halka 1 nm'eyl, halkla al~ka
dar olmayı hlr kü1:fiklük sn:rarlnrdı. Eskl 
ediplerin !cinde lctlma1 "bcn.,e ehemmi
yet verenleri yok değildi, fakat edebiyatın' 
esa.sı, bu ferdi "ben,, cdcbl~·atına daya. 
nırdı. Bugijnkll nesil, Kemalizmden mfil· 
hem olarak yeni yıızılorda ferdi "ben" 
den ziyade, lçt,Jmat "ben,,e ehemmiyet 
veriyorlar. Bu \ek!ımülü 'de, iktisnd\ biln· 
yemU:de'ld tekftmlil'On lahlt bir nctice~i er 
)arak Kemtıliım1n esaslarında nramak ta
zım. Kemall,zml mevcut iktisadi, lçtlm:ıt 

.sistemlerden ayıran hmıusiyctlerden biri 
de budur. Kuvvetli fertler kuvvetli cemi· 
yet )'ap:ır derler. Biraz doftn.ı, fakat kuv
vetli cemiyetler, kuvvetli feriler, l>uv,•etll 
şahsiyetler doğun.ır, bu daha doğrudur. 

Kem:ıliı:m, km"tctlİ cemiyetin içinde kuY .. 
vetll fertler yaratmayı istihdaf edi1·or. 

CUMHURiYET' de 

Bir devlet 
intihar mı ediyor ? 

A VUSTURYA me.ulutnln oirdlği •af• 
Jıa nııılılm: JJIUer • Şuşnlo mülaka

tından ıonru Avusturya başvekili Şuşnlg 
hakiki bir valanperverlll• oöstercrck ıava· 
nı hayret bir tecellütle Alman taleblerinc 
karıı koydu. ,\iman taleplerinden pek a:ı, 
bu aroda kablııeye na.:llcrden bir dahiliye 
na:ırı getirilmesi kabul edildi. Na:ller. 
Avusturyada hallan r;eylne müracaat edl· 
lerek memleketin Alnıanyaya iltihakı /ıak
krnda f iklr danışılmasını da istiyorlardı. 
Şuşnfg, hakiki Avusluryalrların islikldl 
aşklarını blldl/1l irin buncla esas itibarile 
mah:ur gönnemekleydi. Fakat na:ilerln 
mua::am bir propaganda lle halkı kan• 
dırmaları ihtimalini dıişnnerd• reuiam 
kar.arını pek ant bir ıekilde lldn etti ve 
ba lldnla reulam oünü arasında büyük 
bir :aman farkı olmamasına dikkat oös
terdl. Reylamın bu şekilde olma$ı tabia
lilt: Almanların işine oelmlyordu. Bu St:• 

beble lıadiuler bundan ıonra yıldırım 

hızıyla cereyan etti. Olanları billyorsunu:. 
Canılıurlyellt: Nadir Nadi işte bu ı•a:l

Ut:tle kabahall Avusturya başvekili Şuşni-
6e yDl>lemekledir: lıpl~ı kur..t Dt! ku:u hl· 
ktfueılnde otduou olbll 

Nadir 'Nadi diyor kl: 
"İktidar mevkiine seldiği gilndenbcri 

Anşlus kfıbuslle Asabı bozulan AYUSIUf'la 
başvekili, llitlerin ötedenberi ısrarla la· 
Jep ettiği plebisiti yapmakla vazf~·eti dil· 
zeltece§i zehabına kapılmıştır. Fakat ple· 
bisit tarihinin pek ant olarak seçilmesi 
yirmi dörl yaşından küçilk vat:ındaşlann 
reye iştirak ettirilmemesi, memleket hal
kından co~ınun vatanseverler et>phesin· 
de yan mecburt kayıtlı bulunmnsı Nazi· 
ferin kazanma lhtimnllerinl azaltmakta ve 
Alman hükOmetini ,lddetli davranm~a 
mecbur etmektedir. 

Hitler, plebisitin tehir edilmesini isti· 
yor. Avusturyadald Nazilere müstenkif 
kalmalan için emir vermek, hudutlara 
takviye kıtalan göndermek hep bu gayeye 
matuftur' Maamafih son dakikada yeni 
bir Mdi~e çıkmadııt1 takdirde Şu~nlglı:ı 
kararındaa dönecclJni tahmin etmclr 
8fiçUll'. 



Gayri mübadillere 
haziranda 

tevziat yapllacak 
Bu hususta ve bonoları 
kıymetlendirmek üzere 

Ankarada bir proje hazırlanıyor 

nKl"JCJ( - Mtam ~· -zw ps 
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Bugün S A K A R Y A sinemasına 
Ko:::ını::u•e Shlrley Temple'in t:oıı:':"..!:r 

VICTOR Mc. LAGLEN'ln yüzlerce tlgUran ile oevlrdlil 
; Rudy•d JQpling eieriıtden n üiinilimitl Hindiıtanda s~ 

N A z A R B o N c u G u filmini takdir nazarlarile ~, • .,~ ' 
•ı••••• Herke. için tıir filmdir. (:o&ı«;ı.... hu.uıi fiy1&tı.. • ..... 
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iPEK sinemasında KAHKAHA Haftası 

Dünyarun en büyük komikleri karfI karpta 

2 Büyük TOırkee &<cmedft fDDma bDrc&en 
1 - Lorel - Hardf F·aka Basmaz 

(Tilr'k&e sözlU). 

2 - CJç Ahbap Çavuşlar 
(Türkçe sözlii &yanıtmu d~eı- tillüilçlü. ~Jitli lüınWcU) 

Senelerdeııberi bir tUtlü taafiyeal dır. Bu itibarla, gayrimübadillerin bu 
bltmlyen gayrtm.Ub8dlller ljüilft 938 huaustaki dileklerini tekrarlamak üze. 
senesi lcinde kat'i ııurette haru htilth· re önümll.Zdeki günler içinde Ankara,., 
metin kararı icabmda.ndıi'. Bunun içlft. ya bir gayrim.Ubil.diller heyeti gitmesi 
maliye vekaleti, gayrimUbadiller tak. muhtemeldir. BunUtila beri.Def, ge. 
diri kıymet komiıyoıuma yem bazt çenJtl gayrlmtibadiller ıtdngresinde 

1 
emirler vermf!Jlli'. kendilerine 'Vıizife v• sa.18.hly~t verlJ. 

Şlni.dlye kadar. yapılan taSfiyeye mi§ olan gayrimübadil mebuslar, An. 111•••••• 
-- = 

DiKKAT: Fiyatlarda mm yOiltur. Bugüd aaat 1 de tnlelte matme.i 
, . t (,. ' • d • 

Göı·düğünii~ filmlerin en fevkalideıiinı;ii·~ı~ö~nın~·· :ıa~z~-;~-----·~ı göre. mevcut firart emlAkinl eatıga karada. toplu bit halde, gayrimübadil
gıka.ran komiıyon, ,enl karara göte, Jere ait işleri takip etmektedirler. Bu 
henU& itıa edllmeırıış olan bönola.rTil itibarla, gayrimübadiller cemiyeti ida
)Uynietlendirilmesi lçın sat.ıı mikları- re lieyetı Uca:k ltlztim gôtüUlrse Afı
rıı artbracağı gibi, satıı;ılara karşı ali.- k!ffya gidecelfür. 
ka ve rağbeti arttırmak maksadiyle _____ M..__..a .......... c .... a_r ..... ı· 
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emtılfin kıymet ve cimlerliil yenl bit 
itunlfe tabi tutacaktır. Komisyon her İll k O t.·ftf f t 'arttırmada, muliie1if kıYıfieıtlerde em. r iti c 8 u er n o 
mı &atlift çıkaracaktır. Bu eurelle ko. lbezar taşları bulundu 
mJsyotı arttırmalarına ijtltak edetıler Buda.peşte, 11 (A. A.) - Macar A.. 
~ıll&cak, mallar 6iHa ıyı fiıitlıi sitı- jansı bildiriyor: 
ıJacak ve dalia çok tiono it.la ecifımif o. 1934 denberi Estergom'da, Dr, . .An-
h.Caktır. tuıUi Leöpo1d'un nezareti altında yapL 
1 Dlfet tafa.fta.n Ankaradan ilik.,. lan kazılar esnasında kalenin Tüikl9'-' 
il&rla.ta gelen mallimati göle, maliye na ifJg&li altmde. bUlt.ttidu~ zamarua
:vekAteti g'~ kıilatt yuMe 45 isii'&ka- ra ait l:iirço'k Tütk mezartaşları bulun. 
ki dağıtmak ve bonoları idymetlendit. tnuştur. 
mek üzere yeni bir proje h&mPla.nill.. F.etergom, mnlfim olduğu üzere, 1543 
tadır. Bü ptojetiht Jti9i bir mllddit den 1595 e ve bilahare 1605 den 1683 
zarlmda meCıiee seVkedilece~ umül- e ka:dar Tilrk1etın elitide bı.ılttnnfu§tti. 

;.a;.;;t:. :kalenin şark tarafında bulunan Tür1t 
maktachı'. ,YUWln. ~1oez • vaadedil. in :1....ıı:.. 

ellaJ'.uli"• soıiradifl Vuku&: gelen bil'. 
mit olduğUni göre, gajHıhUHidilfM, ~k değl§iklik ve yapıl«n 111§3.at sebe-
938 liailnintödU: wveı feiil tenlat binden kayboJmugtu. Bu sefer meyda. 
yapılması muka.rferdfi. Da temaCtıı na çıkarılan Tilrk mezar taŞlan, sırf 
ne 8Ul'et1e yapılaca.ği he!ifta ilialQm hıiun için ayrılan hustist oir arsa.ya 
iielildir. MaUJ9 'felilletiılde ilüadö iıuntflt;am bit surette dlkiliniŞtlr. M4-
heyet bu :nôkt& tliiifhıde ~ • ea.rla.r bu mezar taetann1 yeniden hftr .. 
L ı · • , tıetlis ~ ıni'&tile', büytik ieoaat 

ısoanycıda te ~ukık göstermi§ olan eski mu. 
hasnnlarma karşı duyduktan yilksck 

Frankocular •ygı hislerini bir kere daha isbaf et. 
mi'şletdii. 

•ıerliyor ~· ilayırh Öl iiştert 

' ' 

...ı o... ... ...._ GeJıta O~urnuea caddesindo aaa~i-
8 l1İl't'lt J af " ua'f'8e .rvufW llk yapan Asadorun dükkanına, Pavlo 

ar.aıında trtlbaua ilminde hnsi gclmit ve saat almak 
keMlme91 iatıaneaiyte bir tane aııtm kot saati sat-

auıttr. Htnızliğtn birıt~ sonra farkına 

te bllke8' vaw mm A•dot Jietirien polise- ba!Wrmuı 
I .Barıclona, ıı (.A.A.) - MilU mil
\!afaa ouaretl tebliğ ediyor~ 

, .. Şac'I* Praıilt6CU1Uift bhiı1asii de
pm eyJemekUdir. Mwliesa ~ra de 
auborbdll, Xonee de Aragon ce 1'nıü-

ta de s.inpeıonoyo ~ ıa.l1illli' 
pldrilt. llubtıa ~ ~ •e b1r 
~IU İtalyan ôJıöft IHtW mjlkim ınıi· 
\arda esir cJdo ettik.,. 

Fraııkocutatıll fetifilt 
a'eruel, n (A:.A..) - Teraei ee~ 

aindeki Prmioeu tady~ •flilldald ı.S. 
liji vermigtir: 

"- F'.ıank,ecu Jata1aı'll5 ~ bti .. 
tilll cepnede ileitl liaıe&eilwle ddftttl 
1etmektedit. llei'f haııdktt O' d.rece 1eri 

ve hükQme~ Jataıamı cerf sekiliti • 
der"e acclldir ki latalanmızm düg
man ile rabıtaıfı idamS ... men. laemeıi 
hemen miim1ıtt1A otm.amıcJCt.atr. DUJ
man fuWilm il1i.kt&rda s1Ilh ve cephane 
bıralniııJtu'. 

Kltalarımı.ıdan bir çoğu g&ıemHte 
hacet görmeden a~ta ilerlemekte ve 

mUba,. meydaaı, bil' 1Umıııı&lri S. 
yade bir ınanevra mannr:.ar ia'Xeyle· 

meı.tedit. Cenup Dölietinde bütm köp

~er taladp edilld! ile lcJa' bUnlar pe}J 

i3buk bir ~urtttc tamir ofurı.mufttır. 

Franaad• "Ye1'ilenı ...t6ulat 
Paris, 1 ı ( A.A..) - l!avasm &ildifcft. 

ğine göre, r.:dibt - 1e>ayaıut partisi 

grupunun toplantıunda lllUli modafaa 

bakanı Daladye, Franko fntnetferiiıirr 
Sat'agoıda geni~ bir ce9fSe fize1"ddc 

hük\ımetçi kuvvetle:in mevmuini. y.ıc
dı'k)anlu ve i.,ınyanını prlt ..anline 

doğru Uerledlfdtrinf ıöyJcmi§fir. Vı
lan!i:ya De Banefoaa. ıramaıda ~ 

.tehdit altındadır • ~ 

-

i'e ~çlU yakalanarak, eut 1&hibbte iı.: 
de edilmiştir .. 

OfŞAROAı 
• Berllnde Tilrklye büyük elçisi Hnmdi 

_.,,.,., NIMetı.cl~ biiytik e)çilik menwr
Jerınct.a btr eolü Ue birlikte Ton $irahtıa 
da"Mtf Qaer1ne ffiin Berlln ıenç}ik te$k11A· 
ti dJrektörlilğü servisleTlni geımiştir. \'on 
Sirab, 'l'ürk. ıeııclliinden biı: heyetin bu 
senet Ahnan;rayı :ıiyarel etmesi ümidim 
lıhar eylemiştir. 

• A.lmaoyanın ilk reisicumhunı Ebertin 
gelini öayan Ebert Berllnde liavagazı ile 
dolmuş banyo odnsrn<ln &ıü ofarak I>u-
lonmuşıur. Kocnsı snhık reisicumhurun 
bilyllk oğlu Frilz Ebert birkac zamandan· 
beri fşsftdil'. 

• Rö')1er ajnnsının ~ğrendiAtne gl5re 
Londraaa Jngtliı • trtands milzakeYeTerl 
m~l biti snfhaya gfrdiiitıden İrlıtnde 
heycll murnhhnsası zannedildijfnden da· 
Jıa erken lı:landal'A dönecektir. Domini, 
onlar nar.ıtı Mnlı:donnld,dün akşam f r.Jandll' 
haşveldllni otelinde ıh11ret ederek son 
bir teş~bbüsle dnha bulunmuştur. ' 

• llitlel'tn ttonııı:s·n yapacır!ıı ztynretiıt 

tehf'r cdll~tll1ne dafr cıkan ~nyi:ltnr Bcr~ 
Jinde snlnıihiyettnr mnh:ıfilce katı olarak 
tekıllıt otunmaktadıt. 

• Ldndr.ada r«Strten bildlrtldilUne Rôl"ıt 
başvek11 Ccm~lel n, Lord Vintet<denu 
kabine~ slrnıcile da•l!t etmiştir. VinlC1'· 
don, h:ıva siyasi milsteşnrlı~ına gelmtk· 
tedir. 

•.Alman iş gephesl $Cfi doktor Ley, ha· 
len Alman b:ınkalarında çalışmakta olan 
bazı yahtıdl memur ve müstahdemlerin 
pek '.\":tkında "azlfclcrlne nihayet verile· 
cl!~int bildirmiştir. 

"' De)1i Ekspresin •erdiği llir habere 
ıırare.; InıtUtC'l"c flc ftıılya ara$ında yeni bir 
tttrtntr nnlıı1mn~ı y':IJ)ı1mıştır. Ihı anlaş· 
mnrnnı ~atn1z 11~men fıuası ftatmıştir. 

• ftetellanin 1'oma:rtt "ft:ılra lratı Te 
Bllbef' fftlJ'lh'lltol'U,, Mzdlne eki tıyJnlnl 

JllftU'laştırclıAı teeyyüt ebnekledir. ~ 

TCRK 
lstiklô.l 

sinemasında 

Fedaileri 
(Frmıazca) 

Willi Birael • Vicw Staal .. Hiiııi Kftôtek • Umıla ~ 
Atk - Miiilr - Heyecan - llnrp - IİıtilAİ 

~y teftıiaatleri - Mizilt +e nkt iWmleri, menkL • ~ • 
iıttbdada karıı aıdım ibtilil, tiin .... kitilı1i oniuiarm iıtinılc eitW 

istiklal müeadelni - Herkesi Malaıici'uı öden mn•mm film. 

Mıııtift8 IBlit ı de 
--:;;---;:;:;--~~~~~~_....--:-~--,.~-----=-=z;:::::;:::::._~__:;=o::~~---~----~-=-=--=-~---~ 
Adliye sarayı 
inşaata bazfraoda 

başlanacak 
Yerine adliye sarayı yaptlaeak olan 

Sultanahmette Atmeydanmdaki lstaiı"
bul umumi hapishaneeinin tahliyesi i§I 

ikmal edilmek üzeredir. Hapishanede
ki ağırcezalılar civar ha.pishanelere 
nakledilmigtir. Hafif cezalılar ise §im .. 
dilik İstanbul tcvkifhaneSiııde vücuda 

getirilen pavyonlara n&kledileoekler • 
dir. 

Umwat ha'Pfahane bhıumm jlktl. 
ınası igine nisanda; ba.elaııa.~ktn-. Bu 
muazzam binanın yıkılması işin.in an
cak 22959 liraya kabil ola.eileceği he
aap edilmigtir. Binanın yıkılınası pa
tar!egı gUnU defterdarlıkta milli em. 

l~ müdürlüğüıide ihale olunacaktır. 
Adliye sarayının kurulacağı saha • •a, bit' taraftan Atmeydaru, diğer ta

httan: da Dlvanyoluna. bakan emlak 
ve ~afafttt istiml~ki 1-Sine de gene 
bu ty i~inde başlımaca:lrtır. Esasen da. 

1la evvel bu binalara kıymet konulmuş 
•e gerek mtifk sah{plerine, gerekse 
ıtıüsteeir1ert tebligatta ?ıuhmutmnştu. 
Bttndan dolayı binaların tahliyesi ko· 
Jay ve &Utatle ölabileceıtt&. 

Gerek bfnafarm, ge:teıtse hap!shaıı~. 
ı.m yıkılm11sı iftnttı iki- a1 kadar ıdl. 
~#l Jıeap edilmiş ve adliye 8afi -
11nm ineasma haziran ortala:htld& 
ba.ştannıa.sı talfarrlir etnıigtfr. R'ışa 
ka.daı' ....,..,_ .U: Jrmnilan I~ o • 
lun:rnuş bulunacaktr. 

Bugün M E LE K'te 
Amerilatnm eanpa 11 badesi 

JEAN HARL.0\1 
OARY-ORANT 
FHANCHOf TO!f 

, tarefrntlen !fifiı !Mıo .mette jaHtdü 

Aşk • Heyee•" 

-. 

HER AK$AM 

ÇAÖLA YAN' da 
AMiRA CEMAL 

f~ıaıftıtdan ytM clııtislir ve 1'eni fti4glai. AY.RiCA: 

M U A L L A 11e arkadaş/an 
NAZARI DiKKATE: 13 matt.~ gtlnU ıaat l,lO CS. marul 

aan'atkaılann ittirakilo mevsimin en parlak 

ÇAYLI MU Si Ki MOSAMERE5f 
••. 1,, ~r~ ~~.lan; :nmı .~~k o;utııstan .v: saire. .T~l. 403:5 ?' 
Okyanustaki Memurin 

adalar kanunu 
lugtltere, Ametlkaya 

Garip bir ihtilaf va,~!~n.~?~:.A.~~r!~fikteki 
Ç 1 k t J X.nton ve Enderburi "':talarımn Ame

rika' :Birleıiık Devletleri- tarafınckn it' 

. Teklif muhteıft bll 
eocDmen taratıad•' 

tetkik edilecek~ 

Belediye ve liman aaııni prot•ato ddeır ııtguız MUın. cıun 
idaresi gece gc~ vak.~t Amerika hariciye neza

retine tevdi o1unmu§tur • 
8Dl8Ş8m1yorlar Hariciye nazın Hull, g~etecilerin 

!Stanbuf belecliyesıle liman idaresi bu meıele hakkmdaki ıualferinc ju 
arasllida Galata rıhtımı üzerinde yapı- cevabı vermi§tir: 
lan bir blnacian dolayı ihtilat çtk.mıt· ··- İ1'gill.ı notmı, ,..trus, tngllt'ıı!re-
tır. nin bu ıldatar tJ:terin.de~ huktik bah • 

Ankara 11 (Hususi) - Ba11k·~ 
ifcclisi bugün Fikret &ıa11• ba~J 
da fopl:ındı. Buıll'niil loplanlıdl ~ 

relerin mezunlyetlerhfe ait ttyaaet~'
teıkCTesl okundu. Bundan soıı~ 
tin kınunu bdltmdatı te1dtftır :-:..l.J 'il._ 
:bir nellmeıı tarafııulan Mldit Kl9 ~ 

fllye nklletlMe "tWllen 111...- 2 
edildi. Bımu, demiryolhitJ J» ...,. ~ 
yahn:a alt ı.eynelınUeı rmıU'MUll .. 

