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Alman ordusundan sonra 
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. Berlin, 12 (A. A.) - Hitler bu saba.h tayyare ile Mü- , 
1 nihe hareket etmiştir. Pek yakında Avusturyaya ~ 
1 gitmesi beklenmektedir. ı' 
t ... ~ E. u ihtimal Beri inde tekzip edilmemektedir. 
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Alman ordusu bug ·· 
lYıylUık <dleYDetDer D&kayot D<aBabDBecekBer mı? -.--r.;~ 

v·yana 
~ ......... -=ı ... mmmm .................................................................. ..., 

lngiltere ve Fransa 
Almanyaya nota verdiler 
lngilterenin ne yapacağı kabinenin bugünkü 

fevkalade içtimaından sonra anlaşılacak 

Çekoslovakya ve 
lsviçre tahşidat . yaptı 

lf al ya ne yapacak ? 

Bugün Hitler bir b0-
~anname neşredecek 

1\ vusturyadan hicretler başladı, vata~
l>erverler ve Yahudiler kaçıyor. Viyana 
" belediye reisi tevkif edildi 

~lıı~Ynna, 12 (Husus!) - Alman askeri s Q n da k • k a 
hı.ı llr:ı dün gece muhtelif noktalardan 1 
4~du secerck Avusturynyn girmişlerdir. 

vazıye'tan 

hltlıDasası 
ı - DQndenberl batan Avuıturua Al· 

man hilkllmellnln lıdklmluetl al· 
tındadır •• 

2 - Avu.ıtuı:uaddkl bütan reıml ma· 
Jcamlar nıuller tara[ından lıoal e· 
dllmtıtlr. 

3 - lıtlfa etmemekle ıırar eden Avuı 
turua rtlılcamharu Jliklas ile mu· 
ha/lUa altında bulunan ve bir ıa· 

11la11a göre meçhıll bir aemte lıare· 
ket eden tıkl başvekil Su;niğin 
hauat ve d.klbeilnden endtıc edil· 
mektedlr. 

• - Büyük f aşiıt meclisi Avsturua 
vaılyetinl tetkik etmek üzere bu· 
gün toplanı11or. 

5 - Çekoslovakya ve lıvicre hadatla· 
r.ında asker toplamaDa 11e ueniden 
lah1ldala başlamıılardır. 
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Hatay 
<dl ava lfifil o ~ 

~llll'}·ndn şimdi Almanya emrinde mu· f;: • 
İttr ~t bir hlikOmct kurulmuş bulunmakta· '.r'UŞnıng 
-~~ il hilkQmctin başında Almıınynnın 
lıııı;vsııe sccenlerde Şu~nig kabinesine da· fevki.& 
İttr, a nann olarak giren Seys İnkar Tar- J 
t~~\'tısıurradn yıldırım bızlyle cereyan edildi 

6 - Avusturyayı inal etmek emrini a· 
lan Alman ordusu baglln Vluanaua 
giriyor. 

7 - f ngiltere ve Franıa Almanya hü· 
kılmetinl Avusturya hakkındaki 
aon karar ve hareketlerinden do· 
lauı ıiddetle protesto etmişlerdir. 

9 - Avusturuadakl vatanseverler erkd· 
nı ile uahudiler memleketten kaç
mağa başlamıılardır • 

Müzakereler noktai nazarımıza 
uygun bir cereyan takip ediyor 

.t\~Adiselcrin sallıalan şunlardır: Son dakika haberlerini 12 inci ıay-
tlt sturyayu verilen şiddetli fada okuyunuz. 
tırnatom 

\'arı l.Q111 n :Yapılması mukarrer olan reyia-
lea l 8cri bırakılmasını Almanya Şuşnls· 
llıı11 lletnfş, o da bunu kabul etmemiştir. 
•1ıtcı;1. Oıcrine Almanya Avusturyaya çok 

l!ı:ı Uı bir filUmatom söndermtştlr. 
llltlmntomdn Sa~niAin snat 19 za 
~ Dı>v:ım1 ı 2 fn<'fde ......, 

Ay O ok 
llıth~abakamızda 

Kimler 
· kazandı ? 
~larm isimlerini 15 inci 1 

~amr.z:da bulacakımız. _ 

ııuıııııım ııınmnınll!vınıııımn IJlllllftHJ1lıısı 

t
11
hugüo 
K~e~;~o;~a 

Auu8turyayı terkcdeceği söylenilen uc 
tıc oldu,ğu bilinmiyen Şu§ni9 

~lJnıarala 
....:~Cf Sayfamızda A1:tlwlin1len endi.~a edilen At.msturya 

il 1 Flta FllllıUllllHllUıutl • C1ı11ıhtt;~cisi Mikla.s 

10 - Avu&luruada biltün mektepler la· 
ili edilmiştir. ller tarafta galeyaıı 
ve namauişler deııam ediyor. 

11 - Alman ordaıu inal va:if eılni bl· 
flrdikten ıonra llillerln l'iganaua. 
gelmesi bekleniyor. 

' Yeni başvekil ile Hltler:ln muavini 
Vluanada va:lucli tahkim için tedbir 
1~r nl111nrlnr. 

Avusturya hadiseleri ka!"§mnda 

diğer devletlerin vaziyetleri 

- 7 inci say/ada -

Frankocular 
ilerliyor 

Valanslya - BarseJona 
arasında irtibatın 

kesilmesi 
tehlikesi var 

_.Yazısı 4 Ondlde 

tılltıuıııııfflllllll11R111uı"ıınıh1mınıınınıııın111uıınııııın1uıııııınn 

Bugünkü ~ayımız 

1 
Sayfadır 

Ccne\'Te, 11 (A.A.) - Anadolu ajansının husus! muhabiri blldlrlyor: 
Komite müz:ıkcrclerJ, Türk proJcslnln ortaya nttığı en mühim 1>rensip meselele

ri üzerinde müsait şekilde cereynn etmektedir. Milınkcr:ıtın harta nihayetinde lkma· 
li melhuzdur. Neticenin nokta! nauınmıza muvafık olacn§ı şimdiden tahmin aluna• 
blllr. 

Vazigefin vahameti dolagısile 

Blum Fransada 
milli birlik 

hükômeti kuracak 
m;f"" Y azw 'l incide • - zwwwı -- 2-2 • • 

MIKI 

-

-
KRAL 

Bütün dünyanın aevdiği Miki'nin 
pazartesi ıününden itibaren rize 
pek heyecanlı bir maceraamı nakle
deceğiz. ''Uçan otomobil,, j zevkle 
takip eden büyiik ve küçük okayu. 
culammz Miki'nin krallık macera· 
sını da merakla okuyacaklardır , 

Pazartesi 
•• •• gunu 

başhyor ( 
~ - FR - - .rmz -
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1 Ueğil mi? 
u Lokun ta.urda lı'=. 
H ekmek l 
H H Bizim lo1.:aııtalarm çok garib ve U 
: kötü adetleri vardır. Bunlarcum biri 1 
I
!: ve en ba§lıcası ekmek meselsidir. 
Ü ---------------- ;; Mii§tcrinin önüne olduğu gibi, ya... il 

q\ 5 :: tıi fınndan çıktıktan sonraki halile fi 
.uıŞ i!JQ.S4 ij·:i verilen bu maddenin, çok temiz, il 
·- " ~ n çok itinalı yerlcrcle mtthaf azası icao * 
() I t ~ A \l l'U pü ve iJ eder. Fakat dikkat ettiyseniz, gör. H 

ı~., r a n sa n 1 n bil y u k i! m•iı.,sünüzdUr ! Lokantalanmızın H 
1 U yilzde dOksanında, ekmek depolan, Ü 

Dl SU 1 Yel 1 H vitrin tezgahlanrıın alt tarafında,! 
Va z.:. n: Nizameltin Nazif Ü yahut da yemek dağılan tezgah ci-Ü 

VUSTURYA ile Almanya ara- :: varında, yine yiU.sekliği, dllkkdnın :ı 
sında, çok şimEekli bir kar§ı- ':h.: ı~mini ile miisavi bir dolap içinde • ~ 

Ia.,ma var. ( ) Ve Orta A vrupadan ga. !1 dır... n 
yet cn.ji:;.li haber:er gelirken, düı;yamn D.... Yani e7cmek!cr, ancak kirli peçe. ti 

bu kısmında Almanynnm en büyük ha. P. lelerin, 'Veya bulaşık tabak takımı- P. 
sımlarındnn biri olnn Fransa yeni bir Ü nın atıldığı yerlerde muhafaza ediL fi 
buhrana düşmüş bulunuyor. Bununla .. 1.1 d' ı: a me~e ı~ r: 
b~rab::!r, Şotan'ın, istifasını vermekle :ı ' ı·: Halbuki, lo7•antacılr.ırın tamamen 

1
:: 

sözunü tutan bir er olduğwıu ispat et- • al;si §ek."ilde harel~t etmeleri icab 
tiğini kabul etmek de Hizımdır. Zira 
onun, istüasmdan bir hafta evvel, 8- : eder.. f: 

;; Diğer taraftan, fırıncıların mil§. !i 
yan meclisi huzurunda §U sözleri söy. H' tcriye .cıatam.adıkl.arı çe§nisi bozuk ı· 
lediğini hatırlıyoruz: H ekmeklerin bir ~mını da, ba.ıı "lo-
"- ... Deruhte ettiğimi::: zor ~ ba- g kantalara BürdUklerine hiç filphe 

§armak için, ıa...."'ım olan feragat ve e- H yo1dıtr. Çünkü Zo7:antalarda aatılan 1 
nerjidcn ben ~hsan mahrum değilim. U ekmekler hemen hemen kontrole -
Ortaya attığım eBaSl~r üzerinde mu. H dilmmnektedir. 

'Va/fak olmak için icab eden bütlln Q llalb:ıki, brlec?i,,enin bütiln bu 1 
§artları yaratmaya a.."'metm~ bulun. :ı 'Tctalnra nazarı d!T;kate almMı ııe 
dıığumu da size bildirme7de l}eref du. :

1
. lokantalarda mü~teri1ere verilen ek. 

yanm. l'atanın menfaatleri bakımın-
mtJTcleri gerek temizlik, gerekse çe:-

dan yüklenmiş bulunduğumuz büyflk "' itibarhı?.e sı7:ı bir kotıtrola tdbi İ 
oozif eleri ba.;prabilccck kudreti ketı • 1 
dimizde bulmadığımız anda, arkad<llJ. tutması l6zımdır. 
l.arımla birl'kte derhal iktidar mevki_ mmr::::::m:::mmm--=--.www-!l~ .... 1 .. 11"'•·!'1*~.w~&!W!ll'"SI 

inden çe7~ilmeyi tercih edeceğime lna. 
tıcıbilirsiniz.,, 

Şo~. bu söz1erl söylediği zaman, 
milli müdnf aaya dair ileriye silrdil. 
ğU mUhim bir kanun projesi gerek par
lamentoda, ger k ftynn meclisinde itti. 
faka yakın bir ekseriyetle kabul edil 
miş bulunuyor ve bu hldiaeden bir 
müddet evvel de dış sıyasası etrafın -
da ayni meclislerin yüksek teveccühU· 
nü temerküz ettirmiş olmasıyla da ka
binesinin mühim i~ler başarabileceği
ni umduruyordu. 

Şotan, Fransayı saran endişelerin 
ii?..erindc hususi te~hisler koymuş ol • 
duğunu ve bu endişeleri birer birer 
ortadan kaldırabileceğini iddia eden 
bir adamd1. Muhtelü vesile'erle topla. 
öı<rı itimat reylerinin çoklu3u, ona, 
§:ıh<>ı etrafında bir milli blok te.~kil e. 
debi1ccejini ve kabinesini bir parti, 
bir siyasi anlaı;ma kabinesi hn1inden 
~ıkarıp bir milli hükfunet haline yük· 
se!tebileceğini sandmnıştı. Şotan ken
dinde o derece hadiselere tahakküm e
debilecek bir kudret vehmctmeğe baş. 
lamıştı, kendisini o derece Fransanm 
mulmddcrntmı idar~ye muktedir far _ 
zetmeye koyulmuetu ki, inisiyativlerl. 
ne yapılacak en ufak bir mUdahalenln 
Fransayı berbnd bir akıbete süriikle
yeceğini iddiadan dahi çekinmiyordu. 
Ayan htL."Urullda söylediği bir hitabe
den aldığımız yukarki satırlar bunu 
a"ıkça gösteren dcliJierden biriydi. 
Şotan kcnldisini fevkalMe zamanlar • 
da, siyasi ta.Hin milletlere bliyük bir 
llıtfu eseri olarak yetişen ve milletle. 
rin hayatına mes'ut bir istikamet ve. 
rcbilen yüksek adamlar gibi bir eey 
addetmeye başiamıştı. Halbuki o ra. 
dikal sosyalist partisinin çok fani ve 
çok silik bir elemanı olmaktan başka 
bir f evkal.:idelik göriilemiyen bir a
damdı. Dayandığı reylerin en mUhim 
kısmının kendisinden milli olmaktan 

.ziyade içtimai işler beklemekte olduğu
nu bile farkctmemi3ti. Şotan eğer ha
kikaten söylediği gibi "muvaffakıye. 
tin bütün ~artlarını yaratmaya azmet. 
miş bulunsaydı,. ilk işinin Fransa.da 
örfi idare ilan etmek olması laznnge. 
lirdi. Evet örfi idare ilan etmesi ve a
kabinde milletin dik'rntini sosyal de· 
mn~ojilerden ayırıp Fransa hudut'a
rına ve Fransanm hudutları dışmdald 
mcnfantlerlne çevirmesi icab ederdi. 
Şüphesiz, bugünkü Fransada, Fransa. 
nm bu-;iinkU feci iç politika p!atfor. 
mun1n. b .... le bir harJ1rnlfı1eli~i b1ear. 
m.,k il"fn in .. ında ·edi evliva kuvveti 
olm"<.:I 111 .. rmrlr. Ih1buld Şotan, i~te nl· 
ho.•· " b\r E"otn ndı. 

İktidar mevkime, geldiği andan beri 

• 

Para borsası hakkın
da bir karar 

Ankara, 11 (Hususi) - İstanbul 
borsasının 1 nisandan itibaren Uç se. 
ne müddetle kapanması kararı Uzerin. 
de vekil!er heyeti yeni bir karar daha 
vennlttk\ 

Bu karara -;öre, borsa komiseri ve 
refakat memurları, borsanın kapalı 

kaldığı müddetçe vazüelerine Ankara
da devam edeceklerdir. İstanbul bor. 
SMinın 937 malt yılı bütçesi Ankara 
borsasında da mer't olacak ve tesiıı 

masrafı olarak bütçenin masraf kıs -
mından 4 bin lira ayrılacaktır. 

lstar.1lul borıasmdaki meclis ile lti
razlan tetkik heyeti vazifelerine An. 
karada devam edeceklerdir. 

Fra.ru.ayı Ingiliz dııt sıyasasının elıne 
teslim etme!!li Almanyanın Orta Av
rupaya ilk darbesini te§vik etmişti. 
Bu darbe Şotanı uyandırır gibi oldu 
ve akabinde Çekoslovakyaya ve Avus
turyaya Fransadan bir tahrik yayıldı. 
ğı sezildi. Çekoslovakyada ilk tesirini 
gö!!lteren bu tahrike Şuşnig de katıldı. 
Bir an Almanyanın geriler gibi oldu.. 
ğunu gördilk, fakat aradan 48 saat 
geçmeden Şotanın devrildiğini ve bu 
devrilmeden süratle istifade eden Al. 
manyanm Avusturya hudutlarını taz.. 
ylke ba§ladığını görUyoru.z. Şotan Or
ta Avrupadaki hadiselerin bütün mes
uliyetlerini yüklenerek devrilmiş bulu. 
nuyor. 

Şimdi zevcesinin vefatındanberi bü
yük bir mateme düştüğü söy!enen ve 
hatta ge;cnlerde siyasi hayattan u • 
zakla§mak arzusunu gösterecek dere
cede sinirleri gev~miş olan bir Blum
un kabine kurmaya savaştığını flitl
yoruz. Acaba Blum kabinesini l::urabi. 
lecek mi? Kurarsa bu kabine nasıl bir 
hattı hareket takip edecek? 

Milli işleri mi öne alacak; yoksa iç_ 
tim1i çamura mı batacak? 

Fransada hUkumeti kim ele alırsa 
alsın, Iı"'ransız milletine milli mesele. 
leri içtimai mc!e~eye takaddUm ettir
mek fcvkallldel!ğinde bulunmaz!a ne 
yerinde tutunabilir, ne de Orta Avru
padaki tehdit ortadan ka 1kar. 

Halbu'd, Orb Avrupadaki elim buh
ranın nihayete erme21i llznndır. Bu iş. 
te en mühim muvazene unsuru olan 
Fransa b:ı.~sız kalmakla, kuvvetlerini 
da~tmaltla sosyal çamurun içine bat. 
makta devarn e+-me!de dUnya sulhUne 
ihanet etmektedil'. 

Ninmettin NAZiF 

(•) Bu m:ıknle dünkil haberlere g~re 
)'azılmıştır. 

Hıııırnlnrını RnlAfRn 
CEVI\IS Nonnot 

Entclllcens Servl!ıln en meşhur cuuı;Jarındon 

TEFRiKA 

NO: 55 

Alman <'Bsu~tarı, ucu kırıldıktan yirmi 
kalemi dakika sonra parhyan kurşun 

şekllndekl mili hiş bombaları sağa sola 
bırakıp yangıular çıkarıyorlardı 

-' ' 
, __ _....._. .. -----

Umumi harpte 
cephane yüklü bir • 
gemiye konulan bombalı bir kalem 

geminin infilakına ve dolayısiyle 
Halifalu ıeJırinin kısmen 

harap olmuma sebep 
olmuıtu 

. ... -., --- ·- -~~~.g- ..... ,. 

cundaki yazı yazmap mahsus kurıun 
b:tince hava, açılan delikt.ı yavaı ya
vaı nüfuz ebnekte, yinni dakika zar
fında içerideki kimyevi madle parla
rnıwktadır. 

Suikastçilerin ıüphe ve tehlike alb · 
na girmeleri ihtimali pek azdır. 

Çün!<ü suikastçi mesela ıu tekildo ha-

Maamafih içlerinden ayn ayn bS.di
sele11:len bahseden ilçü, tahkik ve mu
kayese edilmek prtiyle faaliyetime 
esas teşk,il edebilecek değerde bulunu· 
yordu. 

Bu raporlardan birinde ıöyle bir 
parça vardı: 

/ 

reket etse hiç bir ıüpheyi davet ot· 
m~z: 

Bir paata arasına kalemi gizlemiı -
tir. Sokakta dolaıırken Ü§İyle kalemin 
ucunu kınp ıonra beğenmemİf cibi 

''Otomobille gelenlerin hareketinden 
bir çeyrek a.aat ka::U 10nra, nhbma 
yığılmıı olan .,.mık balyalan arasm
dan bir yangın çıkb ve sebebi bir tür· 
lü anbıılamadı.,, . 

ikinci raporda §Öyle yazılıyordu : 
"Yangın her halde bu meçhul §ahıa

lar tarafından çıkanlmııbr. Çünkü o 
civara onlar<An batka kimse yaklaıma· 
mışbr •• Bununla beraber nöbetçi onla
nn ıüpheli hiç bir harek~· te bulunduk
lanm aönıuınıiıtir. Hii biri yanımın 
~kbiı aahaya elti metreden daha ya· 
kına' gelmemijlir. 

Nöbetçiye nazaran yangm onlarm 
hareketinc!en yinni dakika kadar sonra 
ba§!amııbr. Meçhul phıalar bir otomo
bilde bulunuyorlardı •• Fakat arabanın 

markası ela, numarası da malum değil
dir.,, 

'OçilncU rttporda ıu parça dikkatimi 
çekti: 

"Y nngm söner sönmez enkazı kanı· 
brdık. Şüpheli hiç bir ıey göremedik .. 
Yalnız kaleme benzer bir cismin ıic!

detli bir asid kokuau neırettiiine dik
kat ettik. 

Biraz daha aşağıda rapor ıu malitma
tı veriyordu: 

''-Civ2rda ıüpheli yabancı görülme· 
miıtir. Yalnız kartı tarafta bir lokanta. 
ya otomobille gelen biri kadın, dört 
kiti bir müddet o:-a:'.a kalmıılar, aonra 
gene otomobille citmiılerdir. Fakat on
lard:ın ıüphe edilemez; çünkü ateı on
lann hareketinden yirmi lakika kadar 
ıo.nra baılamııtıP.,, 

Uç raporun sahibi de Uç nokta ü.ze· 
rinde ittifak etıniı bulunuyorlardı: 

1 - Her yangın çıkışta otomoh:Ue 
gelen ad·r.nlar bulunuıu. 

2 - Yangının dalma bu ai:!amlar 
gittikten sonra zuhur edişi. 

3 - En~'lz arasında kaleme benzer 
bir cisim b-.ılunuşu •• 

Bu noktalar pekaz bir ipucu teşldl 

ed:yodu. Fak·ıt meselenin anahtarı her 
halde buradaydı. Dir~z evvel bahsetti· 
ğim gazete havadkfoi hatırbyınca işi 

anlamakta pek güçlük çekmiyordum . 
Almanlar, ttalyt1 aleyhine tecrlibe et· 
miş olduktan auikasti Fransada niçin 
yapmlk i!temcsinler?. 

Bu iz üzerinde yilrUdüm ve muvaf· 
fakıyete ulaıtım. Tahkfk.ata ba!llad ğı
mın on sekizind günü kalemli suik:nt
çilerden altısı elimize geçti.. Hep::inin 
üzerinde mahut kalemlerden çıktı ve 
hepsi kur!luna dizildi. 

CürUmlerini lsbat eden ve divanı 

harpte okunan raporda ezcümle §Öyle 
yazılıydı: 

"Y anır.o çıkaran kalmrJerin, herhan 
gi bir kur!un kalı?~nden fa:icı ycktur. 
Ksbmin i~int:f e camdan küçük bir tüp 
içinde fevkalade ittial edid hassac!a 
kim1m lııir ...... nnhr. Kalcımin. .. -

paatayı yangın çıkannak istediği bir 
yere bırakması kabildir. Bu iti yapın 
ca rahatça uzaklaıır, yangın onun ha
reketinden yimü dakika M>Dra patlak 
vcrecetkir. 

Aıman casusları
nın muhabere 

usulleri 
1916 sonlarında kendisini resazııın di 

ye tanıtan şüpheli lir adamın takibine 
memur edilmiştim. Bu adam Fransadı. 
'tilaf devletlerinin mühim bir tayyare 
üslerinin bulunduğu Kroside dolaşa· 

rak mütemadiyen tablo y<ıpıyordu. 

Ben de ressam rolüne giroim. Bu 
role uygun eşya tedarik ederek Kro~ 
ye gidip onun bulunduğu otele yer
leştim .. 

Poİonyah olduğunu söyliyen tilphe
li ressam otuz ilı:ıi yaşlarınaa, uzun boy
lu, sarışın, ir:yarı bir adam:!ı. 

Otelin lokantasında benim bulundu
ğum mas.ırıın yanında bir masada ye
mek yiyordu. Benim de ressam oldu
ğumu öğrenır.i.ş olacak ki, kendisini 
takdim etti ve ben de kendimi tanıt· 

tım. Bir san'at arkada!!' ile buluştuğun· 

dan pek memnun olduğunu söyledi. 

Bir iki gün sonra biz canciğer iki 
ahpab olduk. Yemek,lerimiu beraber 
yiyor, fakat resim yapmağa no:ienıe 

benimle ber::ıber çıkmıyordu. Şüpheyi 

celb:den bu halinden başka yaşayışı 

çok muntazamdı. Her sabah erkenden 
otomobiline atbyarak manzara resmi 

yapm=•k üzere kırlara çıkıyor, saat on 
birde dönüyor, resmini bana gösteriyor, 
öğleden sonra teniı oynamakla vakit 
geçiyordu • 

Hiç bir :ı:iyaretçlıi yoktu. Nadiren 
mektup yazıyor, mektup aldıfı da ol
muyordu. Yazdığı mektuplar hep ayni 
adreıe idi: 

Bernde Mar.bın Müller •• 

Bana anlMtığına göre bu kadın Bern 
ıehrinde bir tablo ticarethanesi aahibi 

im:, .. Bizim arkadaım yaptıfı resim -
leri kolayca aatıyonnuı.. Bu sebeple 
yapılan ıulu boyaı ve kroki resimler de 
hep ayni adreıe gönderilmekteydl 

Bir gün bana gösteroiği resimlerin
den biri nazan dikkatini celbctmiıti. 

Kendisi olduksa iyi bir reaaam oldufu 
halde ben bu resimde bazı g8rlit hata 
lan farketmittim. Bunu kendisine söy
lemedikten batkı eıeri fevkrı1lde be· 
ğenırit gibi görllndilm ve bir kopyesi· 
ni çıkarmama müsaade etmesini s3yle 
dim. 

Evveli tereddüt etti. Fakat ben san
at kudretini 8yle methettim ki nihayet 
dayanamadı ve resmi o akpına ludar 
bende bırakma.,!a ran oldu • 

(Devam& V<ıT ) . 
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lnce farklar 
p ER~E günkü Cunıkuriyet 

t , gazetesinde Bay Peyami Sa. 
ha tUıı ''Halis ve mütereddi tipler., ad
ı:n bir Yazısı vardı. Yeni çıkan bir mec. 

Uadan çıkan bir yazısından bir fık
~ada bahsetmi§ olan bir muharrir ar. 
adaşa cevab verip ondan birtakım 

~ı:ler soruyor. Yazısının sonunda: 

Istanbulun imarı 
• • 
ıçın hazırlıklar 

tiansıara daha fazla ehemmiyet ve
~ek konu§Illak şartlle, bu mevzua 
. k.ra.r gelebileceğimizi de ilAve etmek 
ıaıerinı ,, diyor. 

~ay Peyami Safa nüanslara bu ka. 

Boğaz sahillerinde inşaata 
tekrar müsaade verilecek mi ? 

i ehemmiyet veriyorsa konuşmak 
ııted ' • · l'i ıgı adamların adlarını da ösyle. 

t \'Qrsin. Çünkü her iddia sahibine gö
; az çok değieen bir mana alabilir. 

1 ay Peyami Safa karşısındakini din. 
~~.ek için koştuğu şarta kendisi de 

ı oluversin. Bahsettiği arkadaş ve
~P.yrıarkadaş muharririn ben oldu. 
?' u zannediyorum; çünkü Modern 
d U.rkiye Mecmu.ası'nın birinci sayısın. 
'! a çıkan yazısı hakkında bir fıkra 
a~ııtlış ve onun anlattığı itirazları öne 
UtınilştUm. 

•. ~üanslara ''daha fazla ehemmiyet ver .. 
t eyım, hatta isterse lüzumundan 
'tıazJ.a ehemmiyet vereyim; fakat Bay 
b~anu Safa mütereddi kız tipinden 
id .sederken onun ''erkekle bir olmak 

b.dınsı,, nı mUtcreddilik vasıflarından 
ltj da.n diye sayınca ne yapayım? Bun-

lt : "Bay Peyami Safa, kadının er. 
li~kle. bir ~lmak iddiasını mütereddt
lt alameti addediyor,, neticesini çı. 
~l'tnayım mı? "Kaldırımlarda ~kçele
l>Qr takırdata takırdata yürUyen; va
~a, tramvayda herkese duyurmak 
~·· iği bir sesle konuşan yırtık eda. 
h kız!ara ben de öfkelenirim· fak at Qa ' 
oı/ ~Peyami Safa o kızların feminist 
\ıa llgtınu söylediği zaman f eminisma
'lttrı da sinirlendiği neticesini çıkarma. 
~. rnı! "Bir sürU yeni ideoloji iddia. 
\>e • F'cminizın, sosyalizm, komUnizm 
~ daha bilmem ne. .. ,, dediği zaman, 
~ülizmaya, kommunlsmaya olduğu 
·~ı·ar fcminismaya da bir muhabbet

ltıt~k ~slcdiği neticesi çıkarmayım 

tta!ay Peyami Safa diyor ki: "Bu ar. 
tıtu aş benim kafes ve çarşaf kadınını 
b d~faa etmiyeceğimi bilir ... ,, Hayır; 
)a<ltl~Yorum; nereden bileyim? Bay Pe
"rıılilı Safa, yirminci asrın dördUncU on 
eıı~llı.~a Ynşıyan ve yazı yazan bir adam 1.1ugu •• 
~ ıçın elbette ki, bUtiln muasır. 

Belediye imar müdürü Ziya, imar 
pJanına ait işler için Ankaraya git • 
mi§tir. 

lstanbulun iman işi üzerinde yapı
lan tetkikler, süratle ilerlemektedir. 

Belediye imar bürosu, bu mua.zza.m i
şin icra safhasını en ince tef errüatına 

kadar hazırlamaktadır. İmar plfuımm 
tatbikatına başlandığı andan itibaren 

hiçbir manie tesadüf edilmeden istim
lıik, yıkma ve yapma işelrinin safha 

safha inkişaf edebilmesi için bütün 
l1azırlıklarm yapılmı~ olması en doğ • 
ru bir tarz olarak görUlmektedir. 

Belediyeyi, imar plAnmm tatbikatı 
kadar, hatta ondan da ziyade istimllk 

meselesi düşündürmektedir. İmar mU. 
dürü Ziyanın Ankaraya gitmesinin 

başlıca scbeblerinden birini de bu teş
kil etmektedir. Öğrendiğimize göre bu 

günlerde Ankarada 1stanbulun iman 
meselesinin bUtUn tef errüatı dahiliye 
vekaleti vil~yetler imar teşkilatınca 

tetkik edilmektedir. 

Bugünün galib fikri istimlAk bedeli
nin milhim bir kısmının bono ile öden-

mesidir. Bu bonoların on senede itfa 
edilmek şartiyle ihracı düşünülmekte. 

dir. Halbuki bunun iktısadi mahzur • 
lan da ayrıca gözönünde tutulmakta

dır. Bilhassa ellerinde bono bulunan 
gayrimübadillerin uğramış oldukları 

mUşkiilat ve zarar da, gözönilnde bir 
mi3 olarak tutulmaktadır. lmar işi 

geniş mikyasta yapılacağı için verile-

cek bonolar da o nispette çok ve dola. 

yısiyle krym~leri de o kadar dilşUk o. 
Iacaktır. 

Diğer taraftan l'!ahiliye vekfüeti ta. 
rafından hazırla.nan yeni yol ve yapı 
kanunu bugünlerde mlllet meclisine 

Esirgeme Derneği 
balosu bu akşam 

Bu ak§am Tokatıiyan salonlarında 

(Esirgeme derneği) nin esnelik balo. 

su verilecektir. Gayet gUzel sürpriz
lerle hazırlanmı§ olan bu zengin balo

nun davetlileri arasında §ehrimizin en 
tanınmış simaları da bulunmaktadn-. 

Balo hasılatının bir kısmı, muhtaç 
ve veremlilerin tedavisine harcanmak 
Uzere ayııılacaktır. 

