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Londra, 13 ( Üusust ) - Moskovadan gelen 
bir habere göre Almaa tehlikesi karşısında 
yüksek Sovyet harp konseyi Rusyaoın garp 

Sovyet Rosyanın Almanlara karşı koyması lea• 
betmektedlr. Bu itibarla haberin doğruluğu 
kabul edl Jeblllrse de royter ajansının muhabi
rine Moskovadaki selA.hlyetıı makamlar, bu hudutlarında Meferberllk llAn etmiştir • Al

manyaoıo Avusluryadan sonra Çekoslovakya
ya saldırması takdirinde mtttteflkl sılatlyle 

şayıaların doğru olmadıgını söylemiş bulun
maktadırlar • 

:- ~ . ' ·.. . . . ·• 

Dm c§l ifil a~ k. <® ırff <® ır ö 183 r<® ifil ifil e rr<dl <® 
O c§l0yalfil a~k.errüD<® k.caır~oD©ı~itnD©lrr 
Alman generalleri ve bir motörlü Alman fırkası dün 

gece, Hitler, bu sabah Viyanaya girdiler 
Fıransa ve Bnglltereye göre 

Çekoslovakya 
'tehlikede ı 
41rnanya taarruz ederse Çek
l@r@ "~rrlı m ~ti~~~öini Fransa 

resmen tekrar ediyor 

l(üçü k itilaf hariciye . 
nazırları içtima 

-c. yapacaklar . 
'rı 'bo.~a"k>vakyada gak ond~eli bir 1ı.a- garb ordulannı aümtl6 ae/erber e?
~ ı:· Jlvıl.!turıjadan kafan eski re. mekte olduğu duyulm~tur. Bu haber 
>ıa""ı: raftarlanna Çek hudutlara kxJ,. derhal tekzib edilm~ ol""°"1na rağ • 
~l>ııcı ~ı~. Bıından Prağ hükUmetinjn men 'VBZiyetteki heyecanı bir parça 
'ıııııı ıı .aınirlerini tahrik ctmcm,cğc ~ el.aha arttırmı§ttr. 
~ dikkat gi;aterdiği ve bir mesele Aımsturyodaki Mdisenin Romanya. 
'"1tıa imkan verecek en ufak d.a da te.!iri görülmil§tUr. Ga111erden-
~dcn dahi çekindiği anla~l. beri, Lond.rayt. re81Mn ziyaret etmey~ 
~ . ır. Sef erbcrliğini bugihıe 7.adar hazırlandığını duyduğumuz Romanya 
~11i:li ikmal etmi.1 bulunduğu ~öy. Kralı 8. M. KaroZ bu 3C]1Qhatbti kat'i 
~ Oek ordu~unım hududlarda tah· mırette tehir etmi#ir. Bu hal doatu. 
~ ~İldi§ine dair bazı rivayetler do. muz Romanycıda ııaziyetin tabiı bir 
lfıı Or-r:>t-aa. da bım?ann sıhhati etrafın· hddL'e mı.retinde tefisr edilmemektG 
~f ta.Ya 1cat'i bir fikir atılamaz. olduğuna deMlet txler. Devamı 8 incide 
~gün S01Jyetlcr Birliğinin HABER 

e 
Büyük bir kayıp 

~nıekli Orgeneral 
Cevat 

vefat etti 
Ordumuzun çok kıymetli kumandan· 

tarından orgeneral Cevat gözlerini ha· 
yata yummwıtur. 

Son yirmi be§ yıllık harp tarihinin 
muhtelif sahnelerinde erkekçe dövüı
tUğünli bildiğ:miz orgeneral Cevat A· 
tntürkiln en yakın dostların.dan biriydi. 
Ve meziyetlerine çok kıymet verdiği 
ı,il!h arkadaılarmcfa.'ldı. 