Liman idaTesi Galata: rıhtmınu ta. 
mir ettirirken belediye müracaat.ıs. bu. 
rada otomobillerin durması için nh
tundan on otontobillilt ve bir buçuk 
metro genlıliğinde bit yer istetni~tit. 
I .. iman da müracanti kabul ederek bu 

:ıtlne dair kanun lAylbasının mllsA 
sinde ihtiraz kayıtlan koymakta oldu- takip eni. Neticede, ıterfk fnc• (Vı 
ğunu bildirmektedir . ., Jtanun Jliyihasının .ıelecek toplaalı 

yeri ayırmak için ~eki gtiın.rUk 

muhafaza. kulübesini yıkmış ve bekle. 
me yerinin sonunda yeni bir klUöt in
şasına ba:elanııştır. Falca.t belediye 
klübenin duvarları ortaya çıkınca in -
Ba&tı durdurmuetur. Buna sebeb ol& • 
rak müsaadesiz bina lnpsı ve yol ~pt 
ka.nuntt mueibince bu blriaılln on met. 
re cfaha geride yaptırılması lUzumu 
g6sterilmektedir. 

Halbuki liman da bu inpatı, bele .. 
diyeye yer verel1ilmck için: yaptığını, 
oıı ıne~ gerisinin ise denizin ortam 

Vankestelltk 
Şi§lifdcn ton. tramvay durak yerinde 

340 numarada otu.r:an Oskn. po!ise 
müracaat edcrelç tstlklil e:addesind~ 

ttam~a,ı. gidetlfen görse tamyabile• 
uji bit ka:dın tanfındıaA çantumm a
çılarak 23 liaraının ~ındı!tn:r 96yl&o 
mit, •e kı• bir nmaTı scmta wçlu 
yanketici Muzaffer ya'Jralanırak mah
kemeye verilmi9tir. 

olduğu için o.raya gitmeye im.katı ol • 
madığnu öne sürmektediı'. 

Liman idarMI belediyeye mtlraca. • 
atla. inaa,ata: miisaa~e verilmesini istc!
ıniştir. 

daT tehiri ile mesele'ftfn f!sa51ı l>lr ~ 
tabi tufnlmasım istedi •e tilr df ~ 
verdı. Takrir reye 11enulara• bMI ~ 
n tetkik edı1Rte1' ftient te!fk1Jllı , 
encOmenine vwri14L MeCIW .,... .. ,,. 
dil top)aucaktw. 
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... llAltT- !Hl 

~tl\bc TARiHi TEFRIKASl: 22 Vazan ı 
A. Cim 

.., O ret;";;~;·' ;;;~K;~·;, r;•";;;ba;::~ 
'~Yllyemedl. Tabur, ısteklerını 

süvariye söylemekte 
tereddüt ediyordu 

ltaıııpedert söze kanetı: ı Ka.bull beyin kardeşi olmakla gUnaha 
~Canım, ŞükrU bey, aen git içercle mı girdi? •• Ka.buli bey hain değildir .. 
~ ol. Bu ~anlıı anlamı§tır. Ge • Fa.rzedclim ki, hain olsa, iki kardeş-
~ni değıl, beni istiyorlar. 1 ten birinin kötülUğü neden ötekine de 

bllj tla kain peder •·aenı istiyorlar, bulaşıyormut ? •• Size bu mesele ha.k • 
~tiy~lar,. mUnaka111mı uzatır- kında ilk ve son sözüm eul Bu iki za. 
~ • kapı bir defa daha çalmdı. Dl· bit de bence çok kıymetli, çok muhte. 
~ beklemekten uaaııan Osman ça- rem arkadaşlardır. Şimdi ıimen der .. 
~kapıyı bir defa daha çalmqtı. hal fikir deği.§tirmenizi, silüı ve cep-
'bey, qağJya indi, kapıyı açmca haneleri yerine götUrilp koymanızı 

..._ ~ Ç&VUfla k&r11lqtı, ona sordu: kaptanınız, yani babanız 11ıfattyle is-
~ e var Osman çavuı, ne isUyor. tiyorum ..• Yokeat. 

, Mürettebat arumda bir mırıltı pey. 
-- biBey baba, eağhğmı isteriz. Ya.l. da olmu§tu. Süvari, merdivenin bfr ba. 
~~ gemiye te~ etmeni rica e- samağmı indi. Arkumda tuttuğu saf 

~·· elini pantalonunun arka cebine ata • 
"' kaptan tereddild etmeden ce- rak tabancumı çekti ve devam etti: 

, ~J: - Yoksa, şu aitlhJa, kendi elimle 
~geliyorum, biraz bekleyin, cephaneliği ate~tlyeceğlm ! Dofru ora-

' •• ya gidJyonım. Hep beraber havaya U· 
~ tekrar yukan ~ıktı, ıabrrsrz. ç&eağız ... Haydi bakalım, beni bundan 

bekUyen ltalmpederine: menetmek için içinizden kaç babayiğit 
Gelenler benim askerlerim, dedi, çıkacak. Petfm sıra cephaneliğe ıne -
ıeını~e davet ediyorlarl cek !. .. 

Gidecek misin! Söztl burada kesen ŞUkrU knptan, 
i"bil gideceğim!. .• Zaten merak merdivenleri inmeye başladı .. Bu 111 • 
li Utuyordum. Herhalde bir fevka. rada taburdan çıkıp mürettebatın is. 

"4.~.~dır. Maamafih emin olun teğlni !llivnriye haber veren iki nefer 
'~ke mevzubahs değildir. Denim ses!endiler: 

hastaya duyurmayın! - Dur bey baba!.. Vazgeçtik! Ar. 
: 11.eferlerle beraber geru!ye gitti. kıldaşlar ıil~h ve cephaneyi yerine bı-

'
ŞQZda efrad tabur olmut, .Uvarfyt rakacaklar! ..• Affet bizi! •• 
l'orıarc1ı. Sil·ıari yanlarına plir ŞükrU kaptan tıçlincU basamakta 
ı· 

durdu. Neferler seri adımlarla ceph a-
~~rhaba çoel.lklar!.. neliğe ko,tular, aillhla.rmı, fieeklıkle
~· •• Atker!er bir eğı7.dan 8\'&b rinf yt,ru yerfne bıraktılar. Sonra telr. 

er: rar gUverteye çıktılar, dizildiler. Hep 
lrerhaba bey baba, sağ oll birden silvariye rica ettilre: 

0&anı çağırmıpmız, geldim! Ne - Affet bizi bey baba!... Cahittfk 
l'aunuz? .• ettik!.. Bir daha yapmayız! •. 
et!ebat birdenbire bir ~ey s6ylf. ŞUkrtı ltaptan ayni ciddi tavırla mu. 
l Tııbur, isteklerini sih'ariye kabelc etti: 
ekte tereddlld ediyordu. ŞUkrO 
bir daha tekrar etti: 

~ &eııı istemişsiniz. Geldim iote; 
~ne iltiyorsunu.d 
:.~ iki nefer çıktı: 

~lo.ı Seıı.ın eaflı~mı istiyoruz bey ba. 
~dllll eonra ikincimiz Ahmet bey

't '-tı Çtbaeı Hidayet beyi bir.everme-
,~! 

': rt bttyQk bir itidalle konuısu • 

'o , ~~an ne yapacaksınız? 
, ~'andıracağız! 
..... b! 

lridayet bey vatan halni Kabutt 
IQ kardeşidir. Onun için. Ahmet 

, :lbıce, bize her zaman küfre • 
11• lnıan, ana, avrat söğerdL 
Otıdan bu kUfllrlerln hesabını 

~ 
1 

•ol elini göğsllne koymu,, 
lkl yakası aruma yerleı • 

' laf elini ~e arkumda bulun. 

• Çatık yüzUnde manala~an bir 
Çot el ddt, a.skerce bir poz al. 

luııuyordu. Neferlerin bu söz. 
1ddeueııdift hallerinden bel • 

ldnnlarla tabur olan ne • 
60Unden ytırlldU: cep?ıanellğe 
rfdiventn bqına geldi. Durdu. 
rt caıılandıran bir ahenkle 
ldı: 

b nıkt Ahmet bey sJr.e kUfre
llrada ben varken, süvari 

en !leden eimdiye kada.r tikl. 
~dlııız? Neden ses çıkarmadı. 
dU unuz, durdunuz da bunu bu. 
hn ~Up bana söylilyor, bende."l 

1Yacak bir teklif!e bulunuyor-

• . . 1 

4ayıet beye gelince, hepimizin ı 
dOruat. çok namualu, ka • ı 
lncitmiyen bir adamdır o: 

- Sit, \•atan hJzmetfnde bulunan 
yeğitlenlniz. .. Si.z.i bu sefer a!fedlyo • 

rum. Fakat unutmayın ki, yapttğmIZ 
~Y en büyilk suçtur. Bir defa için ca
hllliğinlze veriyorum. Hay~i bakalım, 
yataklarınıza marş! 

MUrettebat: 

- Saf ol bey baba.! 
Diye bağırdılar, ve süraUe koğuşla.· 

nna, yataklarına çekildi!er. Be~ daki
ka sonra gemide mutad sü1oin iade e. 
dilmiş; va.zif e başmdeki nöbetçilerden 
başka uyamk kimse kalmnmıştı. ŞUk
rU bey o geceyi gemide geçlrecl'kU. 
SUvari kamarasına çıktı, HUsnU eren. 
diyle görUşUp vak'a hal~kmda tafst -
lAt aldı. MUlA.zlmfn arka.da~lannıı ha. • 
her g~ndermesine memnun oldu, t~ek
kUr etti. HUsnO efendi yanındlln ~k. 
tıktan 80nra oturdu, v:ıkayı rapor et. 
ti; ertesi sabah nP.zarete g6nderdl. 

~ozdaki isyan valta~ı bu kadarla 
kaldı; 11Uvarinin bUyUk bir soğuk kan. 

bhkla efradı vazifeye davet ediı;ıi tam 
netice vermi!J, onları vazifeleri başına 
iade etml~i. 31 Marttan ~ Hareket 

ordusunı•n İstll!lbulu i':;-ııl tarihi olnn 
11 ntun 132l5 cuma gUnUne kadar da 
gemide bqka bir vaka değil, (c:ıt> bile 
olmadı ... 12 nisan puar gUnU İstan • 
bul da idarcl örf iye illn ediln1l1, biri 
nizamiye kıt'a.larmm suçJularmı, diğe
ri bahriye btl~rinln muhakemelerini 
yapmak ilzere iki divanıharp tetekkW 
etmııtl. 

Divanhanede kurulan ve fstanbul 11· 
man kumıtndanı miralay Çcrkes Sami 
beyin riyaset ettiği divanıharp nzi. 
!eye b~~lamıetı. Divanhnnenin karşı. 

aındaki caddede dar nğaclan kurul. 
muştu. Her glln 8-10 klı:;i idam edi· 
liyor, A"'t'er yaptıklannın hesabını 

canlarıyla ödUyorlardı. 

(DfMıtftt ""') 
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J Güniln meselesi 1 

Mısırın milli 
müdafaası ve Italya 
Italyanın Tr8blustaki 100 bin 

askerine mukabil kuvvet 
ancak 18 bin kişiliktir 

lngiliz - ita:yan 
görüşmeleri 

Mısırda büyük 
bir alaka 
uyandırıyor 

Parla guetelerl, "Mısırda balkm 
bUytili bir endiee içinde hAdiselerin in. 
ki§af mı t3.kip etmekte olduğunu, yaz. 
maktadır. Bu gazetelere göre, bilhas. 
sa, lta.lya hUkfımetlnin Süven kana· 
lmı kontrol etmek arzusunda ı!rar et. 
meltte olduğundan bahsedilmesi halkın 
heyecanını arttırmııtır. ltalyan ve İn
giliz Rfirlerinln Mısır batvekilini ziya· 
ret edip bu mesele etrafında ayn ayrı 
teminat vermiş olmalan dahi bu he
yecanı teskin edememiştir. 

Mısırlılar, Trablusgarb • Mısır hu
dudunda İtalyanın 100.000 asker bu • 
lundurmakta olmıunnı ve bu g{inlerde 
İtalyanın Trablusgarpta yeni bir ko • 
lordu teşkil etmeye hazırlanmasını 

kat'iyyen ''hayra atlmet" auretinde 
tefsir edememektedirler. HenUz milli 
mUda!a:ısrnı tam manaslyle hazırlıya
mamış olan Mısır, y:uııb&6ında böyle 
bir kuvvetin bulunmumdan cidden te. 
l!§ etmektedir. 

Filvaki Nil vadisinde İngiliz ve Mı
sır crk~nıharbiyeleri tarafından m\1§· 1 
terek bir mUda!aa plAnı hazrrlanmış 

bulunuyorsa da, bu bUyUk İtalyan kuv
veti karşısındaki İngiliz • Mısır kuv
vetleri gayet r.ayıftır. Burnda ancak 
18.000 İngiliz ve blrka~ bjn Mısırlıdan 
mürekkep bir mlldafaa kuvveti mev -
cuttur. İngilizler blrdonblre bUvUk bir 

StkAyetler, temenniler: 
·~~~~--~~~---

Mısır ordusunda 

ordu teşkil etmek imkansızlığı karşı· 
sında Mısırın hava kuvvetlenni yük
seltmek tarafına gitmiııılcrdir. Trab. 
lustaki İtalyan kuvvetlerine karşı Mı
sırın ve kanalın cm.niyeti §imdilik sa
dece hava kuvvetlerine tevdi edilm~ 
gibidir. 

Vaziyetin bu tehlikesini hissetmiş 

bulunan Mısır da İtalyan - İngiliz ko. 
nuşmalarından, bütün Akdeniz devlet
lerinin memnun edecek müspet bir ne. 
tice elde edilmC!!line dört gözle intlzıtr 
edilmelrtdir. İtalya ile lngiltere ve 
Fransa arasındaki son ihtil!flan Mı
sır büyUk bir heyecanla takip etmiştir. 
1935 yılının son aylarında Nil vadisi 
alel§cc!e tahkim edilmiş ve tskenderl
yeden Habeş hududuna kadar uzayan 
saha karadan, havadan ve dcni1.den 
muazzam bir müstahkem mevki hali. 
ne sokulrııu~tu. HRbPsistandaki hRrbin 
bitmesi Mısır ve Sudft.n Uzerindl"ki t. 

Bu hisse senetleri ne olacak? 
Bir şirket ki on beş senedenberl ne 

yaptığı belit değil ı 
Sarıyerde, İmam sokağında 11 nu • 

ma.rada oturan okuyucularımızdan 

mütekait kaptan bay Halid dUn matba. 
amı.?.a gelerek ıöyle bir meseleden bu-
settl: ı 

Bu kabil şiketlerin kontrolu ile aJfl. 
kadar olan makam acaba şimdiye ka
dar bu şirkete heyeti umumiye toplan· 
tılan gibi kanunt vecaibl neden batır. 1 

la.tmamış, nizamnamesini tatbik et " 
mesi lizııngeldiğini ihtar etmemiştir. 
Bu kabil hMfseler memlekette yeni bir 

takım şirket t~ebbilslerine ve teşek -
küllere karşı em.niyet ve itimadı balta
lamaz mı! 

Bu işin tetkik edilerek şirket hisse
darlarına vaziyetin bildirilmesi için a. 
l:\kadar makamın nazan dikkatini çek-

hccfnsüvarkır ... 

talyan tehdidini asla azaltmıe olmadı-
1 urlya Tana gölU civarında, yani Ni
lin kaynağında ve Trablusta bUyUk bir 
kuvvet tahşld ettikten 11onra Habeş 
hıristiyanl:ınnın Mısır kıbt! patrikli. 
ğine olan bin yıllık bağlılıklarını kes
mi§ ve birdenbire l!!l!m dininin mUda
fii tavrını takınarak Filistin, Mısır, 
Vahabi Arabistan, Yemen ve lrak·a 
kol budak salmış, propaganda!mı Frat 
ve Dicle boylarından tl Jralmı eiına. 
llne kadar yaymq ve bir taraftan ds 
( Aden) e saldırmak temaytllUnU g6s. 
termiıııtir. İngiltere bu mmtakalarda 
gayet <;etin bir mUda!aaya girişebile
cek midir? Arab memleketlerinde ln. 
gilterenin böyle bir karar vermesin
den end\şe edilmektedir. 

Kahlrcde, İtalyan - lngillz kavgası. 
nm iki yıldanberl Afrlkanm eima· 
şarkisinde ve CeziretUllrabda doğur. 
duğu bu sinirlilik ve endlşenln ancak 
tam bir anlaı,ma ile nihayet bulabile
ceği s~ylenmektedlr. Akli takdirrle 
Habeşlstanda ve TrablUllta yığılı kuv. 
vctlerin ve sarıklı İtalyan ajanlan 
tarafından yapılan dint propaganda .. 
la1 ın yakm şarkın rahatım kaçırma. 

sından korkuluyor. 

ıstanbul radyosu 
12 MART - 1938 CUMARTESi 

ıs 30 Emınünn halkevl ıösteril kolu ıa · 
rafı~d:ın bir ıcm!ıil, 19 mandolin ve silo· 
~. Zekeriya Tavman ve Gitarist Flardt-r. 
19,30 Konferans: Onhersile prorcsörü 
Obendorfer (insan kanseri ve mücadcleı;ı • 
J9,55 Borsa haberleri, 20 Sadi Hoş!'lcs Hı 
arka laşl:ın tıırefındıın, Türk musilfrıı;i 'c 
hıılk ş:ırkılıırı, 20,30 Hava raporu, 20,33 
Ömer lln~a tornfındnn arRpça söyle,·, 20, 
45 Senıolınl Öz.denses ve .rkadaşları ta· 
rafından Türk musıki!'li ve halk ıarkıları, 

.. Bundan on beş sene kadar evvel J 
(Tilrkiye milli ithallt ve ihracat ano
nim şirketi) adıyla ve (Tmavq) rü • 
muziyle bir ıirket kurufmu§tu. Nizam
namesi heyeti vekilenin 18 eylQ.J 1~8 
tarihli toplantısmda ta.sdik edilen bu 
şirket bir mılyon lira sermayeli idi ve 
sermayesi birer ve yirml§er liralık 

hisse senetlerine inhisar ediyordu. 20 
liralık hisselerden biı tane atan mües. 
sis hukukuna sahip oluyordu. Merkezi 
Ankarada olan bu ı;irkct, teşekkUlilniln 
ertesi sene hfssedarlanna bir miktar 
temettU verdi. Ondan sonra hiçbir 11ee 

ve eada çıkmadı! Birkaç sene evvel 
mektupla müracaat ettim. İdare h~ye
tinin tasfiye edildiği, ineallah işlerin 
dtız.eleceği gibi garfb ve sudan birta. 
kım cevabla.r aldım. Halbuki tirketin 
her sene his!edarlan toplaması yani 
heyeti umumiye toplantısı yapmı:.sı. 

temettü dağıtması ve hissedarlara he
sap vermesi icab etmez mi? Anlaşılı. 
yor ki, benfm gibi birçok \•atandaşla • 
rm bu şirketin hisse senetlerini almak 
i~in verdikleri para uçup gitti. Fakat 
bari bunu sarahat~n anluak da eli -
mlzdeki hisse senetter!nl yırtıp atsak 
ve onlar her g6zllmUr;e ltiştik~e bize al. 
datılmış olmanm azabım yeni butan 

menizi rf ca ediyorum.,, 
• • • 1 (saat ayarı), 21,15 KIAsik Tilrk musikisi: 

~ktirmeae... ı 

Okuyucumuz, bu şirketin hissedar. 
lanndan olduğunu elindeki hisse se. 

netleriyle ispat etmektedir. Yine bu 
hisse senetleri Ur.erinde 15 sencdenberl 

verilecek temettü mukabilifde koparı
lıp alınmuı lktıza eden kuponlar ot. 
duğu gibi durmaktadır. İktısa.t veklle
tinin bu hususta tetkikat yaptırarak 

şirket hissedarlarını bu mUşkUt vazf. 
yeti.en kurtarması ve tenvir etmesi ll
::mıdır. 

Gece işi Uerel lerl 
Beykoz fabrikası işç:i!erfnden olup 

gazetemize mektup gönderen okuyucu. 
muza: 

Gece işi ve ücretler hakkındaki dl. 
leğtnlzi İJJtanbul le bürosuna bildiri • 
niz. Kanunen haklıysanız va.zir.et dil. 
r.eltnlr. 

Nıırı H:ılil ve arkadaşları tarafından, 21, 
bO orL:e!ltra, 22,45 ajans haberleri, 23, 
pl(ıkla s'ololur, opera •e operf't pnrtal:ın. 
23,20 ııon lııılJerler ve ertesi ıOnOn pro5ra· 
bı 23,30 IOD. 

Bl'KURŞ: 
18, Tandln orkestrası, 20,15 müz.ik, 21, 

15 ca:dıant, 22,45 kafe konser, 
BUIJA/•EŞTB: 

18,30 ı>lyano konseri, 19,35 ılgan or· 
kestra,ı, 22,20 Dudap~le konser orkesl ı ı>· 
ıı. 2:uıo caz.bant, 24,15 ıl111ı orbstrn~ı. 

BERi.iN: 
l!), h11rtf mOıik, 20,1 O pli\, 23,30 tıa 

rır müzik, ve aerenatlar, 
Pil tG: 

20.20 orkeııtra, 22,05 radyo orlıe.,ırn~ı. 

22,55 plAk, 23,SO cazbanL 
Rn.\fA: 

22 ıem1'il nakli, 23,15 piyano •t '''Y" 
lon""I konseri, 24,15 caıbant, 
VARŞOVA: 

20, konser, 21 Lehann eserleri, 2:S,lb 
hafif mtwk. 