~"' Cibi, kafese, çarşafa, "taaddüdü 
~k~a imMn kalmadığını bilir ve 
tııa ız seylerin mUdafaasma kalk. 
~ ~ B'akat yazısında onların hasretini 
~itı 11Ynıamak kabil mi? "Yeni, eski
~ıı. taze bir tekamül baharında ~içek. 
~~ek boy ahşıdır,. dediği zaman 
' kızının eski esaslardan ayrılma
ıle "'ı, ancak onlara asra uygun bir i/a
taa et'rnesı doğru olacağı fikrini mUda. 
) 0lt etliği manasını çıkarmağa hakkım 
~llf rı:ıu? Eshi esaslar dün çarşafla, 
l>~le tezahür etmi!jlerdl. Bugtln ve 
1~1 kendilerine başka kisveler bu. -· --IÇE ___ ':R_D_E_:..,---.----- - - .. 
\>eıı.~· Bay Peyami Safa elbette ki kis- • DENIZR.\~1\'ıı devrolunmuş bulunan 
~111 değil, esasın taraftarıdır. NU. mfiesseselere kıymet takdir edecek olnn 
~ata dikkat etmek lutfunda bulu- komisyon dün ilk toplanlısını yap:ırak 
ta, ar, onun çarşafı ve kafesi müda- çalışma tarzını knrarlaştırmı~tır. 
""ett· ~ • UMUMİ ~IAG.\ZA'l:ırın teşkili için 
~( . ıgini söylediğimiz zaman ne de. kurulmuş olan şirketin hcyeli umumlyesi 
ll lstediğimizi anlamışlardır. Ankararla toplanmış ve ilk umumi maha· 

~a~y Peyami Sn.fa'nın eski esaslara zrının l'ılerslnrle nçılnıa:r;ınn karar ,·eril· 
kıll.i tar olduğunu yalnız o: "Yeni es. ıniştir. 
ı... ?l taze • R.\SATITANt:'de bir miknatıs dalresl-
·11 .... , ... ,, cUmlesindcn çık:ınyo- · · ı•ıı .. , li nin kurulmasına knr:ır ,·crilmıştır. > • 

~a~ ayır; bir nüans meselesinden hass:ı tayyarecilik bakımından ehemmi· 
~ 0rum.. Bay Peyami Safn topuk. yetil olnn hu kısım için tahsist ıı:rrılmış· 
~~~ 1 takırdata takırdata ytlrüyen, tır. 

ıı ~e duyurmak arzusu ile konu. • MiMARLAR cemin:tl helcdlyeyc mfi-
)ı~::ırtık edalı kızları mütereddi sa- r:ıca:ıt ederek, şehir plônının hazırlanışın· 
ıır- .... a <la şehri bi hilen miın:ırlanmmlan isti· 

l ~ nıa Yine o 1robahat'leri işliyen fadc edilme.sini istemi~tI. Bu, heleri iye 
"'~ıt!:lıların da mütereddi olduğunu t:ırnfındnn knbu1 erlilmemiştir • 
~ it 1Yor. (Derhal kaydedeyim ki • ln,\N S:.llıinşnhırıın tlo~m yıldönünıü 
~l11,..:ı'~lara da, erkeklere de mütered. müna~ehelilc 15 mnrt s:ılı günü, fr:ın ge-
l~ "'lğinı nemi konsolo~lu~u snat 10 den 12 ye ka· 
"ata yok; onlara ''terbiyesiz, pa. dnr tren kolonisini knlrnl ecle{'cktir. 

~ t'ittı ız, ~am ervah,, derneği terdh e- • YJmE13..\TAN' sarayının bulunduğu 
ı ~i~· ~u reddi kelimesinin manası. 
~ .. }ır zaman iyice kavrıyamadtm.) 
~d ~ iti Bay Peyami Safa delikan
i eta· tnbii gördüğil, nihayet ehem

"12 b' 
~l~d ~ ~~ kusur saydığı harckPtleri 

11 lt f\ gorünce bir tereddi alameti 
b 'lt~rı ıh:vor. Bu, kadına erkPğin 

te "erilemez diyen eski esasların 
~ '~llsi değil de nedir? 
> ~'ıtı t eYtlınl Safa: "Arkadaşımızın 
\l'ıı,~t1Abımıza feminist vasfını 
1~ot- ~ ttkta aldandı~nt sanıyorum,, 

· ek anlamadım. Türk inkıl~bı 

kadınla erkeği hukukan ayırmıyor; 

hatta kızlarımız::ı. verilen askerlik ders. 
leri, her tür Hl vatandaşlık vazifelerin. 
de de kadınla erkeğin bir olacağını 

bildiriyor. O ho.lc!e Türk inl•ılabı, Ti.i.rk 
Cumhuriyeti feministlerin esas meta
libini kabul etmiştir dememeğe imkan 
var mı? 

Bin bir nUa.nsa bakmayıp, bin bir 
nlians icad etmeyip dobra dobra ko
nusmak da olmaz mı? 

Nurullah ATAÇ 

sevkedilcoektir. Şehirlerimizin iman 
bakımından bu kanuna. çok ihtiyaç ha
sıl olduğu için kanunun millet mecli • 
sinde müstaceliyetle müzakeresi cihe
tine gidileceği anlaşılmaktadır. 

Bu kanun mlinasebetile, kira ihti • 
km, bina inşaatındaki insicamsızlık 

gibi mevzular üzerinde ötedenberl te. 
vali eden şikayetler tekrar ortaya a-
tılmaktadır. Belediye, ekserisi muhik 
sebeblcre istinat eden bu şik~yetlerl, 

yeni yapılan kanun dolayısiyle nazan 
itibara alınmak Uzere al!kadar ma
kamlara bildirmiştir. 

ŞikAyetlerden biri, bina. kiralan Ü• 

U?rinde, muhtelif ahval ve şeraitten 

istifade edilerek yapılan ihtfklrdır. 

Bu ihtikftr, bilhassa, merkezi muhit • 

lerde, piyasa mahaUerlnde göze çarp. 
maktadır. Ortada kira hadlerini tayin 
ve tesbit eden kanuni mevzuat olma

dığı için bu ihtikar hem kiracılar için 
zararlı olmakta, hem de memleketin 
lktısadi bUnyesini müteessir etmekte-

dir. Yeni kanunda bu mahzurun öntı
ne geçecek müeyyideler bulunacaktır, 

Diğer taraftan eski kanuna göre ge. 
birlerde, sahil yerlerde inşaat yasak. 

tır. Bilfarz Boğaziçlnde deniz kena
rında ev yaptırmak lstiyenlere mtlsa.-
ade verilmemektedir. Konulan şartla
ra göre burada ev yaptırmak istiyen. 

ler sahilden itibaren on metro geri çe. 
kilmeye ve beş metro irtifamda bina 
yapmaya mecburdurlar. Halbuki, pek 
derin olmıyan dUzlUklerden sonra ya
maçlar başlıyan bu iki sahilde bu §&

rait dahilinde bina yapmaya fmkh 
yoktur. Bundan başka, Boğaziçlnln 

bütün husust gU.zelliği yalılarmdadır. 
Şehrin yalnız bu köşesinde yalı haya-

tı yaşamak, onun zevkini sllrmek 
mümkündür. Hal böyleyken, kanunda 

mevcut bu hUkUmler yüzünden sene • 
lerdenberi Boğaziçinde imar faaliyeti 
durmuştur. 

lştttiğiınize göre, İstanbul §ehrinln 
imar planını hazırlıyan mimar Prost 
da Boğaziçinde sahilden on metro ge. 
ride bina yapmak kararına muarız bu
lunmaktadır. Yeni yapı ve yollar ka

nunu hazırlanırken, 5ehrln imarına en. 
gel olan bu gibi takyidatm da kaldı. 
rılması istenmektedir. 

kısımdaki harap binaları lstimlAk için 
lüzumu olan 15 bin Urıı temin edilmiştir. 

• \'UGOSI.A \'\'ADAN kibrit ve çakmak 
fnhlsnrının 2000 metre mlkl'ıbı kutuluk 
kereste ithnl etmesine müsnnde \•erilmi~
tir. 

• DEl.EDİ\'E tnrafından ynpılnn keşif 
neliccsindt', Beşlktaştnki Barbaros triibe
~inin nçılınası için 300 bin lirnya ihtiyaç 
oldu~u ı::örülınüş ve bu para hükumetten 
istenmiştir. 

• TÜNEL Şllll\ETI tnrafınd:ın Kara
köytlc yııptırılacnk ol:ın yeni bina için 
lıankııyn :?5 hin lir:ı ~·ntırmışlır. hllml(ık 
işine ynkınn lı:ışlanacaktır. 

• tu•OKUL muallimlerinin meslekt bil
gilerini nrltırmıık için açılmış olan muh
lclir kurslar "c knnfrr:ınslar sona ermı,. 
lir. nu sene içlnrle bu gibi lopl:ıntıtara 

ıJe,·:ım crlrn nıuollirnlerin sayısı 1750 <lir. 
• '.\t.\ARtF YEJ\lt.t Saffet Arıkan, dün 

otelde Heklörle l\fanrif mfidürünfin ziyn
rctlerin i kahul etmiştir. '.\laarif nkili şeh· 
rln•izrle bir iki gün kaldıktan sonra Anka
r:ı:r:ı rlöne{'ektir. 
• DORSA ncenlalnrı hirli~inln Ankara

ya ri rlermiş olr111~u fiç kişilik heyet i
şini bllirnıi5 ve şehrimize dönmüştnr. 

• POT.iSE hakaret t'tmek suçuyln m:ıh
kemeye ,·erilıni-:; otan Ali Yılmaz İ<iminrlc 
hlrhi 7 ı;ıün hııp!'>e ve 3 lira n~ır -para CP· 

1no:ına mahWım olmmtnr. 
• F:LEl\TllfK stnRRTt hakkında şrüm

rnk~üz ı:tellrdilli c~yıılım başka mıntaka

Jarda kullanrlıi;ından dofay1 acılmıış otan 

Başvekil 
Hukuk ilmini yayma 

kurumunda 
MU~abaka blrlncllerl

ne müki\fatlarıoı 
verdi 

Ankara, 11 (A.A.) - Bzışbak:an Ce

lal Bayar bugün Vekiller heyetiM iç· 

tlmaından ıonra Adliye Ve'JYli Şükrü 

Saracoğlu, ve kalemi mahsus müdürü 

oliduğu halde Hukuk Unıini Yayma 

Kurumunun belediyeler bankası bina

sındaki merkenne uğrayarak kurumun 

davetliler~ arasında bir saat kadar kal

mıştır. 

Başbakan Hukulç İlmini Yayma Ku

rumunun bu yıl için yüksek mektep ta

lebeleri arasında tertip ettiği ilmi mU

aabakanın mükafatlarını bizzat tevzi 

ve kazanan gençleri ,tebrik etıaiştir • 

HükQmet reisi, gençlere hitaptan 

arar.ında ilmin hayat için olduğuna ve 

Atatürkiln açtığı yeni hayatın bu ıe

kildclt> ilmt muvaffakıyetlerin gen'şlc

mesini beklediğine bilhassa ipret et· 

miştir • 
Başbakana, kurumun son yıllaırdaki 

çalışmala:ı etraflıca bildirilmiş, b~

met ve p2rtice yapılan müzaheretler

den dolayı teşekkür edilmiştir. Kurmun 

tertip ettiği ilmi müsabakanın netice

leri ıunlardır: 

• - Birinci sual: Tam kaza davala· 

riyle iptal davalan arasındaki farklar 

ve iptal davalarmm h~uld neticeler!, 

olup yedi talebe cevap vcmıiş birinci

liği Siyasal Bilgiler Okulundan Barık 

Uluğ ile RebH kazanmıgtır. 

b - ikinci ısual: ''Esas hukuk bakı

mından kanun, nizamname, meclis Jaı.. 
rarlan, kararname ve talimatnamelerin 

hukuki mahiyetleri., olup buna fda yedi 

talebe cevap vermiştir. Birlnc.:liği An· 
'k;ıra hukuk fakültesinden Hnkkı Sav· 

ran kazanm.ışh•. SiyZJlal Bilgiler Oku

lundan Mustafa Ankarun cevabı da 

takdir edilmiştir • 

c - tlçüncil sual: ''Faiz ve buna 

mUtczıllik hü~ümlerin ticaret hukuku 

bakımından tetkiki,. olup .bu &uale de 

üç talebe cevap vermiştir. Birinciliği 

Ankara hukuk fakültesinden Hasan 

Talat llgüner kazamruştır. Ayrıl. fakill

teden Mustafa Şık Simav'ın cevabı tak· 
dir edilmiştir. 

Müsab3k:dn birinciliği kazananlara 
ellişer lira mükafat verilmi§t:.r • 

~.. ,,..., ~--------------
davaya dün de devam edilecekti. Ancak 
ehli hibre raporu gelmediğinden mah
keme talik edilmiştir. 

• POSTA irlnrcsi halka bfr lcotnyhk ol· 
mnk filerc tnlimntn:ıme üzerinde değişik
lik yııpacnklır. Yeni l:ılimalname çıktık
tan sonrıı paketlerde, mektup \"e telgranar 
gibi bir ücret mukab[Jinde snhihine kııdar 
gör ilriilehllecckti r. 

• C. MERKEZ llnnlrnsı h1'5~e 'lrnetlerl 
dün ihraç kıymetini de aşmı, "e 101 lira
ya k:ıd:ır )iikselm !şiir. 

• AXKAR.\DA temaslarda bulunan J>e

nlzb:ınk umum mOdüril Yusuf Ziya Onlş 
hu ~:ıboh şehrimize gelml~tir. 

• MÜZET.ERl ziyaret edenlerden alına
cak ücret hakkında yeni hir 11\yih:ı h:ızır
Janmışlır. nazı tt'nziltılları ihtiva eden ltı

yihaya göre ba)'ram g{)nlcri müzelere gir· 
mek j.,t[yenlere daha ziynde lenzllAt ya
pılacaktır. 

• KAÇAl\ÇIJ.IK suçundan dolayı ı;Qrgiln 
ceznsına çarptırılan fakir suçluların, daha 
ziyııde i~ sah:ıları geniş vi!Ayet "e kaza 
merkezlerine gönderilmesine knrnr veril
mişlir. 

• ADI.1YF. vekaleti tarafından icra işle- ı 
rimizi ıslah için memleketimize davet o· 
lun:ın müteh~!'>IS J.eymAn, lsıanbuln 
mülc\·eccihen yola çıkmısnr. 

• Geçcn bir hafta lçind,. ı:ümrfik muha
faza tqklll'ıtı, dördil ölü on sekiz kaçakçı, 
ikirüz kırk yedi ki1o gümrük kaçnğı, bir 
kilo on gram uyuşturucu madde, olu% fiç 
bin yüz otuz bir çakmak taşı, iki tüfek, 
dört mermi, kırk iki Türk lirası, kırk bir 
kesim hayvanı ile üç kaçakçı hayvanı ele 
geçirmiş Ur. 

TAN' da 

Kemalizmin 
ekonomik 

doktrini 
SABiHA Zekeriya 11a.:ı11or ~ 

Başvekil B. CcUI Dayar, Ajans ekonomn: 
finansiye müdiirilnc \·erdiği bir nıUl!ıkatla 
Kemalizmin ekonomik doktrinin i tarif 
ederken, sosyal "ben,, ferdi "ben.,c ga
liptir. Diyor. Hu tek cümle dahi Kemaliz
min sosyal cephesini izaha kôfidir. l\e
malizm şahsi teşelıhilslcrc, nıülkt ş:ıhsi~ e
le taraftar olmakla beraber, umumi mcn
foatJcri şahst mcnfaatıcre feda etmez. Ke
malizmi, liberal demokrasilere benzeten· 
}erin hıılası buradadır. Libernlizm, de
ınokrnsl hudull:ırı içinde halka, umumt 
menfaatlere biiyük bir yer vermekle bera
ber, en büyük kuv,·etle ş:ıhsl menCnatlerl 
mOdataa edrr. On dokuzuncu asrın "Lais 
sez talre,, doktrini, doğrudan doğruya 

serbest ticarete Ye şahsi ticaretin 
hudutsuz himayesine dayanır. De,·lcıih 
ticaret yapmasına knrşı olan b!lyilk hücu
mu, sadece bu ferdi menfaatleri him:ıye 

içindir. Esas gayesi fert, mfitemmlnı sa· 
yHi cemiyettir • 

Kt'malh:m, bunun tnmnmen zıddıdır. 
Kemnffzm demokrasi hudutları içinde her. 
ferde şahst teşebbfis ve ticaret hilrriyetini 
nrir, faknt en büyük kuvvelle umumi 
menCnntlerl temin icln, ferdi teşebbüsle
rin y:ınında de,·let teşebbüsleri, de..-let 
snnnyll ~·er alır, esns sayesi içtimai "hen,. 
ynnl içtimai fert, mülcmmlm gayesi fer-
dl "ben,, ynnl lndlvldu'tlllr. Bu ikisinin 
menfııı:ıtlnl telire çnlışır. 

Ferdfyetcillk, Kemnllzmden evvel, nı:u~ 

sndiyatıınıuı, Te tçllmalyatımızn hakim 
oldu~u gibi edeblynlımızn dn hftkimdl. 
Bütnn şairler, edipler yalnız kendi şahsi 
duygulıırını, görüşlerini lfode eder, ~:ınki 
bir cemiyetin fevkinde bir fevkalhc~cı: 

ne-siller gibi, h:ılka innıeyf, halkla aJ1ıka4 

dor olmayı bir kOçükJ!lk sayarlardı. Eski 
ediplerin fçinrle içtimai "ben.,e ehemmi· 
yet verenleri yok de~iJdl, fokal edebiyatıtı 
esast, bu ferdi "ben,, edcbiyntıno da:rıı• 
nırdı. Bug(lnkil nesil, Kemalizmden mill• 
hem ol3rak 3·enl yazılarda ferdi "ben,. 
den ziyade, içtimnl "ben,,e ehemmiyet 
Yeriyorlar. Bu lckAmfilü de, lkfüııdl bün
yt-mizdekf lekAmOIOn tabi! bir nelicesi o
Jıır:ık Kemalizmin esnslarında nranıak ıa
:r.ım. Kcımıllzml mevcut lktisnclt, içtimai 
sistemlerden ayıran hususiycllcrden biri 
de budur. Kuvvetli fertler kuvvetli cemi
yet yapar derler. Biraz doğnı, fnknt kuv
velli cemiyetler, kuvvetli tcrtler, ku"'enr 
şah!'ih·r.tler doğurur, bu d:ıhn doğrudur. 

Kemalizm, kuv •lll cemiyetin içinde l:uv• 
vem fertler yaratmayı istlhd:ıf ediyor. 

CUMHURI YET' de 

Bir devlet 
intihar mı ediyor ? 

A VUSTURYA meselesinin olrdiği saf.• 
ha nıalilm: Hlller • Şuşnio muldka

tından ıonra Avustuı:ua başııcklli Şuşnig, 
hakiki bir vatanperverlik oöstercre.k şaya
nı hayret bir tccellütle Alman laleblcrine 
karşı koydu. Alman taleplr.rinden pek a.:ı. 
bu arada kabineye na:ilcrden bir dahiliye, 
na:ırı qclirilmesl kabul edildi. Na:.iler, 
Avusturyada halkın r.eulne müracaat cdl• 
lerek memleketin Almanyayo tllllıakı Jıak
kında fikir danışılma:unı da istiyorlardı. 
Şuşnig, hakl/.;f Avuslııryalıların lstlkldl 
aşklarını hlldi{Jl için bunda esas itibarile 
mah:ur görmemekteydi. Fakat na:ilerln 
mua:;am bir propaganda ile halkı kan· 
dırmatarı ilılimrrllnl diişl1ncrck rcyiam 
kar.arını pt.I: ani bir şekilde ildn elli ve 
bu ildnta re11iam oünll arasında lıüyük 

bir :::aman /arkı olmamasına dikkat oös
trrdl. Re.ulamın bu ıckilde olması tabfa
fllc Almanlann işine oelmluordu. nu se
beble hôdlseler bundan ıonra yıldırım 

hı:ıyla ecre.yan cttl. Olantarı blliyorsunu:. 
Cumhuriucltc Nadir Nadi işle bu va.:l

yette kabahati Aımslurua başvckiH Şızşnl
ğc yüklemektedir: tıpkı kur.l ve ku:u hl
k6.yesinde olduğu oibll 

'Nadir ]\'adi diyor ld: 
"lklidar mevkiine geldl~i gündenberl 

Anşlus kabusile Asnbı bozulan Avusturyıı 
başvekili, Hltlerin ötedenheri ısrarın ta
lep ettiği plebfsill yapmakla vnziyeli dll
zelteccğl zehabına k:ıpılmıştır. Fnkat plc· 
bi~lt tnrihinln pek ani olarak seçilmesı 

yirmi dört yaşından küçük ,·ııtanrl:ışların 
reye iştirak eıtlrllmcmesi, memleket h:ıl
kmdon çoğunun vatanseverler cephesin
de yan mecburi kayını bulunmnsı Nnzl· 
lcrin kazanma lhlimnlferini nznltmakta ,.e 
Alman hükOmelini şiddetll davnınmalla 
mecbur etmektedir. 

Hitler, plebisitin tehir cdflmeslnJ isti
yor. Avusluryndakl Nazilere mfistenkif 
knJmalan için emir vermek, hudullara 
takTİye kılaJan SÖndennek hep bu ı::ayeye 
matuftur' Maamafih !'On dnklknda )'eni 
bir hAdise çıkmadılh ıatdirde Şuşnisin 
karanndan .tönecelllni tnbmln etmek 
~tilr. 



Gayri mübadillere 
haziranda 

tevziat yapılacak 
Bu hususta ve bonoları 
kıymetlendirmek üzere 

Ankarada bir proje hazırlanıyor 
Senelerden.beri bir tUrltl tasfiyesi dır. Bu itibarla, gayrimUbadillerin bu 

bitmiyen gayrimübadiller i§inin 938 husustaki dileklerini tekrarlamak tıze
aenesl içinde kat'l surette halli hü~- re önümüzdeki günler içinde Ankara
metin karan icabındandn-. Bunun için ya bir gayrimübadiller heyeti gitmesi 
maliye veklleti, gayrimübadiller tak. muhtemeldir. Bununla beraber, ge. 
diri kıymet komisyonuna yeni bazı çenk! gayrimübadlller kongresinde 

nAnt:ft - 'Alttam Poltnl 12 MART-Hll 

~· ft ~- Biltia l•t.alNI hana ... 

SAKARYA sinemasına Bugün 
K
0:::!11ve Shlrley Temple'in ~::n11::'!f~:-

vıcToR Mc. LAOLEN'ln yUzlarce llgUran ile çavlrdlil 
·' Rudyard Kjpliq eserinden ..,. lamemell Hincliatancla seçım 

N A Z A R B O N C U G U filmini blkclir nmrlarile ..,.eu.c..w; --· Herbt için bir filmdir. Çocuk'•ra haeuai fiyatlar. 

iPEK sinemasında KAHKAHA Haftası 
Dünyanın en büyük komikleri bl'fl karırya 

2 Büyük Türkçe kom~dl fllml birden 
1 - Lorel - Hardı Faka Basmaz 

(Tllr'Jr&e ıözlU) 

2 - Oç Ahbap Çavuşlar 
(Türkçe sözlü dır.yanılmaz derecede süliin~lii, taklltli bmedt) emirler vermiştir. kendilerine vazife ve salihiyet veril- ! 

Şimdiye kadar, yapılan tasfiyeye miş olan gayrimübadil mebuslar, An. •••••• 
göre, mevcut fira.rt emlakini satışa karada toplu bir halde, gayrimübadil- ~==----------------Görd---ü-iun-.. -üz-fi-lml_eruı_·_en_f_e_Yb_li_des_im_"_e1_ö_riin_üz __________ _ 

DiKKAT: Fiyatlarda mm ycktur. Buciin saat 1 de talebe matinıed 

gtkaran komisyon, yeni karara göre, tere ait işleri takip etmektedirler. Bu • TCRK 
istiklal 

sinemasında hentlz itfa edilmemiş olan bonolann itibarla, gayrimübadiller cemiyeti ida
llıymetlendirilmesi için satıg miktan- re heyeti ancak lUzum görillürse An
m arttıracağı gibi, satışlara karşı ala- karaya gidecektir. 

b ve rağbeti arttırmak makaa.diyle _M_a_c_a_r_a=s-ta_n_d_a_ 
eml!kin kıymet ve cinslerini yeni bir 
taanife tabi tutacaktn-. Komisyon her TO r k 
~ada, muhtelif kıymetlerde em. 

mDcahltlerloln 
mezar taşları bolundu 

Buda peşte, 11 (A. A.) - Macar A. 
jansı bildiriyor: 

Uki eatıeıı çıkaracaktır. Bu suretle ko. 
!misyon arttırmalarma i§tlrak edenler 
:toğalacak, mallar daha iyi fiatla satı
il&cak ve daha çok bono itfa edilmlf o. 
lacaktır. 

Diğer ta.raftan Ankaradan allka
i!arlara gelen malftmata göre, maliye 
yekAleti geri kalan yilzde 45 lstihka-

la dağıtmak ve bonolan laymetlendir. 
mek il7.ere yeni bir proje hazırlamak. 

tadır. Bu projenin kısa bir mUddet 
JS&rfmda meclise sevkedileceği umul
maktadır. Çllrıkil, evvelce, vaadedil. 
mlı olduğuna göre, gayrlmUbadillere, 
938 haziranmdan evvel yeni tevziat 

japılmuı mukarrerdir. Bu tevzfatm 
ne suretle yapılacağı hentıa malQm 

Defi1dlr. Maliye veklletlııde &Wcadar 
heyet bu nokta berinde çal'l"'a'kta • 

ısoanyada 

Frankocular 
Uerliyor 

falmnlly a - Barselona 
arasında irtibatın 

kesilmesi 
tehlikesi var 

Barselona, 11 (A.A.) - Killl mil· 
llaıaa nezareti tebliğ ediyor: 

,.Şarkta Frankoculann taarruzu de
~eylemektedir. Munieaa Puebla de 
llborbon, Kortes de Araeon ce Ermi· 
b. de Sangregorioyu tahliyeye mecbur 
i>lduk. Mukatil taarruza geçtik ve bir 
sotu ttalyan olmak üzere mWm mik
\uda esir eJde ettik.., 

Fraakocuların tebUjl 
l'eruel, 11 (A.A.) - Teruel cephe

aiııdeki Frankocu radyo, apj.ıdaki ~ 
Uii vermiıtir: 

.. _ Fr~ocu latalamı taamııu, bll· 
tnıı cephede ileri hareketlerle devam 
etmektedir. ileri hareket o derece aeri 

vo hükQm~ 1ataJann ıeri çekilip o 
~erece aceledir ki Jatalanmızın dUt

man ile rabıtayı idame ettirmesi hemen 
hemen mümkün olmamaktadır. Diit
man millıim miktarda ailih ve cephane 
lmümııtır. 

Kıtalanmızdan bir çoğu gizlenmeğe 
hacet görmeden ayaKıta ilerlemekte ve 
muharebe meydam, bir taarruzdan zi. 
yade bir manevra manzarası arzeyle-

mektedir. Cenup bölgesinde biltün köp

rWer tahrip edilmit ise ide bunlar pek 
;abuk bir surette tamir olun.muıtur. 

Franeada verilen ma1t\mat 
Paris, 11 (A.A.) - Havasın bildirdi

gine göre, rtdikal - ao1yalıiat partisi 

grupunun toplantmnda milli müdafaa 

bakanı Daladye, Franko kuvvetlerinin 
Saragosda geniı bir cephe üzeıin!de 

hükQmetçi kuvvetlerin mevzilerini y•· 
di~larmı ve bpanyanm ıark sahiline 

doğru ilerlediklerini ıöylemi§tir. Va
Jinıiya ile Barıelona.~ i,ôibat 

· ndactır. r 

1934 denberi Estergom•da, Dr,. A:4-
tuan Leopold'un nezareti altında yapı. 
lan kazılar esnasında kalenin TUrkle
rin lggall altında bulunduğu zamanla
ra alt birçok Tilrk mezartqlan bulun. 
muttur. 
nıtergom, malihn olduğu tızere, 1543 

den 1595 e ve bilfilıare 1605 den 1683 
e kadar Türklerin elinde bulunmuştu. 
Kalenin şark tarafında bulunan Tllrk 
mezarlı~, aonradan vuku& gelen bir. 
çok deği§iklik ve yapılan inşaat 11ebe
blnden kaybolmqtu. Bu sefer meydL 
na çıkanlan TUrk mezar ta.elan, sırf 
bunun için ayrılan husus! bir arsaya 
muntazam bir surette dfkilm!ftfr. Ma
carlar bu mezar tqlannı yeniden htır
metle clllanek ~ btlylk eecaat 
Te harbculuk g&stermıı olan eski mu. 
huımlarma karşı duyduktan yllksek 
eaygı hislerini bir kere daha isbat et. 
mlşlerdir. 

Hayırlı müşteri 
Galata Okçumuaa caddesinde ... tçi

lik yapan Andorun dükkiruna, Pavlo 
isminde lüiıi gelmiı ve saat almak 
bahanesiyle bir tane altın kol saati çal
mııtır. Hınızlıinı biraz ıonra farkına 
varan Audor hemen polise bqvurmuı 
ve auçlu yabJımrak. saat sahibine ia
de edilmi1tlr, 

DIŞARDAı 
• Berlinde Tflrlı:lye bfl)'ftk elcisi Hamdi 

Arpal. nfaltaUnde bOy{lk elclllk memur
Janndan bir çotu lle birlikte Von Şirabtın 
daveti flserine dlln Berlin gençlik teşkill
h direktörlüğü servislerini gezmiştir. Von 
Şlrah, TOrJı: ıenclliUnden bir heyetin bu 
sene Almanyayı ılyaret etmesi ümidini 
izhar eylemiştir. 

• Almanyanı:ı ilk reisicumhuru Ebertin 
ıellnl bayan Ebert Berlinde havaıazı ile 
dolmuş ban) o odasında ölü olarak bu
lunmuştur. Kocası sabık Telsicumhurun 
büynk ojlu Fritz Ebert birkaç zamandan
beri işsizdir. 

• R~yter ajansının öğrendiğine göre 
Londr:ıda İngiliz • İrlanda müzakereleri 
milşkül bir snOıaya ılrdllinden Jrlnnda 
heyeti murahhnsası zannedildlllnden da
Jıa erken Jrlandaya dönecektir. Dominl
cnlar nazırı Makdonald,diln akşam İrlanda 
başveklllnl otelinde zi:raret ederek sol\ 
bir te,ebbOste daha bulunmuştur. 

• llltlerln Romaya yapacağı ziyaretin 
tehir edllecdlne dair çıkan şayialar Bu
linde salaAhh·ettar mahafilce katı olarak 
tekzip olunmaktadır. 

• JJondrada re.~mcn blJdirildiAlne ı:ıöre 
ba,vekil Cemberlayn. Lord Vlnterdonu 
kabineye glrme~e davet etmiştir. Vinter
don. hava si)·ast müsteşnrlıjına ıelmek

tedir. 
• Alman iş cephesi şefi doktor IJey, ha

len Alman bankalarında çalışmakta olan 
b:m yahudi memur ve milııtahdemlerin 
pek yakında vazifelerine nihayet vcrile
ce#inl bildirmiştir. 

• Deyli Ekspresin verdilU bir habere 
Rlire. fngillere ile ltalya arasında yeni bir 
klirlnı anlıışması yapılmıştır. Bu anlaş
manın :vnJmz re"men lmzıı"ı kaJmıetır. 

• Delc;lkanın Jlomaya '1talya kralı ve 
Ralıe' imparatoru,, ne:r:dlne elçi tayinini 

etmektedir. 

Adliye sarayı 
inşaata haziranda 

başlanacak 
Yerine adliye sarayı yapılacak olan 

Sultanahmette Atmeydanmdaki Istan
bul umumi hapishanesinin tahllyeai i§i 

ikmal edilmek tu.eredir. Hapfahanede. 
ki ağırcezaWar civar hapishanelere 

nakledUmiftir. Hafif cenlılar ise tim· 
dilik İstanbul tevkifhanesinde vücuda 

getirilen pavyonlara na.kledilecekler • 
<lir. 

Umuml hapl.lhane btnumm yJkı1. 
mBSJ iline nisaı:ıda bqlanacaktır. Bu 

muazzam binanm yıkılması itinin an
cak 22959 liraya kabil ola.bileceği he
sap edilmiotir. Biııanm yıkılması pa
a.rtesi gUnll defterdarlıkta milli em. 
lak müdürlüğilnde !hale olunacaktır. 

Adliye sarayının kurulacağı saha • 
da, bir ta.raftan Atmeydanı, diğer ta
raftan da Divanyoluna bakan emllk 
ve arsaların istimlW itine de gene 
bu ay içinde ba.şlanacaktll'. Esuen da. 
ha evvel bu binalara kıymet konulmuş 
ve ger k mUlk sahiplerine, gerekse 
mtlstecirlere tebligatta bulunulmu§tu. 
Bundan dolayı binaların tahllyttsi ko
lay ve süratlc olabilecektir. 

Gerek binaların, gerekse hapishane. 
nm yıkılması itinin iki ay kadar eil. 
~ği hesap edilmlg ve adliye sara -
ymm inşasına haziran ortalanndn 
başlanması takarrür etml§tir. Kıta 
kadar saraym esas kısmılan inga o • 
luıımuş bulunacaktır. 

Fedaileri 
(Fraıwzc:a) 

Willi Birpl • Victor Stal • Hanai Knotek • Ursula CreWe, 
Atk - Müzik - Heyecan - Harp - lbtlW 

~,. ..w.atıai - Müzik w nln aı.mleri, menklı atk ~ , 
iabDdada kartı açalaa ihtiW, Wnlerce kitllik ordalama ittinık ettiii 

i•tildal mücadeleai - Herkai alakadar eden muzum film. 

Matim ... ı ele ... ------~ 

Bugün M E LE K'te 
Amerikaam MnpD -a.adesi 

JEAN HARLOV 
CARY·GRA'Nf 
FRANCHOf TON' 

tuafmcllın ...n. - laftlte ,arstdan 

Sırzy Aşk. Heyecatl 

gOzeu~: fllrnl 
····- AYRICA: Pramount dünya havaidı:.aled ·----- HER AKŞAM 

ÇAGLA YAN' da 
~~ .. AMiRA CEMAL 

tanfmdan yeni mnslu ve yeni pıtalar. AYRICA: 

M U A L L A ve arkadaşları 
NAZARI DlKKATEı 13 mart pazar günü saat 2,30 da maruf 

un' atklrlann iftirakile mevsimin en parlak 

ÇAYLI MUSiKI MCJSAMERESI -· Arap r&lıtıalan, milU Zeybek oyunlan ve &aire. Tel 40335 

Okyanustaki 
adalar 

lnglltere, Amerlkaya 

Garip bir ihtilaf v.,~!!n~?~:A.~~r!~ilrteld 
Çıktı Kanton ve Enderburi adalarının Ame

rika Birletik Devletleri tarafından it-

Memurin 
kanunu 

Tekili muhtelit bit 
encUmen tarafınd• 

tetkik edilecek 

8e1ed1 ye Ve J I m 8 O galini protesto eden İngiliz notaa, dUn 
idaresi gece ceç vakit Amerika hariciye nen

retine tevdi oJunmuıtur • 
8Dl&şamıyorlar Hariciye nazın Hull, guetecilerln 

İstanbul belediyesile liman idaresi bu mesele baklandaki suallerine ıu 
arasında Galata nhtimI tu.erinde yapı- cevabı vermiıtir: 

lan bir binadan dolayı ihtilaf çıkm11- "- İngiliz notzıısı, ,alım, lnciltere-
tn-. nin bu adalar Unrinde19 hukuk bah -

Liman idaresi Galata nhtımmı ta. sinde ihtiru kayıtlan koymakta oldu-
mir ettirirken belediye müracaatla bu. ğunu bildirmektedir. ,. 
rada otomobıllerin durması için rıh

tımdan on otomobillik ve bir buçuk 
metro geni§llğinde bir yer iıtemi§tir. 
Liman da müracaati kabul ederek bu 
yeri ayırmak için kÖ§edeki gUmriik 
muhafaza kulUbesini yıkmış ve bekle. 
me yerinin sonunda yeni bir kltlbe in
şasına başlamıştır. Fakat belediye 
klUbenin duvarları ortaya çıkınca in • 
patı durdurmuştur. Buna eebeb ola • 
rak mUsaadesiz bina inpsı ve yol yapı 
kanunu mucibince bu binanın on met. 
re daha geride yaptmlması lüzumu 
gösterilmektedir. 

Halbuki liman da bu in§&ab, bele· 
diyeye yer verebilmek için. yaptığmJ, 
arı metre geriainln ise denizin cırtul 

Vankes.elllk 
Şi1liden son tramvay durü yerinde 

340 numarada oturan Oıkan, potlae 
müracaat edere'Jıı İstiklil cıııddeainde. 
tramvayla giderken göne tanıyabile

ceği bir kadın tarafmdan çantaamm a
çılarak 23 lianının çahndılmı .ayte
mit, ve baa bir zaman ıonra ıuçlu 

yankesici Muzaffer yakalaıurak mah
kemeye verilmiıtir. 

Ankara 11 (Huausl) - BO,.. 
Meclisi buglln Fikret Sılayıo ba~ ~ 
da toplandı. Buıiinkll toplantıda ,,_. 

yelerln mezuniyetlerine alt rtyatet 
teskeresi okundu. Bundan sonr9t 
rln kanunu hakkındaki teklifin 111 
bir encilmen tarafından tetkiki ıcl' 
biliye veklletlnce verilen mad>a._ 
edtldl. Bunu, demlryollan ile etfS 
yatına alt beynelmilel mukaveleıılD 
kine dair kanun llylbasıoın ID 
takip ettL Neticede, Refik Joce ( 
kanun lbihasının ıelecelı: toplaD~ 
dar tehiri ile meselenin esaslı bit 
tabi tutulmasını istedi ve bir de 
verdi. Takrir reye konularak 1ra1>ol 
ve tetkik edilmek nıere teıkilAb _...t 
encflmenlne verildi. Meclis poarı--
nn toplanacaktır. 



~DEJlfN TARlHl TEFRİKASI: 22 Yazanı 
A. Cim 

Veıılknlan veren: Donanma Komodorluğu Ba~kdtlbl Binba,ı lbsan 

~OJ~e1tte[Q>aı'lC lbnırcıen bDıre bHır şey 
S~yOD'17<emegJDa TabYır, ftstelkOeırBınn 

s\Yı\faıırnye söyDemekte 
it ır ddlbJıt e lyordu 

ıratzıpederi söze karı~h: 1 Kabull beyin kardeşi olma.kla gilnalıa 
~Canım, ŞUkril bey, sen git içerde mı girdi? .. Kabult bey hain değildir .. 
!eııı guı ol. Bu yanlış anlamıştır. Ge • Farı.edelim. ki, hain olsa, iki ko.rdeş-

b er seni değil, beni istiyorlar. ten birinin kötülilğil neden ötekine de 
l CUlıatıa kainpeder "seni istiyorlar, bulaşıyormuş? .. Size bu mesele hak • 
uen.ı . ı· !ark 18 ıy~o.r,, mUnaka.şasını uzatır- kında ilk ve son sözüm şu! Bu iki za. 
~ en, kapı bir defo. daha caiındı. Dı- bit de bence çok kıymetli, çok muhte.. 
~da beklem~kten usanan Osman ça- rem arkadaşlardır. Şimdi sizden deı- .. 
~U~apıyı bırv dC:a ~aha çalmıetı. hal fikir deği§tirmenizi, silfilı ,.e cep
Osın bey, aşa.gıya mdi, kapıyı açınca haneleri yerine götUrUp koymanızı 

an çavuşla karşılaştı, ona sordu: kaptanınız, yani babanız sıfatiyle is-
8tın'; ~e var 0.lIIlan çaVU§, ne istiyor. tiyorum. .• Yoksa! .• 

· Mutettebat arasında bir mınltı pey. 
~ - Bey b3.ba., sağhğnu isteriz. Yal. da olmuştu. Süvari, merdivenin bir ba. 
~ biraz gemiye teşrif etmeni rica e- sam.ağını iııdi. Arkasında tuttuğu sağ 

0
tuz?.. elini pantalonunun arka cebine ata • 

..,~IUtru kaptan tereddild etmeden ce- rak tabancasını çekti ve devam etti: 
Verdi: - Yoksa, şu sillhla, kendi elimle 

ti - Peki geliyorum, biraz bekleyin, oophanelfği at;ecılf yeceğim ! Doğru ora-
~neYiın ... So ya gidiyorum. Hep beraber havaya u-

lıltıa llra tekrar yukarı çıktı, sabırsız- çacağız. .. Haydi ha.kalım, beni bundan 
bekliyen ka:mpederine: menetmek için içinizden kaç babayiğit 

~ Gelenler benim askerlerim, dedi, çıkacak. Pe§im sıra. cephaneliğe ine -
gernıye davet ediyorlar! cek? ••• 

' Gidecek misin? 

~~ '1'abli gideceğim!. •• Zaten merak 
~t d~yordum.. Herhalde bir fevka. 
btr eıııt Vardır. Maamafih emin olun 
tltt~?li~e mevzubahs değildir. Denim 
~ &"illıi hastaya duyurmayın! 
'l1 ı:.ı llef erlerle be.ra.bcr gemiye gitti. 
r:~e<>Zda efrad tabur olmuş, süvariyi 
~~1Yorlardı. SU·:ari ynnla.rma. gelir 
"lleı.;_ 

~ lıterhaba çocttklar! .• 
\'f:ı-d·di, Asker!er bir a{;'Izdan cevab 

ııer: 

'~erbaba bey baba, sağ ol! 

~~ lıant çağırmışsmız, geldim! Ne 
" 02'sunuz? l.t ..• 

~Üret!ebnt birdenbire bir ııey söyll. 
'O~let<il Tnbur, isteklerini sü,·arlye 
~r.}ft~ek!-6 tereddUd ediyordu. Şilkril 
~ bır daha tekrar etti: 

'()~ l3eni istemişsiniz. Geldim i§te; 
l:'a ~nize ne istiyorsunuz? 

b'llrdan iki nefer "lktı • ...... ~ . 
baı OtıSenin sağlığım istiyoruz bey ba. 
~ ~ dan sonra ikincimiz Ahmet bey
b.t ı:ıksıbaşı Hidayet beyi bize verme-

~· }'oruzı 
>~\'ati l>UyUk bir itidnlle konuf111 • 
-·ı;ıu: 

: Onıan ne yapacak....cqruz? 
...._ ~1.alandıracağız! 

~bebt ...... . 
~~ta. liidayet bey vatan haini Kabuli 
' tıın kardeşidir. Onun için. Ahmet 
~ telince, bize her zaman küfre -