Çanakkale mücah'tlerinden olan Ce· 
l'at(p•JA)nın muhtelif kolordu ve ordu 
kumandanhklarında, aakeri ıftrada da 
kıymetli mı-metleri ,~~- (A

~eai y!_nn ak}am Nipntqında BU· 
' 99j:~amt .41.bcflde _ 

~lmanyamn Avusturyayı kendiaine beğbyarak Brenner geçidine dayanıımı ve Alman ilerleyi§İnin muhtemel iıti
. kametlerini gösterir harita. (Noktalı yerler Javiçre, Fransa, Jtalya, Çekoslovakya ve Lehistandaki Alman azlıldannm 
hu1unduldan yerlerdir. Oklar, Almanlann Ukran:ra veya Romanya üzerinden K.araden"ize ulaımak iıtedikleri takdi .... 

de takip ebneleri muhtemel ub"kametleri gösteriyor. ' 

Bitlerin rcfaJ~tindc Auuaturya!J<.1 gi· 
den Alm.an!Pnın en bityük ordu şefi 

General Kaytel 

Sovyet Rusyada 

19 idam 

H Dit D <® rr D ifil 
t e li1fil o n c§l t o : 
Fransa ve ltalyaya 

Taarruz 
etmiyeceğimf 
Alman devlet reisi Musoliniye 

tayyare Ue bir mektup gönderdi 
Paris, 13 (Hu.su.si) - Avusturya 

meselesmde ltalyamn hareketi merak 
ve alaka uyandırmaktadır. ltaıyada 

k 
matbuat ve resmi mahf ellerde "dahili 

a ~ar.ı Mdiaeler,, olarak ta.valf edilen AVUL 

I 1 J turya hadiseleri hakkmda. sakin ve IA. 

hinı faaliyet göstermi§lerdir. Büyilk 
f~ist konseyinin toplantısı saat biri 
çeyrek geçe bittikten sonra., Çiano u
zun müddet Musolini ile görüşmüş ve 
sonra Şi%i sarayına giderek geç vakte 
kadar çe.lı1'mı§tır. 

kayt bir hattı harel<et görülmekle be-
_.. Yu:ıs1 '"ilneftd~ a.ber, Musolini ve Çia.no geoe..çok mU. 

Diger taraftan Musolini de Venedilt 

""" ~ Devam1 8 lncld; 
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-~ ·I BABIB Avusturqanın macr:ıası ve kısa bır taıih ı 

:.E!~.;~N~~·';:"J·~~· Elbette b6yle olacaktı. Denize1 
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... i~~~·~;~··;~;;~ .. -:;·r:r:ru· uşen yı ana ı e sarı ır 
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ABONE !.!ATL!:' Büvük demokrasilerin bilhassa Fı ansanın ........ ····· .... .., .. ~ ' 
!::::.::::::l::=:::=~r====: ==··:::: haline baktıkça Almanlar artık hiç tekzip 

2Jış SilJasa 
Ce ı aı Ha)· ıırıo 

hey an atı 
mDnatııebetlle 

edilmiyeceklerinden emin olarak şaı kılarını 
söyleyebilirler: ~'Almanya her şeyin üstünde!,, 

KücUk Avuaturyanm bUyWr Almlll 
yığıuına. kat.lmuı ile sıyasa bakımm· 

Y ~zan: Nlzamellin Nazil dan bıw mubltlerde bUyük bir endige 
E;;) AŞBAI~N'.uı Pöti ParilJelı ad· doğdup Aklanamaz. 
~ lı Fransız gazetesinin muhabi- Avusturya hMisesinin bilyilk dev. 

rinc verdiği beyanat, Atatürk 1deo!o. !etler aruındaki rerginliği ızaleye 
jisınin ekonomik tel~kkileri etrafında yardun edecek bir sulh amili suretinde 
yab:ıncı tı!eme yeru bir vüzuh eunmua tefsirine i.ıJe imkh yoktur. Orta Av. 
oldu. Bazı mali mahfillerde yıllardan. nıpadakf küçük devletlerin büyük bir 
b~ri devam edegelen tereddUdlerin. tel&.şla bu hMi15Cnin inkişafını takip 
B~ba':anın bu beyauatlle ciddi suret. ettik!eri ve hatta büyük bir korku 
te tedavi edi:ebileceklerini u.nmak duymakta olduklan da söylenebilir. 
mıimkünd.Ur. Fakat Avusturyalıların Alman birli· 

Türldyede hakim olan ve Türk va· ğine katılmalarını bir garibe addet. 
tandaşma yalnız manevi değil, ayni mek de hata olur, Zira ancak, bunun 
zamanda. maddi menfaatler temin et· böyle olmaması gayritabit idi. Tabii o
mekte bulunduğu da açıkça görUlen lan !ıal bugünkU gekildiJ'. 