Trokadero ile Klover KIUbDn arasındaki 
saha, yıldızların serbest mıntakasıdır ; 

burada hiç bir polis dDdUk llltDrmez 
ve ceza kesmez J 

-ıs-
".Klover klöb,, Sunset Bulvar'm Um

rinde ve 'Trokadero" dan ancak iki 
yUz metro meeaf ededir. Şimdi anlJyo
rum ki, aradan iki ay geçtiği halde, L 
çinde o kadar tatlı geceler geçirdiğim 
bu "Klover klöb,, Un nasıl in§8. edildL 
ğinin hail f arkmda değilim. Gündüz. ı 

leri imklnı yok bu binayı tanıyamam. 
Esasen öyle .zannediyorum ki, Holi
vudda, onu hiç kimse tanıyamaz. Ge
celeri herkes oraya, gözleri viskiden 
mahmurlaemıe bir halde, bir eevkita
bit ile gidiyor. 'Trokadero" lle "Klo. 
ver klöb,, n yekdiğerinden ayıran bu 
ild yUz metro dahilinde, kırmızı ve ye. 
fil renkli bir eeyrllaefer ffareti var • 
dır. Bu fpret, geoeyarısıyla aabahm 
aaa.t beti arasında, hiç kimBenln aldır
madığı, Amerikanın yegtne seysQaefer 
ip.retldlr. Bu mukaddes iki yüz met
ro dahilinde, hiç bir poliıı dUdtlk öttUr
mez ve ceza kesmez. Burası yıldızlL 
rm "serbest mmtaka,, sıdır. 

"Klover klöb,,n n kapım Uzerfnde, 
mavi renkli iki llmba karpuzu var; ve 
kapı afa.çlarm altmda gizlidir. 

lçerde başlıyan bfr merdiven, mm. 
sıkı kapalı demir bir parmaklığın ö. 
nUnde bitiyor. Ve bu garib hapishane 
dekorunun içinde, kaba çehreli ıişman 

Adam bizi görilyor, ~leni tanıyor, 
bir adam bekliyor. 
demir bir kapınm Uzeriııdeki ldlçtlk 
bir gişeyi açarak esrarengb bir paro
la söylüyor ve demir parmaklığı ara
lıyor. 

''Klover klöb,. ayni zamanda bir tu
marbanecllr. Halbuld Kallfoml,ada 
ku.wnar iluart .olant ,...ırtır. (Bu 
mevzua tekrar avdet edeceğiz). Haki. 
katte burada mevzubahs olan eey, Ho. 
llvud yıldızlarmm gece eflencelerlnl, 
seyyahlardan, dedilroduculardan ve 
yabancılardan konımaktır. 

Burada on Balon vardır kl, blriblr. 
!erinden gizil kapı ve koridorlarla ay
nlm13br. LWm içinde esrarı_ Burada 
her teY kriBtalden, beyaz ipekten, 
ve cam ve aynalardan mUteşekkildlr. 
Salonlarm birincisi ve en bUyllğU sade
ce içki ve dama tahBis edilmiştir. 

demesine karar verildL .tnamlmıyacak 
blr aey ... Fakat hakikattir. Adam ae
nenin dokuz ayı, Holivudda çalıtıyor, 
müthi§ para kazanıyor. Sonra onun, 
tatilini geçirmek üzere Holivuddaıı 
aynlacağı pyi&lan çıkıyor. Filhakika 
adam, Uç ay için ortadan kayboluyor. 
Bu Uç aylık .. tatilini,, kafası matrut 
blr halde, ve berinde çfzgill, numa
ralı bir elbiseyle hapishanede geçirt· 
yor. hte anlqılan yine bu "tatil,, den 
dönmUt. Saçlanna bakın, hlll ur.ama. 

Dlll···,, 
Vakit bir hayli geç ... Yalnımn. Git. 

mek Uzere ayağa kalkıyorum, bir b&. 
rm kapısı anUnden geçiyorum ve bir
denbire olduğum yerde kalıyorum: bu 
salon kahkahalar ve Fransız aeslerlle 
doludur. İçeriye giriyorum ve bana 
öyle egllyor ki, •imdiye kadar görd11· 
ğt1m eeylerin hepsi bir rtıyadır, hlll 
Pariııteylm ve Şanzellzenln bfr lokan
taamda bulunuyonım. Fllhaldka, Bo. 
livudun blltnn Fransızlan burada, sah. 
ne vazu Anatol Litvak'm etrafına top. 
lanmqlardır. Bir dakika sonra ben de 
Danyel Daryö, Aım.abella ve Mlrey 
Balen'in aruma oturuyorum. 

Bu Uç g{U.el Franaıza bakıyorum. 

Kaliforniyaya hemen ayni umanda, 

blrlblrlerinden ancak birkaç gUn fuı
Iayal~ gelmişler ve sergUr.eete hep be
raber başlamışlardı. Herblri başka 

bir tlrkette taliinl denJ.-..du. Daryö 
"Unlversal" ıirke~ Annabella 
"Foka" da, Balen de "Met.o Goldvln,, 

-~ . 
Bu 0.C} tanmm'I Franm Jl)4m, bu• 

rada, sinemaya yeni başlıyorlardı. 

Çünkü Holivudda, Avrupada kaunılan 
muvaffakıyeUerln kat'iyyen ehemmi • 
yeti yok. Amerlkalılarm nazarmda an. 
cak kendi memleketlerinde, kendi dil. 
lerlnde, kendi teknlsyenlerile çevril • 
miı filmlerin kıymtl var. 
GörUştOğtım Amerikalılar, onlar 

hakkmd& f(Syle diyorlar: "Bu Uç kil· 
çllk va1al gilzeldir. Kabiliyetleri ol
duğu da söyleniyor. Eh! bakalım!,, 

Onlar da bunu pek lll blllyorlar. 

Erzincanlılar 
sevinç içinde 
Beşinci şeker fabri

kası dolayıslle 
Başvekile ve gaze
temize teıekkttr 

telgrafları 
çektiler 

Jılanleket dahilinde, bilhusa ,eker 
fi&tları ucuzladıktan IODI'&, teker ı. 
Uhllkl .uratle artmaya bql&IJlllbr. 
Bu vaziyet, mevcut ,eker fa.brfkalan· 
Dl takviye etmek, pancar ziraat aaha.. 
lanm mlah ve teVB1 eylemek ihtiyacl. 
Dl dofurmUflur. Diğer ta.raftan, nak· 
Uyat vaziyet! ve o haY&llniD kalkmmL 
mncta, diferlerinde oldutu gibi, mu. • 
pet bUyUk teelrlerl olacab dilftlntu. 
rek Erzincanda betlnct teker fabrtka
smm kuru1mul ka.ra.r &ltma almmlf. 
br. Bu karar berine teker fabrik&IL 
rmdan Ferid Kaltakın.ıı ile ,eker eD• 

dUatrial mtttehuımaı ve mWıendiıılerl 
bu h&valiyi dolap.rak fahrtkamn 1ru. 
rulacatı sahayı telıbtt etmJftir. Dlter 
taraftan yeni fabrikaya alt UıldAt ve 
mal:r.emeler de alpartf edllmtttJr. En
dtıstrl hayatımmn en muvaffak __.. 
terinden olan eeker fabrlkal&nmJa 
bir beofnclsfntn lllve edilmek Uzere ol· 
dutunu geçenlerde memnuniyetle ha • 
ber vermiıtik. Bu haberi guetemtade 
okuyan Erzincanlılar, muhitlerinde 
böyle bir endüatri lbldeetnln kurula. 
cağmd&n dolayı aıevlnerek adeti bay • 
ram etmi§lerdir. Erzincanlılar bu hak. 
h sevinçlerini gazetemize bildirmek iL 
temifler ve qağıdakt te1grafl gekmit • 
lerdir: 

"/atanbuZ Babtlr ~' 
Bugfln aZd~mıa U pbat 938 flılrOI.. 

K ga.zetenW. ~ ""1/fGlltffılla ftlL 

~~~.,.,Jtlb.. 
,..,....,. ı.uan.... ... ....... ..... 
haberi ıehirde pek kua bir mmonda 
ağıadan ağlZlfJ 1JtlYllnMf, bfıslfUc Mr • 
Vİft9 uyanmt§hT. BtıZlc ~·gele. 
nk aayua bclpekile w ~
m'nMtZeritıiJI bUdiriZmeaW rica fit • 
m'tlerdir. BiyaaetfM 80!l'fl ~wz. 
w 1ı.akılmetimW, fUkran teZgraflan ~ 
kilmt§tir. Bu 11.uauafo guefenüitl dC
#er gazete~ ~ olnaaat halk anllltl • 

da aevgi w aZdT«I tı~· Ballc 
~na da ftfekTcarlm" ecımm..,. 

&ledtye BNi 
Ba1ckt Aıtwlo1c 

Marlen içeriye girer girmez bir ma. 
aadan taaceUb ve sevinç nldalan ytlk. 
sellyor. Optıtme, takdim kargqalıfı 
ve gUrUltttsU a.raamda, Holivud ariL 
tokrutslne mensup on kadar tstm 
Şenk, Banimur, Benet ve aalreııln L 
Bfmlerlnl duyuyorum ... 

MUcadelenin çetin olacağmı her fırsat. -----------

Oturuyoruz. Marlen biraz aonra 
JCayboluyor ve onu artık, aabaha ka
k!' gt5remlyeceğlm. 

Etrafnnm!a herkes çılgmca bir ee
lıilde içiyor. Burada, hemen herkes, 
ayni rejimi takip ediyor: akpmm iL 

at aeklzlne kadar salata, meyva, pan. 
car peynir ve ananas suyu Ue buzlu su 
içllfr. Bundan IO!lJ'& da gecenin tıçUııe 
kadar delloe bir tekilde alkol içilir. 
Bilhaasa, erkeklerden daha mukave. 
metsiz olan kadmlar, bu hayatm ce
hennemi ahengine uymak için. mUte • 
madiyen kendilerini buna alılbrmak 
mecburiyetindedirler. Hollvudcla, bir 
kadmm gece alkol lçlpnl görmek, unu
tulmuı imkhBız bir seyirdir ... 

Masa kOIDl\llll birdenbire: 
- A! .. Herif tatilden yeni mi dlSn.. 

mUJ? 
Diyerek bana daıwıden yanık su. 

ratlı Şifman bir adamı gösteriyor ve 
anlabyor: 

"-Bu adam, vaktiyle gangsterler-
le mtbuulebetl olan, bOyllk bir s~a 
mallyeclslnfn muhafmydı. Sonra za.. 
man ve tali ile, patronunun ortağı ol
du. Bunun için de kendlalııe herkes 
bUyllk bir hürmet gaeteriyor. Fakat, 
bu adamın adaletle heaaplap.cağı es. 
Jd bir cinayet mnelesi vardı. Kendiııl 
on llDI hapae mahln1m edilmif ve ma
cera bBy!ece meraklı bir lafhaya glr.

1 
mfttl. Bur kuvvetll lltlmuJar U.Je • 
sinde, adamm, eeWlllDJ "tabltle,, 6.. 

! 

ta söylUyorlar ve heyeeanlarmı gizle. 
mek için mlltemadiyen gültlyor, konu
euyorlar. 

Amıabella: 

- Ben, diyor, Beverleyin en yO.t • 
sek tepesinde bUyUk bir ev kiraladım.,, 

Danyel de gülerek Uf.ve ediyor: 
.. _ Ben de kocamla beraber •'Be-

ler'' e yerleşmekle meflUlOm ve ahçı. 
bqmıla aramda efmdiden mtıcadele 
bqladı. Ben ona Fransız yemekleri af. 
retmek istiyorum, o iııe bana mlltem&· 
diyen Amerikan yemeklerini sevdir • 
meye çalJ§JYor." 

Mlrey de mahzun bir ta.vırla töyle 
diyor: 
"- Benim de bir evim var, fakat o

raya ilk defa olarak ılmdi gideoelhzı. 
Öyle hissediyorum ki, burada mes'ut 
olamıyacağım.,, 

Filhakika bu Uç genç kadın arum. 
da en fazla, mahzun görWen Mlreydfr. 
Hep beraber "Klover Klöb,, den çıkı. 
yonız ve ben, Dary6 ne Annabellaya, 

gelip kendilerini ziyaret edeceillnl va.. 
adettlkten 80Dl'&, Mlrey'e evine kadar 
refak1t ediyorum. Mlrey, daha doğru· 
su mensup bulunduğu firket, kendiııl 
için Beverley'ln qağmmda kilçllk bfr 
villA klralamıp. Blriblrlerlne kane
mıı olan anahtarlar ve bir tnrıu açıl
mıyan kilitlerle uzun bir mttcadeleden 
sonra, çiçekli kanapelerle döeenmfl, 
koyu yqil boyalı, Bade, fakat hot. klA. 
sik Kalif ornf ya k<S§kUne giriyoruz. 
Her tarafta valizlerle, eeya ve aan • 
dalyeler üzerine yığılmıı elblBeler var. 

Mlrey kapıya dofru yilrilyerek sel· 
lenlyor: 

Aydın sanat 
okulu 

Çok zengin ve nefis 
bir sergi hazırladı 
Aydın, (Huaull) - 19 Mayıa Ata

tilr~ pil Ankarada aplac:ak Kıs " 
Erkek un'at okullan aerp.inde tqblr 
eci.:ımek (bere Aydın balıe Mn'at oku
lu tarıaimdan huırlanan ef111ar, 
Halkeviı:nı.de tqhlr edllmiftir. 

Sercinln açılma rami W.1 ösdemlr 
GUnday, aaylawnu Mıds1r Germea. 
bOtGn meıDleket ctızicle n mtlnev ver-
lerinln \'O kalabahk bir halk ldltlnWft 
hu.ıuriyle yapıldı. 

Marancosluk Jaemmda yapılan ya
tak, yeme~ ve oturma odalan en mut· 
ldllpesent sevkleri tatmin edecek ka
dar un'atklraıe n en eon modaya 

uygundur. Bu eserler pkbkla birlikte 
utlamlık ta ıcliklf.-te alınarak yapılmıt

trr. Tesviye lmmmda da femıin ve 
un'ıtm biltUn bıcelik ve tekniklerini 

kavnyan tıııılebeııin yaptıklan eeerler 
araamda makine abamı, çılm\ maki

nesi, maranıo• pireaell bu lmmm teı· 
hlr ettiii eserlerden bir kaçıdu. Sıcak, 

tofuk, ıerek makine .... cerene eliti 
de~ ve her çqit byna'Jr&ıhlı 
ölrenen demircilik kmm talebelerin 
yüzlerce eserlerinden mm:liftll par • 
ı:nMldrlan, parti altıoku, parmaklıklar, 
aaçtan ~ tam mlkyulı endttltrl TP 

çubuk demirle yapdmrJ yardan sini 
baritalan, portereler, avinlu en ıase 
prpanlardır, 

Amasya Belediyesi 
nasıl çalışıyor 

Belediye yaptırdığı iki beton su deposu• 
dan fıçılarla halka iyi ve temiz 

su dağıtmaktadır 
Amaya (Hmull) - Jç Aaadolunun 

tirin bir vill7et merkul olan Amuya
da belediye .:t1ert ton yıllarda iyi bir çı· 
tırda ytlrilmektedir. Belediye reial Ce
W Eren, Amaıyanm belediye itleri 
bakkmda bana ıu malam.tı verdi: 

.._ Buctınkil belediye heyeti, 934 
yılında ite bqlarken iyi dUfilnerek 
~aine aub ı.:r saJrpn1 protraım 

ba.mlamlftı. Bu protram da elektrik · , 
au teaiaatı, mubüıa, ceneı bell, u 
rS muarlık ,..pıımam, ve memleketin 
içme ıuyu lhtiyac:mm temlnl pbi, 
memleketin medeni Ye lçtimlf ihtiyaç-
lann bir çotu bulunuyordu. A~ (}ırgw wyu temi.,,-

Belediye heyetini tepil eden arka- '1" 
dqlarla tam bir flklr blrliilyle elele ve- sam fıçılar içinde haDra dal'=' 
rerek bu ltleıi ima bir saman içinde 
mUYaff&Wetle netlcelendiııdilr. Hallan ,..._,, .._ ....... ......ı... 111" 
iyi IU içebllmel1 için. tohrin yakmmda Amasya belediyesi, ~ 
bulunan Çırçır ve TGrbe ıulannı demir ima ratmen lmkln nlıbetiadl -: 
borular içinde tehre ladlrttik ve tehrln mrf, Amaıyalılamı mUhim tı:I' ..-
ı:yn ayn Ud yerinde ,..ptırdılmm Be- tiyaçlanm muvaffakıyetle ~ 
ton ıu depolarında toplıyarai: munta· tır. ---=-~~~~~~~---=-~~~~~-------~~ 

Trakya mektubu 

5.000 göçmen e\TJ 
daha yapılacak 

VOz blnlerce •laç dlklldl 
1300 köy hesabına 70 blfl 

dekar arazi ekilecek, biçilec~ 
Edime, (Huauat) - Trakyayı dol- 1 vua fidan vermlttir. Şimdi ele ı 

durmakta olan kol, tapu. m1lrine kuv· uma bal çubulu veriliyor. ~ 
veti po~tilrll çok ıenitletlyor. 't• Trakyada yeniden blrlmç 
ım ıUzıebakan tornuaal çiçeiinin ne- ~nalı, cezaevi, !Wkevlerl 
had yallan için 8 küçük fabıtka yapıl· beldenZyor. Edirne tehir pllal lglll:ı,. 
anıttır. • senede bitmek bere prof. Bsll -" 

Bu sene Trakyanın 1300 JdSyOnde dan çalıplmaktadu. 
''° her birinde en u 50 dekor olmak 1938 de 5000 ıaçmen evi ~ 
prtiyle 50 • 70 bin dekar arasında k6y· pılacak ve ban çiftlikler ~ 
111 mmıevl phaiyetine el91ecek ve bl- KöylOnOn aldanmama~ 
çllecektlr. Edirne (Husu.al) -. Ban '# 

Ttıtün, kutyemi yulık Ye kJtbk U- rm ortadan bldmlmuı için ~I 
rUnleri çok veıtmll olacaktır. tı methallnde birer kantar~~ ... 

,,_ ___ , Kbmı oz .. :ı. Uds do~ ... Ud 
~ U&Af ·-· .. edilmit 'ff bu!9lara bine 

ıCSçmen lı;ardete 50 meyvalı fidan be- ~nmU§tur. -"" 
diye etmlt n sa<•ldu için dllıllmJtdr. Bwıclan blSyle mu.ıaı..ıt ~ 
Muratlı ıöçmenlerine llhhat veklleti getirirken ba bulrillleıde 
10.000 dekar ve Mericln Kadıdofuraıı ve tatrtl puılaaı ile boruya 
ldSyü ıöçmenlerine 1000 dekar katı vo gibi tllccara da bu ıuretlo teeJldl 
ıert aruiyl trakt8r ve ilç çift pullutı. lecektlr. ~ 
açtmnakta olup bept! ~lılra elrim Tllccar pusulanın arkuma 
ve tohumluk için yetiıtirilmlt olacak • yaparak paruuu 8deyecek n 

tır.. eil itterae tehlrden çıkarken~ 
Çayır ve yonca yetiftinnek i8yU1 ki heabı blr defa da buldU 

için çok aevilmlt lir yol ve tııtuıtur. llP".a 
Fldancıhk, ataçlama, kavak ve çelik kontrol ettirecektir. Bu tekBD '1'!.~ 

ilo Bona lwic:l qtq1lnD da ı ahmt y(lrtlmUftilr. . . 
1eçDmlt olacaktır. ~ .,. 

ÇanU;kıJe yarım milyon, Kırklareli ı------------~ıl · 
,anm milyon bvaı çelili buırhyor. 
IDdlrne ve Tekirdalmda dit b8ytedir. 
Blr çelik bet paraya huırlanıyor. fi. 
danlıklar 10 binden 100 bine kadar ye
tittlriyor. Bu lt ziraat memurlan üze
rinde ve dikkatli idare lmlrleriniıı tald· 
b altındadır. Umuml damızlık ve ly>l
lektif 2danlıJdann bu sene sayısı 100 ü 
bulmuttur. 

Beton • aafalt yol (berinde yeniden 
20.000 atas dilı:ilmeİe batianmıttır. 

Edime fidanlığından amballj yapıla· 
rak HYkedllmlttlr. Baylece yol tam 
LWeburpza kadar alaçlanmıt olacak· 
tır. • 

Eclirnenln Kıyık mahalJea!nde 65 
evlik cUzel Ye pllnh bir g8çmeıı maı.aı
leli yapılmqtrr. Tamamı blr aya lr.adar 
b1tmlt olacalrtır. Romanya c6çmenlerl 
kmm, erkek ve çocubrl7le t.hçelerl-

li ataçlamala çabpyorla.. Vali O 
ıenerat Dhtk buralarmr tıbık dyaret 
ediyorlar. Vali blnJeree ~ ~ 

Yurdun 
KUçUk Haberi 

ekzemaya tutulanlar bu ıuda ~mar 
kendilerlnl tedavi etmektedirler'. 

• Bu yıl EaklJehlr Ylllyctl 
IUida Maarif V~etinhı teabit 

kaylerde yeniden 58 ~ mekte 
&~ece-
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lngilteıe ve Fıansa .~eyecan içer isinde 

Almanya şiddetle 
protesto edildi 

hl~ndra, 12 (Hususi) - Avusturya 
dıselcri Londrada büyük bir heye-
~ uy~dırmıştır. İngiltere hükU.meti 
ta~Yetı büyük ve ciddi bir alakayla 
~ kıp etmektedir. Maamafih ne karar 
:r etlleceği, .AJ.mnnyn.nm bu şekilde ha. 
~U~ne şiddetle mani olunup olun. 

cagı henüz belli değildir. 
tu~ekil Çemberlayn hafta sonu ta
bu ltti Cekersde geçirmek mutadı iken 

.hatta Londrada. kalmıştır. 
b· İngiliz kabinesi bu sabah fevkalade 
'h1:_1çtima yapmıştır. Müzn.kcreler de. 
··"'11 etmektedir. 
~liz ba.~ekilinin, Londrada bulu

::ı Alman hariciye nazın fon Riben. 
·1ı1/:a görüşürken, fevknlfı.dc §iddetli 
"1ıa lisan kullandığı ve lngiltcrenin A. 

tuz.ya hakkmdn nlaka. gösterme
:::ı nıümkün olacağı şeklinde hiçbir 
ilir.baa yer bırakmndığı bildirilmektc-

4ılbanyaya nota 
ltesmt İngiliz ajansı Röyterin öğ. 

~diğine göre Berlindeki lngiliz bil. 
~ ~lçisi hükfunetinden aldığı tali -
) t ~rine Almanyanın Avusturyaya 
~tgi ikinci illtimatoma mütcallık o. 
~-k fevkalade ~iddetli bir ifadeyle 
L.~lnu3 bir nota vermiş ve müstakil 
~ devletin istiklfılile telüi mümkün 
~1.Yan bir vaziyet yaratmak üz.ere si
le b~ kuvvetlere istinn.den yapılan böy
tft. ır cebir hareketini protesto etmiş. 

-::o.tada bu hareketin, akıbetini tah. 
ırnkfı.nsız olan en vnhim akislcre 
~ o:nbileceği kaydedilmektedir. 
~ tu!anın Londrn büyük elçfai Kor. 
tld • dUn akşam hariciye nezaretine 
pı '1'ek Lord Halifaltsla görüşmüştür. 
l'ılrısanm notıısı 
~a:ris, 12 (Hususi) - Fransa hü
~ eti de Avusturya hMiseleri hak -
}' llcla lngilterenin Almanya nezdinde 
:!_tı?ı protestoya mü~:ıbih bir pro -
.. ~bulunmuştur. 
'tıi?"-\1lsturya vaziyeti Pn.riste en ciddi 
ı:- dakika halinde takip edilmektedir. 
~~~JZ hariciye nazırı Delbos Alman 
"e!l!.l: elçisini kabul etmiştir. Daha ev. 
ıı...._ lı~un müddet Blumla görüşen Del
;;:::ı. vaziyetin vahameti üzerine AL 
a... elçisinin na.znn dikkatini çektiği 
""'l2ledilmektedi r. 

ttı ~lbos, saat 17 de Avusturya elçisi
~ ~~~1 ederek kendisiyle yirmi da!d
lt 8cruşmüştür. 
~~a ne yapacak ? 