~~~hı, inıan, ana, a\Tat aöğerdi. 
'c ~ndan bu kUfilrlcrin hesabmı 

agııı a· . 
~~arı, Bol elini göğsUne koymuş, 
t~nin iki yakası arasına yerleş -
' , sağ elini de arkasında bulun. 
)~or, Çatık yUzUnde mana.la.san bir 

~~ b ~ Sok ciddi, askerce bir poz al. 
~Uhınuyordu. Neferlerin bu söz.. 

~l'dı, :~ddeUendiği hallerinden bel -
t.,..,.... • en- ndmılarla tabur olan ne -
t.~Uı ~ 
~~ ttı 0nUnden yUı1ldU; cephaneliğe 
~!ithe~l'divenın başına. geldi. Durdu. 
~ b:ı:ı-1 Canlandıran bir ahenkle 

~1 .. .:1 •• 

...... """"· 
~~Ot~~nıki Alimet bey size kilfre
)~~ u, b\lrada ben varken, süvari 
ıı~ e~e~ ~eden şimdiye kadar 5ikL 
'q? ~nız? Neden ses çıkarmadı. 
~ dU unuz, durdunuz da bunu bu. 
~Mth~Up bana söylUyor, benden 
"'l().~l acak bir teklifte bulunuyor-

' • ı 
h ...... ltı • 
~iti~ datet beye gelince, hepimizin 
~~ ~; ~Uriist, çok namuslu, ka -

e ın.cttmiyen hir adamdır o: 

Sözü burada liesen ŞUkrll kaptan, 
merdivenleri inmeye başladr ... Bu sı • 
rada taburdan çıkıp mürettebatın is. 
teğinl sUva.rlye haber veren iki nefer 
seslendiler: 

- Dur bey be.bat.. Vaz geçtik! Ar. 
Jiadaşlar silah ve cephaneyi yerine bı
rakacaklar!,.. Affet bizi! .• 

ŞükrU kaptan tlçilncü basamakta 
durdu. Neferler seri adımlarla cepha
neliğe koştular, sila.blnrım, fişeklikle-

rini yerli yerine bıraktılar. Sonra tek. 
rar güverteye çıktılar, dizildiler. Hep 
birden süvariye rica ettilre: 

- Affet bizi bey baba!... Cahillik 
ettik! .. Bir daha yapmayız!.. 

Şilkrü kaptan ayni ciddi tavırla mu. 
ka.bele etti: 

- Siz, vatan hizmetinde bulunan 
yeğitlersiniz. .. Sizi bu sefer aff ediyo • 

nım. Fakat unutmayın ki, yaptığınız 
§CY en bllyük suçtur. Bir defa için ca
hilllğinize veriyorum. Hayjil bakalım, 
yataklarınıza marn! ' 

Mürettebat: 

- Sağ ol bey baba! 
Diye bağırdılar, ve sUrntle lioğuşla

rma., yataklarına çekildiler. Bee daki
ka sonra gemide mutad sUktin inde e. 
dilmiş; vazife başındaki nöbetçilerden 
başka uyanık kimse kalmanu§tr. Şük
rii bey o geceyi gemide geçirecekti. 
SUvari kamarasına çıktı, Hüsnil efen.. 
diyle g5rUşUp vak'a hakkında. tnfsi -
l~t aldı. MUl!zimin arkadaşlarına ha • 
ber göndermesine memnun oldu, teşek
kUr etti. HUsnil efendi yanından çık. 
tıkbı.n sonra oturdu, vakayı rapor et. 
ti; ertesi sabah nezarete gönderdi. 

Ta.,ozdaki isyan vakası bu kadarla 
kaldı; sUvariııin bUyUk bir soğukkan. 

lılikla efradı vazi!ey~ davet ediei tam 
netice vcrmie, onları vazifeleri baaına 
iade etmi3ti. 31 Marttan tA Hareket 
ordusunun lstanbulu i8gal tarihi ota.n 
11 nisan 1325 cuma gilnUne kadar aa 
gemide başka bir vakıı. değil, (çıt) bile 
olmadı ... 12 nisan pazar günil 1stan • 
bulda idarei örfiye ilan edilmiı,,, biri 
nizamiye krt'alarmın suçlularını, diğe
ri bahriye asilerinin muhakemelerini 
yapmak üzere iki divanıharp teşekkül 
etmi§tl. 

Divanhanede kurulan ve İstanbul li
man kumandam miralay Çerkes Sami 
beyin riyaset ettiği divanıharp vazi. 
feye başlamıştı. Divanhanenin karşı. 

sındakl caddede dar ağaçları kurul. 
muştu. Her gün 8-10 kişi idam edi
liyor, fisfler yaptıklarının hesabını 

canlar!}· la. QclIDr_orlardı. 

{Deoomt t1ar), 

Günün meselesi 

s 

1 giliz - alyan 
• •• el • gor ş rı 

ır a .. k 
• alaka ır 

u an ırıyor 
Paris gazetelerl, ''Mısırda halkın 

büyük bir cndi§e içinde hadiselerin in. ı.q!IJf'll', 
kişaf ını takip etmekte olduğunu, yaz.. 
maktadır. Bu gazetelere göre, bilhas
sa, İtalya hükfunetlnin Süveyş kana· 
lmı kontrol etmek arzusunda ısrar et. 
mekte olduğundan b:ı.lısedilmesi halkm 
heyecanım arttırmı§br. ltaı;vnn ve !n
giliz sefirlerinin Mısır başvekilini ziya
ret edip bu mesele etraf mda ayn ayn 
tem.inat vermiş olmaları dahi bu he
yecanı teskin edememiştir. 

Mısırlılar, Trablusgo.rb _ :Mısır hu
dudunda İtalyanın 100.000 asker bu -
lundurmakta olmasını ve bu günlerde 
İtalyanın Trablusgarpta yeni bir ko • 
lordu te.skil etmeye hazırlanmasmı 

kat'iyyen "hayra a18.met'1 suretinde 
tefsir edememektedirler. HcnUz mllll 
mUdaf aa.smı tam mnnasiyle hazırlıya
mamış olan Mısır, y:ı.nıbaşm.da böyle 
bir kuvvetin bulunmasından cidden te. 
laş etmektedir. 

Filvaki Nil vadisinde lnglliz ve Mı
sır erkfuııharbiyeleri tarafından mtlş

terek bir müdafaa plaru hazırlanınrş 
bulunuyorsa da, bu bUyUk İtalyan kuv
veti karşısındaki lngiliz • Mısır kuv
vetleri gayet zayıftır. Burada ancak 
18.000 İngiliz ve birkac bin Mısırlıdan 
mUrckkep bir müdafaa. kuvveti mev -
cuttur. İngtllzler birdenbire bUyük bir 

Şikayetler, temennil~ 

Mısır ordusunda 

ordu teşTdI etmek imkllnsızlığı karşı- ı 
amda Mmırm ho.va kuvvetlerini yük
seltmek ta.rafına. gitmişlerdir. Trnb. 
lustakl ltalyan kuvvetlerine kıır§ı Mı
sırın ve kanalın em.niyeti §imdilik sa
dece hava kuvvetlerine tevdi~ 
gibidir. 

Vaziyetin bu tehlikesini hissetmiş 

bulunan Mısır da İtalyan - İngiliz ko. 
nuşma.lanndan, biltün Akdeniz devlet
lerinln memnun edecek milspet bir ne. 
tice elde edilmesine dlSrt gözle intizar 
edilmektcllr. İtalya. ile İngiltere ve 
Fransa arasındaki son ihtilfi.flan Mı
sır bUyUk bir heyecanla takip etmiştir. 
1935 yılmm son aylarında Nil vadisi 
alela.cele tahkim edilmiş ve lskenderi
yeden Ho.beş hududuna kadar uzayan 
saha karadan, havadan ve denizden 
muazzam bir mUstahkcm mevki halL 
ne sokulmu§tu. Habeşistandaki harbin 
bitmesi Mısır ve Sudan tlzerindeki t. 

Bu hi se senetleri ne olaca ? • 
Bir şirket ki on beş senedeoberi ne 

yaptığı belli değ l ! 
Sanyerde, Ima.m sokağında 11 nu • 

marada oturan okuyucularımızdan 

mütekait kaptan bay Halid dün mntba.. 
a.mız.a gelerek 5öylc bir meseleden bas
setti: 

"Bundan on beş sene kadar evvel 
(Türkiye milli ithaUlt ve ihracat ano
nim şirketi) adıyla ve (Tmavaş) ıil -
muziyle bir şirlı:et kurulmuştu. Nizam
namesi heyeti vekilenin 18 eyltll 1338 
tarihli tophı.ntısmda tasdik edilen bu 
şirket bir milyon lira sermayeli idi ve 
sermayesi birer ,~e yirmişer lir::ı.lık 

hisse senetlerine inhisar ediyordu. 20 
liralık hisselerden bir ta.ne alan mlies. 
sis hukukuna sahip oluyordu. Merkezi 
Ankara.da olan bu şirket, teşekkUlilnUn 
ertesi sene hissedarlarına bir mlkto.r 
temettü verdi. Onda.n sonra hiçbir ses 
ve sada çıkm~I Birkaç sene evvel 
mektupla müracaat ettim. tdnre heye
tinin tasfiy~ edildiği, in.sallalı işlerin 

dUzeleceği gibi garib ve sudan birta. 
kım cevablar aldım. Halbuki şirketin 
her ocne hissedarları toplaması yani 
he)eti umumiye to,Plantısı yapması, 

temettü dn.ğıtm.ası ve hissedarlara he
sap vermesi icab etmez mi? Anlaşılı. 
yor ki, benim gibi birçok vatan~la • 
rm bu şirketin hisse senetlerini almak 
için verdikleri para uçup gitti. Fakat 
bari bunu sarahaten anlMa.k da eli • 
mizdeki hisse senetlerin1 yırtıp atsnk 
ve onlar her gözUmUze iliştikçe bize al. 
datılmış olmanın azabını yeni baatan 

- çcktirmese. .. 

Bu kabil şiketlerin kontrolu ile alfı
kadar olan makam acaba §imdiye ka. 
dar bu şirkete heyeti umum.iye toplan-

tıla.n gibi kanuni Yccaibi neden ha.tir. 
latmo.mı§, nimmnnmcsini tatbik et • 

mesi 18.zungeldiğinl ihtar etmemi~. 
Bu kabil Mdiseler memlekette yeni bir 

takını 5irket teşebbüslerine ve teşek -
kililere karşı emniyet ve itimadı balta 
lamaz mı? 

Bu i§ln tetkik edilerek §irket hisse
darlarına vaziyetin blldirilmesl için a. 
lakadar makamın nazarı dikkatini çek
menizi rica ediyorum.,, 

• • • 
Okuyucumuz, bu şirketin hissedar. 

!arından olduğunu elindeki hisse se. 
netlerlyle ispat etmektedir. Yine bu 
hisse senetleri Uzeriııde 15 seneden beri 
verilecek temettü mukabilinde koparı
lıp alınması iktızo. eden kuponlar oL 

duğu gibi durmaktadır.1.ktroat vekfile
tinfn bu hususta tetldkat yapt:Irarak 

şirket hissedarlarını bu milşkill vazi. 
yetten kurt.armnsı ve tenvir etmesi Ui
znndır. 

Gece şl Ocret lerl 
Beykoz fabrikası işçilerinden olup 

gazetcmire mektup gönderen okuyucu. 
~ 

muza: 
Gece işi ve Ucrctl"r hakkındaki di. 

leğinizi İstanbul iş bürosuna bildiri -
niz. Kanunen haklıysanız V&ZiY.Ct au. 
r.eltilir. 

'hecin.sil var lar.r. 

talyan tehdidini asla aza.lfmıs olmadı. 
ltalyo. Tana. gölü civarında, yani Ni
lin kaynağında. ve Trablusta bUyUk bir 
kuvvet tah§id ettikten son.ra Habeş 

hıristlyanlarmm Mısır kıbtt patrikli. 
ğine olun bin yıllık bağlılıklarını kes
miş ve birdenbire islfun dininin mlida· 
fii ta.vrmı ta.kma.ra.k Filistin, Mısır, 
Vahabi Arabistnn, Yemen ve lrak'a 
kol budak salınış, propagandasını Frat 
ve Dicle boylarından tA lrakm §ima. 
llne kadar yaymış ve bir taraftan da 
(Aden) e saldırmak temayUltlnU gös. 
termiştir. İngiltere bu mmtakalnrda 
gayet cetin bir mUdaf aaya glrişebile'" 
cek midir? Arab memleketlerinde ln. 
gllterenin böyle bir karar vermesin
den endi§e edilmektedir. 

Ka.btrede, İtalyan - İngiliz kavgası. 
nm iki yıldanberi Afrikanm §imali 
şarldsindc ve Cezlretülfi.rabda doğur .. 
duğu bu sinirlilik ve endişenin n.ncalt 
tam bir anlaşrmı. ile nihayet bulabile
ceği söylenmektedir. Aksi takdirde 
Habeşistanda ve Trablusta yığılı kuv. 
vetlerin ve sanklı İtalyan ajaıılan 
tarafından yapılan dint propaganda. • 
tarın ynkm §a!'km rahatım kaçmna:.. 
~mdan korkuluyor. 

ıstanbul radyosu 
12 MART - 1938 CUMARTESİ 

18,30 EmlnönO balkevl g~stcrll kolu ta4 

rafından bir temsil, 19 mnndolln ve glln· 
re, Zekeriya Tnvmnn ve Gltnrlst 1'1nrder, 
19,30 Konfernns: Üniversite profesörü 
Obcndorfer (lnsnn kanseri ve mücndclcsi), 
19,55 Borsa hnbcrleri, 20 Sadi Hoşscs ,.e 
•rkadnşlnn tarafından, Tilrk musikisi ve 

halk şnrkılnrı, 20,SO Havn rnponı, 20,33 
Omer Rıza tarafından nrapçn söylev, 20, 
45 Semahat Ozdenscs ve orkadaşl:ırı tn· 
rnfındnn Tilrk musikisi ve halk şarkıları,. 
(saat ayarı), 21,15 Kl6slk Tfirk musikisi~ 
Nuri Halil ve arkadn~Ian tarafından, 214 
!ıO orkestra, 22,45 ajnns haberleri, 23.ı 
plAkln sololar, opera ve operet pnrcal:ı~ 
23,20 son haberler ve ertesi g{lniln prosnı~ 
bı 23,30 son. 
BOKllEŞ: 

18, Tnndln orkestrası, 20,15 mfü:Ik, 21.I 
15 cıu:bnnt, 22,45 kafe konser, 
BUDAl'EŞTE: 

18,30 piyano konseri, 19,35 sigan or· 
kestrası, 22,20 Dudapcştc konser orkestra· 
sı, 23,30 cazbant,, 24,15 slgnn orkt.strnsı, 
BERIJN: 

10, hafif milılk, 20,1 O pJtlk, 23,SO ho• 
flf mfizlk, ve aerenatlnr. 
PRAG: 

20,20 orkestra. 22,05 nıdyo orkeslraKı, 
22,55 plMt, 23,80 cazbnnL 
ROMA: 

22 temsil nalcll, 23,15 piyano •t \'frn
lonscl konseri, 24,15 cnzbant, 
VARŞO\'A: 

20, konser, 21 Lclınnn eserleri, 23,l~ 
hafi.( :mlWk. 



Erzincanhlar 
.sevinç içinde· Trokadero ile Klover KUJbOn arasındaki 

saha, yıldızların serbest mıntakasıdır; 
burada hiç bir polis dOdük Ultllrmez 

ve ceza kesmez ! 
-ıs-

"Klover klöb,, Sunset Bulvar'm üze. 
rinde ve "Troka.dero" dan ancak iki 
yüz metro mesafededir. Şimdi anlıyo
rum ki, aradan iki ay geçtiği halde, 1. 
çinde o kadar tatlı geceler geçirdiğim 
bu ''Klover klöb,, Un nasıl inşa edildi. 
ğinin hMA. farkında değilim. Gündüz. t 
leri imkanı yok bu binayı tanıyamam. 
Esasen öyle zannediyorum ki, Holl· 
vudda, onu hiç. kimse tanıyamaz. Ge
celeri herkes oraya, gözleri viskiden 
mahmurlaşmış bir halde, bir sevkita· 
bit ile gidiyor. "Trokadero" ile 1'Klo. 
ver klöb,, il yekdiğerinden ayıran bu 
iki yUz metro dahilinde, kırmızı ve ye. 
en renkli bir seyrüsefer işareti var • 
Clır. Bu işaret, geceya.rısıyla sabahın 
saat beşi arasında, hiç kimsenin aldır· 
madığı, Amerikanın yegt.ne seysU.sefer 
i§a.l'etldir. Bu mukaddes iki yt1z met· 
ro dahilinde, hiç bir polis düdük öttilr· 
mez ve ceza kesmez. Burası yıldızla. 
rm "serbest mmtaka,, sıdır. 

demesine karar verildi. fnanrlmıyacak 
bir eey ... Fakat hakikattir. Adam se
nenin dokuz ayı, Hollvudda çalışıyor 
müthiş para kuamyor. Sonra onun: 
tatilini geçirmek üzere Holivuddan 
ayrılacağı pyialan çıkıyor. Filhakika 
adam, Uç ay için ortadan kayboluyor. 
Bu Uç aylık "tatilini., kafası matruş 
bir halde, ve üzerinde çizgili, numa· 
ra1ı bir elbiseyle hapishanede geçiri· 
yor. lşte anlaşılan yine bu "tatil,. den 
dönmüş. Saçlarına bakm, hllA uzama. 

Beşinci şeker fahri· 
kası dolayıslle 

Başvekile ve gaze
temize teşekkU.r 

telgrafları 

çektiler 

"Klover klöb,,n U kapısı: ttzerlnde, 
mavi renkli iki llmba. karpuzu var; ve 
kapı ağaçların altında gizlidir. 

lçerde başlıyan bir merdiven sım. , 
mkı kapalı demir bir pa.rmaklığm ö. 
nünde bitiyor. Ve bu garib hapishane 
Clekorunun içinde, kaba çehreli şişman 

Adam bizi görüyor, ~leni tanıyor, 
bir adam bekliyor. 
aemir bir kapmm Uzerlndeki kO.çtlk 
bir gişeyi açarak esrarengiz bir paro
la söylüyor ve demir parmaklığı ara
lıyor. 

''Klover klöb,, ayni zamanda bir ku
marhanedir. Halbuki Kallfomlya.da 
kumar na.zart olarak yasa.ktır. (Bu 
mevzu& tekrar avdet edeceğiz). Haki. 
katte burada mevzubahs olan şey, Ho. 
Ilvud yıldızla.rınm gece eğlence1erlni 

' seyyahlardan, dedikoduculardan ve 
yabancılardan -korumaktır. 

Burada on salon vardır ki, blribir. 
]erinden gizli kapı ve koridorlarla ay
rılmıştır. Lüks içinde esrar!_ Burada 
her şey kristalden, beyaz ipekten, 
ve cam ve aynalardan miiteşekkildir. 
Salonların birincisi ve en bUyiiğll sade
ce içki ve dansa tahsis edilmiştir. 

Marlen içeriye girer girmez bir ma. 
sadan taacciib ve sevinç nidalan yiik. 
ıaeliyor. ÖpUşme, takdim kargaşalığı 
,ve giirilltttsü arasmda, Holivud aris. 
tokrasisine mensup on kadar fsim 
Şenk, Barrimur, Benet ve sairenin L 
simlerini duyuyorum •.• 

Oturuyoruz. Marlen biraz sonra 
kayboluyor ve onu artık, sabaha ka
Qa.r göremiyeceğim. 
' Etrafımız.da herkes çılgmca bir şe
kilde içiyor. Burada, hemen herkes, 
ayni rejimi takip ediyor: akşamın sa.. 
'at sekizine kadar salata, meyva, pan. 
car peynir ve ananas suyu ile buzlu su 
;içilir. Bundan sonra da gecenin ilc;Une 
kadar delice bir şekilde alkol içilir. 
Bilhassa., erkeklerden daha mukave. 
metsiz olan kadmlar, bu hayatın ce
hennem! ahengine uymak için, mllte • 
madiyen kendilerini buna alı§tmnak 
mecburiyetindedirler. Holivudda., bir 
kadmm gece alkol içişini görmek, unu· 

' tutması imkhsız bir seyirdir ... 
Masa komşum birdenbire: 

, - A!,. Herif tatilden yeni mi dön.. 
mtış? 

Diyerek bana danseden yanık su. 
ratlı Şişman bir adamı gösteriyor ve 
anlatıyor: 

mı§ ••• ,, 

Vakit bir hayli geç ... Yalnızım Git. 
mek üzere ayağa kalkıyorum, bir ba. 
rm kapısı önünden geçiyorum ve bir· 
denbire olduğum yerde kalıyorum: bu 
salon kahkahalar ve Fransız seslerile 
doludur. İçeriye giriyorum ve bana 
öyle egliyor ki, şimdiye kadar gördü· 
ğUm şeylerin hepsi bir rüyadır, hlla 

Pa.risteyim ve Şanzelizenin bir lokan· 
tasmda bulunuyorum. Filhakika, Ho. 
livudun bütün Fransızları burada, sah. 
ne vazıı AJ:ıatol Lltvak'm etrafına top. 
!anmışlardır. Bir dakika sonra ben de 
Danyel Daryö, Annabella ve Mi.rey 
Balen'in arasına oturuyorum. 

Bu Uç gti7.el Fransıza bakıyorum. 

Kalif orniyaya hemen ayni zam.anda, 
biribirlerinden ancak birkaç gUn fası

layal gelmişler ve sergüzeşte hep be
raber başlamışlardı. Herbirl başka 

bir eirkette taliini deniyordu. Daryö 
"Universal" olrketinde, Annabella 
'Toks" da, Balen de "Metro Goldvin,, 
de çaltpyo?'du.. 

Bu nç tanınmış Fransız yıldIZJ, bu
ra.da, sinemaya. yeni başlıyorlardı. 
ÇUnkU Holivudda., Avrupada kazanılan 
muvaffakıyetlerin kat'iyyen ehemıni • 

yeti yok. Amerikalıların naıarmda an. 
cak kendi memleketlerinde, kendi dil. 

lerinde, kendi teknisyenlerile çevril -
miş filmlerin kıymti var. 
GörUştUğUm Amerikalılar, onlar 

hakkında şöyle diyorlar: "Bu Uç kü
çtlk vakıa güzeldir. Kabiliyetleri ol· 
duğu da söyleniyor. Eh! bakalım!,, 

Onlar da bunu pek ala biliyorlar; 
MUcadelenin çetin ola.cağını her fırsat. 

ta söylUyorlar ve heyecanlarım gizle. 
mek için mtltemadiyen gülüyor, konu
şuyorlar. 

Annabella: 
- Ben, diyor, Beverleyin en yUk -

sek tepesinde bUyUk bir ev kiraladım.,, 
Danyel de gülerek ili.ve ediyor: 
"-Ben de kocamla beraber ''Be

ler" e yerleşmekle meşgulüm ve ahçı. 
başımla aramda şimdiden mücadele 
başladı. Ben ona Fransız yemekleri öğ. 
retmek istiyorum, o ise bana mütema· 
diyen Amerikan yemeklerini sevdir • 
meye çalışıyor.,, 

Mirey de mahzun bir tavırla şöyle 

diyor: 
"- Benim de bir evim va.r, fakat o

raya ilk defa olarak şimdi gideceğim. 
Öyle hissediyorum ki, burada mes'ut 
olamıyacağım.,, 

''- Bu adam, vaktiyle gangsterler· 
le münasebeti olan, btiytik bir sinema 
maliyecisinin muhafızıydL Sonra za. 
man ve tali ile, patronunun ortağı ol· 
du. Bunun için de kendisine herkes 
bUyUk bir hUrmet gösteriyor. Fakat, 
bu adamın adaletle hesaplaşacağı es
ki bir cinayet meselesi vardı. Kendisi 
on sene haptıe m.ahkfun edilmiş ve ma· 
cera böylece meraklı bir safhaya gir.! 
mişti. Bazı kuvvetli iltimaslar saye • 
sinde, adamm, cıymsmı "taksitle,. ö. 

Filhakika bu Uç genç kadm arasın. 
da en fazla, mahzun görülen Mireydir. 
Hep beraber "Klover Klöb,, den çıkı. 
yonız ve ben, Daryö ile Annabellaya, 
gelip kendilerini ziyaret edeceğimi va. 
adettikten sonra., Mirey'e evine kadar 
refak1t ediyorum. Mirey, daha doğru
su mensup bulunduğu şirket, kendisi 
için Beverley'in aşa.ğısmda küçük bir · 
vill~ kiralamıştır. Biribirlerine karış
mr§ olan anahtarlar ve bir tiirltl açıl
mıyan kilitlerle uzun bir mücadeleden 
sonra, çiçekli kanaı)elerle döşenmiş, 
koyu yeşil boyalı, sade, fakat hoş, kla. 
sik Kaliforniya köşküne giriyoruz. 
Her tarafta valizlerle, eşya ve san -
dalyeler Uzerine yığılmış elbiseler var. 

Mirey kapıyJl! doğru yürtiyerek ses
leniyor: 

( .Deucımt '001') .. 

M.emleket dahilinde, bilhassa şeker 
fiatları ucuzladıktan sonra., şeker is
tihlaki süratle artmaya ba§la.m.ıştır. 

Bu vaziyet, mevcut §eker fabrika.lan· 
nı takviye etmek, pancar ziraat sa.ha. 
larını ıslah ve tevsi eylemek ihtiyaCL 
nı doğurmuştur. Diğer taraftan, nak· 
liya.t vaziyeti ve o ha valinin kalkınma. 
smda, diğerlerinde olduğu gibi, müa • 
pet bilyUk tesirleri olacağı düşünllle
rek Erzincanda beşinci §eker fabrika· 
sının kurulma.si karar altına alınmış. 
tır. Bu karar l17.erine şeker f abrikala. 
nndan Ferid Kaltakıran ile şeker en
düstrisi mlltehassısı ve mühendisleri 
bu havaliyi dolaşarak fabrikanın ku. 
rulacağı sahayı tesbit etmiştir. Diğer 
taraftan yeni fabrikaya ait tesisat ve 
malzemeler de sipariş edilmiştir. En· 
d\istri hayatımızın en muvaffak eser· 
!erinden olan şeker fabrikalarımıza 

bir beşincisinin il!ve edilmek Uz.ere ol
duğunu geçenlerde memnıyUyetle ha • 
ber vermiştik. Bu haberi gazetemizde 
okuyan Erzincanlılar, muhitlerinde 
böyle bir endüstri abidesinin kuru.la. 
cağından dolayı sevinerek adeta bay • 
ram etmişlerdir. Erzincanlılar bu hak. 
lı sevinçlerini gazetemize bildirmek is. 
temişler ve a§ağıda.ki telgrafı çekmi§ -

terdir: 

"lstanbul Haber gazet68iM, 
Bugün aldığımız 22 şubat 938 tmih

U gazetenizin üçüncü sayfasında 'Vil4.. 
yetim.Uıde kuru.UJcGk be§inci /}eker f ab. 
rika8ının levazımının satınalınm4n 
haberi şehirde pek kısa bir 21am.anda 
ağızdan ağıza ya.yılmış, büyük bir 86-

vinç uyanmı§tır. Halk belediyeye ge~. 
rek sayın başvekile ve kiikıi:metimize 
minneti.erinin bildirilmesini rica et • 
mişlerdir. Riy<ısetten sayın ba§ve'/a&1e 
ve hükumetimize şükran telgra{Zan. çe· 
kilmi.'}tir. Bu hııs-ıuıta gazetenizin di
ğer gazetelere ön olması halk arasın • 
da sevgi ve al/ika uyandırmıştır. Halk 
tuımına da teşekkiırıer ederim.,, 

Belediye Reisi 
Hakkı .Altıno'k 

Aydın sanat 
okulu 

Çok zengin ve nefis 
bir sergi hazırladı 
Aydın, (Husust) - 19 Mayıs Ata· 

tür~ günü Ankarada açılacak Kız ve 
Erkek san'at okulları sergisinde teıhir 
ed~lmek üzere Aydın böjge san•at oku-
lu tarzıfından hazırlanan eıyalar, 
Halkevimizlde teşhir edilmiştir. 