V azan : Şellip Gündilz 

bu ideolojinin esaamda hır yabancı Avusturya topr&klan Almanlıfın 
düşmanlı~ var mıdır? blltUn tarihi demektiı'. Sıyual cof- ..tw.ıfu"Jll gfllıel 1dJy1eriJt, ~frH nıan Mra7.ann, en ınce ve kıvrak milzil..-'bı 

Biz, • haydi milletler arasındaki ıs. n!yanın düne kadar tayin ettiği hu. meNl~lül;r. Yukarda bil güzel köy imden birini görüvorsunuz .• 

tılahı kullanarak söyliyelim • •'KJR. dutlar Viyanayı Alman llemlnln bq bir bayram yaparak karoılamaktaclu'· J nıutla.ka bUJiirıdUr. ~a bem 4lmaD· 
nofob,, muyuz? 19JU'i, tarihi phri Ye gururu olmaktan lar. Vatlkanın ve katollk Aleminin bU. yaya yaptıfl vaitlerin en büyUğilnU 
Osmanlı lmparatorluğundan almmıe menetmiş değildi. tün iddialarına rağmen halkm bu yerıne gettnnlt. beıa kendilini vat.ıA. 

veya koparılmıı imtiyazlara dayana• Viyana AlmaD milletinin va memlekette çok dindu Habebu.rg kral. sızlıkla itham edenleri muhteoem bir 
rak muhtelif istismarlara eerın~ye ya- Avusturya topraklan Alman tarihinin lumdan &iyade, G<>k milliyetperver jestle susturmuttur . .Artık A.lnwl,a • 
tırmış ~irketlere ve piyMalarımızda, en astı ve Jnymetli hatıralan ile do. Hitlercilere hasret çekmiş olduğu iyice nın bir "vatansız,, tarafındaıa idare • 
bir hayli müddet, klrlı tefebbilalent gf. ludur. Eğer Alman m!lletl sade& dön- aa!qılmaktadır. Bu hal 918 harbinin dildiği iddialan kadar gülünç bir teY 
rişmcnin tadını almış olan kapital~ kil Almanyadan lbal'et bulunsaydı, ta. rafertnl çok kötü istismar etmiş olan olamaz. O Almanya.tun mutlaka en 
lere karşı tuttuğumuz hattı Jıareket rih bakımından pek yavan bir millet bUylk demokraillerin eseridir. Onlar yiiktek vatandaııdır. Zira AJman btl
dü<>m:ı.nca mıdır? olUJ'du. Son bAdfM yalnıs Almanya)'! AY\lltw')'ayı paramparça edip ınııya. tünlU~ne k08koca ve çok kıymetli 
İmtiyazlı şirketlerden birçoğunu BL bir Wenne ulqtmnlf obnuyor, Al· mu bir bale IOktuktQ 10nra ayakta bir vatanı baflıyarak karışmıı butu

tınalmı§ bulunmamus ve geriye kal. man milletini da tarihine •• medeni· tutmalı leVduma kapdmıılar ve bet. nuyor. Burun Alınan radyolaruıdan 
mış olanları ısatmalmak için mUzake- yetinin, kUltUrUnUa baldkl betlltnf baht memleketi en bUyilk ~ düşür· yayılan milli ıarkılan dinlerken ıu 
nl• •• !S'td!;>ııçualo nAye deJtlet eder! UVHStn'l'mUIJ oluyor. ftlıttll IOftl'& bir clilfm&Jı <}crya&I Orta• ÇOk meşhur; 
Memltı!rntimizdeki yabancı taahhild.feı. Ne BerUn, 11• MQnJJI. 111 Jlalburs 1111& fırla~ •t.mıtlardı. f,ıe Alman. (Doyçland 6bff alles _ Almann 
ri \>ırer birv tufi~ef4lp ,1ı"~·u.tıarımı....ı. 1ır.1aı- _.~ .......... ~-- 11. ~- .--.,,..,,. ·- _ ..... ,, ......... ,,.. •n .• ~;yw uı:sı.uliae .. ) 
zı yab:ıncı ~ekiUara, yabancı tnisiya.- boy 6lçtlştbntr. Bttytllı bir pde l~ lan teklinde ~ren ve yirmi yıl ön· \ N:ıkııratı bi2 ilk deiı i>larak bir ha. 
t ·tı re ve y:ı.b:ıncı sermayeye tarnami. asrrlann yarattığı muıızzaın ve §ıhe. ce hiç de az zıehirli yılanlardan olma. kikatmie vehmini verir gibi oluyor. 
le it ' "' mak istediğimize mi! Devletçi eer bir bq olıuı Viyanaya yedi mil- dıldVJDJ llp&t et.mit olan demokra.alle- Evet, bu AJmanya muaaın olan tu 
v:ı f m·zm inki6:ıf seyri nedir? Ekono. yontuk bir Avusturya ne cı1u bir söV~ rla batuı: "'büyük demokruUer,, den muUaka 
mi'c b. nyemiz ferdi teşebbll.sleri imha deydi! Denize 40.., yılana 88rlhr. üstün bir Almanya ... 
edici bir istikamete doğru mu gidi· Son hldisey\f \1yana, bftytık met1'o. Artık bU)'llk demoknailerin bot söz. Şimdi, A vuaturya ııhhat ve kuvvete, 
yor! pot hüviyetine uygun Ye yirmi yıl&.. 1eriDe AwatW')'ada inanacak kimse Almanya da bol demire, stratejik ko. 