~t~enildigine göre, Fransız bükü. 
~l 1

• J\\-usturya hükmeti lehinde icra 
b:~~ak bir hareket için yapılacak i§ 
~ ıgı imkanları etrafında İtalya hü
~inden malümat alması için dün 
~ı~ Romadaki maslahntgüzarma 
ltr <ıtıa~ vermiştir. Yapılan teşebbüs -
~~tıccsinde halihazırda bu kabil 
~ !arın mc\·cut olmadığı anlaşıl . 

ır. 

~ı!-1nıa? kıtaatının Avusturya hudu -
~:akı hareketlerine dair olan haber-
~lb.ada neşrcdilmemi5tir. 

tt ı/~i İtalyan mahfelleri bu hus~s
~Çbır malümat almııdıklarım bıl -
~ ekte ve tcfsiratta bulunmaktan 
ı:t~aktadırlar. 

)\ ""<llllldığma göre Almanya, A vustur. 
Ge11. ?n.eselesi üzerinde ltnlya ile evvel. 
~~ a?lla§r.ıııitır. Almanya Akdeniz 
-~~elerinde ve İspanyada. İtalyayı 
)a ~t bırakmış, buna mukabil İtal
liiğj . ~lmanyanm Avusturyadn iste
~i•t~ıbı ha:-cket etmesine müsanc!e et. 

il ı.-
~ . 
~ ~::ıt bn ihtimali çok ı.aif görenler 
~ N ~eğıldir. İtalyanın A \"\lSturya
'dE! 1.1.ı hUlrumeti kurulmasına müsa.. 
linın'debileceği, f nkat Alman nskerle. 
ho3 ~"Unturyada yerleı;mesini asla 
\'ııat &tı:n1iyeccği ·ileri sürülüyor. A -
lıle.1~ t\da Alman a::;kerlerinin yerleş. 
~e81 emek, Triycstenin tchlikeyo gir· 
n dernektir. 

w U Vn . 
•ılllıı. zıyettc Berlın - Roma mihve. 
ltıtnl!:ri~e karıemnsı mukad.ierdir. 
l'elt lta enın bundan ~ok istifade ede. 
"'e .l\.t lya ile kolayra anlafJ'lbilezeği 
>c?'. lb.::ın~·:ıya dayatabile:-cği samlı. 

~~\~lturya ba§vckifl Şuşnig dün Al. 
hu~:~sını nlınca bu hususta Roma 

etuıe müracaat ederek dert 

yanmıştır. Hadi~ler Musolininin A • 
vusturya hakkında taknıdığı hattı 

hareketin menfi olduğunu göstermek. 
tcdir. 

Çekoslovakyada seferberlik mi? 
Prag, (A. A.) - Avusturya. Mdi

seleri münasebetile Çekoslovakyada 
seferberlik ilan edildiği hakkmdaki 
haberler yalanlanmaktadır. 

Çekoslovakyadan Avusturya sosyal 
demokratlarına silah verildiği haber • 
leri de yalanlanmaktadır . 

Prag, 12 (A.A.) - Havas· Politık 

mahafil, Çekoslovakyanın soğukk21n.lr

lığrnı muhafaaz ett.:ğini ve Avusturya 
hadiseleri karşısında büyük devletlerin 
alacağı hattı hareketi beklemekte oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Amerikada 
Vaşington, 11 (A. A.) - Amerika 

hariciye nazırı Hul, gazetecilere yap
tığı beyanatta iki gündenberi orta Av. 
nıpa meselesi hakkında Ruzveltle te • 
mıµ;ta olduğunu bildirmiştir. Resmt 
mahfeller vaziyetin ciddt olduğunu bil. 
dirmektedirler. 
Londrada neler görüşUldü? 

Londra, 11 (Hususi) - Almanya 
Hariciye Nazınnın, Lord Halifakı ile 
dün yaptığı uzun görüşme hakkında, 

iyi haber alan lngilfa mahafili, bu gö
rüşmenin umumi bir mahiyet göster· 
diğini ve iki memleketi ala~adar eden 
meselelerin tetkiki fırsatını verdi~ni 

söylemekle iktifa etmektedir. 
Bu formül, Lord Halifaksın Alman

yayı son defa ziyareti esnasında Hitler 
- Halifaks mülakatı dolayısiyle söy
lenen sözlerin hemen hemen ayni ol
duğundan politik mahafil, dünkü gö
rüşmenin bundan evvelki Hitler-Hali
f ~s fikir teatisinin bir tekerrürü ol· 
duğu kanaatini izharda tereddüd eyle
memektedirler. 

Ayni pol'.tik mahafilin düşüncelerine 
göre, Almanyanın sabık LOndra bilyük 
elçisi, pek muhtemel olarak, bu aı!at 
ite, Bedinin Londra ile iyi f cçinmek 
()rzusunu ileri sürmüş olsa gerektir. 
Almanyada dabna tebarüz ettirildiği 
gibi, İngiltere ile Almanya arasındaki 
bu iyi ge~inme ve dostluğun inkipf ı i

çin ingiletercnin orta Avrupa mesele
lerinden eı:ni çe'lynesi lazımdır. Halbu
ki, kuvvetle tahmin edildiğine göre, 
Şuşningin evvelki günkü tcş:bbüsü 

ile ort~ya lcoyduğu t:ı:zda Avusturya 

meselesi etrafında lord Halifakı her 
halde sükGt edememiştir. Eski~foe göre 
sarahatini bir miktar kaybetmiş ol-

makla beraber, kabine bugün de, A
vusturya halkının ~endi mukadderatını 
kendisinin tayin etmesi hususunda ya-

pılacak pleb:sti meşru bulmakta ve 
halkın arzl•sunu serbestçe izhar etıne
sine maniler çıkarılmamasını arzu ey
lemektedir. 

Almanların müstemleke t.zıleplcrine 

gelince, politik mahafilindeki kanaa~ 
bu taleplerin ne §ekil ne de esas itiba
r~yle değişmediği merkezindedir. Bu 
talepler her halde müstacel bir mahiyet 
almamıştır. 

Zira, Orta Avrupa meselesi Alman· 
ya için, diğer bütün meselelerden evvel 
gelme~tedir. 

Matbuat münasebetleri meselesine 
temas ~ilip edilmediği lilinmemekte
dir. Fakat malılm olan bir şey varsa 
o da İngiltere hükumetinin matbuata 
bir kontrol koyma~a taraftar bulunma
dığrdır. 

Böyle bir kontrol memleketin an'a
nelerine ve arzularına muhalif olacak· 
tır. 

Fon R.:bbentrop bu akıam Berline 
dönmek üzere hareket ede:etkir. Na
zır öğleden sonra kral ve ~raliçeye ve
da etmiştir. 

Görtişmeler bir netice 
ver miyecel< mi? 

Bugünkü konuşmakı:ı etnasında 

Çemberlayn ve Lord Halifaks, Fon 
Ribbentropa, Avusturya hadiseleri ve 

Almanya tarafından kullanılan metod
Jar dol:.yısiyle Britanya hükfunetinin 
duymakta olduğu derin endişey~ mlat
mıılar ve bu hadiıelerin tnıiliz - Al
man mllnasebetleri fü:erinde yapması 
mümkün olan akislere Alman dıJbaka-

lf 

Kazanan 
numaralar 

12000 

Vaziyetin vahameti dolayısile 

Lira kazanan 

Blum Fransada 
milli birlik 

hüktimeti kuracak 
5696 
3000 

Lira kazananlar 
21287 32837 

1000 
Lira kazananlar 
27924 39087 

22024 
10 liralık mttkAfat 

Paris, 12 (Hususi) - Kabineyi teşklle 
meumr edilen sosynlist lideri Leon Dlum 
diln de istişarelerine de,·am etmiş, komü
nist ve rndiknJ partileri erktınfle görQş

milştür. 
Avusturya vaziyeti dolayısile Frnnsada 

bir kııbinenfn derhal iş başına geçmesi 
zaruri olduğundan Dlum bugün kendi re
J:sllği altında bir milll birlik hükQmetl 
kuracnktır. 

Havas ajansı, Avusturya htıdlsclerlnln . 
Fransız milletine yilkledlği vazifeyi müd
rik olan Blumun halk cephesi hükumeti 
teşkili fikrinden vazgeçerek, "müstckar 
devamlı Tc kuvvetli hükumet,. teşkili 
maksadllc kabinesinde dört halk cephesi 
partisinden bnşka merkeze mensup Rey
no ve T.ul Maren gibi şahsiyetleri de top
lıyacağını bildirmektedir. 

Dlnm Rndlkal sosyalist partisi reisi 
D:ıladleye bir mektup göndererek dcmı,. ı 
tir kh 

"Dün OAleden sonra radikal so!)'allst 

parllsfne şu sarih suali !!Ormayı deruhte 
elmiştlniı: 

Parti bir halk cephesi h[lkCımetlne it· 
tJrake amade midir? 

Şimdi, bann bildirdIAiniz karar aurethl· 
de, Pnrllnln sualime. bilhassa finans Ye 
dış politika bakımından hükömetln müs
takbel programa müteıılllk dlAer bir sual
le cevap verilmektedir. 

Bir halk cephesi hükömetfnln proın
mı, dört "politik partinin iştlraklte tesblt 
edilen müşterek program olması icap e
dece#i cihetle şimdiye kadar bu kabil 
tnfsiliıt istenmesi mutat deAildi ve asıl 
mcsde bug[ln teşrfkJ mesaisi temin edile
bilecek parlllerln hangileri oJduJunun 
bilinmesidir. 

fşte bir ce"ap verJlmeslnl tekrar rica 
ellilUm ilk sual budur. Bu mesele ball,.. 
dildikten sonradır ki bunun tatbik ıartla· 
rı hnkCımete fştlrakl kabul eden p:ırtfler 
arnsında faydalı surette mOıakere edile
cektir.,, 

12623 Moskovadaki muhakeme 
500 Lira kazananlar .............................................. 

25453 19963 30599 2512 5477 26860 18956 
6237 6858 3931 19821 38560 Maznunlardan 
200 Lira kazananlar 

31759 13846 35i21 35078 11431 32715 26613 
2889 18967 10570 288321 37888 12093 2524 

10490 13976 5967 36383 11836 10308 10038 
1830 16576 25663 34748 31545 38270 27234 

22263 

19 unun idamı istendi 

100 Lira kazunanlar 
2481 o 173~ 4842 35283 8593 26739 7557 
39581 7670 21639 17494 2458 22613 30770 
33704 5685 24783 13697 4000 31394 9747 

574 28191 22169 7995 3355 29078 9652 
33530 349S9 1372 H820 35041 35238 26.U 
15546 29789 22759 17929 1317 28056 

50 Lira kazanan!ar 

Moskova, 11 (A. A.) r Milddeiu- ı 
mumi Viçinskl, bu sabah iddianamesi. 
nl okumuştur. 

MUddelumumt, !llçluları "hain, ka
tıl, casus, sabotajcı, a.ynlık ajanları i-

deoloji ve prensipten mahrum, il8.h,, 
olarak tavsü ettikten sonra, sağcı ve 

Troçkistler blokunını yabancı casus • 
Iuk hizmetinde bir ajanı olduğunu bil. 
dlrerek demf§tlr ki: 
''- ÖnUnüme, Alman, Japon, Leh, 

Ingiliz ve bunlarla teşriki mesai eden 

diğer memleket erka.ruhar.biyeleri le -
hine çalışan bir casusluk ~kilatı 

vardır. Dava bize iki Alemin ç~ıotı. 
ğmı gösteriyor. Mücadele sonunda 
bunların partisi kadar bunlar araam
da. b!r sıra. korkunç mO.sademelere fn.. 
ti7.ar etmek l!zmıdır.,, 

- MUddeiumumt, Bu.harinbi • 1918 ete 
Brestlitovsk mu&hedeslnlıı hnıuma 

mAni olmak için, Lenin, Stalin .,_ 
Sverlofa kar§ı sulkute i§tirak ettifinl 
bildlıı:niştlr. • 

Mnddehımumt Rakovald "le Beleno. 
fun 25 sene hapsin! ve diğer 19 mu. 
nunun da jdammt isteml§tlr• İddiana• 
me bee buçuk ıu.t aUrmUetUr. 

34852 25104 28369 10081 5600 15620 329 
21400 25516 7790 10006 138 35371 3994 
39679 19701 3174~ 12960 5974 33788 36411 
25152 ~8900 32373 22425 5694 3~188 26280 
21700 254 8102 10713 14084 19886 7015 
31251 33463 16093 34964 7496 32348 2079 
31626 29494 11955 20128 1752 1338 39290 
37001 39273 11938 103i3 34033 1951 16098 
23938 38395 3239 li9f 25171 19036 26245 
36136 20675 32949 12815 18888 23925 1 i279 
21281 9546 7812 20431 12520 33588 8291 
21876 14151 29593 33383 8539 18375 1421 
26097 38G78 39117 27035 35U9 37205 17752 

....:.__;=-~~~~~~~~~~~---

Paylaşılamıyan çocuk 
davası neticelendi 

7509 5948 15350 16577 38749 23U6 8002 
716' 3086 23775 18279 23333 150!15 5309 

36071 35613 37481 21870 9608 9058 20530 

Mahkeme, Nerminin Fatma 
ilhana verilmesine karar verdi 

2165 16193 12642 33820 8889 7518 34049 
17603 33004 19256 6866 17561 7083 33321 
29192 11562 8985 87428 5893 10843 12864 

MUddeiumumt Beseoof ile Rakovsklnlo 
2445 25596 18884 38371 34478 115'3 27396 

2452R 12028 23672 21778 19253 6276 27634 
26847 21654 21418 8824 17972 31236 12746 
30239 18080 25027 402 29658 39410 20898 
14041 14379 15364 36524 5971 25575 28868 
14571 10479 22292 21861 19531 30749 28180 
36661 26098 6211 10711 22297 34848 4336 
39520 1312G 19300 24582 24277 139jô 

yirmi beşer sene hapsini talep etti 

SO Lira kazananlar 
2257 897 10409 2037 35102 24160 29014 

10756 21977 28954 36957 4418 31044 14344 
10258 20498 8705 38967 21542 21915 11382 
142240 10250 32982 29956 3073 33388 21594 
12199 27501 3314 20286 4662 12772 10223 
1566 2G467 7 12274 29554 23464 38245 

35848 90•3 15954 19660 19418 15361 10120 
33233 37651 6711 468 37882 898 9988 

23fi5 32637 3012 32834 24964 3346G 33245 
17020 16673 15665 135 37076 39200 2352 
2352 33512 18592 19601 12266 13768 4309 

22750 33880 2452 16298 21618 20673 22107 
31156 31566 :11721 1245 29477 18219 7548 
33452 29394 25384 9279 16786 17555 15583 
28326 4329 5865 957 33124 31330 21449 
17881 6652 5611 15223 2771 36527 5284 

!kisinin de adı Fatma olan iki kadın a
rasında kücük bir cocuğu paylaşmak yft
zünden tılrnn ve dört senedenberl devam 
etlen daYa neticelenmiştir • 

Altıncı bukukda görlllen bu dava es
nasında mQddel Fatma tthanın vekili, 
kan tahlili meselesinin ikinci derecede 
bulund~unu söylemiş ve basımlarından 
Alinin akim bulunduğunu, eşi Fatma Ne
zahetin de cocuk yapamıyaca~ını lllve 
etmiş ve Nermlnln Fatma 1ıhana iadesini 
istemiştir. 

Bunun üzerine Fatma Nezahetin vekili 

1698 10939 30198 38131 21158 9439 14326 
17608 26261 33561 37323 26949 17664 31786 
6131 34350 321 25352 33738 16601 28107 

37257 17515 3i237 23277 28956 12724 12115 
26748 10497 17977 20906 15768 7909 19787 
14682 28G10 38436 35981 14663 4763 28515 
4345 28225 15531 25,58 5876 29304 26158 

36935 10739 39296 2048 24863 473 7234 
8360 21493 4288 24291 2740Q. 877 33540 

19827 3550.& 1102.ı 20497 10832 20671 1179 
13123 32231 24998 19780 85360 13835 3479 
13107 2960 37407 9042 18226 87034 27986 

nının ldikkatini çekmi§lerdir. 12563 12563 17640 39498 26637 638!> 8770 
38082 32494 3901 13143 8743 309 29985 

n:.bbentrop - Halifa"t.s mu··1ı:oı __ ._ 
-"" "I ilıcdu 31830 18161 37708 2:>23 14941 33310 17960 

hakkında İngiliz matbuatının istihbar 19151 30653 12302 4843 18721 27193 37382 
ve kommenterleri, gazetelerin mahiye- 35120 14801 21i782 19458 32983 37793 9754 
tine göre, kapalı endiıe ile açık korku 37135 15541 14162 37902 14863 8076 2561 

23!100 12323 29980 24630 38994 37157 3133.& 
arasında değişmektedir. Her halde u- 180 22718 15414 14520 2346 12592 547 
mumi intiba ferah verici mahiyette de· 22814 9166 3964 37507 37340 22745 38595 
ğildir. 18267 23325 16283 34625 1897 7973 23218 

Lord Halifaks, fon Ribbentroptan 10f\5 25030 31 i23 29604 16142 3156 26619 
Almanyrının, Avusturya plcbistine ka- 23559 38fi40 38309 15898 241!l2 10265 3629 

.. d • . • • !407 18120 
rıımryacagına aır temınat ıstemıt ve • • • 

Ribbentrop JU cevabı vermiıtir: "Böy- 20000 llr:ılık mükArat beher numara 
le bir taahhüde girmeğe imkan yoktur. beşer yüz lira rılacnk. 
Çünkü plebist dolay1&iyle Avusturyada 17563 5303 34330 25!198 17163 36126 39230 
ciddi ynşıklıklar çıkarsa, Almany~ 23100 17745 7904 8701 21445 1127 11078 
Avu1turyadaki Alman ırkından olanla- 19528 224Rli 751i2 27200 25592 28fifi5 27178 

1285!) 18105 2959 24 724 8930 ı 7209 13 ı 75 
n bi~ayc içtn mftd2h2leyi kendlsif!e 39814 20180 7145 33316 211983 684 472Ci 
vazife bilir.,, ' 7725 24395 16690 38247 28721 

de tazminat verlldilf takdirde mllekkilJ9. 
rinin muayeneye haıır olduklarını blldlf. 
mlşUr. • 

Bunun Qzerine müzakereye çekilen h .. 
yeti Mkime, çocuJun Fatma '1Jıana teall• 
mine karar vermiş, muayene taleblnl retf• 
detmlş ve mahkeme masrafının Aliden •· 
lınmasına temylll kabil olmak Ozere kt• 
rar vermi~tlr. 

Karar, tefhim edilince, Fatma Neıahel 
sacını başını yolma#a, Fatma nhan d• 
hl'ıkimlere duaya başlamışlardır. 

Bu suretle dört senedenberl dedikodu
su devam eden ve sıksık gazete slllunlan
nı işgal eden bu garip hAdlse bpanmıt 
bulunmaktadır. 

Belediye suçları 
Son yirmı. ldört aaat zarfında Eminön6 
mıntakası dahilinde 54 muhtelif bded! 
suçtan zı>bıt tutulmuı, 2 dilenci mah· 
kemeye ve:ilmiş, altı gıda nilmunnt a-· 
lınmıı, 30 simit ve 50 pandispanya im
ha edilmiJtir. 