Serginin açılma resmi ilbay özdemir 
Günday, aaylavımız Mazhar Germen, 
bütün memleket güzide ve münevver
lerinin ve kalabalık bir halk kütlesinin 
huzuriyle yapıldı. 

Marangozluk kısmında yapılan ya
tak, yeme~ ve oturma odalan en müı· 

külpesent zevkleri tatmin edecek ka
dar san'atkiu.ıne ve en son modaya 

uygundur. Bu eserler şıklıkla birlikte 
sağlamlık ta ldik~te alınarak yapılmıt· 

tir. Tesviye kısmında da. fennin ve 
san'atın bütün lncelik ve tekniklerini 

kavnyan t:zdebcnin yaptıklan eserler 
arasında makine aksamı, çıkn"k; maki-

nesi, marangoz pirescsi bu kısmın teş
hir ettiği eserlerden bir kaçıdır. Sıcak, 

soğuk, gerek makine ve gerekse elişi 

demirciliğ.~ ve her çeşit kayna'k&ılığı 

öğrenen demircilik kısmı talebelerin 

yüzlerce eserlerinden merdiven par -
mr.khklan, parti altıoku, parmaklıklar, 
saçtan oyma tam mikyaslı endüstri v,. 
~ubuk demirle yapılmış yurdun zirai 
haritalan, portereler, avizeler en _göze 

çarpanlardırf 

Ti 
Amasya Belediyesi 

nasıl çalışıyor 
Belediye yaptırdığı iki beton so deposun• 

dan fıçılarla halka iyi ve temiz 
so dağıtmaktadır 

Amaıya (Huauat) - lç Anadolunun 
tirin bir viliyet merken olan Amaaya· 
da belediye ~tleri ıon yıllarda iyi bir çı
ğırda yürümektedir. Beleıdiye reisi Ce
W Eren, Amaıyanın belediye i§leri 
bak.kında bana ıu malQmatı verdi: 
"- Bugünkü belediye heyeti, 934 

yılında ite baılarken iyi dütünerek 
~eodiıine esaslı tir çalıtma proğramı 

hazırlamı§tı. Bu proğram da elektrik . 
au tesisatı, mezbaha, genel belA. u 
rt mezarlık yapılması, ve memleketin 
içme auyu ihtiyacının temini gibi, 
memleketin mederıl ve içtimai ı!htiyaç
lann bir çoğu bulunuyordu. 

Belediye heyetini teıkil eden arka
da§larla tam bir fikir birliğiyle elcle ve
rerek bu itle~ kıaa bir zaman içinde 
muvaffak,ıyetle neticelendirdik. Halkın 
iyi ıu içebilmesi için, ıehrin yakınında · 
bulunan Çırçır ve Türbe ıularıru demir 
borular içinde ıehre lndirttik ve tehrin 
ayn ayn iki yerinde yaptırdıflmı.ı Be-

zam fıçılar içinde halka da~ 
yıs.,. 

Amaıya belediyesi, blltçesinin datfr 

tına rağmen lmkin nisbetinde çaıır 
mıt. Amaıyahlann mUhim h:r kısıı:ıı i1r 
tlyaçlanm muvaffakıyetle ~ıııaı:oır 

ton su ıdepolannda toplıyarai munta- trr. 
~-=:-~~----~--~--~--~----------------....-""" 

Trakya m~ktubu 

5.000 göçmen evi 
daha yapılacak 

VOz bftnlerce aOaç dlkDUdl 

1300 köy hesabına 70 bin 
dekar arazi ekilecek, biçilecel< 

Edime, (Hususi) - Trakyayı dol· ı vuu fidan vermiıtir. Şimdi de ıs.oaO 
durmakta olan kol, sapan, makine kuv· uma bağ çubuğu veriliyor. _ • .-il 

veti pol~ültüril çok gcniıletiyor. Yıll· Trakyada yeniden birkaç biiıcuıv; 
ım günebakan tornusal çiçeğinin ne- ~onağt, cezaevi, Halkevleri yap~ıın'ı:ıef 
bati yağlan için 8 küçült fabıtka yapıl· bekleO.:yor. Edime ıehir planı isı.ıı afJO" 
mııtır. senede bitmek üzere prof. Egli ~ 

Bu sene Trakyanm 1300 kayUnde ıc1an çalıtılmaktadır. 
ve her birinde en az 50 dekor olmak 1938 de 5000 göçmen evi yeniden 1'" 
ıartiyle 50 - 70 bin dekar arasında köy- pılacak ve bazı çiftlikler alınacaktıf• 
ıu mıaevi fClhıiyetine el9lccek ve bi- Köylftnllo aldanmaması iÇİ~.oı 
çilecektir. _ -J.,ıul'.,. Edirne (Husud) - Bazı IJJ0'6". ,ı-

TütUn, kuşyemi yazlık ve kipk ll- nn ortadan kaldırılması için şebril' /# 
rUnleri çok veranli olacaktır. tı methalinde birer kantar barakael ,,.4 

General Ki.zım Dirik, ikiz doğan iki p edilmit ve buralara bireı: ı>aP"' 
göçmen lçardeşe 50 meyvalı fidan he- lıjonmuıtur. p 
diye etmit ve çocuklar için dı'.kilmi9tir. Bundan böyle mUatahsil malınl f; 
Muratlı göçmenlerine sıhhat vekileti getirirken bu baskUlleııde ıarttır' ' 
10.000 dekar ve Mericin Kadıdoğuran ve tatrtı puslası ile borsaya gele'* 
köyü göçmenlerine 1000 dekar katı ve gibi tüccara da bu ıuretle tesliııı ede 
sert araziyi traktör ve üç çift pullukla lecektir. -~ 
açtırmakta olup hep~ i~bahara ekim T b~-· llccar pusulamn arkasına ti!' 
ve tohumluk için yetiştirilmiş olacak • yaparak parasını ödeyecek ve ıııU• ~ 
tır.. aU istene tehirden çık.arken pusııl'_.., 

Çayır ve yonca yetiştirmek lt8ylü ıs";{; ki hesabı bir defa da baskUl 01etı1 
için çok sevilmiş h'.r yol ve tutuştur. tbS kontrol ettirecektir. Bu şeklin ta .. .d 
Fidancılık, ağaçlama, kavı·k ve çelik ile Borsa harici aatışl.aırm da ~ı:ıiP"'. 
almıt yürümüştür. geçilmiı olacaktır. . -

ÇanalÇWe yarım milyon, Kırklareli 
yanm milyon k.avag çe.liği ha.zırlıyor. 
Edirne ve Tekirdağında da böyledir. 
Bir çelik beş paraya hazırlanıyor. Fi

danlıklar 1 O binden 100 bine kadar ye
tittiriyor. Bu .~ş ziraat memurlan üze

rinde ve dikkatli idare amirlerinin taki
b altındaıdır. Umumi d2ı:nızlık ve ~ol
lektlf fidanlıkların bu sene sayısı 100 ü 
bulmuştur. 

Beton - asfalt yol _üzerinde yeniden 
20.000 ağaç dikilmeğe başlanmıgtır. 

Edime fidanlığından ambaUlj yapıla· 
rak sevkedilmiştir. Böylece yol tam 
Lüleburgaza kadar ağaçla.nımş olacak· 
tır. 

Edirnenin Kryık mahallesinde 65 
evlik &Uzel ve plinlı bir göçmen mahal

lesi yapılmıştır. Tamamı bir aya 'k;adar 
bitmit olacaktır. Romanya göçmenleri 
kcdın, erkek ve çocukariyle bahçeleri· 

ri ağaçlamağa ?Jıııyorla.. Vali il 
general Did buralamu sıkstk ziyaret 
ediyorlar. Vali binlerce mqvah mey.-

Yurddan 
KUçUk Haberıer 

• Buraalda otobüs seferlerinden ~ 
kın çok istifade ettiği göriilın~e J" 
niden bazı hatlarda otobüs işleUJııl 
ne teıebbüs edilmiıtir. ~ 

• Konya Halkevine bir sineııı' ~~ 
nesi ahnmı9tır, iki aya ydar P.·ııe #' 
dan gelecek olan bu seyyar rnald JI> 
gerek ıelıirde ve gerek köylerde ~4 
istif ad edeceği filmler gösterileee .A 

bi
. ııı;r::. 

• Konya Ereğliıine yak:n r s°Jı' 
k~ürtltl bir su bulurunuıtur· ~ 

fazla miktarda kükürt vardır. o~ 
elaemaya tutulanlar bu suda yık 
kendilerini tedavi etmektedirler· r' 

• Bu yıl Eskişebı:r vilayeti ırııı1~ 
unda Maarif Velçiletinin tesbit ~ 
k8ylerde yeniden 58 k~_~e~1'i 
a yapd.acakbr4 
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lngiıt~ı e ve /t ;-;;;,=;;;·=;;egecan ıçeı isinde 
Almanya şiddetle 

edildi . protesto 
~l.ondr~, 12 (HU8tl.Si) - Avusturya yanmıştır. Hadi&ler Musolininin A -
~ 18elerı Londrada büyUk bir heye- vusturya hakkında taknıdığı hattı 
t~ uy~dırmıştır. İngiltere hültü.meti hareketin menfi olduğunu göstermek. 
!a1tı Yetı büyUk ve ciddi bir alakayla tcdir. 

~eru~~~ektedlr. Maamafih n~ karar Çekoslovakyada sererberlik mi? 
~<eueıf' ~anyanm ~u §ekılde ha. Prag, <A. A.) _ Avustw'Ya hMi
~Y ne §ıddctle manı olunup olun. seleri milnasebetile Çekoslovakyada 
b~cağı henUz belli değildir. seferberlik ilan edildiği hakkındaki 
~§Vek'l Ç it 11 • 1 embPrlayn hafta sonu ta- haberler yalanlanmaktadır. 
~ h~kersde geçirmek mutadı iken Çekoslovakya dan A vusturyn sosyal 
lııgnta Londrada kalmı~tır. demokratlarına siH.h verildiği haber • 

\it lçt"iz kabinesi bu sabah CevkalAdc lcri de yalanlan:naktadır • 
'1 ıına yapmı;strr. MUzakereler de. Prag, 12 (A.A.) - Havas: Politık 
~!~ektedir.. mahafil, Çekoslovakyanın aoğukk;tlllı· 
~ /\. z başvekıllnln, Londrada bulu- hğ:nı muhafaaz ett=ğini ve Avusturya 
~l lnı~n hariciye nazırı fon Riben. hadiseleri karşısında büyük devletlerin 
~r t gorUşUrken, fevkalade şiddetli atacağı hattı hareketi beklemekte oldu· 
'ı~n kullandığı ve fngflterenin A. ğunu bildirmektedir. 
, 1 ~ hakkında al~ka gösterme- Amer i 1' ada 
~b tnUrnkUn o!acağı şeklinde hiçbir Vaşington, 11 (A. A.) _Amerika 
\ ta Yer bırakmadığı bildirilmekte-• hariciye nazırı Hul, gaı.eteci!ere yap· 
41

111 
tığı beyanatta iki gündenberi orta Av. 

!le anyaya nota rupa meselesi hak:Cında Ruzveltle te -'di ~l İngiliz ajansı Röytcrin öğ. masta olduğunu bildirmiştir. Resmi 
>ne ğıne göre Berllndckl İngiliz bü. mahfeller vaziyetin ciddi olduğunu bil. 
'~isi hUkQmetlnden aldığı tali • diı mektedlrler. 
~'t~··· rlne Almanyanın Avusturyaya Londrada neler göıüşülc1U? 
~~gı il:incl Ultimatoma mütcnllık o. Londra, 11 (Hususi) - Alım.nya 
~ltııfevkalade şiddetli bir ifadeyle Hariciye Nazırın:n, Lord Halifaks ile 
~de 1!S bir nota vermiş ve mUstakil dUn yaptığı uzun gbrUşme hakkında, 
bııl>' \']etin istiklalile telifi mUmkUn iyi haber alan Ingi'l.:z mahafili, bu gö· 
~ 

1 
arı bir vaziyet yaratmak Uzere si- rilşmcnin umumi bir mahiyet gl>ster· 

ıt bır lruvvctıcre istinaden yapılan böy- dlğini ve iki memleketi alal;adar eden 
~. cebir hareketini protesto ctrı.1i§. mc!clelerin tetkiki fırsatını verdifi.ni 
~o• söylemekle iktifo etmektedir\ 

' 1~da bu hareketin, akıbetini tah. Bu formu~ Lord Halifaksın Alm<ın-
\h ltı!~uns1z olan en vahim akislere yayı son defa ziyareti esnasında Hitler 
~ o!abiJeceği kaydedilmektedir. - Halifakı millakatı dolayısiyle söy-

' ~~~anın I..ondra. bUyük elçiJi Kor. tcnen aöz:lerin hemen hemen ayni ol· 
~ Urı ak~am hariciye nezaretine duğundan politik mahafll, dUnkli g8· 
t'ııııe~ Lord Halifnksla görüşmUotUr. rlişmenin bundan evvelki Hitlcr-Hali-

ı.. Raııın not.ısı f~='rs fikir teatisinin bir tekerrilrü ol· rar -
,13• 12 (Hususi) - Fransa hti· duğu kanaatini izharda tereddild eyle· 

\'1 de Avustw-yn hMiseleri hak • memektedirler. 
~ lngiıterenin Almanya nezdinde Ayni po1Wk mahafilin düşüncelerine 
~ 1 Protestoya mU§abih blr pro - göre, Almanyanın sabık Londra büyilk 
~'iu a h:.ılunmuştur. elçisi, pek muhtemel olarak, bu sıfat 

~ Ga~~Urya vaziyeti Paristc en ciddi ile, Berlinin Londra ile iyi ğcçinmek 
~. ıka halinde takip edilmektedir. r.rzusunu ileri sürmlit olsa gerektir. 
il)~t hariciye n:ı.zm Delbos Alman Almanyada da.~ma tebarüz ettirildiği 

ı1~Sislnl kabul elmiştir. Daha ev. gibi, İ:1giltere ile Almanya arasındaki 
~ ?nUddet Blumla görUeen Del- bu iyi geçinme ve dostluğun inkigafr i· 
~ ~l~aziyetln vahameti Uzerinc A!· çin ingitctercnin orta Avrupa mesele
'~~d .ısının na.zan dikkatini çektigl lerlnden eL~ni çe~mesi lazımdır. Halbu-
~'h iltnektedir. ki, kuv\•etle tahmin edikliğine göre, 

L.. \aı....os, saat 17 de Avusturya elçisi- ş . 1 lk' k b 
~ ~~l ederek kendisiyle yirmi dakl· uşnıng n evve 1 glin n teşe büsü 
,_ ·ru~ ile ortaya koyduğu tzuda Avusturya 
lh U§t.Ur. meselesi etrafında lord Hallfaks her 

Lbit; ~e yapacak ? halde sükUt edemcml~tir. Eskfrh'ıe göre 
~i, .\l'lildlğine göre, Fransız hUk\l.. sarahatini bir miktar kaybetmi~ ol· 
lı'llltea_ VUsturya hUkmett lehinde icra 
1fı 

1
k bir hareket için yapılacak iş makta berab:r, kabine bugün de, A-

~· lnkanları etrafında İtalya hU· vusturya halkının k.endi mulmddcratını 
~11lclen malfımat alması için dUn kcn:lisinin tayin etmesi hususunda ya

tt aomadaki maslahatğüıarma pılacak pleh~sti meşru bulmakta ve 
~tı \'er:ınıştir. Yapılan teşebblis • halkın arzL•sunu serbestçe izhar etme· 
~la.cetinae halihazırda bu kabil sine maniler çıltanlmamasrnı arzu ey· 

:ı- rın rnevcut olmadığı anlneıl • lemektedir. 
~ Almanların mü!temleke t;~eplerine 

~lt:? kıtaatının Avusturya budu • gelince, politik mahafilindekl kanaat, 
~'>~ hareketlerine dair olan haber· bu taleplerin ne tekil ne de esas itlba-

i ~'~da neşredilmemiştir. reyle değişmediği merkezindedir. Bu 
lçhir ltaıyan mahfelleri bu husus. talepler her halde mUstaccl bir mahtyet 
~~ llıalumat almadıklarını bil • almamıştır. 

~ak vo tefsiratta bulunmaktan Zira, Orta Avrupa mc5elesl Alman· 
ıı1ıdı~dırlar. ya için, diğer biltün meselelerden evvel 
~~l ı;ı.na göre Almanya, Avustur. gelm~~tedir, 

atıl esı Uzerinde ltalya ile evvel. Matbuat mün3selıetleri meselesine 
ltt l~:-·nat;ır. Almanya Akd~nlz temas edilip ediln1cdiği b=llnmemekte· 

l'!linlle ve İspanyada İtalyayı dir. Fakat malum olan bir şey varsa 
.\ .\~ll'akrnış, buna mukabil ltal- 0 da inı;iltere hükumetinin matbuata 

gibi ~;ı.nyanm Avusturyada iste- bir kontrol koymağaı taraftar bulunma· 
~İt, a:-eket etmesine müsaade et. d;ğrdır. 

~1 at b Böyle bir kontrol me:nleketin an'a· 
~ d >:il ihtimali çok ıaif görenler nelerine ve arz:ularma muhalif olacak
~ ~i eh&lldir. İtalyanın Avusturya-

~6 h~ 
~ebı rneti kurulmasına mUsa. Fon r."bbcntrop bu akş::ım Bcr1ine 
~ ~~leceği, fakat Alman askerle. dönmek üzere hareket cc:c~ctkir. Nıı
\ı~~l'tn~turvada yerle;:mesini n~ln zır öğlı:dcn sonrn kral ve K.:-aliçcye ve· 
·>)~~dıyeCt>ği ileri sUrUlUyor. A • da etmi~tir. 
laetn a Alınan nckerlerlnin yerleş. Göı iişme!er b'r netice 

Kazanan 
numaralar 

12000 
L~ra kazanan 

5696 
3000 

Lira kazananlar 
21287 32837 

1000 
Lira kazananlar 
27924 39087 

22024 
10 Jlralık mUkAfat 

12623 
500 Lira kazananlar 

25453 19nG3 30j99 2512 5477 26660 18956 
6237 6858 3~31 19821 38560 

200 Ltra kazana olar 
sı159 13846 35721 35078 11431 s211s 2a613 
2889 18967 10570 288321 37888 12093 2524 

10490 13076 5967 36383 11836 10308 10038 
1830 1G576 25663 34748 31545 38270 27234 

22263 

100 Lira kazananlar 
2181 o ı 734 48.t2 35:?83 8593 21i739 7557 
39581 76i0 21639 17494 24&8 22613 30770 
33704 5685 24783 13697 4000 31394 9747 

574 28191 22169 7905 3355 29078 9652 
33530 34959 1372 14820 35041 35238 2641 
15546 2~789 22759 17929 1317 28056 

50 Lira kazanan8ar 
34852 25104 28369 10081 5GOO 15620 329 
21400 25516 i790 10006 138 35371 399, 
39G79 19701 31745 12960 5974 33788 36411 
25152 2800u 32373 22425 5694 35188 2G280 
21700 254 8702 10713 14084 19886 7015 
81251 33463 16093 34964 7496 82348 2070 
31626 29494 11055 20128 1752 1~38 89290 
37001 39273 11938.10373 34038 1951 16098 
23938 38395 3239 1794 25171 19936 26245 
36136 20675 32949 12815 1SS88 23925 17279 
21281 9546 7812 20431 12520 33588 8291 
2187G 1415t 29593 83383 8539 18375 1421 
26097 38678 39117 27035 S5U9 87205 li752 

7509 5948 15350 16577 38749 23486 8002 
71CU 3080 23775 18279 23333 15095 . 5309 

36071 35613 37481 21870 flli08 0058 20530 

21n~ 16193 12642 33820 8889 7518 3~049 
17603 330M 19236 6866 17561 7083 33321 
29192 11562 8985 37428 5893 10843 12864 
24i5 25506 18864 38371 34478 11543 27396 

24fı2R 12028 23672 21778 10253 6276 27634 
26847 21054 21418 8824 17972 31236 12746 
30239 18080 25027 .C02 291i58 30'10 20898 
t40i1 143i9 15364 311524 5971 25575 28888 
Wi71 104i0 22292 21861 10531 30749 28180 
36fllil 21i09S 6211 l0711 22297 84848 4336 
39520 13ı2n 19300 24582 24277 13956 

80 l.1lra kazananlar 
2257 897 10409 2037 35102 24160 29014 

10756 21977 20954 36957 4418 31044 14344 
102j8 20498 S705 38907 21542 21915 11~82 
14:?2 tO 10:?50 32982 29!lali SOi3 33368 21 :i94 
12109 27501 3314 20286 4GG2 12772 10223 

15GG 2G4G7 7 12274 2955~ 23464 88245 
35848 ~043 15934 19fıRO 19418 15361 10120 
33233 37fı51 fı7ll 468 37882 898 9983 

23G5 32637 301: 32834 24951 334fıfl 33215 
17020 16673 150G5 135 37070 39200 2352 

23&2 33512 18502 1!l!l01 122flli 137118 4309 
22750 33880 2452 11i298 21618 20873 22107 
31156 31566 11721 1245 29477 18219 7548 
33452 2939f 25384 9279 16736 17555 15583 
28326 4329 5865 957 33124 31330 21449 
li881 8652 5611 15223 2771 36527 5284 

nınrn •dikkatini çek~krdir. 
R.'.bb:ntrop - Hatifak,s mülakatı 

hakkında İngiliz mt)tbuatının istihbar 
ve kommenterteri, gazetelerin mahiye
tine göre, kapalı endişe ile açık korku 
arasında dcğiımektedir. Her halde u· 
mumi intiba ferah verici mahiyette de· 
ğlldir. b delrıek, 'I'riyestP.nin tchlikey" gir-

"11 \ıa ~kttr. ver miyt~cek m.? 1 
tar~~etto Berlın • Roma mihve. Bugünkü konuşmaı:.~ı esnasında 

1el'l\l'll e kanEması mukad1erdir. Çemb~rl!yn ve Lord Ha1if ak3, Fon 
~lta1:\1 n bundan çok istifade ede. Ribbentropa, Avusturya h~iseleri ve 

Lord Halifakı, fon Ribbcntroptan 
Almany.oın, Avusturya plcbistine ka
rı~rnıyacağma dair teminat istemi§ ve 
Ribb:ntrop şu cevabı vcrmiştf.r: "Böy· 
le bir taahhüde girmeğe imkan yoktur. 
ÇUnkU plebist dolayıdyle Avusturyada 
ciddi 1ç!r?§ıklıklar çıkarsa, Almany•ı, 

A vuıturyadaki Alman ırkından olanla· 
n himaye için müdahaleyi kendisine 
vazife bilir.,, 

'tn~~ a, ile kolayca anlaşabllecc~i Almanya tarafından kutlanılan mctod· 
~ :ıya dnyatabtler.eğl sanıh. lar dollyısiyte Brit:ınya hUkumetlnin 
''lı~_ # duymakta C1lduğu derin endişe)~ mlat-

-•Qt"' 
r,~taıı~ a b:ışvekill Şu6Dig diln Al. mı~lar ve bu hadiselerin in~mz - Al· 
'll\etı l'lı n.hnca bu hususta Rcma man mUnaseb:tleri üzerinde yapması 

lle nıUracaat edeı ek dert mUmkun olan akislcre Alman dı§baka· 
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Vaziqetın vahameti dolaqısile 

Blum Fransada 
milli birlik 

bükdmeti kuracak 
Parls, 12 (Hususi) - Kabineyi teşkile 

mcumr edilen sosyalist lideri Leon Dlıım 
dün de istişnrclerlne de\'nın elmiş, koıııü· 
nist ve r.:ıdiknl partileri 11rk6nile gôrilş· 

müştl\r. 
Avusturya vaziyeti doJnyısllc ı-·ransndıı 

bir kabinenin derhal iş lı:ışına geçmesi 
:ımrurl oldu!ıunclnn mum bugiln kendi re· 
lsll!ıl altında bir milli birlik hükfımell 

kurncııktır. 
ıın,·as nJ:ınsı, Avusturya hl\cllselerlnln 

Framıız milletine yiiklcdiğl \'tıtıfc'\'l miiıl· 
rlk olan Blumun halk cephesi hükCımctl 
teşkili fikrinden \·azııeçerek, "mfistcknr 
devamlı ve kun'e!ll hükQmel,, teşkili 

mnksadllc kııblneslnde dört halk cephesi 
partisinden bnşka merkeze mensup ReY· 
no ,.e T.ul Moren 1tihf !lahslyetlerl de top· 
lıyn<'nltını hlldlr:mckledlr. 
. nıum R::ıd\kal sosyalist partisi reisi 
Dnlrı•lle')'e bir mcl:tup söndererek demiş· ı 
Ur ki: 

"Dnn r;aıeden sonra radikal sosyalist 

partisine şu sarih suali sorm:ıyı deruhte 
ctmi5ılniz: 

Parti bir halk cephesi hükumetine iş· 
tirnkl' amade midir? 

Şimdi, h:ın:ı bildlrdi~lnlz karar suretin· 
<le, Pıırtinln ımııllme, hllhı:ıssıı finans ,.e 
dış polltlkn b:ıkımındnn tıükfımctln mns
lokbcl progrıımn mülcıılllk diğer bir ı.unl· 
le <'C\'DP \'crllmektedir. 

Bir lınlk cephesi hilkQmcllnln prosra· 
nıı, dört politik partinin iştirakile teshil 
edilen mÜ$fl'rek program olması fcnp e· 
deceği clhclle şimdiye kndnr bu kııhil 

tnfsilM istenmesi mutat deltlldl ,.e asıl 
mesele hııı::ün teşriki mesaisi temin edile· 
bilerek pı:ırlllcrfn hangileri olduAunuo 
billnmc~ldlr. 

İşle hir cevap verilmesini tekrar rica 
ctıiğim ilk sual budur. Bu mesele hııJJe
dildlklcn ımnrııdır ki bunun tatbik şarlla· 
rı hükömetc l~tlrakl knhul eden parll1er 
nrıı~ındn f:ıydah surette müzakere edile· 
cektlr • ., 

Moskovadaki muhakeme 
.......................................... 

Maznunlardan 
19 unun idamı istendi 

Moskova, 11 (A. A.) - MUddeiu- ı 
mumi Viçinskl, bu snbah iddianamesi. 
ni okum~tur. 

MUddeiumumt, suçluları ''hain, ka
tll, casus, sabotajcı, aynlık ajnnlan i-
deoloji ve preıısipten mahrum, illh,, 
olarak tavsif ettikten sonra, sağcı ve 
Troçkistler blokunun yabancı Ca!US • 

lnk hizmetinde bir ajanı olduğunu blL 
direrek demi§tir ld: 

••- ÖnUnUzde, Alman, Japon, Leh, 
İngiliz ve bunlarla te;ırilti mesai eden 

diğer memleket erkfinıharbiyclcri le -
hine ça!ı§an bir casusluk teşkilatı 

vardır. Dava bize iki alemin çarpI§tı. 
ğını gösteriyor. Mücadele 1011unda 
bunlarm partisi kadar bunlar arasm
da bir sıra korkunç mUsademelere in
tizar etmek 18.zımdrr.,, 

MUddeiumumt, Buharlnln° .. l918 de 
Brestlf tovsk muııhed~lnin imzasına. 

mani olmak için, Lenin, Stalln ve 
Sverlofa k&J'§I sulkaste i§tlrak cttiğtnı 
bildlrml~ir. 

MUddeiu.mumt Rakovskl ve Be8eno. 
fun 25 sene hapsini ve diğer 19 maz. 
nunun da idamını isteml~tır. İddiana· 
me beş buçuk saat sUrmU§t.Ur. 

Paylaşılamıyan çocuk 
davası neticelendi 
Mahkeme, Nerminin Fatma 

ilhana verilmesine karar verdi 
Müddeiumumi Besenof ile Rakovsklnlo 

yirmi beşer sene hapsini talep etli 
ikisinin de ndı Fatma olnn iki kadın a· 

nısında kilçllk bir çocuAu payla~mak yQ
zlinden çıkon ve d5rt sencdcnbcri devam 
eden davn neticelenmiştir • 

Altıncı hukukda görillen bu don es· 
nasında müddei Fatma ilhanın \'ekili, 
kan tahlili meselesinin ikinci derecede 
bulunduğunu söylemiş ve hııııımlnrından 
Alinin ııklm buhındultunu, eşi Fatma Ne
ınhelfn de çocuk yapamı:ı:acaAını llAve 
etmiş \'C Nerminln Fatma İlhana iadesini 
istemiştir. 
rınnun üzr.rine Fnımn Nezahetin vekHI 
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• • • 

de tazminat verlldill takdirde mOckklll• 
rinln muayeneye hazır olduklannı bildir
miştir. 

Dunun üzerine mOıakere)'e celtllen h• 
yeli hakime, çoeuAun Fatma tıhana tesll• 
mine karar vermiş, muayene talebini red· 
delmlş ve mahkeme masrafının Aliden • 
lınmasına temyizi kabil olmü C1ıere ka· 
rar vermiştir. 

Karar, tefhim edilince, Fatma Nezahet 
ııaçını başını )'olmağıı, Fatma İlhan da 
h!ıklmlere dun)'a bıışlamışlardır. 

Ou suretle d5rt scncdenberl dedikodu· 
su devnm eden ve sıksak gazete &iltunlnrı
nı işgal eden bu garip htıdlse knpnnmış 
bıılıınmııktndır. 

Belediye suçları 
Son yinr .. : ıCört saat zarfında Eminönü 
mıntakası dahilinde 54 muhtelif beledi 
suçtan ztıbıt tutulmuı, 2 dilenci mah· 
kemeye vc:-ilmi§, altı gıda nilmunefl a
lınmış, 30 simit ve 150 pandispanya im
ha edilmiıtir. 

Fatih mıntakasmda ise 12 kigiye ceza 
muamelesi yapılmıJ ve 95 no~san ek
mek mllsadere edilmiıtı'.r • 

Eminönünde, tramvayd.ıın atlayan 
bir kişiden para cezası alınmıg, temizli· 
ğe riayet etmediğinden 74 kişi hakl:ın· 
da zabıt tutulmuş, 125 kilo ekmek mü

sadere edilmiı 550 r.:ınltle 70 çörek va 
52 kilo Uzilmlil fındık imha edilmiıtir. 
Ayrıca üç te dilenci yakalanarak, taki· 
b:ıt yapılmr~ ve 26 gıda nümunesi alm· 

20000 lirnlık miikfıfnl beher numara mıştır. 

lır~cr yfır. llrı:ı olnrnl<. 
17~fl3 5,0~ ~A33~ 2~~03 171rı3 30126 30~~0 
~ı1nn 17745 7nn4 A1n1 21~J5 1121 110111 
10:i~l\ ??'M 7ı:.r,~ ?i?lln 2;·112 2ıtr.r.ı; 2717R 
12R~n 1R1nı; 2n~n 2A724 ~n3n 17?09 1~175 
~l\Rt f 201M 714:i 3!J31R 2M<!3 684 4726 

7725 24305 26690 38247 28721 

ZAYİ - Hukuk fakültesinden aldı· 
ğım hüviyet varakasını kaybettim. Y C• 

nisini Ç'karacağrmdan hilkmil yoktur. 
Hukuk fakültesi ikinci sınıf talebe
sinden 4108 numaralı AWürrez.ak 



Bu haftaki milli küme 
maçlarında 

Spor aleminde 
garip · bir dava 
ıtalyada Oç sene hapsi ısterrt'" 

Takınılar ne neticeler alabifirler bir hakem beraat etti ~ 
Bunoa.n birkaç gUn evvel ltalya.nm ~ miştir) ha.kemin oyun ~ ,,_ Izmirin milli kil.meye verdiği ikin.. 

ci takım Alsancak dün şehrim.ize gel· 
miştir. Şehrimizde iki müsabaka ya. 
pacak olan misafirlerimiz ilk maçla. 
rıru bugün Taksim stadında Fenerbah
çeye karşı oynıyacaklardır. 

Fenerbahçenln burada mağlfıb edE? 
mediği Muhafızgücü takım.mı bir haf. 
t.a evvel 2-0 gibi kat'i bir mağliıbiye. 
te uğratmaya muvaffak olan Alsancak 

oyuncularım pek iyi tanımaclığımız için 
})U gençlerin Fenerbahçeye karşı nasıl 
bir varlık göstereceklerini bilemiyo -
ruz. Ancak lzmirde yetişen oyuncu • 
larm .. gerek Ankara, gerek İstanbul 

takımlarındaki • muvaffakıyetli oyunla
rı her an gözümüzün önünde olduğun
dan .A.lııancaklılarm da fert itibarile 
kuvvetli bir kadroya malik olduklarını 
tahmin etmek yanlış olmaz. 