~·ı !Utıllefo, kendtm!zl o'duı;,ımuz gi. ce kaybettiği, par~1andı!Jm ıftrdtıtG blmımıttır. Avuaturyanm Almanya- !aylıklara ve siyasal oerefe, ulaşmıe 
bi g .. s4 crme3i şiar edinmif bulunma- g6vdeden daha gt1rblla bir gGvcle U. ya anlmakta uhlrleneceğinl iddia bulunuyor. Şimdi, Bismarkın "zolfe
mı::1 r a1men hüviyetimizi her gfln bir zanm" oluyor. etmek de mUmkUn değildir. KUçUk ve rayn" ından çok daha ba1Jk& tlirlil. çok 
evv,,1l:inden <;ok daha geni3 bir dtın. Her taraftan ge1en haber'.er. AJU• lııce medeniyetli Avusturyanın büyük daha manalı ve geniş olan bu Atman 
y:ı.ya yaye.mayııiım!zdan, bir tUrlü me. turyalıbrm bu hakikat! ne dt~ iyi Alman r&vdet1iyle ancak beslenebite. birliğinin nasıl bir tarihi tashih et. 
t ocllu bir propa.~anda cihazı kurmaya antamıe oldu!danm ve böy~e bir neU. cefl1'e lnaııılabilir. Bu sant11taıı zehir· miı bulunduğunu tebarüz ettirelim: 
ln"'ar v rcmeylşimlzden doğmut Ye do- eeye ne derece llU9:ım18 bulunduktan· leııeceflne ula inanılamaz. Avusturyanın ilk ıahlplert aratın • 
ğ:ın b:r .. n 'um pllrUz!eri g<Sr.e vurmak- 111 ar::ık('~ ıösterlyor. Avueturyablar, • • • da tarih, Turanlı fatihler bulunduğunu 
b rl•r ki, E"''ib:tltıı.nın Fransız muhabl. Hltlercl1eri ve Hlt1erl ~ anda bO,.Ok Bitlerin hayatmda en mes'ut rUnD da kaydediyor. Franklanrı m@thur hU· 