Fatih mmtakaaında ise 12 kiıiyc ecn 
muamelesi yapılmıJ ve 95 no'kı'san ek
mek müsadere edil.mittir . 

Eminönilnde, tramvayd;.,cı atlayan 
bir kişiden para cezası alınını§, temizB
ğe riayet etmediğinden 7 4 kiti hakkın
da zabıt tutulmuı. 125 kilo ekmelıc mU. 
udere edilmi! S50 ~itle 70 çörek ve 
52 kilo ilzilmlü fındık imha edilmittir. 
Ayrıca üç te dilenci yakalanarÜj ta~ 
rot yapılmıı ve 26 gıda nilmuneıi alm. 
mııtır. 

ZA Yt - Hukuk fakUltesinden aldı
ğım hUviyet varakasını kaybettim. Ye
nisini çıkaracalımdan hUktnO yoktur-. 

l 

Hukuk fakültesi ikinci smıf talt:be-
•İnden 4108 nutn11rtUı A'*lür.-e.:r.a:C 



u haftaki milli küme 
maçlarında 

a ımlar ne neticeler a.abl • 
1 

lzmirin milli kümeye verdiği ikin.. 
d takım Alsancak dün ~hrimiz.e gel
miştir. Şehrimizde ıkJ müsabaka ya. 
pacak olan misafirlerimiz ilk maçla. 
rmı bugün Taksim stadında Fenerbah· 
çeye karşı oynıyacaklardır. 

Fenerbahçenln burada mağtnb ede
mediği MuhafızgUcU takımını bir hat. 
ta evvel 2-0 gibi kat'i bir mağlUbiye. 
te uğratmaya muvaffak olan Alsancak 

oyuncularını pek iyi tanımadığımız için 
bu ge..'1çlerin Fenerbahçeye karşı nasıl 
bir varlık göstereceklerini bilemiyo • 
nız. Ancak lzmirde yetişen oyuncu • 
lann • gerek Ankara, gerek lstan bul 

takımlarındaki. muvaffakıyetli oyunla
rı her an gözümUzün önünde olduğun
dan Alsancaklılann da fert itibarile 
k uvvetli bir kadroya malik olduklarını 
tahmin etmek yanlış olmaz. 

Alsancak İzmirde yaptığı hususi bir 
.. arşılrışmada, geçen sene m!lll klimede 
muvaffakıyetli oyunlar çıkarmış olan 
Fuath,Nurullahlı Doğanspor takımına 

ikiye knrşı tam on adet gol atmaya 
muvaffak oldu. Bu netice bir sürpriz 
olmakla beraber, Alsancağın tahmin 
ettiğimiz veçhile ihmal edilmiyecek 
bir kuvvet olduğunu ispat eder ... Fe • 
nerbahre takımının da tam ahengini 
bulmaktan uz:ık olduğunu dilşilnilrsek 
bugünkü maçın bir hayli çetin olaca. 
ğmı kabul etmek lcab eder. 

Geçen haf ta Beşik taşa kal"§J deği. 

eik bir taktı:nla çıkan Fenerliler, Fik. 
ret ve Esatlan mahrum bulundukları 
halde kadroya yeni alınan Fazıl, kU
çUk Faruk ve Necdetin kendilerinden 
beklenen randmnnı fazlnsile vermele
ri ilzcrine ku\'VetlJ hasıml~nna yenil. 
mediler. Bu genç oyuncuların Fikre • 
tin iştirakiyle golcülük kabjliyeti çok 
artacak olan bir takımda daha mu • 
\"aff akıyetli oynamalan ihtimali kuv
vetli olduğundan Fenerbahçenin millf 
kilme maçlnnnda ilk galebeyi bugiln 
ldrak edeceğini Umid ediyoruz. Bu Ü· 

rnidimizin tahakkuk edebilmesi için 
Fcnerbahçenin yapabileceği en makul 
"-.kım şu olabllir: 

Ilüsameddin • Faruk, Fazıl. Re§ad, 

lzn\irin Al sancak takımı.. 

Angelid~, Necdet • Fik"1'et, Biüend, tabii karşılanması lhımgeUr • 
Ali Rıza, Şaban, Naci. BUtUn bu mevsim zarfında yalnız 

Rahatsızlıkları henüz geçin.iyen E • Beşiktaşa mağlüb olan Güneşin, bil • 
ıatla Niyazinin oynıyamıyacaklarına bassa eon maçlarda gösterdiği teknik 
göre, Fencrbahçe takımında büyük bır kabıliyet, bu takıma milli kümenıp 

deği5iklik olması ihtimali yoktur. Yal· şampiyon namzetleri arasında ç~k 
nız Şabanı sağ açığa vererek Naciyi kuvvetli bir yer ayırdığı için, Alsa,n • 
içe almak mümkünse de biz bunun ye. cak oyuncularının bu takıma khrşı 

rinde olmıyacağına kaniiz. Elde Naci manen z:ıyıf bir ha.ide çıkacakları da 
gibi açıkta muvaffak olmuıı bir oyun. şilphcsizdir. Gerek manen. gerek mnd. 
cu varken Şabanı açık oynatmak yan. deten Yc;>rgun olan bir takımdan gale-
lış ve manasız bir harekettir. be beklemek doğru olmamakla bcra • 

Beşiktaşa karşı sol açıkta oynatılan ber, "top yuvarlaktır,, sözUnU de u • 
bu oyuncunun hiçbir le görememiş ol· nutmnmak l~zımdır ... 
ması bu iddiamın yerinde olduğunu Bizden bUtün takımlara muva.ff akı· 
gösterir. yetler. 

j Hu1~sa Fcnerb hçe takımım iyi ya • 
par, geçen haftaki gibi canlı bir oyun 
çıkanrsa galebe san lft.civert tarafta. 
kalacaktır. 

GüNEŞ • ALSA?'\CAK 
İkinci maçı Alsancak takımı Gil • 

neşlc oynıyacaktır. 

lzmirlilerln Fcnerbahçe maçından 
çok yorgun çıkncaklan muhakkak ol. 
duğundan GUneş takımının pazar gün
kU müsabakayı kazanmast lazımdır. 

San - kırmızılıların son zamanlarda 
çok iyi haz?rlarıdtltlnrı gözönilne geti. 
rilecek olursa bu söylcdi~imizin pek 

O. KAVRAK 

lsveç .. . . 
şamp yonuı · 

Maks Bırin 
kardeş ni dövdü 
İsveçli ağır ısıklet boksör Gunnar 

Baerlund, Novyordda iyi bir muva!. 
fakıyet kazanmıştır. 

lsveç1i, Amerikalı boksör Buddi Ba· 
eri yedinci ravundda sayı hesabile 
mağlup etmi!itir. 

Ya"'' Al.9anca1.:la karşı~aoak olan Glln~ Onbirf .. 

Spor aleminde 
hir dava • 

garıp 
ıtalyada Oç sene hapsi istener1 
bir hakem beraat etti 

Bundan birkaç gün evvel ltalyanm ) mışur) bak~ııın oyun esnasındaki tta-ı 
Tareut.e gıehrinde, spor aızamlarlllJ &• nuni, manevi ve umumJ va.en! ve sa-
lakadar eden, biç beklenılmedik, şa. lAhiyetlerıni lsbat etmiştir. Oiğe.r : 
yanı dıkkat bır muhakeme vukubul • raftan, hakemin, polise gayet naDk· .. 
muştur. Hadiseyi kısaca izah edelim: hitap ettiği de sabit olduğundan. ıııaJı 

Bir fudbol maçı esnasında, sa.hanın keme beraat karan vermlşUr. 
lntiuımmı temine memur polislerden 
biri, sahanın kenarında dolaşmağa 

başlamıetır. Bunun Uz.erine, maçı ida
re eden, Perrini adındaki hakem, ga. 
yet nazik~ne bir şekilde, polise, dıp· 
rıya çıkmasını söylemiştir. 

Buna fena halde kızan polis, vazife
si esnasında kendisine mUdahale edil. 
diğinl ileri silrerek hakemi mahkeme
ye vermiş mllddelumuml de, Perrlnl. 
nın asgari 3 sene hapse mahknıtı edil. 
mesini istemiştir. Fakat hakemin a
vukatı ve ayni zamanda ltalyan fud· 
bol red<'rasyonu ikinci reisi Moro (bu 
mt lstanbuta ~ellp bir maç idare et. 

Nisanda 
Avrupad9 mühım 

boks maçları 
yapılacaK 

Almanyadan haber verildığine göre, 
önümiızdeki 16 nisanda, Hamburg ye. 
oiden mUhim boks maçlarına sahpe o
lacaktır. Yapılacak birçok müsabaka
lar meyadında, bilhassa, Şmelin'gın A. 
merikalı Steve Dudesle ve Noyselin 
Ben Fordla yapacaklan mU.sabakalar 
alakayla takip edilecektir. 

Şmelingden sonra Almanların en iyi 
boksöril olan sarışın Noysel, bir mUd· 
dettenberl meşgul olduğu kış sporlan. 
nı bırakarak, herkesten evvel antren • 
manlarına başlamıştır. 

Şmelingin rakibi Steve Dudas da, 
dün, "Hamburg" transatlantiği Ue 
Nevyorktan hareket etmi' olup, 20 
martta Hamburgda antrenmanlarına 

başlıyacaktır. 

Meşhur sinema yıldızı olan kans1 
Anni Ondranın refakatinde, halihazır. 
da, dağlarda istirahat eden Şmelinge 
gelince, o da. bu ~nlerde, Hamburg 
civarındaki daimi kampında (Fridrış
ruh) da çalışmaya koyulacaktır. 

Ben Ford, lngilterede, antrenmanla. 
riyle ciddi bir şekilde me~guldür ve 
ancak bu ayın sonunda Almanyaya ge
lecektir. 

Japon tenısc11erı 
Japonya, bu seneki Oavis kupası 

maçlarına iştirak edecek takımı tesbit 
etmiştir • 
Takım au tenisçilerden rnnteşekkll

dir: Yamaglşf, Nakano ve Kuramltsu 
takımın kaptanı Abedir. 

\'ururnh nuır11 toııcu 

Kiryakidis 
Amerikaya gidiyor 

Yunanistarun Lanınmı§ aUetıerı.nc!eD 
Maratoncu Kiryakiclis, 10 nisanda ~ 
merikanın Boston şehrinde yapılaca 

9 
olan beyııelmilel Maraton ıwşusu~ 
iştirak etmek Uz.ere 17 martta P~ 
Amerikaya müteveccihen hareket c e
oektir. 

Klryakldlstn kırk bin drahmi tuıı:~ 
aıt., 

yol masrafı, bu sporcunun çaJı~n 
ta olduğu Atına dektrik şirketi ~r; 
fında.n tediye edilmiştir. A:merUt3 ~ 
ld yemek ve yatmak için yapac~ 
masraflar da yeni dünyada ot~il• 
Yunanlılar tarafından deruhte 
mlştlr. .........-...-

Kadın ve 
spor 

Geçen haf ta Pariste kadınlar ~ 
tnnd<ı Frama kros şampiycması. Y_aP.~ 
mıştır. BUyilk bir sporcu. kütlesının ~
tirak ettioi ini mü.sa.buko.larda Matrt. ci 
zeı Lot isminde genç bir 1.,-ız bit1ıı 
olmuştur. 

Rc3mimizde, gi1zel ~ampiyonıı, ~~ 
ferden &<>nra arkad~lannın cııdt il.ı.
rindo gidr.r göniyorsttnı~. 

milli tal<zmınzn v 

sagaçzgı 

Roie Kurtua 
c::::ı 1 -

Halihazırda Fransa milli takımmm 
sağ açığı olan Roje Kurtua, 30 Mayıs 
L912 de, Cenevrede, Jtalyan bir anne. 
ilen ve Fransız bir babadan dUnyaya 
gelmiştir. Garib bir tesadüf eseri ola· 
rak, annesinin annesi fra.nsız, babası 
aa ltalyandı 

' 

Babası, umumi harbden kısa bir 
müddet sonra öldüğünden, annesi, oğ. 
tunun bl!Mıare hep lsviçrede kalmayı 
tercih edeceğini düşünerek, onu da ls. 
viçre tabiiyetine sokmuştu. 

Cenevrede f(tlrbe 
Roje Ccnevrede tahsiline başladı, 

sonra annesi onu Touon belediye kolle· 
jine leyli olarak vereli. Roje, fut bole, 
muhtelif ve mutad ii.mil!erle ~te bu 
kollejde başladı. Ma.IUındur ki, futbol 
seven genç mektepliler, her zaman top 
bulamazlar, hemen her zaman konser. 
ve kutuları ve çakıl ta.,lanyla i~e b~. 
tarlar. Roje Kurtua da, işte böyle yap· 
tı, çakıltaşı, konserve kutusu veya 
kestaneyle yapılan bu müsabakalarda, 
kendisini bir hayli gösterdi. 

Roje. kollejdeki tahsilini ikmal et . 
tikten ~onra, tekrar Cenevreye geldi 
ve bir ticaret ~irketlne memur olarak 
girdi. Annesi. onun futbol oynaması. 

nı fstemedl~I için, Roje kendltdni tn -
m:ımiyle skiye verdi. Fakat kısa bir 
mUddet sonra tekrar futbole b~la .. 

mak arzusuna mukavemet edemedi. 
Bunun üzerine, dördüncü seciye 

mensup bir klilp olan ''Eaperans,, a 
girdi. O zaman 17 yaşındaydı. Oç sene 
müddetle, takımıyla, dördüncü seri 
şampiyonluğunu kaza.ndL 

Bir müddettenberi merkez muhacim 
olarak oynadığı bu takımda, o kadar 
bUyilk bir kabiliyet gösterdi ki, birinci 
seriye mensup birçok büyilk klilpler 
ona tekliflerde bulundular. Fakat Ro. 
je, arkadaşlarından ayrılmak isteme
diği için, bunların hepsini reddetti. Fa· 
kat iş'eri yolunda gitmeuiğt için, oih~ 
yet bu teklülcri kabul etmek mecbu • 
riyetinde kaldı. Evveli, Etual Ka.ruj 
takımıyla, Barselon civarında Mataro
da yapılan bir turnuvaya iştirak etti 
ve burada, turnuvanın "gol kralı,. ola. 
rak büyük bir muvaffakıyet kazandı 
Cenevreye dönUşUnde Urania klUbU, 
kendisine gayet elverişli bir konturat 
teklif etti. Roje bir hayli düşündük. 
ten sonra, kendisine ayni zamand!l iyi 
bir memuriyet bulunmam t:artiyle bu 
büyük lsvlçre klUbUniln tekllfinf ka • 
bul etti. :ıtend18lnl Sa dô Fon taknnlJe 

yapılan bu maçta tecnibe ettiler ~e ~~ 
rania takımının 2·1 galip geldtb'1 { 

mnçta Roje Öyle büyük bir muvııf ~ 
kıyr.t gösterdi ki, kJUp idarecileri I!~, 
turatı imzalamakta asla tereddild c 
medi!er. 

Erlmon KrRmer'in Jrntefi g 
Roje Kurtua, derhal birinci ta~1~0 

girdi, fakat orta muhacim mevkııf\ 1' 
Jaeggi IV oynadığı için, Roje sağ ıı~~ 
mevkilnde oynamağa başladı. Urtı~ct' 
nın n.ntren8ril bilMıare Fransaya gc 
Konrad Ros'du. fi 

Kurtua, takımmrn Bienle ~'tlpt;4' 
maçta 3 golden ikisini atarak, fev1<~0 .. 
de bir oyun oynadı ve ertesi gUrı. ,, 

... eCIP 
tUn gazeteler, nihayet meşhur sag ıc! 
Edmon Kramere, mükemmel bir. llB 0 
bultmduı'{nnu yazdılar. Fi!haktk8 •eJ' 
devirde. FAmon Krnmer, lsvıçrenil1 
meıı:hur ovuncusuydu. ... meyi 

Roje. Uranle'de oynadıITT bu ilk _,.t 
slmfnde. enğ açık mevkiinden 17 S"' 
a~a ..ıxı.uv&!fak olmuştu. 

(MalxıdJ _., ). 

ı· 
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AKurtuluşkpanaymnda H o 1 i v u d u n 
pu arya. içyüZü iğrençtir 

eğlencelerı Sinema pavutahtına yaldoz 
~lJrn kızların yanık şarkıları, aşık çin- onmak ltlı1iı:trııld8De ~Dden 
tıenenın kemanının sesine karışıyor GenP kızlar 

Eşeğe binen gelinlik kızların, uçurtma uçuran ~ 
kart bebeklerin. serhoş olup mahkemeyi boy-

1 
k d 1 ? 

layan hovaıdalarm haddi hesabı bok. nası anı ırı ıyor . 

. Avrupa şehirlerinde 

I' :İt~e::ide otobüs bekliyorum. iki 19-
trtıeıiyor • ..... . 

r' 'iarım uat oldu. Şurada beldiye>-
~ lCurtulu§ otob:isleri hep dolu ıc

• 'l'ramvaya mı binsem?. 
~ GörmUyor muıun, Kurtuluı -
'Aııt tramvaylan da tıklım tıklım .. 
'Sebep?. 
:-... 8ij • 

' 
mı:. yor muıun? . 

..(' 4.;oi, buıün apukaryanın son gü
~Or liiltUn latanbul Kurtulu~ taşını-

• 

: ~e var Kurtuluıta?. 
~!kolsun suna, İstanbullu ol da 
bit~ Ut il emini bilme ... Hiç Rumdan 
~ tun da mı yoktu.. Şimai ora!ı 
~ krtlJah, ornayan, zıplayan, yiyen, .. 
'l!•. 
'· lZını Kağıthane filemi gibi dese 

"ta.'t.J:•aah, itte tıpkı Kiğıtane ilcm!. 
~. ç· llede Türkler eğlenir, yer, içer
le:~ 11'1geneler göbek atar, parsa top
~~~r, lturtuluıta, yani, es~ ismiyle 
~~a ~anayırında Rumlar eğlenir •. 
~il hır forkla; bu eğlence, apukar
~ :· Y•ni senin anlayacağm ma!ke
tc~tlacayip eğlencelerle sokaklarda 
~~ t llcminin, daha doğrusu maska · 
~~ •on gUnU yııpıhr .. Ve Ruml:lll" 
~~ den itibaren perhize girerler. 
~t b tUn sonra gelecek paskalyaya lçl-

' \J Perhiz devam eder. 
t11ıı ~esene ki bu perhiz §e~fine bu· 
llt~ ':'1'~ulu§ panayırında her şey ye-
' ö1Çilec.ek?, .. 
~ Yle değil .. Rakı, makı içilir am· 
~~~el?ıeiderde pcrr .. :.Z başlrı:nıştır. 
ltt l' 't~esi, soğan, zeytin gibi ırer-

trler ..... .. 
-.... ;urtyı gidip görsek .. 
lia e~aıa !.. 

~~r;a, ınayır. ayında bile bulunur ha· 
~- bı ÜCl değil.. Çi;ek kokulariyle dolu 
~, i ~ hava •.. Her taraf §ıkır §ıkır gü'i Ç~nde.. Yanımda konuşanlar bir 
~~l lll'durdular, paz<ırlık' ediyorlar. 

dı- . ..... .. .. 
~~. ~n ~e Kurtulup g.~tmek istiyo · 
"'••t·. inı yoksa ben de bineyim .. 

li_;:a iıtitak edeyim. 
tilııct.1k adamlar, hesabı da uygun ı:ö-

• . 
~~lfty, hay, diyere~ beni aralarına 
)..!tott~ 
·'it, 'i la, konuıa Beyoğluı:a çıkıvo· 

01 irrkada1lanmdan bir tanesi, 

İstanbulun eski hovardalanndan t•!a
cak l ikide bir9e : 

- Ah, bayım, o günleri hatırladıkça 
ciğedmin bir köşesi yanıyor •• Ne alem
di o alemler .. Hani biz de gençiliğ:miz 
de her §eyi yaptık.. Gözümüz arkada 
değil, doğrusu .. Şimdi, unumuzu ~le· 

dik. eleğimizi astık.. Yaptıklarmımn 

hiJ\ayeleriyle vakit geçiriyoruz .. 
Benim sustuğumu görünce tekrar li· 

fa başlıyor: 
- Geçmiş zaman; Eleni isminde bir 

dostum vardı. Dostum dedimse karım 

g.:bi metresim .. Beraber yaııardık .. Du
li toplu, hanımcık, kadıncık, cefa~:tr, 

civelek güzel bir kadındı .. Toprağı Lol 
olsun .. Apukaryi> sonu geldi mi gece • 
den hazırlık yapar. Yemekler pişirir, 

mezeler tertip eder. Sabah erkend~n 

ar'lsadaşlar kapıya dayanır.. Hep5if,:n 
benim gibi birer aftosu vardır. O ?a
man otomob:l pek yok. F21ytonlara ku 
rulur, Tatavlaya gideriz .. Çayırın iyi 
bir yerine soframızı kurar, dizdhe 
haşhaşa, gülerek, oynayarak çekiştir

meğe başlarız. Bir taraftıcı latarni'lar 
çalar. onların etrafında halka olm~~ 

gençler hora teper, kızlar kasap oynaı-. 
Onlar sıçradıkçtı etekler havalanır, e
tekler havalandık,ça bizim gözlerimh 
açılır .. Ne günlerd: ... Kalabalıktan iğ"e 
atsan yere ıdü§mezdi.. tstanbulun bil· 
tün hovardalarr, güzel kadml;ın, eğlen 
mek, macera geçirmek isteyen gençler,i 
ihtiyarları burada toplanırdı. Eğlence
nin her türlüsü gündüz akşama ve gere 
sabaha kad&ır devam ederoi. 