Alsancak İzmirde yaptığı hususi bir 
karşılaşmada, geçen sene millt kümede 
muvaffakıyetli oyunlar çıkarmI§ olan 
Fuatlr, Nurullahlı Doğanspor takımına 
ikiye karşı tam on adet gol atmaya 
muvaffak oldu. Bu netice bir stirpriz 
olmakla beraber, Alsan.cağın tahmin 
ettiğimiz veçhile ihmal edilıniyecek 
bir kuvvet olduğunu ispat eder ... Fe -
n~rbahc:e takımının da tam ahengini 
bulmaktan uzak olduğunu düşünürsek 
bugünkü maçın bir hayli çetin olaca. 
ğm1 kabul etmek icab eder. 

Geçen haf ta Beşiktaşa karşı deği. 
§ik bir takımla çıkan Fenerliler, Fik. 
ret ve Esattan mahrum bulundukları 
halde kadroya yeni alınan Fazıl, kü
çük Faruk ve Necdetin kendilerinden 
be~lenen randmam· fa.Zla.sile vermele-

ı .. · ti üzerjne kuvvetli hasımlarına yenil. 
mediler. Bu genç oyuncuların Fikre • 
tin iştirakiyle golcülük kabiliyeti çok 
artacak olan bir takım.da daha. mu • 
\Taffakıyetli oynamaları ihtimali kuv
vetli olduğundan Fenerbahçenin mim 
kUme maçlarında ilk galebeyi bugün 
idrak edeceğini ümid ediyoruz. Bu Ü· 
midimizin tahakkuk edebilmesi içi:İı. 
Penerbahçenin yapabileceği en makul 
'ııkım şu olabilir: 

Iliısameddin • Faru1c, Fazıl • Re§ad, 

~ J< -~ 

l 
=""'" ~ .. 

r 1'· • ij'"'. . ı~ı '\;, . l't--\ \: . 
... )~·· ; t~ r 

! ,,.. ;ı . \. ·. 

Tarente §ehrinde, spor niza.mlarıııı a- nuni, manevi ve um.um.! vasıf ve ts-
18.k.adar eden, hiç beklenilmedik, şa.. lAhiyetlerini isbat etmiştir. D~ 
yanı dikkat bir muhakeme vukubul • raftan., hakemin, polise gayet ınsJl' 
muştur. Hadi~yi kısaca izah edelim: hitap ettiği de sabit olduğundailı 

Bir fudbol m~ı esnasında. sahanın keme beraat kararı vermiŞtir• 
inti.za.mmı temi.ne memur polislerden 
biri, sahanın kenarında dolaşmağa 

başlamıştır. Bunun üzerine, maçı ida. 
re eden, Perrini adındaki hakem, ga. 
yet nazikane bir şekilde, polise, dı~
nya çıkmasını söylemiştir. 

Yunanlı maratoııeu 

Kiryakidis 
Amerikaya gidlY~~eıı 

lzmirin Al sancak takımı. 

Buna. fena halde kızan polis, vazife
si esnasmda kendisine müdahale edil. 
diğini ileri sürerek hakemi mahkeme
ye vermiş milddeiumumJ de, Penini. 
nin a.sgarl 3 sene hapse mahküm edil. 
mesini istemiştir. Fakat hakemin a
vukatı ve ayni zamanda İtalyan fud
bol federasyonu ikinci reisi Moro (bu 
zat tstanbula. gelip bir mac; idare et. 

Yunanista.nm tanmmıe atıetle.riJl }.· 
. aıı~ 

Maratoncu K.iryakidis, 10 ni.S . IJ~ 
Angelidis, Necdet • Fikret, Bülend, 
Ali Rıza, Şaban, Naci. 

Rahatsızlıkları henüz geçmiyen E -
satla Niyazinin oynıyam.ıyacaklarma 

göre, Fenerbahçe takımında büyük bir 
değişiklik olması ihtimali yoktur. Yal
nız Şabanı sağ açığa vererek Naciyi 
içe almak mümkünse de biz bunun ye.. 
rinde olmıyacağma kaniiz. Elde Naci 
gibi açıkta muvaffak olmuş bir oyun. 
cu varken Şabanı açık oynatmak yan.. 
lrş ve manasız bir harekettir. 

Beşiktaşa karşı sol açıkta oynatılan 
bu oyuncunun hiçbir iş görememiş ol
ması bu iddiamın yerinde olduğunu 

gösterir. 
Hulasa Fenerbahçe takımını iyi ya • 

par, geçen haftaki gibi cıµılı bir oyun 
çıkarırsa. galebe sarı lacivert tarafta 
kalacaktır. 

GüNEş • ALSANCAK 
!kinci maçı Alsancak takımı Gü • 

neşle oynıyacaktır. 

İzmirlilerin Fenerbahçe maçından 
çok yorgun çıkacakları muhakkak ol. 
duğundan Güneş takımının pazar gün
kü müsabakayı kazanması 13.zımdır. 

Sarı - kırmızılıların son zamanlarda 
çok iyi hazrrlarıdıkları gözönüne getL 
rilecek olursa bu söylcdiği:otlzin pek 

. :r 

tabii karşılanması ıızımgeıır. N .
1 5 

an d a 
Bütün bu mevsim zarfında. yalnız 

Beşiktaşa mağlO.b olan Gilneşin, bil • 
hassa son maçlarda gösterdiği teknik Av r u p ad a mü h i m 
kabiliyet, bu takıma milli kümenin boks maç 1 ar 1 
şampiyon namzetleri arasında çok 
kuvvetli bir yer ayırdığı için, Alsan • yapı I a ca k 
cak oyuncularının bu takıma karşı Alınanyada.n ha.her verildiğine göre, 
manen zayıf bir halde çıkacakları da önümüzdeki 16 nisanda, Ha.mburg ye. 
§Üphesizdir. Gerek manen, gerek mad.. niden mühim boks m.açla.rm.a sah.ne o
deten yorgun olan bir takımdan gale- Iacaktır. Yapılacak birçok müsaba.ka
be beklemek doğııı olmamakla bera .. lar meyadmda., bilhassa, Şmelin'gin A. 
ber, ''top yuvarlaktll',, sözünü de u • merikalı Steve Dudesle ve Noyselin 
nutmamak lazımdır... ' Ben Fordla yapacakları mil.sa.bakalar 

Bizden bütün takımlara muvaffakı- alakayla takip edilecektir. 
yetler. Şmelingden sonra Alına.n1a.rm en iyi 

O.KAVRAK 

.. lsveç 
• 

şamp~yonu 
Maks Birin 

kardeşıni dövdü 
İsveçli ağır sıklet boksör Gunna.r 

Baerlund, Novyordda iyi bir muvaf. 
fakıyet kazanmıştır. 

İsveçli, Amerikalı boksör Buddl Ba
eri yedinci ra vundda sayı hesa.bile 
mağlup etmiştir. 

,_boksörü olan sa.nşm Noysel, bir mtid
dettenberi meşgul olduğu kış sporları. 

· ni bn-akarak, herkesten evvel antren -
manlarma başlamıştır. 
Şmelingin rakibi Steve Dudas da, 

dün, "Ha.mburg'' tra.n.sa.tla.ntiği ile 
Nevyorktan hareket etmiş olup, 20 
martta Hamburgda antrenmanlarma 
başlıyacak~. 
Meşhur sinema yıldızı olan karısı 

Anni Ondra.nm refakatinde, halihazır. 
da, dağlarda. istirahat eden Şmelinge 
gelince, o da, bu günlerde, Ha.mburg 
civarındaki daimi kampında (Fridriş
nıh) da (}alışmaya koyulacaktır. 

Ben Ford, lngilterede, antrenmanla. 
riyle ciddi bir şekilde meşguldür ve 
ancak bu ayın sonunda Al.manyaya ge

merikanm Boston şehrinde yapı ııJll 
olan peynelınilel Maraton k~eıı 
iştirak etmek üzere 17 martta. p t ede' 
Amerika.ya. müteveccihen hareke 

cektir. tuW 
Kiryalddisin kırk blıı dralU111 ~· 

yol masrafı, bu sı)orcunun ~ ~ 
ta olduğu Atina elektrik §irk~~ 
fmdan tediye edilmiştir· }.IfJ ~ 
ki yemek ve yatmak için ys.P~ 
masraflar da yeni diinya.da. 0 Jl' 
Yunanlılar tarafından deruhte 
miştir. ___/ 

Kadın "" spor -

, 
Geçen hafta. Pari.ste 1«J4ı1itD~~l 

I sın.da Fransa kro8 şampiycnıas'.11iıı f4' 
..Japon ten 1 SCİ eri mıştır. Büyük bir s-parcu TcUt~ııt~'. 

lecektir. 

Japonya, bu seneki Davis kupası tira'k ettiği bu miUJOOakıalardiı biri~cı 
maçlarına iştirak edecek takımı tesbit zeZ Lot isminde g(MÇ bir 1cı.: 
etmiştir , olmıt§tur. ~ ' 

·ı . ""'-ılı ft Takım su teni~ilerden müt.eşekki • Re8mimizde, gH.zeZ şam11f11v .. i fl.-"" 
dir: Yamagişi, Nakano ve Kuramitsu ferden sonra arkıada§7.annın eızer 

Yarın Alsanca7cla TcarşıZaşacak ol.an Güneş Onbirl .. takımın kaptanı Abedir. ı rinde gider görüyorsı.unıız. ~ 

Roie Kurtua 
c:::::::ıı 11 -

Halihazırda Fransa milli ta.kımmm 
;ağ açığı olan Roje Kurtua, 30 Mayıs 
L912·de, Cenevrede, İtalyan bir anne. 
~en ve Fransız bir babadan dünyaya 
gelmiştir. Garib bir tesadüf eseri ola
rak, annesinin annesi Fransız, babası 
da ltalyandı. 

}Yansa 
Babası, umumi harbden kısa bir 

müddet sonra öldüğilnden, annesi, oğ. 
lunun bilAhare hep tsviçrede kalmayı 
tercih edeceğini düşünerek, onu da. İs. 
viçre tabiiyetine sokmuştu. 

Ceoevrede talebe 
Roje Cenevrede tahsiline başladı, 

sonra annesi onu Tonon belediye kolle
jine leylt olarak verdi. Roje, futbole, 
muhtelif ve mutad 8.millerle i~te bu 
kollejde başladı. Ma.Ifundur ki, futbol 
seven genç mektepliler, her zaman top 
bulamazlar, hemen her zaman konser. 
ve kutuları ve çakıl ta§ları:yla işe baş. 
larlar. Roje Kurtua da, işte böyle yap
tı, çakıltaşr, konserve kutusu veya 
kestaneyle yapılan bu müsabakalarda, 
kendisini bir hayli gösterdi. 

Roje, kollejdeki tahsilini ikmal et • 
tikten sonra, tekrar Cenevreye geldi 
ve bir ticaret şirketine memur olarak 
girdi. Annesi, onun futbol oynaması. 
nr istemediği için, Roje kendisini ta -
mamiyle skiye verdi. Fakat kısa bir 
müddet sonra tekrar futbole başla • 

milli takımının .., "' 
sagaçıgı ~ 

mak arzuswıa mukavemet edemedi. 
Bunun üzerine, dördüncü seriye 

mensup bir klüp olan "Esperans,, a yapılan bu maçta tecrilbe ettil~; ~~ 
girdi. O zaman 17 yaşındaydı. Oç sene rania takr.mınm 2-1 galip gel ;,fW 
müddetle, takımıyla, dördüncU serl maçta Roje öyle büyük bir ın~ it~: 
~ampiyonluğunu kazandı. kıyEıt gösterdi ki. klüp ida.recil ud et 

Bir müddettenberl merkez muhacim turatı imzalamakta asla teredd 
olarak oynadığı bu takımda, o kadar mediler. fi 
büyük bir kabiliyet gösterdi ki, birinci Edmon Kramer'in ~a~~~,~ 
seriye mensup birçok büyük klüpler Roje Kurtua, derhal birlncı ]{iiJloL 
ona tekliflerde bulundular. Fakat Ro. girdi, fakat orta muhaciın JJlev ~ g~~ 
je, arkadaşlarından ayrılmak isteme- Jaeggi IV oynadığı için, Roje ~~W 
diği için, bunların hepsini reddetti. Fa.- mevkiinde oynamağa başla.dl· geıeP 
ka.t işleri yolunda gitmediği için, nihaı- nm antrenörü bilahare FraJ1.SS..:1ıı. ~ 
yet bu teklifleri kabul etmek me<:bu. Konrad Ros'du. ptJ!j 
rlyetinde kaldı. Evvela, Etual Kanıj Kurtua, takımının Bie.nle ~ıc&I" 
takımıyla, Barselon civarında Mataro- maçta. 3 golden ikisini a~· ~~ıu ıı!l~ 
da yapılan bir turnuvaya i:Jtirak etti de bir oyun oynadı ve erteSl ~ g~ı { 
ve burada, turnuvanın "gol kralı,, ola.. tün gazeteler, nihayet meşhur it ııglt 
rak büyük bir muvaffakıyet kazandı. Edmon Kramere, mükeJI1Jl'.lel ~ıcg, fJ 

Cenevreye dönüşünde Urania klübU, bulunduğunu yazdılar. Filb _..,tJıı et' 
kendisine gayet elver~li bir konturat devirde, Edmon Kramer, ls'Vi9~ 
teklif etti. Roje bir hayli düşündük. meşhur oyuncusuydu. ·ı1' Jl1~ 
ten sonra, kendisine ayni zam.anda iyi Roje, Uranie'de oynadığı' btı \1 f" 
bir memuriyet bulunması şartiyle bu ' siminde, sağ a~ık mevkiindell 
büyük İsviçre kliibünün teklifini ka • atm3J1:a_m.uya!f ak olmuştu. rJ 
bul etti. Kendisini So dö Fon taJmnjle {M.ab!Jdt ~ 

[ 



[ Biliyor musunuz? 
DUoyanıo en 
uzun boylu 

kadını 
d Dünyanın en uzun boylu ka
nu kimdir? Bunu anlamak i

sin bir müsabaka yapılmış ol
~nıakla beraber, bu sahada-
l ~anıpiyonluğun yirmi dört 

l'll.§lannda olan bir genç Ma
Car kızma ait olduğu tahmin 
edilebilir. 
:ilhaltikn Gizela Zambo n -

ndaki bu genç kızın boyu 
lanı 2,05 metrodur. Fakat a
:ı §ayanı dikkat oltuı cihet şu
t Ur ki, fazla uzun boylu kadın
~· ekseriya çirkin oldukları 
d llde bu genç Macar kızı son 
ereoe güzeldir Ye §8.Şılacak 

:erececıc mütenn.sip bir en
atna maliktir. 

lt OUnyanm en uzun boylu 
adınlan Amerikan kadmları

~11'. Boylarının vasatisi 1,60 
ıtletrodur. 2,05 mct.roluk Gi
~la Zamboyu işte bu Ameri-
an kızlarile mukayese ederse
~~ boyunun dehşetini daha 
ti anlamı~ olursunuz. 

~ 4vustralyada, kaplumbağa 
~Qnda yanı;, çok rağbet gören 

8Pordur, 

~ 

Amerikada yaşıyan Papus 

kabilesine mensup zencilerin 

bir ölüler bayramı vardır ki, 

bu bayramda, kadınlar ecdad. 
larınm kafataslarını küçük 

sepetlere koyarak köylerin -

de saatlerce dolaşırlar. 

Yapılan bir tetkikte, martı 
ların. kanatlarını kat'ltyen 
oynatmadan tam 18 mil mc 
safa lrntcdcbildlklerl anlaşıl 
mıştır. 

~ Büyilk bir balonun üzerine, 
~. ~~ milimetron.un ellide biri nispe-

~alığı ancak bir tinde rttubet kondu mu, ba-

:etro mesafeden gördüğü i . Ionun ağırlığı beş yüz kilo ar-
~dasını kokuyla bulur. tar. 

sim • 
1 

' • 

/\:'"'. ! 

Şen Fıkralar 
Dışa.rıya. 

fırl&ın.ak için 
can atıyor -
sun. Yoksa bir 
randevun mu 
var? 

- Şey ... Evet. Ten.imle ran. 
devum var .•• 

- Şu halde ııoele et. 

- Evet, acele etmem !Azım. 
Çünkü neredeyse buraya gele

cek. 

* {C -tc 
Hizmetçi kız 

k0§8J'8.k geli -
yor: 
- Aman ba. 
yancığnn, ~a -
buk gelin. Bay 

kapının önünde baygın yatı

yor... Elinde beyaz bir kA.ğıt · 

tutuyor, yanında. da mukavva. 
dan bir kutu var. 

Bayan hiç endişe etmeden 

cevab veriyor: 

- Aman ne sevindim. De
mek şapkacnn, yeni ppkamı 

göndernıio. 

~ * ~ 
Yazıhane mU -
dUrU, her f 'Cf' -

satta. izin alan 
ha.deme çocu_ 
ğa. çat.ryor: 
- Yine mi i-

zin istiyorsun. Doğrusu, bu de. 
!o. neyi behane edeceğini me -
rak ediyorum. Tam dört defa· 
dır, bUyük babanın cenazesine 

gidiyorsun. •. 
- Mesele bunda. ya beyim, 

bilyUk annem tekrar evleni • 

yor da. oraya gideceğim. .• 

·· tt- * * Doktor-Ba-
r.an, olddetli 

r

• bir su.sama. 
hissediyor mu 
sunuz? 
Hasta- Bu 

cnıetten hi~ sıkıntım yok, bay 

doktor. Kendimi teda.vi ediyo. 

rum. 

BULMACA 

Yukarki murabbala.nn içi

ne, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 36 

G9 rakamlarını öyle bir §ekil. 

de koyunuz ki hangi §ckilde 

olursa olsun bu sekiz rakamı 

şakuli ve ufki vaziyette ce • 

mettiğiniz zaman, bulacağınız 

ra.kam 81 olsun. Bu bilmece

mizi hallcdenlerden birinciye 

altın uclu bir dalına kalem, i

kinciye büyük bir resim albü

mü, UçUncüye büyük bir 1As

tik top ve aynca. 200 okuyu_ 

cumuza muhtelif hediyeler ve

rilecektir. 

............ _. ...... mi! 
HABEP, 

ÇOCUK SA y;."'ASI 
Bilmece kuponu 
12 MART- 1938 

Hl kava: 

Afrikah vahşiler arasında 
Pat Avem, o ublıb, çiftli

ği°' terk~erlçcn, tUfcf{ni mu
ayene etti, fitcklifindcki kur
ıunları saydı. 

- Eh 1 Her teY mükem
mel! Anlatılan iyi bir av yapa 
bileceğim. 

Pat ormanda sadık zencile
rin.:n arasında yqalchğt bu beş 
senedenberi her Noel arif esin 
de tavus kutu avına çıkıp, bay 
ram günll bunun Jaurtınasını 
yemeği ~det edinmit~ 

Bundan bqka, birkaç par -
ça av hayvanı vurur ve böyle
l~e, yerli işçilerile upklan
nm lda bayramdan müstefit ol· 
malanıu isterdi. 

Filhakika Pat lyi kalp-
li bir adamdı ve zencilerini se. 
viyordu. Esasen zendler de 
onun bu ıevpine mukabele 
ediyorlaniı. 

Pat çiftlikten aynldrktan 
sonra büyilk onnana giden pa· 
tikaya doğru yUrüdU. Tam pa
t,;kaya gireceği sırada da, zen 
ci kihyası Alufta b.rJılaıtı ve 
ona ıöyle idedi: 

- Aluf, ben ava gidiyorum. 
TagayyübU.m esnaımda ıen 

iılere bakat'6ın, değil mi? 
- Bana itimat edebilirsiniz, 

yalnız •iz ava bu yoldan mı gi
d.'.yorsun\1%? 

- Evi.. Mavi çay istikame
tine doğru, oralda bir hayli av 
hayvanı var. 

Aluf un çehresinde bir endi 

Je ifadeai belirdi. 
- Orası tehlike\! bir yer .• 

Fena tesooüflere maruz kala· 
bilirsiniz. 

- Merak etme :Aluf ! Sill
hım var. Neden korkacağım .. 

- ' . . . . . . 
Pat urun milddettenbcri ma 

vi çayın !boyunca ilerliyor, fa
kat tavus ku§U namına bir §ey 
görmüyordu 

Birdenbire sendeledi ve ne
ye uğradığını düıünmeğe va. 
k.:t kalmadan, kafasında müt
h.'~ bir aln duyarak ~endin -
den geçti, 

Ayıldrğt zaman, evvela, ha-
fızasını yokladr. Doğrulmağa 
teıebbUs etti. Fakat, kafasın -
daki korkunç ağrrhk, buna 
mani oldu. Bunun üzerine elle
rini baıına götürmek istedi, 
fakat bu defa da bağlı olduğu 
nu anladı. Aynı zamanda, ga
rip ~orkulu bir yeılde bulundu
ğunu farketti, 

- Neredeyim? 
Bu auaUne, uzun müddet 

eevap beklemedi. Filhakika 
kulübenin kapısı birkaç ldaki
ka sonra açıldı ve koilçunç bir 
çehre görüldü. Sonra, iki zen
ci onu kavrayarak dı§&nya çı
kadılar. O zaman Pat bir köy 
de bulunduğunu ve bu köyün 
sakinleri tarafından hapsedil -
diğfoi anladr. Onu, yüksekçe 
bir yerde, bir tahtın üzerinde 
oturan tiıman ve heybetli bir 
zencinin önilne attılar. Der
~en, münakaJalar ~la~ ve 
Pat, kendisi hakkıma bır ka· 
rar ittihu edeeek!er.'.ni anla. 
dı. Nihayet ortalığı derin bir 

sükilt kapladı ve toplantıya ri
yaset eden zenci ayağa kalktı, 
glililmscldi ve ba vazifesini 
gören bombu ağacından ~esil· 
mi~ değne~ Patın Uzcrinc dü. 
şilrdU. Pat ürperdi: Yerlilerin 
sıdetlcrinl iyi bildiği için, bu 
ip.reWı ölüm karan ollduğunu 
derhalanl~ 

Onu tekrar yerderı kalchrdı
lar vo herkes köyUn ô'bür ucu
na giderek, kapısı açılan büyük 
bir klübenin önilnde durdu. K~ 
yün ileri celenlcri lculUbeyc 
giıidiler, diğerleri de dı§ında 
kalliılar. Pat da bu bil}'Ü)i lcu. 
lübeyc götilrWdil TC kulübe
nin ortasmda dallardan yapıl· 
~bir parmaklıkla örtülü bir 
kuyu bulunduğunu gördü.. 

Onu parmaklığm önüne g8-
türerek yere uzattılar. tkl iri 
yan zenci, iki tarafm!da durdu 
Jar. Pat, pannaklığm yavq 
yavaı havaya ~lktıfmı g5r
dil. Bunun ilzerino iki .zenci 
onu ayağa kaldırdılar ve kolla 
nndan anmıkt tutaralc hMC-
ket etmesine mani oldular. 

O zaman Pat, yerdeyken 
görcmeıdiği kuyuya doğru bir 
nazar atfetti ve aynı zamanda 
dehıet içinde ilrpererek gericl. 
mele; istedi. 

Filhakika, derin olmayan 
kuyunun içinde, küçük gözle • 
rini ken!disinc dikmiş olan, 
korkunç b:t boğa yılanı gör-
müştü.Kendisini ölüme mah'lr,Qm 
etmiş olan zenci elini kaldırdı. 
Bunun üzerine Patın yanında 
duran iki iri yan zenci onu 
havaya kaldırarak biran alla 
ldılar. Pat gözlen'..ni kapadı. 

Artık mahvolmuştu. 

Birdenbire hafif bir gürültü 
duydu ve aynı zamanda boşlu 
ğa düştilğünü hissetti. Kuyu. 
ya dilşüyorldu. Bir sr.ıniye son
ra boğa yılanının korkunç çem 
beri içinde ezilece~. 
Ağırhğm altında hafifçe 

eğı:len bir yere dilştüğünil his-

setti. Hayretle &özlerini açt. ve 
tam kuyuya düteeefi sırada, 
kuyunun Uzerlne kapanan par 
maklığtn ilzcrındc bulunduğu_ 

nu gördil. 
E~en aeyircller de onun 

kadar hayrctlerinden dona kal· 
mIJlardı. Pat, 1efün iki oku 
muayen-. ettiğ~ görl~ü ve bu 
ol;Lın derhal tanıdı. Bu oklan 
Alul kullanırdı. 

O zaman Pat hakikati uıla
dr. Bu iki ok tam .zamanında, 
parnıakhğı tutan bağlara isa. 
bet ederek onları kesmi~ ve 
parm~ğı kuyunun üzerine 
8il§Urmil§tU. Bu büyük ustah
fr ancak Aluf ba§arabilirdi. 

Biran eonra arbede başla
nuıtr. Patın ı:enc:i ~ileri kulü 
beye girerek, daracık yerdç sı. 
lafmıı olan vah§i k8ylüleri ko 
1aylı'%Ja kılıçtan reçlrmeğe 
batlan:qlardı. Vab§iler fazla 
mukavemet cöstcnncden maı 
1Qp oldular. 

Hadiselerin lnkipfmt bUyük 
bir ellk<lnetle bekllyen Pat, ni· 
hayet a3d.ık Alufun, üzerine 
el}lerelr, kanlı lplrçla iplerini 
kestiğini ve kendisini kurtar· 
dığnu gardU. Aluf, bu iıi biti
rir bitirmez, korkunç bir hal .. 
le, vah~ tefin Ozerinc yUrüldG 
ve onun bir tek har~et yapmlİ 
l"'.ıwn& meydan bırakmad~ 
bir cllle parmekbğı bldırara1tl 
diğer elilc onu itti. Aıt>edt,.nb\ 
gtlrUltUıilnU tiran, ~rkuısc; 

bir çığlık bastuldı. Vqt lct( 
zavallı esirine haı:ırlamr§ olcl~ 
ğu, mUthiJ ölllm cezaıım.
lıiend!ıi 8dilyordu. 

Pat, btli!mın öntine ıeç • 
mek istedi. Fakat hn kokiısi... 
le C:O§mUt olan zenci iıçi · " 
upklan çoktan 'kpyc (ircrek,, 
igkcnce kulübesinlden kaçımı 

olan vahşileri tamamilc imha 
ed.~yorlardr. 

Pat, adamlarını ancak 
ıam üzeri g8rebildi. 

.. 

Çiftliğindel9, evinin giU~ 
taraçasından, on.lamı gc1i§le "' 
rlni uzaktan •eyretti. 

Hepsintn ellerinde n hay. 
voolan vardı. Filhakika, gayet 
hassas bir adam olan Atuf, 
cf endisini, Nocldelçi Metlerin
den mahrwn etmek istememi§ 
ve vah§ilcre hacUerlnl !ildir. 
dikten sonra, ava gider~ bir 
sUrU tavus ku§U ~~tu 

Resimdekileri iki köpek zannedersiniz. Sağda gördliğUnüz sL 
yah küçük köpek de öyle zannetmiş ve bir arkada§ buldum diye 
sevinmi.~tl. Fakat koklayınca, onun sahte bir köpek olduğunu 
anladı. Bu gtızel köpeğin içi saman, dışı ise bir kürktU. Aman 
yarabbi! Ne inkisan hayal ... 

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

...... .. . ... 
• 
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AKuırltlUJOlYIŞkpanaymncaa H o 1 i v u d u n 
_pu arya. içyüzü iğrençtir ! 

eglencelerı Sinema ıı>ayatahi!:ona yoDcllız 
Rum kızlann_yanık şarkılan, aşık çin
aenenin kemanının sesıne karışıyor 

Eşc•ğe binen gelinlik lnzlann, uçurtma uçuran 
kart hrbeklf'rin, srrho~ olup mal1kemeyi boy
layan hovaı dularm haddı hesabı bok. 

Sirke:ide otobüs bekliyorum. iki k,i
§i dertleııiyor: 

- Yarım saat oldu. Şurada bekliyo· 
rum. Kurtuluş otob:isleri hep dolu ge
liyor. Tr~mvaya mı binsem?. 

- Görmüyor musun, Kurtuluş -
Beyazıt tramvaylan da tıklım tıklım .. 

- Sebep?. 
- Bilın:yor musun? - .... 
- Ayol, bugün apukaryanın son gil· 
~ . .Bütün Istanbul Kurtuluşa taşıru
vor. 

- Ne var Kurtuluşta?. 
- Aşkolsun s:aııa, İstanbullu ol da 

Kurtuluş filemini bilme ••• Hiç Rumdan 
bir dostun da mı yoktu.. Şimdi oran 
mahşerallah, oynayan, zıplayan, yiyen, 
içen .. 

- Bizim Kağıthane ilemi gibi dese 
ne ..• 

- Haaah, işte tıpkı Kağıtane alemi. 
Kağıtanede Türkler eğlenir, yer, içer
ler. Çingeneler göb.':k atar, parsa top· 
brlar. Kurtuluşta, yani, es~ ismıyle 

Tatavla panayırında Rumlar eğlenir •. 
Yalnız bir ftırkla: bu eğlence, apukar
yan:n, yani senin anlayacağın ma!kc-

• ı.~. alelacayip eğlencelerle sokaklarda 
gezme aleminin, daha doğrusu maska 
ralann son günü yapılır .. Ve Rumhır 

bugünden itibaren perhize girerler. 
Kırk gün sonra gelecek paskalyaya ~
dar bu perhiz devam eder. 

- Desene l:i bu perhiz §erefine bu· 
gün Kurtuluş panayırında her ıey ye
necek, içilecek?, .. 

- Öyle değil .. Rakı, makı içilir am 
T.1a, yemeklerde perh.:z başb:mştır. 

Bakla ezmesi, soğan, zeytin gibi ŞC)'

ler yerJer •• 
- Şurayı gidip görsek .. 
- Pe~alaı .. 
Hava, mayıs ayında bile bulunur ha· 

valard·a.'l değil.. Çi;ek kokulariyle dolu 
ı1 le bir hava ... Her taraf §dar şıkır gü
neş içinde.. Yanımda konu,anlar bır 

t::ksi durdur:lular, paz:ırlık ediyorlar. 
Atıldım: 

- Ben de Kurtuluşa g.:tmek istiyo· 
rum.. l\Hini yoksa ben de bineyim .. 
Masr .~a iştirak edeyim. 
· Nazik adamlar, hesabı da uygun ı::ö

rünce: 
- Hay, hay, diyere~ beni aralarına 

al.:iılar. 

Konuşa. konuşa Beyoğluna çıkryo· 

ruz. Yol mkada_şlarfmdan bir tanesi, 

istanbulun eski hovardalarmdan ola
cak 1 tkide birde: 

- Ab, bayım, o günleri hatırladıkça 
ciğen!min bir kö§esi yanıyor •• Ne !lı-m
di o alemler .• Hani biz de gençiliğimiz 
de her §eyi yaptık.. GözilmÜ% ark~dıı 

değil, doğrusu .. Şimdi, unumuzu f'le
d:k, eleğimizi astık.. Yapbklanmmn 
hil\ayeleriyle vakit geçiriyoruz .• 

Benim sustuğumu görilnce tekrar li 
fa başlıyor: 

- Geçmiş zaman: El eni isminde bir 
dostum vardı. Dostum dedimse karım 

g~bi metresim .. Beraber yaşardık .. Deı
li toplu, hanımcık, kadıncık, cefak:ir, 
civelek gUzel bir kadındı .. Toprağı Lol 
olsun .. Apukarya sonu geldi mi geee • 
den ha~rlık yapar. Yemekler pişirir, 

mezeler tertip eder. Sab3h erken1en 
ar~a:la§lar kapıya dayanır.. Hepsinin 
benim gibi birer aftosu vardır. O ?a
man otomoh:1 pek yok. Frıytonlara ku 
rulur, Tatavlaya gideriz .• Çayırın i~i 

bir yerine soframızı kurar, dizc'lhr. 
haşhaşa, J(illerek, oynayarak çekiştir

meğe başlanz. Bir taraftım latarnı>lar 

çalar. onların etrafında halka olm:ı§ 

gençler hora teper, kızlar kasap oynn. 
Onlar sıçradıkça etekler havalanrr, e· 
tekler havalandık,ça bizim gözlerinıh 

açılır .• Ne günlerd.= .•. Kalab3lıktan iğt•e 
atsan yere dUşmezdi.. İstanbulun bü· 
tün hovardaları, gU:z:el kadmhn, eğlen 
mek, macera geçirmek isteyen vençlcr,f 
ihtiyarlan burada toplanırdı. Eğlence
nin her türlüsU gündüz aksama ve gece 
sabaha kad:'JI' devam ederldi. 