rlncw~·~ceq~~~~P~~rl ====-=====~===================~ ~~~~~an~mman~ b~ 
l :ı.t'i surette giderın• azmetmlı bu· mek lm!dnmı mükemmelen butabU. I du gibi cemiyeti için için kemirmesim! Avutturya kıamen Turanlılarm, kıL 
lundu"!u açıkra a"l1aşı1ıyor. Ekonomhd mlş olmuıdrr, .•nınz. Bizde ferde ~n ve yalnız kendi gövdesini şişirmesine men de Bavyenıdan glSç etmlt bam 
her s n.ha.da. feyizli ve çok vaftll bir in. genio, en blir bır 13 ..ııası ve en salım öylece taraftar değiliz. Ferdin hUrriye. Cermen kabilelerinin elinde kalmıetw. 
ki~a.f rnUjde1iyen memleketimizin metı. bir mUlklyet hakkı balıoetmit obıtak· tini eeıniyetin aelameti ll.etünde tut • Şarlman Avarlarla çetin harblere gt. 
ut nih!lİ !"efah hedefine bugUnktinden la beraber bu halin asla cemiyetin ana mak fellketlnden kurtulamıya.ıı rejim. rilmiı ve bir hayli kan dökutdUkten 
dah!. akla hıı.yret verir b1r sttratle U• menfaatlerini ihlAl edecek bir tealıilr leriıı ve eemlyeti ferdin U.tUnden bir l50nra Avnrlar mağlQb olduktan i(ln 
Ja<ı:m:ısmı istiyen Ba~ekil bu çol: iea· gösterebilmesine de lmkln ve ihtimal lili.ndir pbl Pth'mtk batuma tutul- değil, Macar ovalarını l11tertne daha 
b~tli kararının ideo1oihnize uygunlu. bırakılmamıttır. Atatürk devleti, fer. mq olan rejimlerin çok dıfmda Ye uygun bulduktan için ~kllml!ll•rdlr. 
ğunu bildi-ri kadar efkln umumiye. 4in ve cemlyetln menfaatlerini hem n.tllndeyls. Biz, ferdi tamamile eoayal Bunun üzerine Şarlman bu topraklar 
miz t .. rafmdtlll tasvib edilmekte oldu.. ayn ayn, hem bir arada tatmin ede. bir mahJ6.k haline koyup, bıanlqtı. UıtUnde österrayih . (yant fark devte-
ğunu da. ~phesfz bilmektedir. cek hudutları bUyUk bir isabetle ta- np bayata atmakla ve lçthnax fonkll· ti) adlı ve kendisine tlbl bir hUkbıet 

ee1a.1 Bayarın, bizi oldutumuz gibi yin etmiı ve dev!et mekaııimıaamı yonun le)'rinde bu nevi fmllerde etki kurmuştur. 
gösteren veciz ı5zterl tle !'! esu1ar bem tek vatand&flll. hem on 1etdz cemiyet ferdindeld lneiyaklann tep • Onuncu milM asrına doğru Macar· 
tam bir vuzuh kazanmış otuyor: milyonluk milletin menfaatlerini kon. m•lu mbl olmaya çallf!D&k Ye bun· lar bu topraklara sa'dırmaya başla. 

ı - AtntUrk ideolojisi her sahada trol '?den, koruyan !lt bir hakem ha· da 111uvaffak o!makla dllnyayı aran m!~lar ve bir hayli kanlı kavgalardan 
oldu3u gibi ekonomik pl~tformda da llne sokmUftur. ceml)'lt ve fml kavplanm kökUDdeD sonra. Macarları pUaltUrtmeye muvaf • 
tamamlyle orijinaldir. Elde eclilmf' ne. Endivlduallst miyiz? balletmlfh:dll'. fnk ol:ın ~ark devleti, hükilmdar 2 nci 
tice'ere §Öyle bir göz atmak, bu plAt- Ferde en geni§ tqebbUs hakkı tanı- Yabancı dilpwu llll)'ISf Oton devrinde bir parça d:ı.ha kuvvet· 
f ormdaki kıymetini ve orijinalliğini yan liberal • demokrat rejim!erde ferd, Alla. Dth11lt ve temiz bılan olmak lenmiş ve yan milstakil bir derebeylik 
derhal kavramaya mUsaitttr. Muasır Kemaliat demokraside olduğu kadar llU'tiyle her yabancı, tatbik edilebile. o!muı,tur (1). 
b irbir ekonomik ptltfonnda • tabii ••taarruzdan masun bir hilrriyete,, cek lnı.tyaUvlerl ile Yeya döktllecek HükUmdu Oton bu marklilğl Leo. 
n isnetl"r daima nar.:ın dlkkate alma. malik de~ildir. aemıa,.U lle bize ıe'eblllr ve burada pold adlı bir Alman ull~desine bah-
rak - ~:.S.prlacak bir tetkik ayni netice. Defildlr ama, bu "emniyeti tekeffW dtlnyanm dtsrtte tıçQııde mutlaka bula- §etmiş ve 982 tarihinden itibaren on 
!erin ba~ka usuller ve metod'arla ka. edilmiş olan hUrriyet., ten ancak te. mıyllcağı bir emniyet içinde çalıeabi· üçUncU urın ortal&l'lna kadar Avu1-
ınnılm11 oldu~u ve kau.nılabtlece~· mtz tnl!!an olan ferdler istifade edebi- lir. Oç C!artımıa var: turya bu l\dıı.mm kurduğu hanedan 
ni ispat edemez. Bunun sım, memle· lirler. Bu geni~ hUrriyet, dilnyanm · 1 - Bizimle el ele c;alı~ast. tarafından idare edilmi§tlr. 
ketimizin eutlannı ve b&lkmuzm ea. muhtelif memleketlerinden zaman za. 2 - nerı dilfilnceli, imarcı ve yapı. On ll~ncU asırda Avusturya bir dU. 
lışma iktidar ve lmklnlarmı l!ııı.betll man akseden ma'I iskandaller nevin· eı olması. katık olmu, ve 1246 yılında Leopo!d. 
bir tahlille anla.1tktan sonra f~ p,irltJ,. den tezabUrlere ula mttaatt te1l!dd e- 3 - Emniyetimizi suilstima!e kal • un hıınedanı inkıraz bulunca evvel! hU· 
mi~ o'mam·~1:ı ve .. !!'f~tf.Yimfz bet' fş- dllm~elldlr. Zira kıı.p!ta-::;ı ticaretin, kımnıı.ması küm1!tr ikinci Fredrike, be, yıl ıon. 
te misil:::iz bir titizlik gösterebilme. mtlnbalıanm, lhti'clrm kolonlyal l!tfs. B:ı-:bakan lmıa s8yte1f. Fakat her- ra ç~·c kr:ıtı Otokarla ,.e nihayet Al· 
mlzde:Hr. mar temayllllerlnin belini kmr.ak dev. b!r !:ıtmnm ekonomi politik bakımın. :nanya lmp:!r:ıtorJ Rudo'f fon Habs-