Kurtuluş<ı geldik, yol arkadaşlarım
da~ ayrılarak kalabalığın içerisine ka
rıştım .. Eski zam·rı çaplı;ının anlatışır.n 

bakılırsa, buradaki panayır eski ehem
m:yetini çok kaybetmiş .. 

Kalabalık pek çok amma. bunların 

ekserisi, havanın güzelliğinden istifa . 
•de ederek buray<- eğlenmeğe gelmiş o· 
lan seyretmek için dola§tyorlar. Kaia
bal ğın çoğu m :yclanda piyasa eı~:yor. 
Sofra kurup, yiyen, içen, zıplayan, O)· 

nayan pe~ o kadar çok değil.. Bermu
trı3, bu gib~ payanırlarda, zilzuma sar 
hoş olup rezalet yapmak istiyenler ~~ 
eksik değil.. Ortada iki tarafa sallamn 
bir vücud .. Karası kaymı~ gözler, ~ar-• 
pılmı~ bir ağız .. Anlaşılmaz bir lis:ı:ıl.1 
edilen küfürler .. Nihayet lir kalabalık .. 
tki küfür, iki to~at ve bir sarhoş kavga
sı .. Fakat, iş uzamadan polisler mey- I 
dandadrr .. Hedef: Cürmüme§hut malı- 1 

Gündüz stüdyoda ffgüranllk yapan 
güzel kız, gece, hususi apartıma
nında erkek yıldızlann ziyaretini 

kabul eder 

Bir Fransız gazetesinin Ameri· 
kadaki buausi muhabiri Hcilivulta 
yaptığı .f&YllDI dikkat bir tetkikin 
neticeleftni bildiriyor. M.uhabirin 
bu yazısttı dan, yıldız olmak üınidi 
ve hevesi,ııle ıinema paytahbna 
giden gen~ ve güzel kızların nasıl 
inkisan ha)\ale uğradıklarını, u
mumi evler~ düttüklerini ve bu ev
lerde naııl b6r esir hayatı geçir
diklerini öğrccecekıiniz. 

lşte hakikt bir n:l'lcera: Mari Jones, 
Kar - Hop denilen Jokantalann birin
de garsondu. Bu lofı:\ıntalar, yalnız o
tomobil ıoförlerine m.ı;uustur. Bunlar, 
lokantanın öniine gelirj dururlar, yer
lerinden inmeden yey«:ıt;ekleri ıeyleri 

ısmarlarlar. 

Garsonlar ldaima güzet kızlar era· 
sından ıeçilfr. Yemekleri,. aleminyom 
bir tepsi ile getirirler, otomobilin pen
ceresinden uzatırlar. 

Bir gün <ıkşam üzeri, lçıöaı bir deli
kanh lüks bir otomobil ~le bıt lokanta
lardan birinin önünde duruyor. Bu, hiz
met eden garson kızlardan birinin sev
gilisidir. Bu sevgi haftalardanmi de
vam ediyor. De~:kanh, hemen but gün 
geliyor; ve her gelişinde . genç kıza 

mutlaka bir hediye getiriyor. Bir ıtıece, 
sevgilisine sinemada çtı!ıımasını ~si
ye ediyor. Haftada elli dolar kadar h
zanacağını söylüyor. 

kemesi.. \ 1 

Mütareke yıllarının en fena hatıra- J 
larından latarnalardan eser yok.. Bu
nun yerine gramafonflar ötüyor. Rum 
kızların yanık tıJk şarkılan, aşık çinge
nenin elinde inliyen kemanın sec.:ne 
karışıyor. Burada alaturkıı da eks~ de
ğil .. Bestekar Malatyalı Fahri, san kor
ldela §arkısmı, ıu sarhoı Rum delikan
lısının r.ğzından dinlesin de eseriyle if
tihar etsin .. 

Bisikletle dolaıanlar, eıeğe h:ren 
gelinlik genç kızlar, uçurtma uçuran 
kart bebekler ve meydanda grup ıp-tı[> 
dansedenler •. 

Kasap havası !durmadan oynanıyor .. 
Fı:~tat bir taraftan içki, bir taraftan 
durmadan z.ıplama vilcutlan ter içinde 

Mari, benUz yirmJ 
yaşıri:ia bir esmer 
güzeli idi. Son derece ııkılgan ve utan
gaçtı. Sinema yıldızı olClbilmesi §Üpheli 
idi. 

Delikanlı, bu teklifi yaptığı zaman, 
Madam Şarlemen namına hare~et etti
ğ.=.ni ve bu kadının yıldız olmak istiyen 
kızlara pek çok yardımı dokunduğunu 
söylemişti. 

Mari, delikanlının teklifini kwul et
ti. 

.Madam Şarlemen kendisini gülerek 
karşıladı, iltifatlara boğdu. Konuştular, 
anlaştılar .. Mariye güzel bir apartıman 
tuttular, güzel roplaır ve mantolar yap· 

tırdılar, bir de telefon koydurdular. Bü
tün bunlar, madam Şarlemen.'.n verdiği 
avans paralarla yapıldı. 

Mari apartı~na yerleşince, onu çır
Çıpla'lı; soydular, bir fotoğraf makinesi
nin önünde !durdurdular. Genç kız, bu 
fotoğrafların kibar ve zengin kimsele· 
re mahsus olduğunu anlamakta ~ecik
medL 

Kendisine (dostane ve mzıhremane) 
verilen öğütler arasında aıksık banyo 
yapması, çamaşırlarını değiştirmeli de 
varı.iı. Sinemada muvaffak olmak için 
bazı kibar n::Jamları kabul etmek zaruri 
olduğu da ilave edilmişti. 

Saf Mari, bu tavsiyeleri makul buldu 
ve madam Şarlemenin listesine "Fran-

bırakıyor .. Gençlerin grupları arasında 
sıksı~ sesler duyuluyor. 

- Vire kasap dtelo, çal bir zeybek ... 
Ve bugünün moasr olan Tino Ros· 

4ynuyorlar, çifte telli ide.. Arkasından 
b~r vc:Js yapmayı da ihmal etmiyorhr .. 

, Geçlerden biri, asrilik rekorunu al· 
ma.\c için arkadaşlarını susturdu: 

-- Sasiparakalo, supa vire .. Ben bir 
prkı: söy~:yece~. 

Ve bugünün modaıı olan Tino Rus
ıinin blr garkııını yarı Rumca, yar; 
Frans~~ca kelimelerle okumağa baı!a

dı. ) za14nan arkadaşlan da tahammül 
~emed6er. Gök gürültüsü gibi bir 
katıkaha ,koptu ve bir genç bağırdı: 

- Ulan Tino Ross!Yi kederinden öl-
dürecek •sln?, * * 

sız matmazel,, &ye yazıldı , 
Mari, bir k.ö}'lde doğmuş, büyümüt

tii. Sinemada bir çok yıldızlan 6eyret
mişti .. Fımcat bir gün gelip te bunların 
kolları arasında vakit geçireceği aklına 
bile gelmemi§ti .• Halbuki hemen bir 
çokları .!le - velev ki bir iki ısaat - tatlr 
bir sevda hayatı yaşamı§tı. 

YıldızlardDıl biri, Madam Şarlemenin 
evine gidip te kadın istedi mi, çok de
falar, gündüz stüdyoda beraber çalış· 
tığı figüranlarla karşılaşır. Bundan sı
kılır mı, utanır nu? Asla!.. Holivutta 
bu gibi şeyler gayet taai görülür ..• 

Madam Şarlemen k,im&:r? Bu güzel 
kızların sinemada çalışmalanru nasıl 

temin ediyor? Bütün bu işleri nasıl bir 
kuvvetle idare ediyor? Kızlarına film
lerde rol verdiren kim? Müşterilerin

den yilzde seksenin Einema yıldızların· 
dm, mül:iürlerlnden, memurlanndan 
ibaret olduğu hakkındaki iddia doğru 
mu?. 

Holivu~ta vesikalı ve muayeneye t~bi 
kızlar pek azdır. Bununla beraber, bü
yük caddode dolaşan zevk ve eğlene.o 
kızlan pe~ çoktur. 

Bu kadınların çoğu, umumi evler ıs<> 
hibi menfaatine çlışırlar. "Bunlar; 
(Los Ancelos) ta ltiks apartımanlarda 
otururlar, hususi otomobillerde gezer
ler. Her birinin emri altında h:rden ona 
k~:lar, hazan ıclaha ziyade kız vardır .• 
Bu kızlar, kazandıklan paralan ona 
verirler. Buna mukabil yerler, içerler. 
giyinirler. 

Kazançlarının yüzde yirmi, otuzunu 
da alırlar. Bu gibi kadm1"1!'ın ellerine 
düşen kızların hilrriyeti kalmaz. Ka· 
çıp kurtulma~ istemeleri de faydasız
dır. Amerikayı terketmekten başka ça
releri yoktur. 

Bu gibi kızlar, ekseriyetle gizli f?ÖS

terilen açık filmlerde de çz~rşırlar •. 
Bundan aldıkları parat,r da gene ev 
eah.~plerinin cebine girer, bankndaki 
cari hesaJ>lannııı yekununu ~bartır • . 
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tadar istifa etmesi Jslenllmckte, aksi tak· 
'dirde Alm:ın ordusunun harekete geçece
ği bildirilmektedir. 

VJyanaya tayyare ile ~ndcıilnilş olan 
bu nıumatomda şuıılar istenmektedir: 

1 - Suşnigln l Ufası Te yerine Says bı
karıın gelmesi. 

2 - :Kııblnentıı Oçte 5kislntn nazilcrden 
müteşekkil olması. 

S - Avustucyn lelyonnnun Avostar-
;vnya tekrar kabwO. 

4 - Viyan da nlıamıı:ı mnhafaıasrııda 
'.Avusturya leJyonuoun ımemar cdilmeSl. 

5 - •att parUsln1n tamamen t~ltrnr 
knbulO. 

Bu ülllmatom Ozerlne :Avusturya bnşve· 
kili rnıs de doğmuş olan ihtiyat efradını 
allrıh altına ıdnvet etlikten bnşka, federal 
orduva tabi bir {htlyat sınırı olnn ntan· 
&cvcrİer cephesi milislerinin de sllAh al
tına caArılmasını emretmiştir. 

Mifülerfn bu daveti, bütün Avrısturyaya 
Jamlldlr. • 

Almanya - Avustueya huifodanaa Avns
Jurya cihetindell mQbfm ihtiyat tedbirleri 
alınmı'jtır. 

Fat.:nt sonradan mukaTcmetin fayda
~ız olacaıtındnn Şnşnls sıuıt l9,(~ de fsU· 
fa ctmı,ur. 

Avusturya Cumhur reisliği
nin tebliği 

· Saat 22 de cumburreisU inden aşa.Rı
•;:Jnkt teblll ncşre"llmlşUr : 

"Cwnhurreisl Mil:las mevJdlnde kol· 
_p:ınktadır ve Alman tehdidine boyun el· 
rmeğc karar TcrmemJştir. HükClnıet bfitilu 
nıcmurlnra ..-aıtrelerlola bafında ikalm. 
larını bUdirmlştlr. 

:Vi)·anada ataşemiUtcr olan general IMuf 
l• Almanya orta elçilili ıvarl resini ıı5ren 
Q{eppler Almaoyanın tallmahaa sare y&-

~
I bir hQ .tmct kunllmnnın talep eden 
JUmatomu Tennck fue.re saat 19 da cmn
urrcist Mikla tn~fından bbul edHdik· 

lcrl zamnn mum:ıfleyh bu ıtalebl lkobul el· 
mlyec~nl söylemlştil".. Avusturya mll1eti 
rnfındnn TC onun lst~e serildiği :fcln 

yalnız Tann •e 'Vicdanı muvaceheSlnde 
pc.rul olduğuna ve 3ıtbııncı hir hükCı~ia 

1Jaleplerlnt kaba} edcmiyeel!~fnt bildirmf~· 
Jlr. Avnsturya müstOldl de\"letlir Te tiyle 
~alacaktır. Alman <d~elerl ATasturya 
JıOkOmeline snat 21 de gene lblr ;)'eni müh
let vermislcrdir. 

Yeni kabineyi !Saya lnkart 
teşkil elti 
Sonnıaan rehlciımhur da :ımikavemct· 

ıen v.ıızseçmi~ ~fgin istifası k&bu1 o
lunmuştur. 

Say lnknıt, cmtihur baŞkam Nild~ ıta· 
rafmdan bbiııcyl ~e memur .edilnliJ
tJ.r. 

Doktor Says lııkart S~ biik!nneti· 
nln ! Ufasıodan ıaolll2 lbiilillııciln ıbll
tlln altıhiyetlerJm phsm9a lloplamıştır. 

iRadyo seni bhinenhı a\'.1 §Ckilde 
leşcl:.kür d.liJinj lbilllirmektedir: 
, B:ışvekil: Snys lnkart, 
.Bnşvekil mııa-vi.ni: Glayze llorsteno, 
Hadclye .: V-ılyam • oist 
'.AdlJye· F.rans Hacl>er,. 
Xerbiye; Profesör Nruıgln. 
Sosy:ıl basiret: Jiiri. 
Finnns: iRndolf ·cumaycr, 
%irnat: ına~'llhakr, 
a'icant .mllsteml.e At: · şbö.k. 
Says lnkıtrt ay.ııl ..zamanda flll mDaa. 

faa hnknnlıAını da dc.n.ıhte etmek1edlr.. 
A vustuJTa ba~vel:ilf ve "mim lldnfaa 

naZ'ttl" olur olnr.ız 'Sıı:ys nkart itlere a
J&ğldald telgrafı söndeı:aılşt.lr: 

'".Saıatg ılıtıkfımdtp.fzı tstUmandart ıcm-
2'a zıazl/eıüıln Arıu5hır,JJCHla .sükluı 11.e ınl· 
:ıamı kurmak oldu6unr.ı tdıikkl ~cit:.n Aııus
~arpa mavak'kat 1ıükı1metl, ~lman 1ıllk6· 
-e;_etlndeıı 'bıı Vttrlfe&lnd.t 1-aıditfne var· 
~mı dfmu.lnt vt ~n tlökfi~&lne mani 
' 'f.lmak ldn dq:(ıal il.m~Lıtr,ııava ~kqJ • 
'lalar ıaevl:e.Lme.~ini w:wls ırl.ct1 ~der1 • ., 

l\lU 
Sııys 1{1luırt 

Şuşnigln radyoda söyle.dikled 
Şuşnlg 1stifo~ıru .;rndyQda ıA'·nstııl"}11lllnra 

l>lr utukln bflctirmiş ve veda etmiştir. 
Şu,nlg bugünkü hftdiselcri heyecanlı 

J>lr ifade ~le anla~k t\lmnnthükOmetinin 
bir Wıtmntom.la ktmdi1'hıin ·su(n:mı> ~ 
~lm:ıo bOkCımcllntn l~]\lifl ı._~hUe bir 
h!JJ..1\met te~kilini flliınnı tfiğini l>lldir
ınl~ ve oksl takdirc'e Alman ·ıtnırtı Anıs
turyuy.a girmek Oln nnıir l~klnrdı., 
tlcmlştir. 

Şu.şnj,g d®li§f;ir JQ: 
0

- l;lçller arasında. ~alık srk
b~ .ka. ındQkilldüğU. hü~e_tiJl ıar.ttk 
:vazlyete Jınw.nı olmadtğı ~ antli 
ku.vvetler.iyle inti,zrum ·aame e.ttir.en:ıL 
yec<lği ~OlUlldald aberl-0~ ıcy.aI 
mahsu!U olduğunu bütün dilnya nün .. 
de tesbit ve ,ilan cQe.tim. 
~urıeisi, ıku"ste iboypn .. di , 

~zi nı.ill~te bildirm~ ~eni ~ur 
etml~r. Bu valıim .ıuıaa Alman ı.ka!lJ 
tiökme~ .hiçbir swıetle ar.;\1 .et.tn®i-
ğlınizden, Alman kıt'alan ,arazimize 
girdikleri .takdirde ~k~ v~ .ver,i
lecek kararla.r.ı beld~i · çin ordu» 
emir VETdilc. 

CUmhurre.isi ordu uı:numS ı.m\ifet~ 
lli):ade ge.uerall UU~]ti UllUD 

kumaııdanlığma tayin etmiştir. Sonra-! 
dtında verilecek talimatı orduya mu • 
maileyh bildirecektir. 

Avusturya milletine, 1ka.1blmden fış
kıran bir dilek ve almanca bir sözle 
veda ediyorum: 

''Tanrı Avusturyayı korusun.,, 

"Vahim dakikalar yaı:ıyoruz,, 
Yeni başvekil de gece l!laat üçte rad. 

yoda • kısa bir nutuk söylem.i§ ve ez • 
cümle demiştir i: 

"- Fevkal§.Cle vahim dakikalar ya. 
eı~ ;Bütün memlekett.en ve bilhas
sa Avusturya. nadlerinden sükfuıeti 

tnm bir suretle mtihafa.za etmelerini 
rica ederim. Alman ordmrumm ibir:ilerl 
hareketi vaki olsa bile, buna asla mu. 
halef et mevzuba.hs olamaz.,, 

Seyis inkar nutkunu şu manidar 
cfunle ile bitirmiştir: 

"'- Bundan sonra bir tek Alman 
mllleti, bir tek Rayş ve bir tek lider 
vardır . ., 

Naziler cumhurreisi Miklas'm fstf. 
fasmı taleb etmiştir. 

Cumhurbaşkanı Miklasm va%iyeti 
!hakkında mUzakereler cereyan etmelt.. 
tedir. istifa ettiği hakkmdak1 haber
ler .mcvsimslzdir. 

Geceleyin bütün Viyana sabaha ka.. 
da.r uyanık kalmı§tır. Sokaklarda nil· 
mayi~ler yapılmaktadır. N a.ziler bti • 
tün Avusturya.da. kilise çanlarım çal
dırarak werleıinl ıkutltiln.mışlardır. 

Berlin-v;iyana telefon 
konuşma1arıı kesildi 

Viyana, l.1 (Hususi} -- Baltalı haç 
ibu aqam vatanperverler cephesinin 
merkezine 9!10lmi,Stir. Sokaklar in. 
saıila doludur. Şehlrde muazzam !ener 
.alayları yapllmtı.ktadır. 

Berlinle Viyana arasmdald telefon 
konuşmalan murnk'kat.en kesilmi§tir. 
Bunun, h diseler dolayısiyle Alman 
ihiikfımeti tarafmda.n veril.mi§ bir ka
rardan nen ge'ldiği söylem:nektedir. 

Bu ekpm servist.e bulunan polis 
mem.utlar.I ko larmda baltnlı haç işa.. 
zetıemıı lbilanı ar ve BiUer tanmda. 
~ya !ba§lamışlardrr. Hücum 
krtaa.tı mımvm kuv\"eti olarak teslih 
.edilmeld;edir. 

Nazi .mahfellerde, iktidar mevkiinln 
ele mmumın kan dökillmoden ıvu
kti'bulduğunu bildirilmektedir. Saat 
23,,30 .ela ;Nazi ma.I'§ı ilk .de:f a .olarak 
radyoda soyıenzn;.~. 

Alman kıtalan Avusturya 
topra1darmda 

"Berlin, 12 (A. A.~ - D. N. B. ajan. 
sı Pnssau civannaa Vıınş'hoffenden res
.men lblldiriyor: 

Avusturya başvekili B. Says lnkart
m aün tafop ettiği .Almaıı krt'ıaları, ba 
sabah saat 5,30 da Passau civarında 
,Çerfüng mevkiinaen 1looudu geçmiş • 
lleriiir. A'hnan ~aları 'halk tarafın.
dan ıtfüyük .(ezahUratla lka.r§ılanmıştır. 

Bu snbah Avusturya. :nftdise1erinden 
ba1ıseden Fölki§et' Be0ba1ıter ~! 
ihaıfiyyen 1jllnlan yazıyor: 

"Avusturyadaki lkarae§lerlmiz, .Ai. 
ınan askerlerlni büy:ük lbir heyeoarila 
kar,tlama:ktaaır. Bu, ~bancıl>1r mem· 
4ekette bir Yürü~ değil, <fa.kat ay. 
bolpruş !bir vatana ı,ycnıaen dönU' ıman.. 
urası ıa.rzetmektedir.,, 

Avustur.Ya hududundaki 
bareldlt kuvvetleniyor 

Alman.luta.atınm Avustueya .budu~ 
llunda.ki ha.rekatı kuvvetlcnmeldcdir. 
.Kif eI"Sfe.ldenCleo bildicild~e göre 

.bugün öğleden sonra .bu §ehrc '200.0 
SÜ\rarİ gelmiş ve ,bu suretle topla.nan 
kıtaatımevcudu 5000 e ba.Iiğ olm~tur. 
~vustuı:yaya giden bütlln yollar üze -
rinae tarik1~ ~ı :kullan11an to,Pla • 
nn geçtiği görülmektedir. 
Ro~nhainde ,2000 wyade ve sfura.ri 

tojlla.omı3tır. Bunların bu nunta.kada 
j)azartes'.i !?Ününe ;\\adar kala.cakl::m 
bi.dlınm~tedir. 

Münihte mektepler kapatı1nuştır. 
Bunun ihtiyatları iskan içip olduğu 

zanneuilmek"".,cdir.. 