Kurtuluş:ı geldik, yol arkadaşlarım· 
dan ayrılarak kalabalığın içerisine ka· 
nştım .. Eski ı:am:r.ı çap~mn anlatıştr.a 

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

Kalabalık pek çok amma, bunlar1n 
ekserisi, havanın güzelliğinden ist\fa. 
de ederek burayaı eğlenmeğe gelmiş o
ları seyretmek için dolaşıyorlar. Kaia
bal ğın çoğu m:ydanda piyasa ediyor. 
Sofra kurup, yiyen, içen, zıplayan, oy· 
nayan pe'k; o kadar çok def.il .. Bermu
t·ı-t. bu gih~ payanırlarda, zilzuma sar 
hoş olup rezalet yapmak istiyenler ıd• 
eksik değil.. Ortada iki tarafa sallan~n 
bir vücud .. Karası kaymış p,özler, çar
pıtmış bir ağız .• Anlaş•lmaz bir tig·nl• 

edilen kiifürler .. Nihavct lir kalabalık .. 
iki kilfür. iki tokat ve bir sarhoş kavga· 
sr .. Fakat, iş uzamadan polisler mey- 1 
dandadır .. Hedef: Cilrmümc§hut mab· 1 

onmak lYımndnDe ~ndeın 

Genç kızlar 
nasıl kandırılıyor? 
Gündüz stüdyoda figüranllk yapan 
güzel kız, gece, hususi apartıma
nında erkek yıldızların ziyaretını 

kabul eder 

Bir Fransız gazetesinin Ameri 
kadaki huıuıi muhabiri Holivutta 
yapbğı fllYaru dikkat bir tetkikin 
neticelerini bildiriyor. Muhabirin 
bu yaz11ından, yıldız olmak ümidı 
ve hevesiyle ıinema paytahbna 
giden genç ve güzel kızların naıd 
inkisarı hayale uğradıkfamu, u

mumi evlere dü§tüklerini ve bu ev
lerde naııl bir esir hayab geçir
diklerini öğreneceksiniz. 

lıte hakiki bir macera: Mari J on es, 
Kar - Hop denilen lokantalann birin· 
de garsondu. Bu lokantalar, yalnız o
tomobil §Oförlerine mahsustur. Bunlar, 
lokantanın önüne gelir, dururlar, yer
lerinden inmeden yeyecekleri şeyleri 

ısmarlarlar. 

Garsonlar daima güzel kızlar ara· 
sından seçi~r. Yemekleri, aleminyom 
bir tepsi ile getirirler, otomobilin pen
ceresinden uzatırlar. 

Bir gUn i•~<şam üzeri, ~ibar bir deli
kanlı lüks bir otomobil .~le bu lokanta· 
lardan birinin önilnde duruyor. Bu, biz· 
met eden garson kı:ı:lardan birinin sev
gilisiı:lir. Bu sevgi haftalardanberi de· 
vam ediyor. De1.:kanlı, hemen her gün 
geliyor; ve her gelişinde genç kıza 

mutlaka bir hediye getiriyor. Bir gece. 
sevgilisine sinemada ç••1ışmasını tavsi
ye ediyor. Haftada elli dolar kadar ka 
zanacağını söylliyor. 

kemesi .• 
Mütareke yıllarının en fena hat ra

larından latamalardan eser yok.. Bu· 
nun yerine gram:donflar ötüyor. Rum 
kızların yanık <']k şarkıları, işık çinge"
nenin elinde inliyen kemanın sec.:ıı~ 

kan§ıyor. Burada alaturk:ı da eksik. de
ğil .• Bestekar Malatyalı Fahri, sarı kor· 
ldela şarkısını, §U sarhoş Rum delil:ar,. 
lısmın n~zından dinlesin de eseriyle: if. 
tihar etsin .. 

Bisikletle dolaşanlar, eşeğe b:ren 
gelinlik genç kızlar, uçurtma uçuran 
kart bebekler ve meydanda grup grup 
dansedenler .. 

Ka5ap havası ıdurmadan oynanıynr . 
F<~cat bir taraftan içki, bir taraftan 
durmadan .zıplama vücutlan ter içir.de 

Marf., henüz yirmi 
yaşında bir esmer 
güzeli idi. Sen derece sıkılgan ve utan
gaçtı. Sinema yıldızı ol<.ıbilmesi şüpheli 
idi. 

Delikanlr, bu teklifi yaptığı zaman, 
Madam Şarlemen namına bare~et etti· 
ğfoi ve bu kadının yıldız olmak istiyen 
kızlara pek çok yardımı dokunduğunu 
söylemi§ti. 

Mari, ·delikanlının teklifini kooul et· 
ti. 

MC1J:lam Şarlemen kendisini gülerek 
karşıladı, iltifatlara boğdu. Konu§tular, 
anlaştdar .. Mariye güzel bir apartıman 
tuttular, güzel roplr.r ve mantolar yap· 

:ırdılar, bir de telefon koydurdulııc. Bü· 
tün bunlar, madam Şarlemen.'.n verdiği 
avans paralarla yapıldı. 

Mari apartımanD yerleşin:e, onu çır· 
çıpla~ soydular, bir fotoğraf makinesi· 
nin önünde durdurdular. Genç krz, bu 
fotoğrafların kibar ve zengin kimsele· 
re mahsus olduğunu anlamakta gecik
medi. 

Kendisine (dostane ve m:bremane) 
verilen öğütler arasında sıksık banyo 
yapması, çamaşırlarını değiştirme!(. de 
varlı. Sinemada muvaffak olmak için 
bazı kibar tdamları kabul etmek zaruri 
old:.ığu da ilave edilmişti. 

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

bırakıyor .. Gençlerin grupları arasında 
sıksık. sesler duyuluyor. 

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

oynuyorlar, çifte telli de .. Arkasııfdar 
bir vz.Js yapmayı da ihmal etmiyorhr .. 

Geçlerden biri, asrilik rekorunu al· 
mak için arkada§larım susturdu: 

- Sasiparakalo, supa vire .• Ben bir 
ıarkı söyı:yece~ .• 

Ve bugünün modası olan Tino Rus. 
sinin bir §arkısını yan Rumca, ru·; 

Fransızca kelimelerle okumağa başla

dı. ) zaman arkadaşları da tahammül 
c:iemcdilcr. Gök giil"ültüsü gibi bh 
krı~kaha koptu ve bir genç bağırdı: 

- Ulan Tino Rossiyi kederinden öl-
dürecek misln?. .Y. -* 

srr matmın:e1., d,:ye yaZ'ldı • 
Mari, bir kö},::le doğmuş, büyllnıilr 

tü. Sinemada bir çok yıldızları seyret" 
mişti.. Fı:ıkat bir gün gelip te bunlard' 
kolları arasında vakit geçireceği aklıl11 
bile gelmemişti., Halbuki hemen b! 
çokları .~le - velev ki bir iki aaat • d 

bir sevda hayatı yapmıştı. bl 
Yıldızlardrın biri, Madam Şarleınef1 

evine gidip te ka.dın istedi mi, ço1' dr 
faJar, rründüz stüdyoda beraber çıılıf .. 
t·ğı figüranlarla karşılaşır. Bundan ti' 
kılır mı, utanır mı? Asla!.. Holivuttl 
bu gibi şeyler gayet tah:i g8rülür-·· el 

Madam Şarlemen lc.imd.:r? Bu gtltsıl 
kuların sinemada çalışmalarını na it 
temin ediyor? Bütün bu işleri nasıl b 
kuvvetle idare ediyor? Kızlarına fiJııt" 
!erde rol verdiren kim? Müşteriletlıt' 
den yilzde seksenin sinema yıldızları; 
d·ın, müdürlerfoden, memurlar'nd td 
ibuet olduğu hakkındaki iddia dol 

mu~ ~ 
Holivt• .. ta vecikalı ve muayeneye t!fl' 

kızlar pek azdır. Bununla beraber. 
1 

yük caddede dolaşan zevk ve eğlen' 
kızlan pe~ çoktur. 

Bu kadınların çoğu, umumi evlet -'. 
bibi menfaatine çlışırlar. Bunla;; 
(Los Aneelos) ta lilks apartımantıt"' 
otururlar, hususi otomobi~lcrde geıt 1 
ter. Her birinin emri altında l:lrden oıı 

cJıt'" k-ı:lar, bazaı; ı<faha ziyade kız var~ 
Bu kızlar, kı:ızandıklan paraları Jet'• 
verirler. Buna mukabil yeRcr, içet 
giyinirler. ıtd 

Kazançlarının yüzde yirmi, ot\1~11, 
da alırlar. Bu gibi kadrnbrın etle~, .. 
düşen kızların hilrriyeti katmaz. ,. 
çıp kurtulma~ istemeleri de f ayd•

51
,. 

-dır. Amerikayı terketmekten başkJ ç 
releri ynktur. IW 

Bu gibi kı:ı:lar, ekseriyetle gizli ~, .. 
terilen açık filmlerde de çr11 ıfr e~ 
Bundan aldıktan paraı, .. da gef1e ~ 
sah:plcrinin cebine girer, banka 
cari hesa,plannın yekWıunu ]9lba.rtJ'• 
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lstanbullular, sa zlı, hokkabazlı, 
işret li bir kampa çıkıyordu / 

, .. On be§ gün, o beş gece sürecek ofan -
.Utınet düğünü 1132 Zilkadesinin 15 -
•ilci çar§amba günü, yani 1719 Milacii 
l'ılı ikinci teşrfoin yirminci günü başlı
l'acaktı. 

l>üğüne ik.: gün kala, üçüncü Ah:ct, çocuk)arı ve bütün haem daires~e 
la raber, yeni saraydan, yani Topkapr 
k rayından, tlüğün müddetince saray 
~d.rnlanna tahsis edilmiş olan Tersane 
hıJs·ırayına na~letti. 

k• Gene ogün, başdefterdar İle dört er
i anından bazıları Okmeydanına gl.tti
:· liünkir Otağının önüne, düğün es
~·~lnda yapılan bir ''gümü§ maşraba,, 
t Uaabakasr için 36 züra y.-..ıi 27,5 mct
(c Yakın yükseklikte bir direk dikil-

cu:~incitetrin ayının on dokuzuncu 
~ u. İlQndiden aonra evveli sadrazam "t.:<0~~~~~~;:i.Jdiıt:~~~ 
tıı ~Üjasr Mehmet Ağa, sonra, devr.:.n f Lüle devrinde yapılan sanat eserlerin den: Vsküdarda VçUncil Ahmet çeşmesi 
~eri gelen ricalinden sadrazamın l sadrazam Nevşehirli 1brtı:1im Paşanın bu yaya cirit oyunundan sonra, topçu 
l't adı Tevkil Mustafa paşa, daha son- 1 sırtında lı;ıymetli beyaz bir kürk, ve neferlerin1en otuz kadar tuhaf adımı, 
~drazam İbrahim pap, maiyetleri başında "kallavii mutalı!,, vardı. kaleı>derane külahlar ve İran rakkas-
1' 1 ile beraber Okmcydanına geldi- Sadrazam kethüdası Mehmet ağa, larırunk,ine benziyen acayip elbiseler· 

"2.0tağ ve çadrrlanna yerleştiler. milevveze ve yefil atlas kaftan glymit- le bir takım oyunlar oynayıp hünerler 
l'hı ılkadenin on eeşinci ve oonci teş- ti. Tevkii Mustafa Pap .Ue vezirler- gösterdiler. 
ııç~" Yirminci çaırşamba gUnU sabahı, den Hüseyin paıa oğlu tbrahim. pa§a- Bu arada Uzerine altın yaldızlı bir 
't ilncu Ahmet, muhteıem bir alayla ve nm başlarınıda kallAvi ve sırtlannda di- kasır kurulmuı araba geçirdiler. Bu 
'- e ve yanına ıehzade Süleyman, van kürkü vardı. kasnn içinde üç taneıi sazende, altı 
"'ehrn hela et ve Mustafayı alarak Kasımpa· Altın ve sırma işlemeli ipekli ~f- tanesi de rakkas olmak üzere altı tane 
llırı lci tersane sarayından Okmeyda- lann, nefis kadife ve atlasların göz alan büyilk kukla, lçuklalann lda ellerinde 
lı\} dakl otağına gitti. Herkesin kolay- renklerine, belletdeki murassa ~emer- defler vardı. Araba yürüdükçe, rakkas 
~tı: ~ilıilnem!yeceği zevk ve safa sah- !erden, kılıçlardan, hançer kabzelerin- olan kuklalar dönüyorlar ve def çalı-
~ fi Yaratılarak tam on iki yıl devam den akseden elmas panltılan karıııyor- yorl~dı. 
tt~tk olan Ule devrinin ilk büyük du. Bu kalabalığın içlnde yalnız bir ki· Bunları. Mısır valiai Ali Paşanın bu 
fıa. nccıert de bu auretle baflamrı ol- ,ı, ha:ı Mehmet pa§a adında ihtiyar ıilnnet düğUnü için eureti mahsusada 

ve miltckald bir vezir gUnlük sade kı- eörrderdiği Hacı Şahin ile Hacı Mch-
'-t lfasabrr halifesi ve baıeki ağa, acrt- yafet ile bulunuyordu. Fakat sadra- met adındaki ilri hokkabu - canbamı 
Cft.._keınerleriyle önde gidiyorlardı. U- .zamm otağına geldiği zaman, Ibrahim marifetleri takip etti. Hacı Şebin, dü· :;::u AhmedLn utında ve tolunda pap, yerinden ~ltap karııtayarak bu tünün ilk aünü bir takım çember o-
'. ~ esvaplaıriyle solaklar ytlrilyor- ihtiyar vezirin de gönlUnil bot etm~şti. 7Wllan söetercli. 
"ıdeSıtthtarağa, riklptar ata " diğer Resmi kabulden ıonra İbrahim pa- Arkadaıırun eline verip havaya bl-
1-t tun ağalan padi§alu takip ediyor- ıa, kendi otağına gitti. Orada elbis~ini drrttrğı bir çemberin içinde~ uzaktan 
'r~ kızlarağası Beıir ata, ycde'Jr&iler deği§tirdL Sırtına sade bir fCY geydi.. koprak bir ok gili atlayıp geçen bu 

t) ~~ geliyordu. · Bu sırada, eski sarayın zlilüflil oğlan- usta canbu, iki, Uç çcmber1den birden 
'h..ÇUncU Ahmet, Okpıeydan~a, aad- lan, Okmeydanında bulunan ijev- geçmek suretiyle maharetini tekrarla· 
)e-'llll, Yezirler, ve diğer devlet erkanı Jet ricaline ve erkiıuna ve ileri gelen di~tan sonra, bunlara, kendi beli kadar 
bilteniçeri ocağının bilyük rtitbcli za- zevata kahve ve tatlı ikram ettiler. ince bir dizi çember ilave etti. Ve bir 
cı~:t(. tarafından karşılandı. Otağa gir- Bayram divanlarında olduğu gibi, ııçrayıtta dördünden ide geçerek bu-
t~?lt e~ sonra, bütün bu zevatı, bay- yeniçerilere de h~n tabla kadar pilav günlük man:fetlerine nihayet verdi. 
tar dı"antannda tatbik cldilen tC§rifata ve zeııde d••~ıtıldı. ''Ve 'Uskuflu §eh- Bundan aonra, üçüncü Ahmet, vezir-
S~ huzurun:ı kabul etti. bazlar pilav ile zerdeye öyle atıldılar tere ve devlet erkanına ziyafet verdi; 

'a.a rınet düğtintin bu birinci gUnU, ki mutbahta kapkacak temizleyicilere üstü puşMeli tablalarla yemekler çekil-
"ta.ıa fc.,~ ııı ve devlet erkanı tuvaletlerine it bırakmadılar . ., 

)e h~l1de itina etmi§lerdi. thtiyarhğma Bundan sonra, saldrazanun maiyetin-
~l 'taz da tiımanca bir adam olmasına deki askerlerden seçilmit neferler ayak 
'çok §'k ve nrif giyinen o!ridl oynadılar. Heyecanla seyredilen 

ı, ı tAS tK. ~ l ' STIR ıAP VE FA.ClA ·ROMANI : . 

~iha Paşanın bahçeye- inmek için merdivene saparken: 
._,~ ~n de vapura gitmekten vazgeçtim kızım, Feridi de be. 
~t gotUrmek istiyordum. Ne o gitsin, ne ben .. Acıyla bir 
'lSotıra karşılaşmak elbette daha iyi_ Ben ihtiyarım, o da 

~·· 'l'ahammuı edebileceğimiz şüpheli .•. - dediğini i§itti. • 

di. 
Derya idi ıofra, Nhan kayık 
Eyler idi hotaz aafaar 
Şerbetler arada leb kirası! •• 

Fabrika bacalarından çıkan 

Zehirli dumanlar 
nasıl dağıtılıyor ? 

Yedi sene evvel 63 insanı öldüren 
hadisenin esrarı çözüldü 

Belçikada Ltye] civarında birçok fabri
kalar vardır. Bunlardan bazılan bacala
rından zehirli dumanlar saçar. Bu dun-
manlar sisli havalarda kırlan üzerinde 
uzun zaman kalır; ara sıra ölüm saçtıkla
rı da vakidir. 1930 senesi t~riniev\·ell· 

nin sisli bir gfiı.l.nde bu zehirli havayı 
tenef(ils etmek yüzünden 63 adam ve bl~ 
kaç yilz hayvan ölmüştil. 

HAdisenin sebebi, birçok ıaman, esrar· 
lı görilnmil~ ve ancak uzun araştırmalar· 
dan sonra buhınabllrnişti. Belçika lıükQ

nıell buna karşı çare aramak işini Liye} 
üniversitesine bağlı doktorluk enstitüsil 
profesörlerinden Dotrebanda havale et
ınl~ll. Profesör ldhoratuvarında uzun ça
lışmalardan ve tecrilbelerden sonra çok 
basit bir çare bulmağa mu\·aHak olnıu~· 
tur: 
Şubat ayının sonlanna doJıru bir gece, 

kalın bir sis bntün ~ehrl ve civardaki ova
)'ı tamamlle kaplamıştı. Profesör, ovada 
tam 1930 yılı felaketinin vukubulduğu ye
re üzerlerine katran dökfilm~ odun yı· 
f:lınları koydurdu. Bunların üzerine, knp
lar içinde, çok masrafsız olan fakat pek 
uzun zaman şiddetli hararet neşreden ter
kibi gizli tuttuğu kimyevi bir mahlul koy
du. 
Ateş yakıldı#ı zaman elJe tutulacak de

recede kalın bir sis tabakası toprağa ka
dar inmişti. Sisi daAıtmağa kftfi gelmiye
eck gayet hafif bir rüzgAr eıılyordu.Ateş 
yakıldıktan on dakika sonra bütün sis ta
bakası yükseklere çıkmı~ ve tamamlle da
ğılmıştır. 

Profesör tecrübesini bu kadarla bırak
mak istememiş, yukarıya çıkan sıcak ha
va cereyanının yüksek tabakaları dahi 
temizleyip temizlemediğini tetkik etmeğe 
uğraşmıştır. Tecrübelere iştirak eden iki 
asker) tayyare grupo ova üzerinde muh· 
telif frllfada uçmuş ''e en yüksek bacala
rın lrtifaından daha yOkııek lrllfacla yani 

Hassa çeınigirleri baJI, bayram di· 
vanlannda olduğu gili, bagmda Mü
cevveze ve oırtında Ust kaftanı ile, dev
let erkfoımn otağ ve çadırlannda aof
ralan "cennet ziyafetleri,. gibi donM
mııtı. Sinilerin hepsi gümüş idi. Ual 
renkli petkirler sırma iılemeliydi. 

Bfrinci sofra sadrazamındı. Telı; ba
tına yemek yedi. Onun önilnden kal
kan sofra, ayni otağda oturan, fakat 
yeri bir perde ile ayrılmış olan ve gene 
tek başına bulunan kethüdası Mehmet 
ağanın önüne götürülmüıtU. 

İkinci sofrada davetlilerden Maraş 

valisi İbrahim paşa ile sadrazamın da
madı Tevkii Mustafa Paşa, üçüncü 
sofrada Anzılolu ve Rumeli kazaskeri 
efendiler; dördüncü sofrada, h:rinci, 
ikinci ve Uçüncii defterdar efendiler 
bulunuyordu. 

Yemekten sonra eslçi saray zUlüflU
leri tekrar kahve.ı tcrbet, gülsuyu ik-

150 metreye lca'dar olan' havanın lnmnmile 
temizlenmiş olduğunu tesbit etmiştir. 

Tecrübesinden kat'l bir netice olmak 
istlyen profesör yakın bir fabrika baca-
sının alevler istll.:amctc doğru zehirli 
duman neşretmesini de temin etmiştir. Bu 
ağır duman tabakası, aıe,·lerden çıkan 

sıc::ık ha\·a tnbaknsile temas edince der
hal yükselmlıs ve dn:ıımıştır. 

Bu tecrübelerden sonra, bu cfvnrda bu
lunan büıOn köylerin sisli havalarda bu 
usule mfiracant etmesi kor:ırl:ıştırılınıştır. 

Profesörün bulduğu usulün harp zaman
larında gaz hücuml::ınnn karşı da muv:ır
fnkiyetle kullanılacağı umuluyor. Tecruhc
ler mlllt müdafaa vcklllctinin tayin ede
ceği mntehnssıslnrın da iştirakile daha 
ıteniş olarak tekrar edilecektir. 

ram ettiler. 
Öğleden sonra şiddetli bir rüzg4r 

esmeğe başladı. 'UçüncU Ahmet şehza
ıdeleri ile beraber tersane sahilsaroyına 
döndü. Halk ise, kafile kaf.:le Okmey· 
danına dolmakta devam ediyordu. Cf
varaki kırlar, kunılan çaldırlarla mu~
zam bir ordugfilı manzarasını andın· 

yordu. İstanbul erk.ekleri, on beş gün 
sürecek olan, sazlı sözlil, cambazlı, 
hokkabazlr, zlyuf etli, işretli bir kam
pa çıkıyordu ı 

Adet ve an'aneye göre, sünnet düğü
nUnün bu ilk günil, ziyafetten sonra 
ba§ta sadra.zam olmak üzere ticvlet ri
cali ve erkanı, üçilncü Ahmet ile şeh.za
deler~ne düğiin hediyelerini sundular. 
Bu hediyelerin muhteşem listesi, ayn 
bir fasıl teşki! edecek kaıiı:ır şayanı dik
'ka ttir • 
eMmlarr-(zndTsencm sh shr shrdl shı 

(Sonu var) 

kmlıktan bUyük bir gurur duymuştu: 
- Teşekkür ederim, küçük hanımcığım • dedi. 
- Gel şöylf yanıma otur ya vnım. 

~ b ı:ı.ç kadm, kapıyı kapayıp da kendisini odasında yapayal. 
)a~l§ lllunca ferahlar gibi oldu. Avuçlarım yanan yanaklarına. 
~tlırnltra.rak başını yere iğdi. Cil~lı muşambanın parıltılı 
~~d da ner~deysc tepetaklak duran kendisini seyrede bilecekti. 
~~'Utt il. Aksi de kendisini taklid etti. Böylece, sedef kakmalı 
~Ylu 8alon mnsasmm yanından geçerek gardrobun kaprsmı 
~ledi bo~nca ka.piryan aynaya bakmaya cesaret edemiyerek 
~~dı. · holtuklardan birine oturdu. Hala avuçlan yanakların. 
t~ g MtUıa üstünü, kendini avutmak için bir haftadanberi 
~1~~rdiği, fa.kat hiçbirinden birer tek sayfa dahi okuya.
~ta. ki~aplar ve mecmualar doldurmuştu. Gözleri bunlarda 
~ti~ık. du§Unüyordu. Şimdi oğlu gelecekti. Ona vaziyeti tefer. 
~ e 8..nlatmalıydı. Babasmdan küçük yaşmda aynlmıştı. O 
~~il <-o daha bir şeye aklı eremeroi. Şimdi artık çocukluk çağın. 
''!arıkta~ kurtulmu§ sayılırdı. On dört yaşı, hayatın hisli ta-
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Sabihanm oğlunu çağın§ tarzı ona bUtUn bağlılığını gös
terebilecek bir inceliği taşıyordu. Ferid an.nesinin yanına o-
turdu. Sabiha onu hala kUçUcük görüyor, uzun parmaklan. 
nı siyah saçları arasında dolaştırırken hayatının en acı bir anı. 
m yaşadığına kani bulunuyordu. Anne ile oğlun biribirlerine 
bakışlarıyla, nUvazişleriyle anlattıkları bu tatlı yakınlık Fat. 
manm içınde garib bir his halinde dolaştı. 

Ce tıı bılc sezmeye kliiydi. 
~a~tn? ,~adın ellerini indirdi. Etekliğinin kıvrımları arasına 
""~: · Ah diyordu. Artık Suad gelse de bu UzüntUnün sonu 

'° \".,,. k 
~ ~r • aca sa. varsa ... ,, 
~.rıısrnad:ı beliren ayak 15eslerini dinledi. Yaklaşan sesler, oda 

tti ... ~. ~Şiğinde durdu. Sonra hafifçe kapısının vurulduğunu Sas· ırı~iz'• demedi. Oğlunun Metini biliyordu. Onun daima 
·11ıı.~: 1Yle ıçcriye girmesi bir olurdu. Kapının açılmadığım gö. 

'Q· 
(çıı ırıntz!.. - dedi. 
~ ha:n kapı aralığından Fatma göründii. :Mavi g6zlerini kil. 
~-~8in~nıın yüzünden ayırmıyarak bir müddet "- Gelsene .. ,. 
~ aab·~ bekUyen bir tavırla eşikte kaldı. 
ı... ~ ~ a, bu kızın kendisini l!levdiğini, hatU, birkaç saat 
~ buıd nn gönneden duramadığnn bilirdi. Bu sabah, Mat öğ. 

llh halde, ne Sabiha dı§8nYa çıkmış, ne de Fatma gö-

Yazan: IHlasan Ras~m Us 
rünınüştil. Oğluyla görüşUrken, yanında candan birisinin bu. 
lunmasına ihtiyacı vardı. Bu yüzden onun gelişini, içten birse. 
vinçle kar§ıladı. Bir baş işaretiyle çağırdı. Genç kız, kapıyı 

örttükten sonra kUçük hanımının oturduğu koltuğa kadar yü
rüyerek durdu. Gözleri dolgun görünüyordu. Onun bu içli ha. 
li Sabihanın gözünden kaçmadı: 

- Ne var kızım? Bir §eye mi canın sıkıldı? • diye osrdu. 
- Kendim için değil, sizin için sıkılıyorum küçük hanımcı-

ğım. 

- TE>şe-kkür ederim gözüm. .. Ne yapalım? Hayat bu. .. İn.sa· 
nın başına hiç ummadığı, beklemediği zamanlarda türlü türlü 
şeyler g~lebilir. h tahammül edebilmekte ... 

- Siı.e çok acıyorum küçük hanımcığım ... Si7.e ve Feride. .• 
Nasıl ol:ıcak, diyorum ... 

Fatma birdenbire sözilnU kesti.. Kapı vurulmuş ve içeriye 
Ferid girmişti .• 

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

- Beni istetrnişsin anne. .. 
- Evet yavrum. Seni istettim. Azıcık şöyle başbaşa görnŞ. 

m~miz lftzun. 
Fatma, Sabihanın "başba,,a'' tabirinde kendisinin dışarıya 

çıkması manasını bularak kapıya doğruldu. 
- Gitme kıznn ... Senden gizli hiçbir §eyim yok Feride söy

liyecek. Olsa. bile sana itimadmi var. 
Fatma küçük hammmm kendisine kartı gösterdiği bu ya-

Sabiha bir mUddet oğluna baktı. •• Sonra her derdini unut· 
muş bir halde: 

- Bugün seni dünden biraz daha iyi gördilın. Af erin yav
rum ..• Seninle hep benim uğraşmamı beklememelisin. 

- Her günkUnden iyiyim, değil mi anne? •.. Daha da iyi ola. 
~ömı. 

- İyi olman için önce dikkatli bulunman, kendine çok, çok 
dikkat etmen lizmı. 

- Merak etme anne ... 
- Nasıl, babanın bugün geleceğinden memnunsun değil ml 

F'~~id ? .• 
- Nasıl memnun olmam anne ... Beni daha iyi bulsun diye 

sabahtanberl hep dinelnlyonım. 
Demek oğlu, babasının kör geleceğini bilmiyordu. Bu feci 

hakikati kendisi söylemediği gibi, başkası da bildirmemiş ola
caktı. Bunu oğluna duyurarak birkaç gtlnUnü üzüntü içinde ge. 
çirtmediklerindan dolayı evdekilere içten bir minnet duydu ..• 
Sabiha düşüncesini hissettirmemek için önüne baktı. Bu arada 
Faunanın başını arkasına çevirerek göz yaşlarım sildiğini gö. 
remedi. Fatma, kendini avutmak için, bir müddet önlüğüyle 
oynadı. Olmıyacağını görlince, kapıya doğru ilerledi. Bu sıra
da canını yakarcasına duda.klannı ısırarak gözyaşlarının önünü 
almaya çalıştı. 

Sabiha. sör.e nereden başlıyacağını tasarlıyamıyordu. Ayağa 
kalkarak m~ız_iki a<lmı attı. Sonra dönerek: 

(Devamı var J. 
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Hitler Viyanaya gidiyor 
_...&,tarafı ı incide 1 kumandanlığına tayin ebniftlr. Sonra· ı 

adar istifa etmesi lalenilmekle, akli tak- danda verilecek talimatı orduya mu • 
dfrd~ ~~an ordusunun harekele seçece- maileyh bildirecektir. 
il bıldırıtmııkledlr. 

Yiyaaa)'a tayyare Ue 16nderilmlt olan Avusturya milletine, kalbimden fıt-
h Wlimatomda tunlar istenmektedir: 1mım bir dilek ve almanca bir aar.le 

1 - Şuşnlıin istifası ve yerine Sa) a in- veda ediyorum: 
brtın aelmeaL NJ:'ann Avusturya)'! korusun." 

2 - Kabinenin Qçte iklalnJn nazilerden "Vahi dakik far 
müteşekkil olması. m a fllflJOl'llZ,, 

3 - Avusturya lejyonunun Avustur- Yeni bqvekll de gece saat içte rad. 
,.ya tekrar kabulO. yoda kısa bir nutuk llSylem.11 ve ez -

' - Vbanada nizamın mahafa:unnda cUm1e demtetir ki• 
ıwsturya lejyonunun memur edilmesi. .,_ ~ 1..u..a- :_,_._ d wk ] 

1 - Nazi partlalnln tamamen tokral' ev.__ YAIUlll _ ..... _._.,. ya. 
bbaIB. flYOruL Bllttln memlekett.en ve blJhu. 

Bu tlltlmatom tllerlne A'fQltarja bqfto sa Avusturya DMilerlnden atıkbetl 
~ tfUI de dotmut olan ihtiyat efradını tam bir suretle muhafaza etmelerini 
llllh altına duet ettikten batu. federal rica ederim. Alman ordusunun bir ileri 
Drduya tabi bir ihtiyat sınıfı olan ntan-
lleTerler cephesi milislerinin de ılllh al- hareketi vaki olsa bile, buna ula mu. 
lana çalnlmasını emretmltUr. halefet mevzubaha olamaz.,, 

MlJlslerln bu duett, btlttln A T11Slul'J'8Ja Seyia İnkar nutkunu 111 manidar 
JamOdlr. cllmle ile bitlrmlıtir: 

Almanya. AvustUJ')'a hududunda Avus- .,_Bundan sonra bfr tek Alman 
Jarya cihetinden mllhlm ihtiyat tedbirleri mllleti bir tek Ra bir •-'"- llde 
lhnm1fbr. ' YI ve ~ r 

Fakat ıonradan mnkHemeUn fayda- vardır.,, 
~ olacıılından Şuınlı saat 19,45 de bt1- Naziler cumhurrefal Milrlu'm 18tf. 
ta etmlfllr. fuım taleb etmfetfr. 
A vuıturya Cum bur relıllll· Cumhurbaşkanı Mlklum vaziyeti 
nlo tebllli hakkında mtıakereler cereyan etmek.. 

· Saat 22 de cumhurrelsllllnden aşalı- tedlr. İstifa ettifl hakkmdald haber· 
Baki teblil neşredilmiştir : ler mevsfmllzdir. 

"Cumburreisl Miklas mnkilnde kal· GeeeJeyln bfttftn Viyana ahlha ka. 
,..aktadır n Alman tehdidine boyun et-
mele karar -.ermemiıttr. Hnkfımet bllttlu dar uyanık kalmJ§br. Sokaklarda ntı-
memarbıra nzlfelerinln batında kalma- mayifler yapılmaktadır. Naziler btl • 
Jannı bildirmiştir. tihı Avuaturyada 1dliBe çanlanm çat. 

:vlyanada atqemtllter olan ıeneral Muf dıranik zaferlerlnl lrutlull.DlJl)ardJr. 
n Almanya orta etclllli nztreslnl 16ren Berlin·Vlyana telefon 
~pler Almanyanın talimatına 16re ye. 

bir htlkdmet kunıhnannı talep eden koouımalan keılldl 
atomu vermek üzere saat 19 da cum- Viyana, 11 (Huauai) - Baltalı haç 
isi Mlklas tarafından kabul edildik- bu aqam vatanperverler cephealnfn 

aman mumalleyb bu talebi kabul et-
ilnlyecelf nl ı6yJemiştlr. Avusturya milleti merkezine çekilmiftlr. Sokaklar Jn. 
~rafından ve onun lstelile seçlldliU için IBDla. doludur. Şehirde muazzam fener 
)alnıa Tann ve vicdanı muvacehesinde alaylan yapılmaktadır. 
mesul otdutunu Ti yabancı bir hnkdmetln Berlinle Viyana argmda)d t.eıefOll 
laleplerlnt kabul edemiyeeelfnl btldlrmlt- konuemalan muvakkaten kelllmJetir. 
ıtr. Avusturya mQstaldJ deTlettfr '" 6yle 
)aıacakhr. Alman deJeselerl Aw.turya Bunun, hldiaeler dolayıal:yle Alnwı 
h01tftmetlne aaat 21 de gene bir yeni mllh· htlkthnett tarafmdan verilmfe bfr ka-
'let nrml,Jerdlr. rardan ileri geldlif söylenmektedir. 