E ..; bir konoml ıah•-ıa _,_ lettn en h•s!f•• o!duV.U ve lyt b••anna- dan bir cntllk bfr ifade~I olan bu be-n6,n e ........ a .1. w-· "' _.,.. - - bur,ın ldare~ıne ge"mf~ir. 

kUn ı i tı1:.a bUyu- k Ye bllr:unalı -ıT._ 11nı bl'd'-?i e~l!I umde'erdendlr. Biz, yan,.t1n tam tıı.htitine maalesef bu kı-g r § a • .., .... .,... ~ Deme!t oluyor ki. Avuıtn~nm At. 
dıkk •- d 1' ta-• ıı- ' l Jf f di imha etmesine uma aa atıtun ltlft de~'dir. Yuımm bağla. ... " ---manm en aı.ıc e.:>er raJ.I gcO!O. cem Ye'\. n ~r ' • man bir'i:!I tarihiyle .en az yedi bu~k 

jimizln bilhassa bu ııahada ferdin ener. mile muredlp yok etm11lne, ılllkl... mak iı;ln diyelim ki; uırhk btr •'Aka~" n.nbr. (.!omu_..,.) 
jisiyte umt:ını! menfaati ve umumun e.. tll"IM!llne nuıt taraftar 4elfleek, Cer- Başbakan konuıtu ve bermutad gt1.. 
nerjl.siyle ferclia ırıeatutinl temin et. d1n de bir ıtıve gtbl. bir peynir kur. •l konuta. ftiamettin ftAZIP .UJ Jl•ldWı. 
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~~ata dait -
Konuşmak 

~ AMANLARINDAN ıikayet e
~ h • denieri, bugUnttn düne nlsbet
ltrz 8önUk olduğunu, eu veya bu kusur. 
lltenı buıunduğunu ileri sUrenleri sev. 
~ Gerçi her bugünde, dünün bazı 
tat arı, nıeziyetleri kalmamıştır; fa
bat bunıara mukabil başka vasıflar, 
kl ka tneziyetler peyda olmuştur. Şi. 
~tçiler, yeni zenginlikleri farkede
~ P Yalnız eksiklikleri hissedenler-

. Diyebiliriz kl onl&rm görme has. 
~Yoktur; ancak kendilerine mr. 
au:ÖSteriJeni farkeder, ka1lul ederler: 
~ lin gUzel vasıflarmı, başkalarm-

öhenerek anlamıtlardır. Onlar 

~lln hasretini çektikleri gibi oğuL 
~ '1Ucudlarmm değil, kafalarmm 
~ arı • da ya.mı. bugünün hasreti. 
~keceklerdir. Çünkü onlar, bugü
deft tne~iyetlerinl. hissetinlo, keşfetmiş 
~!:..c5ar~mif olacaklardır. Hisseden, 