Vatanperverler ceph.eJJi erk!m 
A,; usiur-yaıchtll ıızakJa yı>r.lar 

h~na, 111 t .A:) =-- tEski t\'ı:rtanporver· 
ler ~lıes:I orkiını ':l.V!l§ \·n1 :A-çııstur .. 
)•adan &lkmıyn b:ı.slnmışlnrdır. tttlbi n· 
ınumtnln s-ıkmış "e Şuşnlglo .tıkmnk üzere 
bulundu~ rlv:ıyr_ll (!olnşmaktndır. !nıınun 

}R bcnıbcr, ınn]n'}IHlı~ınn S~, Şuşniff po· 
Us :re hücum tnlıırıtllft mtibnfoıos1 al· 
tında ulılnın:ıktadır. -

a ya g diyor 
Viyana belediye reisinin tevkifi fizcrf. 

ne ,belediye rclsliğipe nasyonal sosyalist 
Lav ll\YİD edilmiş ve gerek Viynoada ge
rek vil!'ıyet merkezlerinde iktidar nasyo
nal sosyııllstlcri eline tevdi olunmuş, bil· 
tün resmi lılnalııra sosyalist oasyol hayra· 
lı ıçekllmı,ur. 

Alrunn nasyonal sosyalist S.S. te~kilAtı 

şefi Himler, bu s:ılı::ıh tanare ile saat 
beşe do~ Münlhtlcn Viyana.ya se:mış 
Ur. 

Himlcrin refakatinde emniyet pollsl 
şe.tı 1Jaydrih, nizam polld ftfi ıeneral 
Dal eg, S. S. teşkillıtı ikinci reisi Jost, 
S.S. şeflerinden Müllcr ve polis kuman· 
dan,t ysner vardır. 
Akşam üzeri Vlyanada nilmayişlcr ya. 

pan binlerce nnzl, Görlng ve Hes'nin Vi· 
ynııaya gelcce~l hakkındaki haber üzeri• 
ne garp garına doğru llerlcmeğe başla· 

mışlardır. 

Vjynna üzerinde nUmayiş\er 
Londra, 11 (A.A.) - Londrada iyi bir 

kaynaktan bildirildiğine göre, bu akşam 

Alınan tayyareleri Viyana ilıerinde bir 
nümayiş yapmışlardır. 

Vatansever cephe şeflerln den 
bir çoğu tevkil edildi 

Viyıına. 12 (A.A.) - Viyana radyosu 
sabah saat 2 de ~ tebliği vermiştir: 

Avusturyadakl Alman milletini, tarihi 
Bfinü kutlamak için,. gamalı haçlı bayrak
larla kırmızı • be)"U - kırmızı devlet ba;r
rnğını cekmeye davet edlyonız. A vustur· 
ya başvekUinin bir emirnamesi mucibln· 
ce bütün mektepler ve tlnlversilcler, bay
ram sfbl talil ol:ıcaktır. 

Vatansever cephe şeflerinden bir ço
lanun tevkif edilmiş bulnnduAu haber ve
rilmektedir. 

Alman kıtalan İnsbrllkde 
tezahfiratla karşılandı 

!nsbrfik, 11 (A.A.) - Burada da dehşet 
U bir g:ılcyan vardır. Nümayişçiler alay 
hnlinde nasyonal - sosynlist m~lan söy· 
IJ)·erck ve "Yıışnsın Hitler,, diye bağıra

rak sokaklardn doln~maktadır. '81rcok dllk 
kftnlnr müstahdemlerine tezahürlere işti· 

rak edebflmclerf için, snbnh erkenden kn
p:ımışl:ırdır. 

ösleden biraz ı;onra nasyonal sosyalist 
tC§kilAıınn mensup kıtaat seferber kıyafe
tinde ve ellerrnde lbaltnlı hııç tnşıyan 1'::y· 
raldar oldu~u halde nümayişçi kntilelerl· 
ne iltihak etıc>.lşlerdfr. Şdırln m te:ı(idit 
:rcrler~1e mltınl)·öz :ko}arıılc mevzi a!mı 
olan polis cckllmlş ve asker1 kuvv U r 
şehre girmiştir. Halle, bu kıttıah na :o ti 
sosyalist sclamile ellctinJ uzatarak se
IAmlnmışhr ve "varol,, diye bağırnıı,Iar 
dır. Seblr haltah haç tnşıyan bayraklarla 
donatılmıştır. 

'Şimdiye radar mdknbll mlrqııyiş1Cl' ol
rn"mı.ş ıve bftdbe çıkmamqtır. 
Bitlerin beyannamesi 

.Br.rlin, 12 (A.A.) - Do~r Göbles, 
lbugib:ı !>ütün Alman mlı:l yolan ile Hi t
ler:i.n bir beyammnesini okuyacaktır . 
Dolfnsun kar~sı mechul hl r 
tsemte hareket etti 

'Bratisl:avva, '12 (A.A.) - lyt mena
biden öğrenildiğine g6rc ubtk Avuı· 

turya ba~vekili Do1fttsun dul .r:evcesi 
ve iki çocuğu Avust\Jryayı terketJniı
tir. 

'Bunların hangi pıemlekete iltlea ey· 
lediğa hakkında hiçbir malumat yok
tur. 
Alman gazetelerJne göre 
~aziyet 

Bertin,, 12 (A.A.) - Bu sabahki At
man ıaz.etded, Avusturya hMiselerlni 
aşağıdaki tar~di muazzam manşetlerle 
bildiı:ınektedir; 

•Avusturya, N asyonal sosyalisttir." 

, ... ._ .............. _ ......................... ._ ... : 
i Atatürk ~ 
J. TOrk kuşu meyda- İ 
nıoda tetkiklerde f 

bulundu i 
A.ı;ıkara, 11 (A. A.) - Reisicum. 

hu,r Atatürk bllc"'Ün saat 9 da Eti. 
1 ımesut Türkkuşu meydanını §e?'Cfl lendirıni§ler, vazife uçuşu yapmak. 
: ta ola.o l5~etmen namzetlerinin u
: çu.:i1n.rını takib ederek hepsi ha.k
f ıµnde. izahat almıştnr, meydan tesi. 
f satını ve malzemeyi tetkik ve Türk. 
l•uşu gençlerine ayn ayrı iltifatta 
bulmunu§lardır. 

Atatijrk saat 12 de alandan iJ.yrıl
mı~lar ve gördükleri intizam ve mü.. 
kcmmellyetten dolayı takdir ve 
memnuniyetlerini izhar buyurmll§· 5 
!ardır. 

ı BUyUk Şef'jn bu değai ölçülmez 
'E alakaları Tilrklruşu gençleri arasın-• i da geniş bir sevinç, heyecan ve coş. 
i kıınluk uyan~ırmıştır. ........................................................ _. .. 

Son dakika 

Şuşn·ng bugün 
tevkif edildi 

Paris, 12 (Hususi) - Alman men. ] 
balarmdan gelen haberlere göfe, Al
man kıt'alıırı bu sabah Viyanaya gir. 
m.işlerdir. Da.ha. evvel İnsburlt i~al e
dilmiştir. Salzburgda da bir Alınan 
avcı alayı vardır. Şu§Ilig Viyanada. fi. 
ilen tevkif edilmi3 vaziyettedir. 

Hitler bir beyanname ueşretml~. 
Bunda. ezcümle §(>yle denilmektedir: 
"- Avıt.!turya AZmanlaruuı., Ray~ 

.Almanyasının yardım etmcsiM karar 
verdim. Bacı sabah Alman ordusu hudı~ 

''Alman Avusturya, tczebzilpten ~ur

tuımuıtur . ., "Saya tnkart, Alman b· 
talan gönderilmesini talep ediyor.,, 

Gazeteler, §iddetle Şupliğin aleyhin· 
de bulunmaktadır. Fölkişer Beobahter, 
Şu§niıi ''Plebist üzerinde eon kozunu 
oynzyan ve Bcrhtesıadenlde filhrcrc, 
yalan aöyliyen bir politika entıikacı

ar,, diye tavsif eylemektedir. 
Fölkişer BcobahtcrJ sözlerine §8yle 

devam ediyor. 
''Biraz aonra1 Şuıntg"in ismi, tarihe, 

bUyük Alman milletinin ınlltercddit bir 
terdi olarak geçecektir. 

Ayni gazete önUmUzdeki plebi~ 
babsederl;en de taylc diyor: 

A vuaturya, Cermcnizme ka11I olan 
fikrini, ancak §imdi ıerbestçc bildire
cektir. 

Döne AI:emanye Çaytung ise, Şur
a!gin çekilmesinde evvelki hidiscleri 
hill§sa cttr:lcten ıonra, Şu§nlg Ue kendi· 
ıine böyle hareftt etmesi için tavıi~
lerde bulunanlar aleyhinde takibat ya
pılacağı ihtimalini Dere ıilrmektedir. 

Bu gazete, yazısme. !Qyle devam ~ 
\'liyor: 

Şu§nig' e plebist hakkında ~rar 

vcrmefi t:<wsiye edenlerin kimler oldu
funu ve bunlann yabancı ıncmleketler· 
le mUnaıebette bulunup bulunmadıkla
rını öğrenmek l!mndır. 

Bcrllncr Börsen Çaytung diyor lı::l: 

Şuınig. çok fena lir rol oynamı ve 
Berhtesgaden'de ettiği yemini tutma-
nuıtrr. -

Almanların tekzip ve 
tevilleri 
Bertin radyosu bugün §U Uç teljıibi 

ytıymı§tır: 

1 - Almanyanm Avuaturya Cumhur 
reisi Milkata bir ültimatom vererek 

Şu§nf ~..n yapmak istediği reyi~ı talix 
etti~eğc zorladığl yalapdır. Reiylmın 

memleketi felakete aürükliyecek bir 
siyasa yolu olduğunu Avustqrya Cum· 
hurrci<ıine blızat Avusturyc\ kabinesin

deki nazırlar söylemielerdir. 

Z - Almanyıının MiklA§a .:.kinci bir 
Ultimıtom vercn~lıi Şutnigi iı1tifaya da

vet etmesi ve Pir yeni hUkQmet teşkiıi 
için kısa bir mühlet vemıit olc;Juğu da 

yat~dır. 

3 - Şııınig?Uı iatifaıınr verdiği an

da vaziyete ha!Qm olduğuna dair çıka· 

nlan hava&sler de yalandır. 
Şuşnigin istifa mı vermesine takad

dü.:n eden günlerde Avusturyanm her 
tarafı galeyan ve kan§Iklık içinde_7di. 
Bitaraf müşahitler Viyana civarmda 
Komünistlerle Nazilerın silahlı mUca

delclere giriJmiı olduklDnn.t dahi tesbit 
etmit bulunma];taıdırlar. 

Fransız radyoları ne dlyorler? 
Buna mukabil Paris radyo istasyon· 

lan ıu habert yaynuılardır: 

Viyanadaki Alman maslahatgüzarı 
Jteppl'X' yanınçl_a ,Alman ataşcnülter\ 

gener~l Muf olduğ!J halde Cuınhmrei· 
ıi Miklaşı ıiyaret etmiı ve k~ndi! ine 
Almanyanın iki ültimMomunu 1.;hdir
ıp'.§tir. Bunlardan biri Şuınig'in derhal 
i&tifaya dav~tini, diğeri de reyiimdao 
vazgeçilmesini talep ediyordu. C1'~· 

hurreisi bu ültimatomlan ~iddet ve 

nefretle reddetmiş; 
.- Ben Almanyadan gelen lir c:mri 

dinlemeğe tahı:ammül edemem . 
Diye bağırarak maslabatgilzn :ve !!ta· 

aemiliteri kovmUJtUr. Fakat bu sırada 
Şu~nig'in Hitlerle Jtonu~ast neticesi 
olarak Mbineşinc ~J bulunıduğq Na· 

du geçmf§tir.1,, .-:.f1ia· 
liftler bu s.a.bah eaat 9,30 di Jıl~ 

hareket etmeden önoo Mareşal ~ 
g1 Başvekil mua.Vini tayin~':!;... 

Avusturya h!diselerl do~ 
Alman ordusundan 50 bin ~ .. 
nubi Alına.oyada şeferber edildllf b• 
diriliyor. Macaristan, Avust.ury& 
dudunu ka tmıştn-. · 
Alman)~ Avusturya.-~ 

ya ve Almıuısa • ~k031ov.:kYa b,..ı. 
larma mUhim ku\-veUer ~vkftın~ 

~ 

zi nazırlardan dahiliıo" UJın ~ 
bir takköi hUk\lıxıet yaparak ikt:ldal' 
almıştır. 

Bugllııkil Avusturya 
BugilrikU AV\Jtt'\lrya b~da ... 

bir izahta bulunmayı da faydalı~ 
ru~~ 

Aslen bir Avusturyalı olan aıtlfC'll 
Alman~_yt. tı. l&ınaı\ i~iti ...W : 
tanı A't-usturn gok ~ü.k •• ~ 
devlettir. 

V.mumt h~ 90!1~ H~ 
nn o bUyük Avuatu.ıya • ~ 
imparatorluğu paı-çalanıveri1'Ct J.d/I' 
turyada da lir fedcnll cumP~ .,. 

tekkUl etmi!ti. au cumhuri~ ..ııı""' 
paratorluğun Almanca konupp ~ 
oturdup Jıtiryaı. Kareatiyt. ..... "'

vusturya, yultan Avusturn., ~ 
Tirol. Forarlbcrc eyeletleriııt .,. 'iti" 
na ıcbrine hlki.m bulunu~o. A_.. 

turya arazisi 83,833 kilometre ~ 
baı tutar ve uıpuın! nüfusu yedl ~. 
nilyona ya~aıır. 

pu nilfusun üçte biri Viyanada ~ 
Avusturya toprqlan, Avuıturya • 

ya~-na. ktfi gelecek ~sut yF.ti1tfı104" 
ltlfrt, menııucatt s•llk ve kmtffl • 
nayii 'ok inki§af ctmiJtir. A~~ 
demir madenleri ve ormanlan ba~ 
dan çok zengindir. Avusturyaı he~ 
rafnu saran dağlar dolayısiylo JC 
Avruparun ve Garbi Avru~ I~ 
yeri addeclilıpe~~ir. Almapya~ ııır 
raya b8.kim olması Orta Avrupa.~ 
ler, ve Garbt Avrupa üze!ilJde çolç 
yi\k bir tçhdit halini aılmaktadtr· 

BOyük faıist kon~eyl topl•~ 
Roma, 12 (A.A.} - Düa ıkıaııı __ • .ııı.I 

fa~is' t;oqıe)i. Musolinlntp ri1P."""'04! 
toplanmış ve sece geç vakte kadar ısı 
kereye dennı etmiştir. .j,Jff' 
Toplantı sonundq neşredilen Pi!' t' 

ıl'>re, konsey, bug{lnkfi parlamentonllfl ~ 
rlnl tutacak olan kprpor••Yentar 8.,4 ff 
olar meclitlnln t~ekkülü baUıaıt~ır. 
poru Jellii~ C!Yl~m!şlir. ___./ 

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

DUn zelzele oldll~ 
Istanbul1 12 (A. A.) - ~tb 

den ~bliğ edilmiştir: _ .. tf' 
Piın saat 16 yı 52 dş.kika. 42 f!'i'ılt 

geçe kuvvetlice bir zel~le ~ar~ 
pı~. Merkez UstünUn tşt&P.~ i 
mesdesi 540 kilometro ~ iAf 
mektedir. 

ti../ 
Tirede zeytin 

kursları 
Yüzlerce budama usta81 

yeti~tirildi of!İ" 
T're, (Husust) - Tire, ~~ 

~irgi ve Gökçeqde ·~ ze,ıin a 
mil kurıları, myhitte bliyilk ~tlıŞ ~ 
ınUı, ™lerce mUatahail d~ ~ 
tir. I' 

Kunılarda bilhassa ameıt de,.ut t' 
,:erinde ıcturulmuf. mmtaka bô.Jll' ._,y 
muru Galip tarafmdan muhtelif f111"1"-
lerde budam211ar yapr,Jmnar, ~ 

Bu kanlarda bcrkç' dflicellf'I tf 
mak, zeytinlikleri"' bUdl.mak içlıı , 

racaatta bulunmaktadırw. Ku~J 
mal edenlere (Budama ~~ .,.
veril~ 



~....._---~ 0..ALIE ~-------...... .._ 

15 GÜN 
GECE SDREN. BiR SDNNET DDGDND 

Yazan: Reşat EHREM 
-3-

lstanbullular, sazlı,· lıokkabazlı, 
işretli bir kampa çıkıyordu / 

,~n beı gün, o beş gece sürecek olan 
İıı .net düğünü 1132 Zilkadesinin 15 -
~1 .ç~rşamba günü, yani 1719 Milidt 
t ıkınc:i teşrfoin yirminci günü baflı· 
iltaktı. 

llı~Uğüne ik.: glin kala, üçüncü Ah
bc t, Çoc:uJsları ve bütün haem daires:!e 
la tabcr, yeni saraydan, yani Topkapı 
ka~Yından, düğün müddetince ıaray 
'ah· nlarına tahsis edilmiş olan Tersane 

ıls· •r.a yına nalı;letti. 

~~ene ogUn, başdefterdar ile dö:t er
ler ın·ıan bazıları Okmeydanına güti
~ liünkar Otağın:n önüne, düğün es
ıııu ında Yapılan bir ''gümüş ma~raba,, 
tc sabal:ası için 36 züra yc:ıni 27 ;s met· 
d{e Yakın yükseklikte bir direk dikil· 

tıt· tU . ıncite~rln ayının on dokuzuncu 
llij il•' d'd 1. tcttı ,ın ı : n sonra evve a sadrazam 

tıı iJÜj~sı Mehmet Ağa, ıonra, devrfo 'en gelen ri::alinden sadrazamın sadrazam Nevşehirli İbra.ıim Patanın 
1\ dı Tevkil Mustafa paıa, daha ıon- sırtında Çymetll beyaz bir kürk, ve 
~:drıı•am İbrahim paıa, maiyetleri bagında "kallavii mutall!,, vardı. 
ltr ile beraber Okmcydanına geldi- Sadrazam kethüdası Mehmet ağı, 
~~tağ •e çadırlarına yerlettiler. mUevveze ve yetil atlas kaftan giymiı-

t~lk~denfn on beşinci ve .~kinci tcı· ti. Tevkii Mustafa Pa~ .ile vezirler· 
~\U Yırrninci ÇDI"Jamba glinil sabahı, den Hüseyin paşa oğlu İbrahim pa,a-
•ı l~tll Ahmet, muhtetem bir alayla ve nrn ba1larında kallavi ve sırtlarında di-
~ttb 'c yanına oehzade Silleyman, van kilrkii vardı. 
kdil:ct ve Mustafayı alarak Kaııımpa- Altın ve sırma i§lemell ipekli kumaı-
~t?ıcfa tersane ıarayındıın Okmeyda- lann, nefis kndife ve atlasların göz ıılan 
1ı\ı 1tt otağına gitti. Herkcıln kolay- renklerine, bellerdeki murassa ~emer· 
~ti~ d~Unem!yeceği zevk ve safa aah· terden, kılıçlardan, hançer lubzelerin-
'~e Y&ratılarak tam on iki yd devam den akseden elmas panltılan karıııyor· 

Ctlt '-- • tttc 0
1t111 Ule devrlnın ilk bilyU'lc du. Bu kalabalığın içlnıde yalnız bir ki-

~Q, lıceıert de bu ıuretle batlamıı ol- p, ha:ı Mehmet paıa adında ihtiyar 
it ve mUtekaid bir Yezir günlilk sade la· 

' ~'•hlT bıtlfesl ve haseki afa, ıert- yafet ile bulunuyordu • Fakat aadra-
ÇQllEQ'??ıerleriyle ande gidiyorlardı. tJ. zamrn otağına geldiği zaman, İbrahim 
~-r~\t ~llrncdln tafındı .,.. ıolunda pap. yerinden k;alkıp karşılayarak bu 
d11, g· tıvapJaıriyle aolaklar yürüyor- ihtiy• vezirin de cönlilnU bot etm:şti. 
~ 11thtarafa, riklptar ata •• dfter Resmi kabulden ıonra İbrahim pa· 
~d r1.ıf\ •lalan padişahı Uldp ediyor- şa, kendi otağına gitti. Orada elbisesini 
\r~~ leızıaratası Betlr ıp. yede~ilcr değiştirdL Sırtına sade bir ıey g.!ydi .. 
b lll geliyordu. Bu aıraıda, eski aarayın zlllüflU oğtan-

~~çUl\cQ Ahmet, Okmeyc!anmc!a, aad· lan, Okmeydanında bulunan ldev-
' }'Ilı. Vezirler, ve diğer devlet erk!nı let ricaline ve erk!nına ve ileri gelen 
l. 'enj,. · 
uıııt, :ıcrı ocağının bilyUk rütbeli .ıa- zevata kahve ve tatlı ikram ettiler. 
d~t ~ tarafından karşılandı. Otağa gir· B~yram divanlarında olduğu gibi, 

tıı 
t\~ d' ıonra, bütUn bn zevatı, bay· yeniçerilere de h:n tabla kadar piliv 
tar, ~\>anfarında tatbik cldilen te§rifata ve ze~de d"Z°ıtıldr. ••ve tl~kuflu ıeh· 

Sa Uzurun:ı. kabul ettL bazlar pilav ile zerdcye öyle atıldılar 
~dra,llrıet dUğilnün bu birinci gtlnll. ki mutbahta kapkacak temizleyicilere 
fc~~11;arn ve devlet erkanı tuVZ11etlerine iş bırakmadılar . ., 
~,~~de itina etmişlerdi. İhtiyarlığını Bundan aonra, sadr:u:anun maiyettn-
ta~~ lz da fişmanca bir adam olmasına deki askerlerden seçilmiş neferler r.yak 
-- CJ\ Çok pk ve zarU giyinen c.!ridi oynadılar. Heyecanla seyredilen 

~~?:1313WJ0ill;Jft1·"1&f&mfJllil•WtllliMMlf 
...._ biha Paşanın bahçeye inmek için merdivene eaparken: 

~btt ~il de vapura gitmekten vazgeçtim kızım, Fericli de be. 
~l e!0tUnnek istiyordum. Ne o (it8in, ne ben .• Acıyla biı' 
"'1t nra karşılaşmak elbette daha iyi .•• Ben ihtiyarım, o da 

h,.. ~ .. 'l'.alıanımuı edebileceğimiz §t.ipheli ... - dediğini i~ittl. 

bu yaya cirit oyunundan ıonra, topçu 
neferlerin1en otw: kadar tuhaf adZllll, 
kalenıderane külahlar ve İran rakkas
larırunkine bcnziyen acayip elbiseler· 
le bir takım oyunlaır oynayıp hünerler 
gösterdiler. 