Yeni kabineyi Sayı lnkart Bu akfam. aervllte bulunan polll 
tetMl eW memurlan kollarmda baltalı haç ip. 
Sonradan relslCUllllmr da mabnmet- temifllll' ... iii 'Ve Bftlft t:Uıimı4& 

ı- vazaıeçmlş, ŞUflltıfn istifası bbal o- ee11m18§maya baelamıglardır. Bncum 
Janmuıtur. . kıtaatı muavin kuvveti olarak tesllh 

Sa:p lntart. emnhar bqkanı Klklh ta- edilmelrt.edfr. 
nfuıdan bblne1' letklle memur edllmlt- Nul mahfellerde, iktidar mevkllnln 

llrİ>oktor ~ tabrt SUfllls bllk6metl- ele almmumm kan dökWmeden VU· 
..... !stlfuuıdan IODra bnk4meUn bl- Jmbuldulmnı blldirllmektedir. Saat 
fian nllhlyeUerlnl .. hnnda toplamıttır. 23,30 da Nazi DW'lf ilk defa olarak 

Radyo yeni kabinenin qalıdakl tekilde radyoda söylenmietfr. 
fetelı.kOr ettflinl blldlmıektedlr: 

, Baı't'ekll: Says tntart. Alman lnlalan Avusturya 
\Başvekil muavini: Gla7U Bonteno. topraklanoda 
Hariciye : Vilyam Vobt BerllD, 12 (A. A.) - D. N. B. ajan-
:Adllye: Frans Hueber, 
2'erbiye: Profe!Gr Menıdn, ID Pasaau civarında Vlntboffendelı rea-
loqal basiret: Jllrl, men bildiriyor: 
Ptaana: Radolf Neumayer. Avusturya bafvekill B. Saya hıkart-
Zlnat: Raynhaler, m dün talep ettiği Alman kıt'alan, bu 
Ticaret '" mflstcmleklt: Hlşb&k, sabah saat 5,30 da Pa.uau civarında 
lays lnbrt Qnl :umanda milli mllc!a-

lu bakanhlını tta deruhte etmektedir. Cerd1ng mevkiinden hududu pçmle • 
Avusturıa bqvekill .,. "mUU mlldafu terdir. Alman kıt'alan halk tarafm • 

Dalın,. ohır olmu Says lnbrt Bitlere a- dan bllyftk tezahllratla kareılammetır. 
Jaltdakt tel«rafı 16ndermfştlr: Bu 1&bah Avusturya h!dlselerinden 

•saınt11 hlJkdmetlnln lltlftuıntlan ıon- babeeden J'mkleer Beobahter guetellli 
l'O 'llflrlf tdnln A11rııffl1'11ada ıllkdn Pt nf· harfiVVAn fUD}an vuıyor: 
mnn lnınnak oldalrına teldkld eden Aını.. u- .,,-
~ ımı11aklcat hQkdmett. Alman hllkıt- .. Avuaturyad&Jd karde,lerimls, Al 
11t•tlndt11 ba Pt1%lfeılnd• lrendlılnı l/fll'- ID&D ukerlerlııl bllytlk bir heyecaııla 
Hım ılmmnl "' itan dıJldJlmeıln• mani kartılamaktachr. Bu, yabancı bir mem• 
~aJr tein derhal Arnıılııryapa tuitrf kı- Jekette bir ylirl1yUe değil, fakat kay. 
'fafmt •nhtmnlnl urarla ~:S:tltr,.. bolmUI bir vatana 1ftlden d&ıllt maıı-

Saya tnbrt Dr8111 anıetmektedlr.,, 

f1lflllgln radyoda 18yledlklerl AvuıtufP. hududundaki 
Sutniı istilasını radyoda AvmtmJahlara bareklt kovvetleolyor 

ı.ır nutukla bildlrmiı '" Teda elmiflir. Alman kıtaatmm Avusturya budu. 
lutnlı buınnkn hldlselerl bencaa1ı 

,.., ifade ile anlatarak Alman hOktametlnln dunda1d hareklb kuvvetlenmektedir. 
bir DIUmatomla kendisinin lstlfuını Te Klfenfeldenden bildlrlldlğine göre 
:Alman bOktametlnln teklifi Teçhile bir bugUn ~leden IOm't. bu tehre 2000 
;lıOkftmet teıkiJJnl lllizam ettfllnl bildir- stıvarl gelmil ve bu IUl'eile toplanan 
mit ve alral takdirde Almaa kıtaab ATUS- kıtaat mevcudu l5000 e baliğ otmuetur. 
tal')'llya lfrmek için emir alacaklardı,. A ........ .__ ..iden blltun yollar tıze. 
lılemlftlr. .. .......... ;f•J- && 

Şuınig dcmi§tlr ki: rinde tanklara brp kullanılan topla • 
.. _ tecner araamda kargaşalık çık- nn geçtllf g&1llmektedir. 

tıfı, ka DdökWdUğtl, hilkQmetın artık Roz.enhainde 3000 piyade ve llllvarl 
:nzt:yete bnlm olmadığı ve kendi toplanmıttır. Bunların bu mmtakada 
kuvvetleriyle intizamı idame ettlremi. pazartesi gOntlne kadar kalacakları 
'9Celf JQlunda1d haberlerin hayal bildirilmektedir. 
••bw!U oldujunu bUtUn dllnya önün- 'Mtınlhte mektepler kapablmJlbr. 
de tesbit ve ilin ederim. Banını ihtiyattan iekln için olduğu 

Cumhurrelal, kuvvete boyun efdl • annedilmektedlr. 
ltmlll millete blldfrm~ beni memur Vatanperverler eepheıl erkADI 
etmlttfr. Bu vahim anda Alman kam Avn1toryadan uzaklaşıyorlar 
aamıeyı hiçbir auretle arzu etmedf .. 
itmlzden, Alman ktt'aJm aruimfM 
gfrdfklert tak~ çeldJmesl ve verL 
lecek karartan &ıdemeel için orduya 
lmlr wrdDr. 

CllmhwNlad ordu nmmnl mtıfettlll 
clld1.mD 

Viyana, ıı CA.A.) - Eski Vatanpener
ler cephesi erklnı yava' yua, Avustur
yadan çıt:mıya batlamıflardır. Kltlbl U· 

mumtnln çıkını' '" $ntntıfn çıkmak flzere 
balundala rivayeti dolaşmaktadır. Bunun 
la beraber, anlqıldılına 16re, Sutnlı po· 
Us Te bOcum kıtalannın mahafuuı il· 
baü bn'n-Medır. 

Viyana belediye reisinin tevkifi Dleri· 
ne ,belediye reisliğine nasyonal ısosyallat 
Lav tayin edilmiş ve gerek Vlyanada ıe
rek Tlllyet merkezlerinde iktidar DU)'O

nal sosyallıUerl eline tevdi olunmut. bO· 
tün resmi binalara sosyallst nasyol ba)'ra· 
lı çekllmt,ur. 

Alman nasyonal sosyalist S.S. teşkllltı 
tefi Hlmler, bu aabah tayyare ile aaat 
beşe dotnı MGnlhden Vlyanaya ıelmif
Ur. 

HlmJerln refakatinde emniyet pollll 
tefi Haydrlh, olsam polisi .. n ıeneral 
Dalues, S. S. teşkllltı' ikinci relal Jost, 
S.S. tefierinden MWler ve polla Jnıman
danı llaysner nrdıl'. 

Aktam flzerl Viyanada nOmarifler ,. 
pan binlerce nazı. G3rins ve Hes'nln VI· 
yanaya ıetecetJ hakkındaki haber Gserl· 
ne ıarp ıanna dolnı llerlemele baflao 
mıılardır. 

Viyana tlzerlnde nllmaylıter 
Londra, 11 (A.A.) - Londraa l)'l bir 

kaynaktan blldlrildlllne 16re, bu •kfam 
Alman tayyareleri Vlyua Clıerlnde bir 
nllmaylf yapmıtiardır. 

Vatın1ever cephe ıellerinden 
bir çotu tevkil edildi 

Vl)'ana, 12 (A.A.) - Vl:rau ratboaa 
sabah sut 2 de f1I tebllll nrmlftlr: 

Avusturyadald Alman mlllethıl, tarihi 
lllotl katlamak için. ıamaJı baeh bQrü• 
larla kmııw • be~ • kırmw devlet ba7-
ralını oekmeye davet edlyorus. Awstur
ya batvekillnln bir emirnamesi mucibin
ce bOtDn mektepler ve Onlveraiteler, ba)"
ram trfbl tatil olacakbr. 

Vatanaever cephe ,efterlnden bir 00-
lanua tevkif edllmlt balundulu haber Te
rilmektedlr. 

Alman kıtalan İnsbrllkde 
tezabDralla klll'fdaodı 

lııabnıt, tı (A.A.) - Burada da dehpt 
U bir pleyan nrdır. NOnıQltçtler ala)' 
halinde nasyonal • soıyallat mU'flan a6y
Uyerek Te "Yaıaıın Bitler,, diye balıra
rak sokaklarda dolafmaktadır. J!lreok dllk 
Hnlar mQstahdemlerlne te:uhlrlere ltU
rak edebilmeleri için, abah erkenden b
pamıılardır. 

Otıeden bira• IODra nuyonal 80Qlllst 
tefklllllna mensup kıtaat seferber luyaf• 
tl,de Te ellerinde baltalı baç lqıyan haf• 
raklar oldulu halde nllma)'lıçt bftJelerl· 
ne Utlhak etmltlerdlr. Şehrin mtltaddlt 
......,,_ mltnb&s koyarak meni almıt 
olan pollı eekftnılt '" uteıt ı.n.tler 
fehre ıdrmfştlr. Halk, bu lutub nuyonal 
sosyalist aeJAmile ellerini matarak .. 
limlamıflar T• ....,.rol,, diye bllınnıtlar
d1r. Şehir baltalı bae lafı1D ba)TUiarJa 
donablmıtbr. 
Şimdiye kadar mubbll atlma71fler ol

m"mıt ve hJdlse eıbnamıfhr. 
Bltrer1n beyannamesi 

Bedin, ız (A.A.) - Do~r G8bte1, 
buıGn bUtUn Alman nldyolan ile Hlt
lerin bir beyannamesini obyac:akbr. 
Dolfuıun kanıı mechul bl r 
1emte hareket ettl 

Bratiılavva, ız (A.A.) - ı,r meu
biden ağrenildifine elSre ubak Avuı· 
turya bqYCkill Dolfuaua dul HYceli 
ve iki çocutu AWltllrJayı terketmlt
tir. 

Bunların hancf memlekete iltica ey
ledi~ baklanda hiçbir malOmat ,ok-
tar. 
Alman gazetelerine gGre 
vaziyet 

BerUa, 12 (A.A.) - Bu ubükf Al
man ıueteleri, Avusturya hldiaelerinl 
appdaki tar.ela mııuzam maııtetlerle 
bildirmektedir: 

.. Avusturya, N11yonal eo1yaliattlr." 

Atatürk 
TOrk kuşu meyda· 
nında tetkiklerde 

bulundu 
Ankara, 11 (A. A.) - Refsicmm. 

hur Atat1lrk buglln la&t 9 da. Et1. 
mesut Tllrkku§u meydanmı eerer- ı 
lendirmifler, vazife UÇUIU ya.pmak. 
ta olan öğretmen D&l!Uletlerbıln u
ÇUflanm taldb ederek hepsi bak· 
landa izahat almıelar, meydan telli. 
satmı ve malzemeyi tetkik w TUrk.. 
Jruıu gençlerine ayn &1.ft iltifatta 
bulunmuelardır. 

Atatürk 1&&t 12 de alandan aynl
IDiflar ve gördttkleri intizam ve mU. 
kemmeliyetten dolayı takdir w 
memnuniyetlerini izhar buyurın1Jl

larchr. 
Bllytlk Şef'in ba deleri mç01mes 

allkalan TUrklrup gençleri arum
da genli bir leYfnç, heyecan ve COl
kunluk uyandmnıetzr. 

Son dakika 

Şuşning bugün 
tevkif edildi 

balarmd&ıı gelen haberlere göre, Al- Bitlv bu abah 111.&t 9,30 Cfa ~ 
Paria, l2 (Hususi) - Alman men.. ' du g~.» . ~· . .a 

mu kıt'alan bu abalı Vlyanaya gir. hareket etmeden önce llanlal QffJllllil: 
m1tlerdlr. Daha evvel İııaburk ltgal • gi Bqvekll muavini taybı ..-. 
dUmlFtr. Saiaburgda da bJr Alman Avusturya hldiııeleri ~ 
avcı alayı vardır. 8uanlı Vlyam.da f1. Alman ordUIWld&n 50 bin 1dtlJllD ... 
ilen tevkif edilmlt vaziyettedir. nubl Almanya.da aeferber edJldfli = 

llWer bfr beyanname netretmiftlr. diriliyor. Macarl8taıı, AV1J8t;Ul1& 
Bunda aclbnle f8y)e denllmekledlr: dudunu kapabmfbr. 
"-A~ AJmanıcınno, Ragf Almanya, Avusturya•~ ı. 
~ yank• ehneabe 7cann' ya ve Almanya. Çekoelova.k,a~ 
wnfiM. h acıbaA AlmM orduau 1'udu- larma mtllıfm kuvvetler leYk ;;...-

'"Alman Awaturya, tuebsOpten lr;ur
tuımuıtur.,, .... ,. tnkaıt, Aımm a
talan c&lderilmeainl talep ediyor." 

Gueteler, pddetle Şqnllln aleyhin
de bulunmaktadır. FBUdter Beoblhter, 
IUfDlll "Plebltt Gserinde eon kosunu 
OJIU)'Ul " Bedıtespclelllıle ftlhren, 
plan 18yllyen bir politilra entrı!bcı

ar,, diye tanlf eylemektedir. 
Fmldter Beobahter, 118zlerine f811e 

dnam dJOI'. 
~ IODl'a, Şaplc'ln kani. tarihe, 

bGyUk Alma milletinin mlterecldlt bir 
ferdi olarü eeçecektlr, 

Ayni psete htlmtlldeld pleblttten 
blbMderlçea de tiyle dlJOl'S 

Avusturya, Cermenlsme brp olan 
fikrini, ancak tlmdl Hl'~ blldlre-
cektlr. 
D8~ Atceman18 ÇaJtunc fae, , ... 

aıım seJrlhn-fnde eneUd bldllelerl 
htUl• ettikten aonra, Şupılı Ue kendi
me b8yle hweket etme.ı ~ taTll,e
lerde bulmuınJar aleybfnde takibat ,.. 
pdacalı ihtimalini Ued ltlrmektedlr. 

Bu psete, JU181M tBYte denm e
dl,or: 

tutoll'• pltlüt helrJr:mda 'Jrıarar 
ftrmelf e.ll1e edenlerin kimler ohta
tunu ft banlann ,.bana memlebtter
le mflauebette bulunup balunmedıkJ• 
nm Blrenmek "amclrr-

Berllner Binen Çaytuac cDyor Jdı 

•utn1ı. gok fena lir rol 01JWllll " 
Berhtapden'de ettill ,.mm tııtlm· 
mıttır. -
Almanlann teblp Ye 
tevtllerl 
Berllıı n4Jom bucb 1U tlg te19dbl 

1a,ımtm: 
1 - Alman:yanm AY119turya Cmnhul' 

reili Millrqa bir tUtimatom ftl'erek 

fupıipn ,apmü latedilf reyilmı ta1i.ic 
ettirmeie sorladılı yalandır. Relylmm 
memleketi feWme drtlkllyecek bir 
liJUa yolu oldupmı AYUlturya Cum· 
hurrelaüıe bbut AYUtturya kabinniD
deki umlar ICSylemltlerdlr. 

2 - Almaııyanm Jlildlp adncl bir 
llJthNtom nrerelıj Şuplcf iatlfaya ek· 
vet etmnl Ye bir yeni hflkGmet tepW 
için lala bir mUhlet vermit olduiu da 
yalaııclır. 

ı - Şqnie'm lltlfaaraı nrdlil an
da YUiyete hikim oldutuaa dall' çıka-

rılan havadisler de yalandır. 
Outniltn iltifumı. 'ffl'lllellne taıracı.. 

dOm eden cilalerde Avuaturyanm her 
tarafı ple:pan ve bnpJdık içlnde;dL 
Bitaraf mOpbitler Vlyua ctv•nnda 
Komtlniatlerle Nuilerin liWW mUca
deJelel'e Pdfmit oldulmrmı dahi tftbit 
etmlt bul~t8dırlar. 
Fransız radyolan ne diyorlar? 

Buna mubbil Parit radyo iltuJOD· 
lan ıu babeıt yayauflardır: 

Vlyanadaki Alman ınaalah.aqiiaan 
Keppls yanında Alman atateadlter\ 
ıeneral Jluf oldufu halde Cumhu":rel· 
il Mlklap siyaret etmif ve kenc:lbine 
AJmanyanm Ud Ultlmaıtomunu bhdlr
mqtlr. Bunlardan biri Şupüı'in derhal 
lltlf.,a dantlni, dlferl de re)'ilmdln 
nsıeçilmestni talep ediyordu. C\&m
hurreiai bu Ultlmatomlan tlddet 'H 

nefretle reddetmlf: 
- Ben Almanyac!m ıelen ta emri 

dinlemete tahM!'l!DUl edemem. 
Diye batırarak malllhaqllm n •ta· 

pmDlterl kovmqtur. Fabt bu mada 
Şuınls'fn Bitlerle kon...-. netienl 
e1irU \itılaıtlılae .... balanclula Ha· 

si nazırlardan dahiliye DUi_?_ • ...__ 
bir taUbl btlkOmet yaparak a&ıMJllll• 
almqtır. 

Bugtlnktl Avuturya 
Buıünkil Avusturya haJdand8 

bir bahta bulunmayı da faJdall .. 11fl'lr.!l 

nas: 
Ailen bir A..turylh olan 

Ahmn,aya bal~ lltedlli ... 
tanı AVUltUl'ya çok ldlçOk .,. .p 
dniettlr. 

Umumi harp IOllunkl-, s..ı.-~ 
nn o bOyOk Avuaturya • lbcad~ 

lmparatorlup parçalmuTerince • 
twyada da lir fedenl c:um1aurı,.t 
tükUJ etmlttL Bu camhuri,et .... 

paratorlufun Ahmnca lrıaaupp 

oturdulu Iatirya, Kuentlya, ... 
wıturya, yukarı Awatm,a. 

Tlrol, Forarlber& eyaletlerine w 
na tebrlne hlJdm bulunu1oıcl9. 

tarya aruW 83,893 kUometn -.-ıl 
bu tutar ve umumi nOfuau yedi 
... ,.,... JÜİJaF• 
Bu nlfuamı tıçte biri vt,..aa 

demir madenleri '" ormuJan lıııall9111'! 
dan Sok ftllllndlr. A.,._,. lllf 
ralmı aann dallar dola,nl,tl 
Anupem n Oubl AnupUID 
yeri added~. AJman,.-
ra11 blklm olmaıı Orta Afl'111'9t 
Jer, n Oubl Anupa Unrincle P' 
,ek bir tehdit baUni lllmakta&r· 

Bllyllk fatlat kon1eyl top 
Roma, 12 (A.A.) - DDll Üf9ID 

fqill kome)'l, MUIOllJılnlıa .. ,,._. 
toplanlDlf 'Ve ltce itle ftkı. bdaf 
kereye devam etmlttfr. 

Toplanb sonunda a...,edlJlll 
l6re, lronle)', budnkl J)9rlamen 
rlnl tutacak olan korporu:::-.:.. 
olar meclbinln a..etktlll 
pora tetkik eylenılfllr. 

Din zelzele 
fatanbul, 12 (A. A.) - B.al...,.., 

dm tebUf edllmJftlr: 
DOn IUt 16 yı S2 dakfb. 42 

geçe kuvvetlice bir .ı.ıe 
miftor. ll«bz UatDdn t.t.a ..... 
mesafem 540 kllometro tahmin 
mektedir. 

Tirede zeyli 
kursları 

serinde dunılmut. mmtab 
muru Galip tanfmdan amhteJJI 
lel'de bnıtamel•• yapdmqtlr. 

Bu kuelırda herka delloeı.d 



(Baıtarafı dünkü aaynmzdıa) 

bi Van Bnınt piposunu doldurarak yaktı; 
)' r taraftan da yan gözle Feyrfaksı silıil· 

1~rdu. Emlllnln adını işitince Feyrfaksın 
h~~erı birdenbire parlamıştı. Asabı bir 
r ran ile ycrtnden fırlnmnk istedi. Son
d '1«ene sevşedl. Ye derin bir dtışOnceye 
adı. 

8illrtınetl bozan Fe;>Tfaks oldu: 
- Ya Emili? 

';nııu üc senedir dul. Daha evlenmedi. 
};' ene susmuşlardı. Dir mfiddet sonra 
ttıeYrfak~ tıdetn kentli kendine s6ylüyor· 

11
' gfhl mırıldandı: ce; Hakkın YDr Yon Druntl Seninle gide· 
ın. 

li\~ Zaten ben de senden bu cevabı bek· 
orduın. 
H r11k unu söylerken Van Rrunt elini Feyr· 
sın omuzuna koymuştu. 

- ~e ınmn n yoln çıkacaksın? 
ita. -kAdamJarım iyice dinlensinler, hemen 

re et ederiz y . 
b:ıııeınekten sonra Van Bruntun adamlon 
le. nnfrelerine bllrünilp horlamaAo baş· 
~ıı, Feyrfa.ksla o, ölen ateşin başında 
~Yb.ıı kalmışlardı. Konuşulacak o kadar 

~ardı kil 

cı1:arpler, politika, her ikisinin de tanı· 
ba:s:ı llrkadaşlnr, evlenenler, ölenler, vel· 
llas Feyrfaksın beş senelik gaybubeti es· 
~hdn dClnyada olup bitenler. 

lce 
1 
'll bu sırada genç bir kadın sessizce 

ıııu:, ~lrnıış, Feyrfaksın yonma gidip dur
ıa~1 tı, önce onun yüzüne bakmış sonra 

J.• ert \'an Brunta dikili kalmıştı. 
c~"rfaks izah elti: 

~ Fteıs Tnutlocun km. Bir nevi prenses. 
..... rıra kızararak mı.ve etti: 

illa\ l~te Tnutlaçın beni burada alıkoy
''re~~in yaptığı teklif, dedi. \'e kıza dö-

~~~oın, dedi, bu benim arkadaşım Van 

\' 
~ı:ın Drunt clini uzattı fakat kızdan mu· 
>ltıı e Börmcdi. Onun halinde mevkline 
~e;an derin bir veknr vardı. 

l'rf11k5 ıtiilcrek: 

- Kurusuna ha.kron bu hayatında ilk 
takdim edlll,i, dedi. 

• • • 
Som kocasının yanında diz ç6kmilş, bir 

bronz statü kadar hareketsiz duruyordu. 
Yalnız sözleri kocasının yüzünden Vnn 
Bruntun yfiı!lne dolaşıyor, onlardan bir 
mana cıkarmağa çalışıyordu. Yan Brunt 
bu sessiz bakıştnn rahatsız olmalia başla. 
mıştı. Tam bir bahsin ortasında iken ,;öz 
lerf, Qzerlne dikilmiş bu bir cift iri, siynh 
söze takılıyor, Van llrunt gayri ihtiyari 
kekeleme!e başlıyordu. ' 

Fe)Tfaks, elleri dizlerinin etrafında ke
netli, piposu söniik, Van Dnıntun her söy· 
lecliğinl büyük hlr dikkatle dinliyor, o 
yavaşladıkça bir sOrü !iUnllc onu tekrar 
harekete getiriyordu. 

Bir saat Reeli. lki snnt geçti. En nlha· 
yet Feyrfaks ayana kalktı: 

- Gidip Tautluça holıcr verelim, dedi. 
Onu yarm kolwaltıclan sonra görürlisrın ele 
Rll mi? Van Bruntun ce,·abını hekleıneden 
sık çamların arasınrln kayboldu. 

"" * • 
Van Bnınt birdenbire gözlerinin So

mun sıcak, yumuşak gözlerinde olduAu
nun farkına vardı. Be, sene diye dllşfin. 
dil. Bu kız yirmisinde anrak vardı, yfizCi 
ne kadar se,;mU, rengi ne kadar tatlı, 

YClruclu ne kadnr muntazamdı. 
- Sen? 
Bunu, Groinland dilinden az fprklı olan 

kutup dililc kız sormuştu: 
- Sen? 
Bu "acn,, le sormak istedinı her şey lcı

ztn yiizilnde canlnnmıştı. Som, yüzUnc 
verdiği mana ile Van Druntınn kim oldu. 
~nu, neden gcldi~inl, kocaslle olan mü. 
nıısebetinl soruyordu • 

Van Brunt aynı dille cevap verdi: 
- Kardeş. 
Sonra elile r.cnuba doAru ı;enlş bir lşa. 

ret yaparak ilAve etti: 
- Senin erkeftin Ye ben oradan ı;eliriz 

ve kardeşiz. 
Som şOphell, şOpheU başını salladı: 
- Senin burn<1a olman h1 de~il. 
- Ren bir "uyku,. dan sonrn gfcllyonım 
Kız, titrek hfr se~le ııhlıh: 

- Ya erkeAim? 
Yan Brunt omuz silkti: 
- O benim erke~im. Ben öaşka erkek 

tıınımadım, tanımak da istemiyorum. O 
henden gidemez. 

- Onu ı;idccck diye kim s!Syledi? 
\'an llrunt bu suali hiddetle sormuştu. 

Kız, ho~ımnda düğümlenen bir hıçkırığı 
l utarok t:ıth, fakat uıyıf bir sesle: 

- Onun henden gidip gitmemesi senin 
elinde, clcd i. 

Van Brunt nteşin kfiUerlni hırsla tek. 
meledi ve oturdu. 

- Babam beş köyün reisidir. Sana om .. 
lordan istediğin en silzel kızlan setlrliriz. 
Burndo knrdeşinle beraber rahat rahat 
yuşarsın. 

- Bir "ıı:> ku,. dan sonra gidccdim. 
- Yo erkc~lm? 
-,Erke{!in geliyor, baki 

• * • 
Koyu çomların orıısından Feyrfaksın 

hnfif sesi işltilmc~e boşlamıştı. Kocasının 
sesini işitince Somun yilzü bilsbntün 
mahzunlıışm1ştı: 

- Kendi dilile şıırkı söylilyor, diye mı· 
rıldnndı. Sonra, gene bir gnzal çevJklll!ile 

1 
dönerek omınnn daldı. 

Fc;>•rfaks geldiği vakit alaylı alaylı: 
- Her şey hazır, dedi; h:ışmetpenah 

seni ynnn kahvaltıdan sonra huzuruna kn· 
J,uı edecek 1 

- Dizimle gelece!ılnl ona söyledin mi? 
- Yok cnnım. Onu son dakikada söy. 

llye,.eRim. 
Van Drıınt u:ruynn adamlarına balrnrak: 
- Şuradan hayırılısı ile bir nyrıls:ık, 

db·e düşOndO. 
• • • 

Som, babasının büyük çadırının deri 
kapısını kaldır<lı. netsin yıınında iki kişi 
daha vnrd • Hepsinin gözleri ona dikil
mişti. O sessiz ndımlnrln ilerledi, bnbası. 
nın yanı başında diz cöktO. 

Taııllncın "ağında oturan kendi gibi 
ihtiyar birisi idi. l~nrşıl:ırındn oturanın 
adı ise Kine idi. Rine genctJ, ccviktl, kö
yı.1n en lmhr:ıman delil !!nlıst i H. Siyah 

ORMANDA 
Jack Landon 

gözleri cndır"dald)erln y{lzlerinde 'dolnşı. 
yor, onlarda sezindlği gayri tabi•likleri 
ölçmcğe, anlamaiJa çalışıyordu. Tnutlnç, 
kız na acır bfr gözle bakarak sordu: 

- Erkeğiıı1e anın nasın 

ince, titrek bir ses cevap verdi: 
- O, yabnncı ~ıırkılsr s6ylüyor. Yll:ı:ün· 

de yeni bir bakış v:ır. 
- Sann bir şey dedi ml? 
- Demedi oma yüzü değişik. Ga:ı:lerln. 

de başka bir ateş ynnı)'Or. Yeni gelenle 
ateş başında oluruyorlnr,durmadan konu· 
şuyorlar. Onun kulağına uzaklardan yeni 
bir ses gelmiş olmalı. Oh Toullac bilirsin· 
ki yaban kazı, küçük halkalı ördek Te ya. 
ban geyl~i burada doğarlar fakat don sel· 
meden bilinmedik yerlero kaç.arlar. Billr 
sin ki onlar güneş parlayıp su geçitleri 
buzdan kurtulunca yine hurayn dönrrler. 

Hep gittlklerJ i1t\bancı yerler, 'dön<lüklerl 
ise doğduklan }erdir. 

Doğdukları yer onlan çeker ve onlar. 
dn gelırler. Şlındl bize yabancı olan bir. 
yer var ki erkeğimi çoAnıyor, orası onun 
donduğu yer. 

Onun nklınd:ın gecen oraya dönmektir. 
Tauuac o benim erkeğlı:ıdlr, söyle gide
bilir mi? 

Oradan Kine atıldı: 
- Elbette gideri Topraklnr kendi ço

cuklarını çağırır. Nnsıl yaban kazı, kilelik 
halkalı ördek, yııb:ın g yiği do~cluklar1 ye. 
re çn~rılıyorsa bizimle bu kndar zorun 
kalan yobımcı da doAduğu yerin sesini 
duydu. O, artık gitmelidir. 

Tnutl6çın yQzü bir mumya kadar hare· 
ketsizdi. Bütiln bu sl!ylenenlerl ~anki o 
hiç işitmemiştı. 

(Scmu yarın) 
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....._~------------------~-------·--------~---------------------------~t ~ anda azametli muhafız onun önü.
ile geçerek sordu: 

- Ne, o ahpab .. Nereye gidiyorsun? 
h· Bu muhafız fakir adamlara sen ldiye 
ıtap ediyordu •. Sen diye hitap etmek, 

muhabbet veya istihkarı ifade eder. 
. Muhafız, cevap beklemeden ilivc et

tı: 

- Eğer birmektubun varsa, onu kapı 
cıya ver .• 

d Fr~:ısua Damyen, tası:lik mahiyetin· 
~ başını salladı. Muhafızın, kendisine 

io3termi1 olduğu büyük camekinh Jca .. 
:~!a doğru yürüdü. Sade bir şekilde 
b 0ıcnmiş bir odada, bir adam, masası 
lt •ırna oturmuş, !deftere bir ıeyler 
•rdediyordu. 

it Birisinin gel&ğini farkedince, baımı 
illdırnmdan sordu: 

- ~e istiyorsunuz?. 
c t>anıyen, kenisine has boğuk, mah-
• llp ve bazan madeni ve tannan olan 
CıiyJe d" cevap ver ı: 

tU- Mösyö .. Nazır hazretleriyle gö • 
§rnc' istiyordum. 

- Huzura kabul kağıdınızı verin .• 
; liuzura kabul kağrdı mı?. 
ap1cı doğruh:ırak: 

ka:--Tabü değil m.~? dedi huzura kabul 

11 &tdınızı.. Siz, Marki d'Arjonson'un 
C~di.ne b" kaba . "b" . "} bu· ır reye gırer gı ı gırı e-

Cce ~ · • gını mi zannddiyorsunuz?. 

l)aıtıyen büyü~ bir tatlılıkla: 
de-· ~ffederrfoiz, mösyö, dedi, aff e

tsınız, bilı:niyordum .. 

de ~illnycnin çehresinde bir sıkıntı ifa
de 

1~ helirıdi. Alnı çizgilendi. Göğaünü 
tın bir . k" . • . d" B" c1ı tiJcd" .:ç çe ışı şışır ı. ır a m 2e· 

ı. 

~apıcı. 
'i; Zav~Uı adam!.. 

1Yc ınırıldanarak scrdu : 

til':- Şüphesiz uzak bir köyden ge
tsunuz, değil mi?. 

:: Betünden geliyorum, mösyö, 
Adınız nedir?• 

Damyen hiç tereddüt etmeden cevap 
verdi: 

- Jan Pikarl 
- Her halde bir iş anyorsunuz, de-, 

ğil mi? Biliyorum 1 Biliyorum! Sizfo 
gibi kaç fakirin, ümitle Parise geldik· . 
lerini gördüm.. Bunfann heps.! nihayet 

hapisaneye düştüler. Doğrusu aizin 
hazin ve soluk çehreniz fena bir adam 
olmadı:ğmm gösteriyor. Size iyi lir 
tavsiyede bulunayım: Hiç durmadan 
l\öylinüze ıdönün .• 

Damyen başını salladı ve alçak sesle: 
- Teşekkür ederim, mösyö, dedi. 

Bana acıyorsunuz. Teşekkür ederim t.~ 
Çünkü bana merhamet edildiği pek 
nadirdir. Köyüme dönmek mesel~sfoe 

gelince, buna imkan yoktur.. Pariste 
yapılc:ı:ak işim var .• 

- Nedir bu iı?. 
Damyen, bu defa garip ve muammalı 

bir hal alan sesiyle cevap verdi: 
- Majeste lgal hazretlerine bir 

.~stida vermek istiyorum. 
- Ha! .. Bu başka mesele .. tstidanız 

yanınızda mı:?. 

Dam.yen ceketini aral<!dı, geniş bir 
zarfın ucunu gösterdi ve elini zarf ıI' 
yanında buruşturarak: 

- fştel •• 

Dedi ve, elini cebinde ~aklcınmış U• 

zun ve sivri bir c.:sme dokununca ilftve 
etti: 

- işte!.. Nazır hazretlerine, istida
mın krala verilmesi için iltimasta bu
lunmasını rica etmek istiyordum. 

Kapıcı merhametkar bir t.:.-ıvrrla ba
:gırdı: 

- Canım, öyle desenize 1 Kralla gö· 
rü§me~. nazırla görüşmekten tdaha ko· 
laydır .. Majeste hazretleri hergün isti
daları bizzat kabul eder. Siz şimd.: gi· 
dip k.-ıpının önünde durun. Krahn ara
badan indiğini görünce, bir dizinizi ye
re koyup zarfınızı ona uzatın. Böyle
likle bu is•,=danızın kabul edileceğinden 
emin olabilirsiniz.. tstildadınızın kral 

'--------------------------~------------'"'!"'"------~~-----------tarafından kafalarını l\estimıek hakkını Genç kız birdenbire başını kaldır~ 
"1'1Uhafaza edebilirler.. ve en hakaretamiz bir tavırla sordu: 

Jan mırıldandı: - Ne kadar alça}c ve adi oldui'unu· 
- Rüya görilyorum. Zalim ve kor zu biliyor musunuz?~ 

kunç bir rliya!.. - Sonra?. 
D'Etyol lçorkunç bir gülUşle devam - Bir cellattan daha lı;orkunç oldu~ 

etti: ğunuzu biliyor musunuz?. 
- Ehi Ne dersiniz? Buna ne dersinizi - Sonra? Sonra?. 
Kralımız, sevgili L<.ıimiz, sevgili amca- - Size kar§ı tasvir edilemez bir kin 
nm:m kafasını kestiriyor!.. ve nefret beslediğfani ve eğer kuvvetli 

Genç kızı müthiş lir ümitsizlik sar- olsaydım, sizi kudurmuş bir 'kjöpek gibi 
dt ve korkunç zannettiği halle, haki· boğmuş olacağunı biliyor musunuz?. 
katte bir nefes kadar hafif olem. bir - Sonra? Sonra? Sonra?. 
sele şöyle ıdedi: Jan, dizleri üzerine yere yıkılarak 
: - Sefil! Sefil, pekala biliyorsunuz inledi: 
~i, mösyö dö Turnenin namus ve şere- - Mcrhametl Bana merhamet edinl 
fe muğayir bir harekette bulunmuş ol- Onat Babama merhamet eldin! •• Onun 
masına imkan yoktur. ne kadar ıstırap çektiği~ bilseniz 1 O 

- Bende ise bunun aksini isbat eden kalbin tllicenaplığmı bilseniz! Ohl 
deliller var, sevgili nişanlım. Mösyö, merhamet ve zalim olnuyacak-

- Fakat o senelcrldenberi burada de- sınız, değil mi? Belki beni denemek is· 
ğildi 1.. terdiniz, değil mi?. Alicenap olun.4 

- Fakat dönüşlerinde bütün hesap- Merhamet ed.:.O •• Sizi bir kardeş gibi 
lan o imza ederidi. V.dcia okumazdı sevecek .• hayatımın her saatinde, size 
amma imzasını attırdı t hayır ldualarda bulunacrığım! 

- Alçaklık! .. Halbuki o size itimat Ve betbaht lçız, tipkı kendisi gibi, iki 
edip,çiftliğ.~ size bırakmıştı 1. alçaklıktan birisini kabul etmek mecbu..' 

-işte bu sayededir ı..;, ben de delil· riyetinde kalmış olan bir kadının ha-
leri elde edebildim. yaletini görür gibi oldu .. 

- Hırsızlıg· mızın delillerini( Ahı Ann "ği t H" olın - .. ea: m •• ıç azsa 
- Fakat imz;alar onun ya!.. sen, kendisine ramolduğun insanı sc-
- Ne korkunç bir alçaklık ve hiya· viyoı:'dun! .. Ve hatasına rağmen o, se-

net!.. nin aşlona müstahaktı! Ahi .. Babai.. 
- Fakat u.zatmıyclrml Kı!.nm olun:'l· Biliyonnuydun ki, senin kabahatin, ol-

nr:ı:: babanızı masum gösteririm, olmaz· duğu gibi çocuğunun başına yıkıla· 
sanız onu öldürtüriim 1 ,,.. ı 

ca,,,~ı .• 
- Amcanızı 1.. Sözlerin.~, gaddar ve zalim bir istih-
._ KAt: bir ~rabet değil! .• Ancak za kesti: 

kainpederimi kurtamak istiyoum!.. - Doğrusu, ayaklamnm altında diz' 
Jan dehşet içirlde soluyarak ve sen· çökme~e bana bliyük bir şeref bahşe· 

deleyerek, düşmemek için bir koltuğa &yorsunuz 1 Sonra, her halde kendimi 
y.:Glandı, d'Etyol da kollnrınr göğsünde ba!ıtiyar addetmeliyim, değil mi? Sizin 
kavuşturdu.. hayır dualarınızı alarak buradan çr'lQı-

Karşı kar§ıya, biribirlerin.: bakışla- cağım 1 .• Teşekkür dderim. sevgili ku· 
riyle tarthlar. zinimt.. Evet ben çirkin ve korkuncumt 

Ikirl.nin !de _çehresi sapsan lt.esilmi.ıs - Evet manevi çirkinliğf.m de, maddi 
~i •• 1 çirkinliğimi unutturacak vaziyettedir l 
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i\. Demirel Yıldı:: 

Gene, r.eki bir zat. Zeknnız işlektir. Yal· 
nız biraz hodbin ve in:ılcılığa Ycya fikir 
ve k:ın:ıallcrinizde, arzu ,.e hükümleriniz· 
<le ısrar elml'ğc tcm:ıyiilüııi.iz vardır. Ken· 

elinize itimadınız vardır. Bununla beraber 
ileriye tam bir emniyetle bakmadı~ınız 

zamanlar da vardır. Ve bilhassa yakın bir 
zamanda böyle bir hisde idiniz. Son va-

kitlerde eskisine nazaran iş sahasında ve· 
ya ileriyi görmekle daha müsbct bir in-

kişaf olmuştur. Tam bir talıı!il için sol eli· 
nizle yazdığınız yazıyı, elinizin şeklini, 

eski yazı ,.e imzalarınızı, dirseğinizden 

bileğinize kadar mesafeyi de göndermeli 
ve bildirmelisiniz. 

-506-

Beşiktaş - iti. Erlu{jrul: 

Evvelce >ermiş olduğum ee\·ap dola},
slle hakkımda gösterilen iltifata teş~kkür 

ederim. Tam bir tahlil için istenilen şey

lerden diğerlerini de gönderdiğiniz için ' 
son müracaatınız dolnyısile şunları da ya
zıyorum. Gençsiniz. Yaşınız 20 den fazla 
olmıyacaktır. Boyunuz orta veya uzunca· 
C!ır. Bilnyece orta ııayılabilirsinlz. Haddı
zatında intizam hissiniz iyi olmakla be

raber harict şeylerin güzelliğini teminde 
fhmallniz vardır. Bu haHniz hazan liluba-

11 bir hareket tesirini verebilir ki bayatta 
muvaffak olmak için kaldırılması IAzırn· 

'dır. En zor bulduğunuz işe evvelden baş. 

lamak ve bunu bitirip rahat etmek iste
mek lıem lld,etlerinizden ve hem de nıhl 

lemayüllerinizdendlr. Bu bal, zor işlerden 
ve üzüntü •eren mesaiden hoşlanmadıih· 
rlıza demet eder. İşlerinizde zorluk veya 
Jcolaylık rlerecec;inc bnkmn<lan cta intizn· 

ilkbahar 
J3u sene cekctlçr ve mantonlar koyu 

renktedir. Bunlar acık renk elbiselerin 
üzerine giyiliyor. Belleri dardır. Kemer 
ıakılmryor. Ekserisinin kendi kumaşın
dan kuşakları Yar. İlkbahar ilerledikçe 
cmprine ipeklilerin üzerine hafif ceketler 
giyilebilecek. Bunlar düğmesiz >e iliksiz 
olııcak. Ilu tarz cekellerde yaka yok. Ön· 
leri kavuşmuyor. Ve dört parmak bir a
çıklık kalıyor. 

Tayyör ceketlerinin kolları bileklere ka· 
dar iniyor. Ceket, rahat bir şekilde, bell 
ve k:ılçayı sarıyor. Yaka reverleri aşağı
da. Ceketin önü yuvarlak. Bolerolar pek 
revaçta. Bazı tayyörlerin ceketlerini bile 
boleroya benzetiyorlar. 

Yakalardaki düğme delikleri çok koca
man. Banlar yükseğe acılıyor. Eldh·enle· 
rin konçları çok kısa. Bir çoğunun Üzer
lerinde iri dikişler var. Eldivenler, bluz 
veya şapkanın nyni renginde seçiliyor. 

Mavi >e beyaz ilkbahar renklerinin en 
haşınıl:'ı geliyor. Satrançlı kumaşlardan 
yapılma bluzların allına düz etekler giyi
yorlar. Etekler dar ve düz. Ya yanlarında 
yırtmadan var yahud da kalçadan pilili. 

Şimdilik en fazla moda olan iki veya üç 
renkli basit yünlüler. Havalar ısınır ıs1n
mnr. rengarenk emprimeler or!aya çıka

cak. Bu emprimclerden tayyörler de çok 
giyilecek. 

Elbiselerin önleri düz, arkalan pililf. 
İlkbahar ilerledikçe emprime, düz >eya 
salran('lı pamuklu kumaşlardan yapılma 

tayyörler ve elbiseler ortaya çıkacak.Bun
lar en fazla siyah ve lôcivert renkte ola· 
caklar. 

ma merak ve programla calışmağa alışa· 

bilirsiniz. 
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Cihangir N.T.T.: 
Genç, orta bünyede uzunca veya 

boyda zeki bir zatsınız. Kendinize gfi. 
VC'nen, bir işin mesuliyetini almakta te· 
redddüt etmiyecek olan bir karakterdesi· 
niz. Bilhassa 1934 de bu yazdığım vasıf· 
!arınız daha bariz bulunuyordu, l!J34 ile 
1938 arasında geçmiş bazı hadiselerin si
zi daha ihtiyatlı ve hlidiseler önünde daha 
kurnaz yaptığı muhakkaktır. Tahlillere 
devam için yazılannızdan ve imzalarınız· 
dan bir kaçına ihtiyacım vardır. Bu kısa 
tahlilim hakkındaki mütaleamzı da hildir
mcni7.i rica ederim • 

HABER - :A.leeam posta._ 

modaları 
Tuvaletler gayet uzun etekli, şeffaf dan

tellerden, tüUerden yapılıyor. Tuvale!le· 
rin üst kısımları dar. Kalçadan sonra bol· 
laşıyorlar. Movsseleine de Soir, mal krep
ler ve saten tuvaletler de pek kullanılıyor. 
TuYalel renklerinin en başında bey:ız ge-
liyor. Sonra havai maviler, Arjant1: 
filizi renkler aranıyor. 

* Arjante tilkiler ilk
baharın başlıca mo
dalarmdandır. Şim 

dl tilkilere, resim -
de nörüldüğü gibi, 
cep de. uapıyorlar. 

A~ağıdaki resimler 
bu sene flkbaharda 
uöreceğı'mi: şapka 

ı•e elbl.~e modelleri· 
dir. 
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Evet! .. Kısa boylu, sıska, çolimsiz, u
zun burunlu, kocaman ağızılı olduğum 
baldc, ~afamda büyük adamların zekası 
var 1 Evet sizin güzelliğinizin tualarile, 
bu çelimsiz vücudun sefaletini örtmcsi
he karar verdim. 

Bir an sustu, güçlükle nefes aldt, 
bonra devam etti : 

- Dinleyin, Antuanet, medı.ametinıe 
b.:tap etmeye lüzum yok, Çünkü bana 
tla hiç kimse merhamet etmedi, hatta 
liiz bile 1 .. Merhale merhale yükselerek, 
i:n yüksek zirvelere eritmek azminde
~im. hatta bu merhaleler kadavralardan 
ibaret olsa bile .. Çelimsiz bir cüce olan 
ben, nazarlarım altında bir memleketi 

titretmelıj istiyorum! Bunun için iati
~orum ki evim, merasinı ve suvarelcr 
tnerkezi, zevki selim mabedi, ihtiyacım 
olan bütün sefihleri cezbeden ışıklı bir 
fener olsun. Bu ışık siz olacaksınız, 
Antuanet 1 .. Ya siz bu ışık olacaksınız, 
yahut ta ben dünyanın en zailin adamı 
olacağım.. işte son aözUm ı .. 

- Merhamet 1 •• H.anri, Hanri ı. Kar
deşim... Dostum! .. 

Genç kız, yan çdgı:n bir halde, bıçkı· 
rarak, dizleri üzerinde, onun ayakları 
altmcla sürül;lendi .. 

- Artık k5.fi ı.. Benim olacak mm
nrz? O zaman susarım! Red mi ediyor· 
sunuz? O zaman derhal, tahkik komis
yonuna gideceğim ve bu akşam mösyö 
dö Turnem, Bastiy hapıı~sancsinde yata
cak ve celladın balW5ıru bckliyecektir. 

- Merhamet!.. Merhamet!. s 
Hanri d'Etyol, sert bir jestle, ppka

erru kafasına örttür. 

Siflsinerek, &dizlerini sarmış olan Jan
(ian kurtuldu ve kapıya doğru yürildU. 

Sonra, salonun ortaıundıa durdu ve 
meş'um, korkunç, sert bir sesle sordu: 

- Evet mi? Hayır mı?. 

Betbaht kız, ümitsiz bir jestle, kolla· 
nnı havaya kaldırdı ve, ancalt duyula· 
bi~:r bir sesle cevap verdi: 

- Eveti •• 
- Madam d'Etyol olnıağa razı. mm-~ 

nız?. --
- Eveti.• 
- Yarına hazır olacak nusmız?1 
- Eveti •• 
u~ evet, biribirinlden daha hafif b~ 

sesle telaffuz edilmişti .. Ve sonuncus~ 
ölmekte olan bir ruhun nefesinden baş· 
ka bir şey değildi .. 

Hanri Lö Norman d'Etyol, yetinden 
eğilerek selam verdi; sonra lçapıdan ge
çerek, ağır ve sakin adımlarla mc.rdil 
venden inldi •• 

, • • • • • • 1 1 1 

Yalnız kalan J.an-Antuanet, ayağa 
kalktı .• 

Çehresi, bir ölü çehresi gibi sararım~ 
olduğu halde, titriyerek, .~i elini, ya. 
nan alnına götürdü .. 

- Oh J .. Biraz hava 1. Biraz hava diycı 
mırıldand ! •• Boğuluyorum f.. , 

Sendeleyerek, ne yaptığının farkın• 

lda olmadan, pencerelerden birisine yil• 
rüdü, açtı, ve bal~onun demir parmak• 
lığına yaslandı ... 

Hava onu canlandırdı .. Elleri demi• 
in üzeinde takallUs etmiş olduğu halidq 
derin derin havayı teneffüs ett:.~ ve keı 
keledi: 

- Neredeyim?. Ne oldu?. Ohl kor· 
kunç felaket 1 •• Mahvoldum? Mahvol· 
'dum1. • 

Tam bu esnada, caddenin nihayetin .. 
de, Luvr istikametinden büyük bir gü, 
rültil yükseldi. Ve genç kızın gözleri 
önünde şaşaalı bir sahne belirdi. 1~ 

tarafında, büyük üniformalı süvar~leı: 

bulunan, muhteşem bir arıı.ıba, halk~ 

gök gürültüsünü andıran yaşa nida!~ 
arasında azametle ilerliyordu !. 

Birdenbire, bütün bu kalabalık, ara
ba, asilzadeler, silvariler, balkonun al• 
tında durdular. 

Jan geriye doğru sıçramak istedioo\ 
D~zleri tutmadı. Bunun için orada, de· 
mir parmaklığın üzerine yaslanmış ol· 

---------------------------------------------------------------------lduğu halde, hareketsiz kaldı.. Çehresi J 
o kadar saı:ıarnuştı ki, onu görenler, me--

ı 
'zarından çıkmağa çabalayan bir ölü / 

zannede bilirlerdi. 
Arabadan iki 19şi inmişti. 
Bunlardan birO:si polis müdürü 

Berye; diğeri Fransa kralı on beşinci 

Lili idi. 
' Kıı~, ağır, fakat zarif adımlarla, 

Berye'nin refakatinde Arjanson kona· 
ğmın büyük kapısına doğru yürüdü. 

Tam kapıdan kaybolacağı zaman, 
,'balkonun altından, Janın ıderhal tanıdı
ğı ve sezilemez istihzoomı sezdiği bir 
•Ses bütün kuvvet.:yıe bağırdı: 

- Y a§asın sevgili kral!. 
ı Hanri d'Etyol, harI~ın coşkunluğunu 

bir misli arttıran bu nidayı kopanrken, 
'ayni zamanda, kemali tehalükle, şapka
ı 
.sıru sallıyordu .• 

1 On beşinci Lili •döndü, halkı coşturan 
bu sadık tebaayı eliyle selfunladı. Ayni 
zamanda gözleri, şuursuzca, yukarıya, 

·küçük Rejans konağının balkonuna }Qı
' dar kalktı .. 

O zaman ürperdi ve ~ifçe kızardı. 
· Jan da epeyce kızarıdı ve bir ürperme 

onu biltUn vlicud{yle sarstı .. 
Bir an, nazarlan biribirlerine dikil

Üi.. 

d'Etyol tekrar bağırdı: 
- Ya§asm kral 1 Yaşasm sevgili 

.'kral! .• 

On beşinci LCH, hallÇl selamını iade 
etmek istiyormuş gibi, şapkasını çıkar-
1\:11 ve, gözleri balkona dikilmit olduğu 
halde glilUmsedi .• 

Kalabalık, yaşalamu bir kat daha 
arttırdı.. Fak:ıt kralın selamı asıl he
'define varmıştı 1 
' On beşinci Liti, Arjanson konağının 
kapısı altından kayboldu. • 
· Bit~in bir hale gelen Jan, serıideleye
rek salona kadar geriledi ve bu sahneyi 
len ince tef crrüatma kad'11" takip etmiş 
1 
,olan madam Puassonun_kollarına_dijş-
til. 

Fakat genç ku, kendisine has şayanı 
hayret bir enerjiyle, derhal soğuk kan· 
!ılığını toplam.ağa muvaffak okiu, ken· 
disini ürperten cazibeli bir ümitle ıe'kj 
rar balkona yaklaştı, gözlerini Arjan
son konağının kapısına doğru çev .. rdi 
ve ayni zamanda dehşet içinde ürper· 
eli: Soluk ve meş'um bir çehre, tıpkı 
kralın çehresi gibi, kenıdisine doğru 

kalkıyordu •• 

Orada, kapının üzerindeki saçağın 
altında~ bir adam, tıp~ kralın baktJğt 
gibi, kendisine bakıyordu. 

J an ıdaha §o'.ddetle ürpererek mırıl
daru • 

-·Ormanda gördüğüm fakir adaınf 
Aman ya Rabbim 1 &ına niçin böyle 
bakıyor?. Ah! İlerliyor .. •Buraya geli· 
yor .. Benden ne istiyor? •• Bu felaket 
günümde, bu adam, benim mukaıdd7ra· 
tıma niçin giriyor?. 

DAMYEN'IN iSTiDADI 

Hanri Lö Norman d'Etyol, Madatıı 
Pussonun küçük Rejans konağına gt.r· 
diği zaman, Fransua Damyen de .Arjan· 
son konağına girmişti. 

Markinin konağı ba'19ki bir nezaret 
binasıydı. Devlet işleri oraıda halledilir
di. Bunun içindir ki bir çok müracaat• 
çılar, hergün, azametli bir muhafız ta .. 

rafından belclenen büyük kapıya ge!Jr
lerdi. 

Avlu, kollanrun altında bir sürü e<1-
rakla bir binadan ldiğerine gidip gelel'.l 
adamlarla doluydu. 

Bütün bu adamlar son derece sessiı
diler ve birer gölge gibi kayarak, geli.P 
geçiyorlardr. 

Fakat, ne ide olsa, bu gid.~p geltnelet 
nazarı dı'k,kati celbetmekten geri kat
mıyordu ve Damycn bunu derhal görd~ 

• 'tıl ve, bu adamlann arasından, kend1s1 • 

göstermeden geçebileceğini ümit ctııl1~ 
olacaktı ki, çehresinde bir memnuniYet 
ifadesi belirdı: 

Fakat kaP.nun eşiğine heniiz ayal' 
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•dın hekimleri 
rhk toplantısı 

GlaekoloJI eenıl)'9ll ba a71a 
~Ilı Profesör Kenan Tedlk Sezen· 
.. ~"lılında yaptı. Ba cel..,de: 
..__. keaaa TeYfik Selenel • Kllnlk 

~tller ll&steren bOyOk bir yumurta-
9Q11ınden bahselU •• ımellyatlı 
ltln.t -.ıerdL 

Bu nakllyattan ton n kllometn bapna ,,ıs Tlrk kuntu lcret alınır. 
Bu Ocret mecburi olan atll\ekl uıarl slkletl•r tlHrlnden tatbik edil• 

c•kUr: 
- 11 metre murabbaı ••tıhlı vagoalar lc;tn: Kat b&flll& C ton. 
- 18 metre marabbamdan nokıaa ntılılı Yqonlar için: Kat b&ftlla 

3,5 ton. 
KOçtlk enseli (A ltlmreslnden) haJ'Y&Dlann naklinde kullanılan lkl 

katlı va.ıonlar ıc:tn 1111tarıdakl llcretıer lld katlanır .. 7alım lldıııcl uı 
ioln yüzde 30 tenzilat tatbik edilir. 

laılfa oluoaeak mOteferrl masarif onup cleml17ol1an ltletme IUllf· 
namesinin ı unca tarlfealnde t81blt edilenlerdir. 

t.,ba tarifedeki .. raltl• nakledilen bayvanlana tahmil Te tahUyell 
ber vakit mUrall ve mDnellle1hlere alt oldulundan, qalıdakl llçllncO fık· 
rada derplt edilen keyftyet barit: olarak dller ahYalde JılQ bir pna tahmil 
ve tahll1e tıcreU lsUfa eclllml1ecekUr. 

~ Asım Onur • iki rahim kaa· 
..:Phlı "rthelm aıneliyelertndea 
,;- lletlcal hamle ...... hallb ı - l>emll701 lclanal meft11t ae gll>I vagonu Tara& mtlral11ere onu Tel'· 

•a •• bunlann tednlıladea metle mUkellef olup, yagonnn elnll •• aatbı baıueunda hiç bir mecburl-

lllctt lh111ın Gedlı • Klreçlenmlt ltlr yete tabi dellldlr; ta kadar ki Yerllee vqonlar ber nklt kapalı olmalıdır. 
"c:lsnaı rahim kanseri Yakası tu- 2 - Çobanlara alt merk~p Ye be11lrlerln, beher lkt Yagon koyun Ye 

• 4"-et keçi için bir merkep Yeya bir beygir ıt:barlyle koyun ve keçi Yagonlanna 
~ "...!"m Onur - hclı bir dola- yiiklenmealM letlanat aurt'tt• mll&aacle edlllr. 
~ ~ lhterdl •• hususiyeti• 8 - Tahmil ve tabllyn amell7atı mlnll Ye mllree1lle1hler tarafından 

~_........_ 

yapılır. 

lıfUV&B&lette mllt19Jl1eyb Yeya Teklll buJanmadıfl takdirde, miaarlft 
klmllen ~l sahiplerine alt olmak lzere nsonlar NHD tahllye edilerek 

Artr 99 LeonU19dlı lttlrü et· hayYanlar ambara konulur. 

........ 'tlbe• iktisat •e tltaret mekte- Bu takdirde cenup demlrJ"ollan ltJetme lUllfnameelnln t unca tarife-
~ 117 Blllealndı ahnı• olda- flnde mesktr amellJ'&t lota clerplt edllmlt olan masarif bedelleri istifa 

....::.:.·~ 't'fra1'amı lrayhlttlm. Yenisi· olunur. 
1 --.ı.111dan eslctstnln hOkmO Yok· 4 - Nakliyat mtıdd~ttnce bayvanlann muhafaıuı tc:tn mllnUler l>un-
~ lara llzımıelen bakımı 7apmahdırlar. Bu muamele kolaylqtınlmak Oıe-
~.:: lktl9t •e tleıret mektebi re hayvan sOrttcUlerlnln hayvanlara mabsue vagonlarda veyahut katann 

'i.... net.,. 1SH Nuııt•fı TOl"('.I• 1 furgonunda atideki eeraltle meccanen .eyahatlerlne mllaaade edlllr: 
~ fllıatteıdnden •M••hm 1631 f - Hayvan ıllrUctllertnln veya eahlplerlnln bir emtea trenine kabulD 

--...::. •anklmı klyh4'1tlm. Ye- ke:rflyetlnden, blJhassa hamala muhtelit oldutu takdirde firkete blc bir 
• eakblnla hftmll ,ok· ı ıı-- te ı- t 198911 r•n re '-QP • mes. 

'l'ı» llJebe Jmdu 1024 Rıfat - Vukua gelecek h~ı tllr'lG kaza •e vukuattan dola71 DemlJTOI idare-

eksiltme komisyonundan ı 
lmtailtmeye konan Mıktan T.ıhmlD Pey ~çeli Ekalltme sin w _. 
lıfevadclıa cinai l'1atl tarDaJ 
Beyu .Peyuir 1000 K. '8.00 : 
Katar Peynir 1000 K. '12.00 : 

IOU. 11.a.• ~u 

Kektebln 931 mail ......ı Maym 938 nDıa1etbıe kadar lhUJUS ola ,.P. 
nda clna, mıktar, Muhammen bedeli ve ilk teminatı yuı1ı Peplr qdı eJadlt. 
neye konulmuştur. Eksilbnesl hizasında yazılı giln tarih ve saatte yapılacaktlr • 
iartnameslnl görmek isteyenlerin her glln ve eksiltmeye gireceklerin belli gQn 
ve saatte Gllmllf auyundald mektep binası d•hiHnde Topl&D&D Kom1Qoaa ml-
C'&C41.tlan U!n olunur. (1030) 

UDmrDk Muhafaza Genel Komotanllp 
Satınalma Komlsyonnuodan a 

l - Gllmrllk Kuhafua OrdUğU lçln lilmmu olan fotolraf mı1,.....,n1D 1&. 
3.38 Puartell ctınD 1&d 11 de pazarbğı yapılacaktır • 

2 - Tuuılanan tutan 511 lira 20 ku nıe ve ilk teminatı 39 1Jn41r. 
3 - Malzemenin listesi komisyonda dır. ~rUlebllir. 
ol - isteklilerin ilk teminat JDakbuz lan ile gQn .,.. aaatln4e OaJata4a el1il 

fthal&t gilmrilğll binaımdaki komisyona gelmeleri. (1284) 

elnln mesuliyetten tebriye edildiğine dair, mahreç lstaa1onu mlnlld• 
bir beyanname alacak ve bu beyannamenin ayrıl blltmum nakllJ'at ena
kına da yazılarak imza ettirilecektir. 

- Hayvanların kat'f"acceiJ güzer g!hta beher bir katlı vaıon lelll bir 
eilrllrll ve iki katlı vagon için iki lltlrll<.il meccanen ee1ahat etUrlllr Te ica
bında ba)'"fanlann sahlbl bir ltlrllcO itibar edlllr • 

SllrUclllerln kimlerden ibaret olduğunu hayTan eahlbl tahriren m• 
rec; istasyonuna blldlrmell ve bunların stırllclllUkle maruf olduklarım da 
taedlk etmelidir. 

- Biletler mahreç istasyonunca verilecek olup, hamlllerlnden her biri 
kendisine verilen biletin üzerine imzasını koymalıdır • 

- Eğer bileti mal sahibi kullanacak l1e, lreallye 1>e7annaaum71e bir. 
ilkte mahreç lstuyonuna kendisinin mal 1&blbl oldutanu mWlr olaraM 
bir de tu•Ukname verm~ğe mecbur tutulabilir. 

-Verilen biletler, hayvanlar han1s1 trende nakJedtıecetl.,.. nlDıs • 
trende mutebt11r olurlar. 

Meccanen verilmiş blletln hamilinin yedindeki bilette mahreo lltuıo
nunun tarihli damgası bulunmaı veyahut kendisi biletin mawl>er o14aı. 
gtızerglh harir.inde gl\rr.tnrse, biletsiz 70lcu addedilerek bilet 1>edell1le ee
ıayınaktlyl tediyeye mecbur tutulur. 

V - SUrllcUlere veya hayvan sa bipleri ne meceanen TerlJmlt blletı .. 
rln bamllleDl, demlryol memurlan tarafından talep nkuanda. llblyetıerl
nl lsbat ve yolcular hakkındaki bllctımle nlzamata lntt7at etm• meo
burdurlar • 

Bilet alt oldulu kimseden başkan tarafmc!aa ku11aaı1ır 'ft7& lhU,.al 
'ftLkl olursa, biletler derhal bamtllerl nln ellerinden alınıl' •• tendllerlnd• 
,erek verilmiş olan biletin bedeli, gerekse eezartnaktl tamamea tahall .. 
dlldlkten başka haklarında ayrıca ad U takibat 7apılır. 

Dondan başka şirket bunlan blr mi1ddet meca&BI biletten maJanua 
etmek hakkını da haizdir. 

Daba fasla malGınat edinmek l•tlyenlerln Jlarka••tte C..p ~ 
Jellan 11141rlattlne muracaat etmele rl rtea olan11r~ (lift), 



iLE 
Kolayhkla istasyon bufinak meselesi 

halledilmiştir 
Amerikanın En Lüks 

Radvosu 
Rekabet Fiyatında satılmaktadır 

5 LAmba ve 45 Llrah1"1f o-
8D81 Modeli Dinleyiniz 

· Bir HArlkadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBiA PAZARI 

Sirkecı : Hamidiye caddesi No. 4:7 
Telefon: 28818. 

•~ADEM i i K Ti DA R...ıı1-• 
ve B E L G E v $ E K L 1 G 1 N E K A R ş 1 

HO MOBin 
·- Tabletlerı Ker ~czanede arayınız. ~ !9oata kulu•u t2&5 Hormobln J · -· 

Nezıe-Grip
Baş • Diş 
ve bütün 
a{lrıları 
derhal 
keser 

Dr. Y. HALACYAN 
N-.l T• Fals&IW ı.. d adan 

DAHiLi, MiDE " BARSAK 
HASTALIKLARI HEKiMi 

MUAYENE 
1•-19'a kadar; sabalılan raııdevü 
Umre Tabfm (Fakl Talimhane) 
AbdWhak H!mit caddesi Dirlik 

apartmam No. 18, 2 inci kat. 

-Birinci sıoıl Operatör 
or. CAFER TAYVAB 
Umum1 cerrahi n ılnlr, dlmal eatetlk 

cerrablaJ mtılebıuıa 
Parla Tıb Faklllleal S. aalatam. erkek. 
tadın amellyıtıan. dlmal estetik 
"'Jtb. meme, kana buruıutduta " 
ıençllk ameliyatı ... (Nısalye n dolum 

mQtehaaıa.), 

:r.o S:: nıccııı 
Olleden aonra acretlldlr. TeL ccoae 
BeJOl)u, Parmıkkapı. Rumeli baL 

Operatör - ürolog 

Dr. SDreyya Atamal 
Beyoğlu - Parmakka.pı tramvay du. 
rafı, No. 121, birinci kat. 

Muayene saati: 18 - 20 

Eczan·e•erden o.: mm Dit Doktoru 

1 - 12 ilk Necati PAKŞi 
ambalAJların HutaJanm hersüa ..ı.ı. aut 

ısrarla 10c1ana1qam19 •kadar bbal eder. 

sakınınız. Adre1: KaraJıö,. Tünel me,.dam, 

arayınız. Ve 'I Salı •• cama sünleri saat 14 ten 
taklitlerinden ıs. kadar .,.......m... 

;:-'-~\.. Tenue caddesi batında No. 1/2 
'· ··~ =m=::a::::aa=mı:»mm m:m w 
~·. :l; 
"f.~· ,;.•· ,, 
' ~ 1 Giz hekimi 

-· Arada büyük fark var 
1 Pertev (}oouk Plu.lras: lfmdiye kadar hiçbir bemerl tarafmaJll 

lld edllememJettr. Bu pudra.Dm, en btlytlk meziyeti bllhaea çoeuk tJJJ!J 
1811 lçln bazn-!anmıe olmam ve terkibinde tahrio edici hiçbir maddi~ 
lunmam11ulJ:r. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 

IJran, vtıcatıu, bul klmleler de kullanmaktachrJar. Vllaac!ID 
valarmda ve koltuk altlarmm plfiklerine kaqı bundan daha m1d 
pudra henilz keefedllmemıetf:r. 

ONU DlOER ADI (2' ALI: PUDRA) lan De btJebtmayiidll 

NERViN 
UYKUSUZLUK 

asabi öksürükler asabi zayııflll' 
b•• .ve yarım ba• aQrısı 

Bat dlnmeel baygın!ık, çarptnb ve elnlrdell 
gelen bUIUn rahateaz.ıkları iyi eder 

nı.Muıal RamlAgdın 
Muayeneb&ııeaini rakatm ranmane , Dr. Suphl Şenses 
rarıabaşı Cad. l

7
R1'A Apt. nma ı• idrar JOllen luıalalılderı mUllllHı••• ~ 

'uar=~=·h:~n~~leden Beyotlu Yıldız 1inema11 k81'f181 Leklergo ApL M_:.:;.a 

~n~~,~~mal~b~ ~~4•t•en~~•"•~~C•u•m•M•~•ı•i•f•ak•l•rl•e~~~pa•~•ı•ız~T:eml•. ~~~ 
J 