Bu arada üzerine altm yaldulı bir 
kasır kurulmut araba geçirdiler. Bu 
kasrın tçinde üç tanesi sazende, altı 

tanesi de rakku olmak Uzere altı teme 
büyllk kukla, lçuklaların ıda ellerinde 
defler vardı. Araba yürüdükçe, rakkas 
olan kuklalar dönüyorlar ve def çalı· 

yorlardr. 
Bunlan, Mıaır valisi Ali Paıanın bu 

ıUnnet düğünü için ıureti mahıusada 
ıönıderdiği Hacı Şahin ile Hacı Meh
met adındaki ili.: hokkabaz - canba.zm 
marifetleri takip etti. HaCI Şahin, dıü· 

tünün ilk ıünü bir takım çember o
JUnlan göıterdi. 

Arkadaşırun eline verip havaya kal
dırttığı bir çemberin içinden, uzaktan 
ko§arak bir ok ıili atlayıp geçen bu 
usta canbu, iki, Uç çemberden birden 
ceçmek ıurctiyle maharetini tekrarla
dı~Uın sonra, bunlara, kendi beli kadar 
ince bir dizi çember ilave etti. Ve bir 
sıçrayışta dördünden ıde geçerek bu
cilnlük marUetlerine nihayet verdi. 

Bundan sonra, UçüncU Ahmet, vezir
lere ve devlet erkanına ziyafet verdi; 
Ustil puşrdeli tablalarla yemekler çekil
di. 

Derya idi ıofra, sahan kayık 
Eyler idi boğaz aafnıı 
Şerbetler arada leb kiruı!.,, 

11 

Fabrika bacalarandan çıkan 

Zehirli dumanlar 
nas l dağıtılıyor ? 

Yedi sene evvel 63 insanı öldüren 
hadisenin esrarı çözüldü 

Belçlkada l.iyej civarında birçok fahri· 
kahır vardır. Uunlardnn bazıları bacala-
rıııdıın zehirli dumanlar saçar. Bu dun· 
mantar sisli havalarda kırları üzerinde 
uzun zaman kalır; ara sıra ölüm snçtıkla· 
n da vakidir. 1930 senesi teşrinievvell

nio sisli bir süı.Mtıde bu zehirli havayı 

teneffüs etmek yüzünden 63 adam ve bir
kaç yüz h:ıyvon ölmüştü. 

HAcfüıl!nln sebebi, birçok uıman, esrar
lı göriinmüş ve ancak uzun araştırmalar· 
dan sonra lJuhınnhilmişti. Bel~·lka hükü
meti buna karşı çare aramak işini LiyeJ 
üniversitesine bağlı doktorluk enstitüsü 
profesörlerinden Dotrebanda havale et· 
miştl. Profesör IMıorııluvıırında uzun ça
lışmalardan ve tecrübelerden sonra tok 
basit bir çare bulmağa muvarrak olmuş· 
tur: 

Subat ayının sonlarına do~ru bir gece, 
kalın bir sis biltiln şehri ve civardaki ova
yı tnmamile kaplamıştı. Profesör, ovada 
tam 1930 yılı fclAketi'nin vukubulduAu ye· 
re ilzerlerlne katran dökülmllş odun yı· 
JıınI:ırı koydurdu. Bunların üzerine, kap-
lar içinde, çok masrafsız olan fakat pek 
uzun zaman şiddetli hararet neşreden ter· 
kibl gizli tuıtuju klmyevJ bir mahlCU koy
du. 

Ateş yakıldı~ ıamnn elle tutulacak de
recede kalın bir sis tabakası toprn~a ka· 
dar inmişti. Sisi dn#ıtmnğ:ı klHI gelmiye
eck Jfaycl hafif bir rilzFıAr esiyordu.Ateş 

yakıldıklan on dakika sonra bülün sis ta
bakası yOkseklere çıkmış n tnmamile da· 
lıılmışhr. 

Profosör tecrObesfnf bu karlarla bırak· 

mak istememiş, yukarı)'n tıkon sıcak ha
vı epreyanının )'ilhelc tabaknlıırı dnhı 

leınfzleylp temizlcmerliRinl telkik eımeğc 
uğrıışmışlır. Tecrübelere i ştira k eden iki 
&5kert tayyare grupu ova üzerinde muh· 
teJir irtifada uçmuş ve en yüksek bacnl:ı· 
rın lrtif:ııncf:ın d:ılıa yüksek irtifnrta yani 

Hassa çeşnigirleri başı, bayram di
vanlarında olduğu gili, başınıda Mil
cevveze ve nırtında üst kaftanı ile, dev
let erkiinmın otağ ve çadırlarında sof

raları "cennet ziyafetleri,. gibi donot
mıştı. Sinilerin hepsi gümi.t1 idi. Lftal 
renkli peşkirler sırma işlemeliydi. 

B.:rinci sofra sadrazamındı. Te~ ba
tına yemek yedi. Onun önünden kal
kan sofra, ayni otağda oturan, fakCJt 
yeri bir perde ile ayrılmış olan ve gene . 
tek başına bulunan kethüdası Mehmet 
ağanın önüne götürülmüştil. 

İkinci sofrada davetlilerden Maraş 

valisi İbrahim paşa ile sadrazamın da· 
madı Tevkii Mustafa Paşa, üçüncU 
sofrada Amdolu ve Rumeli kazaskeri 
efendiler; dördüncü sofrada, lirinci, 
ikinci ve üçüncü defterdar efendiler 
bulunuyordu. 

Yemekten sonra es]9 saray zülüflil
leri tekrar kahve.ı şerbet, gülsur.u ik-

-~,---

151) metreye kadar olan hıvnnın tamamile 
temizlenmiş olduğunu lesbil etmiştir. 

Tecrübesinden kat'l bir netice almak 
istiyen profesör yakın bir fabrika bar 
sının alevler istikamete doğru zehirli 

duman neşretmesini de temin etmiştir. Ba 
a~ır duman tabakası, alevlerden çıkan 
sıcak hava tnbakasile temns edince der
hal yükselmiş ve daltılmıştır. 

Bu tecrübelerden sonra, bu etvarda bu
lunun bfilün köylerin sf~lf havalarda bu 
usule nı ilrocnnt etmesi kararlaştırılmı~tır, 

Profesörün buldu~u usutnn harp zaman· 
larında gaz hücumlarına karşı da muvaf· 
faklyelle kull:ınılııcağı umuluyor. Tecrübe
ler nıilU mO<lafna vekfıletlnln tayin ede
ce!ll mfi lelıassıslıırın do lşlirakile daha 
F(eniş olıırnk tekror edilt>ccktlr. 

ram ettiler. 
Öğleden sonra şiddetli bir rOzgfir 

esmeğe başladı. tlçüncil Ahmet §Chza
deleri ile beraber tersane sahilaaııc:.ıyma 
döndü. Halk ise, kafile kar.:ıe Okmey• 
danına dotmakta devam ediyordu. Ci .. 
varaki kırlar, kurulan çaıdırlarla mu~ 
zam bir ordugah manzarasını andın

yordu. İstanbul er~eklcri, on bet gün 
silrecck olan, sa.ılı sözlU, cambazlı, 

hokkabazlı, ziyc:ıfetll, işretli bir k~ 
pa çıkıyordu ı 

Adet ve an'aneye göre, sünnet düğU
nUnün bu ilk gUnU, ziyafetten ıonra. 
başta sadrazam olmak üzere devlet ri· 
cali ve erk5nı, üçüncil Ahmet ile şehn.
dcler~ne düğün hediyelerini sundular. 
Bu hediyelerin muhteşem listesi, ayn 
bir fasıl teşki! edecek kaıdac şayanı dilr
kattir • 
eMmlan-(zndTsencm sh sbr shrdl ahı 

(Sonu var) 

.._ ... ~ • Jıntın · tmJl:J[!lllLDMl3C.Utt:tzıt.t:ılil!ltfü'JP:mt; 
kınlıktan büyük bir gurur duymuştu: 

- Teşekkür ederim, küçük hanımcığım • dedi.. 
- Gel şöyle yanıma otur yavrum. 

~ b:ç ka.cıuı, kapıyı kapayıp da kendisini odasında yapayal. 
~Pı~1Unca ferahlar gibi oldu. Avuçlarını yanan yanaklarına 
~ tlıı11 l'arak başını yere iğdi. Cilfilı muşambanın parıltılı 
h~d~ neredeyse tepetaklak duran kendisini !!eyı·edebilecektl. 
~l'\iıc Aksi de kendi:ıini taklid etti. Böylece, sedef kakmalı 
~ il1t Salon masasının yanından geçerek gardrobun kapısını 
~etıedtboYunca kapiıyan aynaya bakmaya cesaret edemiyerek 
t a~dt. • l~oltukla.rdn.n birine oturdu. HAlA. avuçlan yanakların. 
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Sabihanın oğlunu çağırıe tarzı ona bütiln bağlılığım ~ 

tcrebilecek bir inceliği taşıyordu. Ferid annesinin yanına °" 
turdu. Sabiha onu hala küçücük görüyor, uzun parmaklan. 
ru siyah saçları arasında dolaştırırken hayatının en acı bir anı. 
nı yaşadığına kani bulWtuyordu. Anne ile oğlun biribirlerine 
bakışlarıyla, nüvazişleriyle anlattıkları bu tatlı yakınlık Fat. 
mnnın içınde gnrib bir his halinde dolaştı. 

oı g Atasa üstünü, kendini avutmak için bir baftadanberi 
~dr~irdiğf, faka.t hıçblrinden birer tek a::ı.yf a dahi okuya.-
lara~ ltl~plar ve mecmualar doldu.rmuşttL Gözleri bunlarda. 

~t.ı)~ dUşUntiyardu. Şimdi oğlu gelecekti. Ona vaziyeti tefer. 
~~ d lnlntmalıydı. Babasından küçük yaŞinda ayrılmı~tı. O 
h~ Ç<ık:!a bir §eye aklı eremezdi. Şimdi artık çocukluk çe.ğm.. 
'{!al'tıı kurtulmu~ sayılırdı. On dört yqı, hayatın hisli ta· 
~ ~l\~ bile sezmeye kAfiydf. 
~~lt ."' .~adın ellerini indirdi. Etekliğinin kıvrımlan arasma. 
"'~ · Ah diyardu. Artık Suad gelse de bu tlzUntUniln sonu 

f:!_ ,, .. "'a k 
~ 'IQfad • en sa va.nıa .•• ,, 
~1~ııs111rıı a b_eliren ayak eıeslerlni dinledi. Yaldaşan sesler, oda. 
~~tı ... 

01 
eşı~inde durdu. Sonra hafifçe kapısının vurulduğunu 

~il.si ;ınız" demedi. Oğlunun Metini biliyordu. Onun daima 
'ili~: l' e içeriye girmesi bir olurdu. Kapının açılmadığını gö. 

:-.. Ctrını ' t!l. <\~l z ... - dedi. 
ı._ ~. b~tı.tı. kapı ar:ıhğmdan Fatma görilndii Mavi gözlerini kil. 
'""lllesın(tının yüzünden ayırmıyarak bir müddet "- Gelsene .• ,, 
~l ~lbt hekliycn bir ta.vrrla eı;ıikte kaldı. 
ı... ~ ~ ~. bu krzm kendisini eevdiğinl, hattA, bfrka<; !aat 
·~ t.uı4~ görmeden dura.mad1ğmı bilirdi. Bu a.bah, e:ıat ö:. 

"'"fiU halde, ne Sabllıa dıoanya çıkmıf, ne de Fatma g&-

}'azan: Hasan ~as:m Us 
rünmüştii. Oğluyla görüşürken, yanında candan birisinin bu. 
lunmasma ihtiyacı vardı. Bu yüzden onun gelişini, içten bır se. 
vıuçle kaı·şıladı. Bir baş işaretiyle çağırd.J. Genç kız, kapıyı 

örttükten sonra küçük hanımının oturduğu koltuğa kadar yil· 
rilyerek durdu. Gözleri dolgun görünüyordu. Onun bu içli ha. 
ll Sabih:ının gözünden knçmadı: 

- Ne var kızım? Bir §Cye mi canm ınkıldı? • diye osrdu. 
- Kendim için değil, sizin için sıkılıyorum küçük hanımcı-

ğım. 

-TE>.şekkUr ederim gözüm. .. Ne yapalım? Hayat bu. .. 1nsa
nm başına biç ummadığı, beklemediği zamanlarda türlU türlü 
§eyler gelebiUr. lş tahammül edebilmekte ..• 

- Size çok acıyorum küçük hanımcığım ... Size ve Feride.., 
Nasıl ol:ı.cak, diyorum. •. 

Fatma birdenbire sözünU ltesti.. Kapı vurulmuş ve içeriye 
Ferid girmişti .. 

Bu ince uzun çocuk, boyu cihetinden de babasına benziye. 
cekti, O da böyleydi. 

- Beni istetmişsin anne. .. 
- Evet yavrum. Seni istettim. Azıcık şöyle başl.ıaşa görllş. 

m~miz lazım. 

. Fatma, Sabihanm "başbaşa" tabirinde kendisinin dışarıya 
çıkm3.!I man~ını bu!arak kapıya doğruldu. 

- Gitme kız..T.ı ... Senden gizli hiçbir ~yim yok Feride söy
liyecek. Ols:ı bile zana. itimadım var. 

Fatma kttçUk hanmımm keııdiısbıe k&r§I gö.sterdiği bu ya.-

Sabiha bir müddet oğluna baktı ... Sonra her derdJnl unut. 
muş Lir halde: 

- Bugün scnl dünden biraz daha iyi gördilm. Aferin yav. 
rum ..• Seninle hep benim uğraşmamı beklememelisin. 

- Her günkilnden iyiyim, değil mi anne? •.. Daha da iyi ola.. 
cağım. 

- İyi olman için önce dikkatli bulwıman, kendine çok, çok: 
dikkat etmen Hızım. 

- Mcr:ı.k etme anne ... 
- Nasıl, babanın bugiin geleceğinden memnunsun değil mı 

F~·id ? .• 
- Nası1 memnun olmam anne... Beni daha iyi bulsun diye 

sabahtanbcri hep dinelniyorum. 
Demek oğlu, babasının kör geleceğini bilmiyordu. Bu fed 

hakikati kendisi söylemediği gibi, başkası da bildirmemiş ola
caktı. Bunu oğluna ıiuyurarıı.k birkaç gUnUnü Uzüntü içinde ge. 
çirtmediklerindc:n dolayı evdekilere içten bir minnet duydu ... 
Sabiha dilşüncesini his:öettirmemek için önüne baktı. Bu arada 
Fatmanın başını arka.sma çevirerek göz yaşlarını sildiğini gö. 
remedi. Fatma, kendini avutmak için, bir müddet lSnlUğtlyle 
oynadı . Olmıyacağınt görünce, kapıya doğru ilerledi. Bu sıra
da canını yakarcasına dudaklarını ısırarak gözyaşlarının önUntı 
almaya ~alıştı. 

Sabiha. söze nereden ba..-,lıyacağın.ı tasarlrya.mıyordtL Ayağa 
kalkarak mana.sız iki adım attı. Sonra dönerek: 

( DBVGmı oor J. 
\ 
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Alman ordusundan 
H ütD cer Vüy @\ifil <§ly c§.\ 

sonra 
gü<dlüyor 

Berıın, 12 (A. A.) - Hltler bu sabah tayyare ile MO• 
nlhe hareket etmiştir. Pek yakında Avusturyaya 
gitmesi beklenmektedir. 

Eu ihtimal Berlinde tekzip edllmemektedir. 

Alman ordusu bugün Viyanadıl 
llQyQk devletler IAkayıt kalabllecekler mı ? •;:w:;.1 --~~ 

- i lngiltere ve Fransa ~ 
Almanyaya nota verdiler 
lngilterenin ne yapacağı kabinenin bugünkü 

fevkalade içtimaından sonra anlaşılacak 

Çekoslovakya ve 
lsviçre tahşidat yaptı 

ltalga ne yapacak ~ 

Bugün Hitler bir ba
yanname neşredecek 

Avusturyadan hicretler başladı, vatan
perverler ve Yahudiler kaçıyor. Viyana 

belediye reisi tevkil edildi 
, Vbua. ı2 <HDIUSI> -Almall utert Son da kik liıtaıan dtln pce mubtellf noktalardan a 

1hududa seçerek AnıstUl')'aya Sirmitlerdfr. 
:AY111tur>'ada timdi Alman,. emrinde ma
hkkat bir b0k6met kanılmllf buJunmakta
;m. Ba btlk6mettn batında Alman)'anın 
amıllle ıeoeıılerde $atDll bbineatne da
h1U79 num olarak ıtren Se7S inkar nr
ttır. 

Anıst111')'8da )'l)dınm hızl>-le cereıan 

Şuşning 
tevkif 

edildi 
tden hldiselerfn aafhalan tunlardır: Son dakika haberlerini 12 inci la)'• 

A vuıtaryaya verilen ıtddetU fada olnaJ11D11Z. 
lltlmatom 
Yarın >'&Pılmuı mabrrer olan nrla· 

mın ıeri bıratılnıasııu Alman,. $utnl8-
teD latemlt. o da buna bbul etmemııur. 
Bamm tlserlae AtnılnJa AnıstUJ')'aJa oot 
ttddetH bir tuUmatoın 16ndermltUr. 

Bu IUtlınatomda Saınllfa aut ti a 
.... DnAmY 12 tnrlde 

.... 
Bugün 

T•rr•r• plr•nkosund• 

Kazanan 
numaralar 

Awaturyayı terkedeceği 86ylenilen ,,., 

*' •lllr'jlt bUinmiyme Şu.inil 

vazıyetın 

hOtasası 
1 - Dlnduıberl blJttln A1Jm""11a Al· 

llNlll hlUaıınıtlnla Mldml11ıll al· 
tuuladu •• ...... p,,;..,.,, .......... 
... ,.. _,,., flliwfwlaıa ,,.,,, , . 
tlUmlftlr. 

J - lıttf a ılmemıktı lll'tll' etlen Aoaı 
frupa rtlllcıunluurı llflclal ,,, mD· 

ita/aza altuatla balaaaıı .,, bir ıa

"'""" ,an aıe'Ml bir ıcmtı btuı· 
id eden uld bapddl Sapıllln 
Aaıla1 .,, dldbıtlıulen au11,_ edll
mdctedlr • 

.C..:.~-··~,.; .. :ıt;..;;;...,:,..;..:lır!"!~~~~...;;...~...,__~~·-,..__,.__. 

:twahn'pJ" AZmanı,a 7ı"""6an 

.J - BIJ,,O ftqld ına:llıl Anlarpa H t 
DtU111ıttnl lılkllt •lmdt bae ba· a a y 

s - ::r:ro:r~. ınıoıw ••aa- ~ ~ 
ruulcı atu toplamala '" 11enldı11 
l~ldata baflam9lardu. d 

6 - A.,uıtaruGlll l,.al etmek emrlıd a· a v ,5' m o z 
lan Alman ortlaııı bQIJn Vl'flGIJtllla ~ ~ 
tllrll/W. 1 - ~!~r:, "A!':.. A=::; Müzakereler noktai nazarımı 
•on ltarar .,, luuebtlerlndııı do- l b d • "' 
..,,, fldtlıtl• proluto dlnlfludlr. uygun ir cereyan takip e ı, 

I - A11rutruvadald llOJaıunırler erht· ' 
m il• oaluıdller mımldtıllın 1ttıç. 
mala baılaınıılardır. 

tO - Arnutruvada btJttla melclepler la 
ili ıdllmlpttr. Hır tı:ırafla .,,ıqan 
.,. nllma1Jfılır de'1Gllt ıtllllM'. 

tt - Alman ordaıa tııal IHldf ıdnl bl· 
llrdlltlın •onnı Hltlırln Vl11t11t11110 
•ılniul bılclınl11or. 
Yım bap1eldl ile HltlırJn matıDlnl 

VllltUUJda rHUl11etl tahkim için tedbir 

,,., "''"t»''"'· 
A YUlhaın bidieeleri brpS111da 

diler -.ı.tlenn ftaiJWIW 

- 7 """ .,,. -

Frankocular 
ilerliyor 

•Valanslya • Barselona 
arasında irtibatın 

kesilmesi 
tehlikesi var 

_.. Yuw ' Gneade 

• 

Cenevre. ıı (A.A.) - AaadoJa aJaıwnıo huıud muhabiri bildfrlJOI': 
Komite mllzakerelerl, Ttlrt projesinin ortaya attıtı en mllblm premlP 

rl berinde mllsaft tekllde eere1an etmektedir. Mllzakeratın balta nlba1et111clt 
1l melbmdar. Netteenln nottaı nuanmıu muvafık olacalı flmdldea taJddll' 
bntr • 

Vazi,,etin vahameti dolayısil6 

Blum Fransada 
milli birlik 

hükdmeti kuraca 
. .. 

MIKI KRAL 

•• •• gunu 
'I lnel sayfamızda Akıbttınd~!:w~~"""tv"Ja 1.-.._ ... -.... _ ........ _.~---~ .__..__...._ ................................. ..._...._ ....... _b __ a ___ ş __ lı_v ... o...,,,.r~ 