~ ed~n hiçbir va.kit, mnıanmdan ei
~ ~etçı değildir: onun sevilecek, insa... 
~ ~turaca.k, pıuhabbetle, imanla 
lıııo, dııu feda ettirtecek taraflarını bu-

~~nnımı bir halinden şikayet 
~ek ist.eaiğlm için önce bunları söy. 
~ e~ ltıiunllu gördilm. Zamanmıtz 
._:\lştnayı bilmiyor. ESkiden okur ya-

tıla taknnnidan ahbablar tiaftada bir 
~Un içlerinden birinin evinde topla. 
to ' "sohbet,, ederlerdi. Şimdi böyle 
~lantılar pek az olacak ki hiç duy
ı.. ~0tıız; arkadaşlardan, ahbablardan 
"ll"'I \._ ucnzer şiMyetlrır fşltiyonım. 
'<ı~çln topllll'lllmıyor! Niçin fikir 
to betıeri olmuyor? Niçin bir evde 

~hnca briç, poker oynamak; ka. 
ile da varsa gramofon veya radio 

~~~tmek tercih olunuyor:~ 
~ gelıyor ki kon\lfulacak bır şeyı-

ııı~0k da onun için. Olaa duramaz, 
~ kkak üç beş kişi bir araya topla. 
~ ' 01lları konuşurduk. Söyliyecek sö· 
~lan adam kapı kapı dolqrp adam 
~· ~ler ..• 

ııe_tltt:'l\\ i• "'---' .. - u .... _. ~· il'.. 

r.~ ~: "İnsa.n ancak hemfikir 
%-llflı adamlarla münakaşa etmeli
' derınış. Biz okur yar.arların çoğu. 
~ biribirimi.zln dilinJ anlıyamıya
iııtı,<lerecede biribirimizle hemfikir de. 
~ .\ranıızda müşterek bilgiler, 
~ ~e1:k. zevkler yok denecek kadar 
~. lribırinılziıı yazılarmı okumuyo. 
btı- ' ~ebi dil bilenler o dilde biraz 
~ley okuyor, bilmiyenler de hiç bir 

?.I ,;;:uınuyor. Bilgimizi, 7.evklerimi
~11 . ayrı menbalardan aldığımız 

'~ır araya geldik mi, Ur.erinde ko. 
~i lcak bir mevzu bulamıyoruz. 
~ llliı kendi kafamızın içindekini en 
~~lnıtıiJı!etıi bulduğumuz için muhak
~ Clt:ıdan bahsedilsin istiyoruz ve bu 
~ lllUnakaşanm açılmasına bile 
~ıu kalınıyor. Herkes tek başına 
il Yor ve ötekileri dinlemiyor. 

~ ~llttın lobbet azaldı, ahbablar sade
\at ~UŞ?nak üzere toplanmıyor. Fa. 
~~ hbet ölmemiştir, çünkü insan 

~~ki~ rnübadelesinden vazge<:emez. 
~ hır durgunluk devri geçiriyor. 
~l' ltda. konuşulacak müşterek mev. 

Soğuk 
ları 

hava vagon
ısmarlandı 

Hayat 
pahallhğile 
mücadele 

Bunlar sayesinde yaş sebze ve 
meyve ihracatı yapabileceğiz 

Bir ecnebi mütehas
sısa tetk lk ler 
yaptı rıh yor 

Memlekette hayat pahalılığı ile mil
eaıdclc içfo bir seferberlik ilan ctmi1 o
lan hük\ımct bu işi bir tarmtan ilmi 
yollarla tetkik etmekte, diğer taraftan 
da ihtikan cezri surct.te bertaraf edecek 
tedbirler almaktadır. 

Nafıa vekaleti, elimizde frigorifik va 
gonlar bulunmamasından dolayı meyve 
ve sebze ihracatçılarımızın çektiği ar 
kıntıları · ve hatta bu yüzden ihracat 

yapılamamakta olu§unu nuan dikkate 
alarak frigorifi'k; vc:tgonlar sipariş etmiş-

tir. Bu soğuk hava tertibatlı vagonlar

dan Almanyaya sipariş edilen ilk se· 
kiz tanesi önümüzdeki ay sonlarında 

şehrimize gelmiş olat.:aktır. L'evlet De· 
miryolları hesabına bu sekiz vagondan 
başka olarak on tane daha frigorifik 
vagon sipariş edilmiş bulunmaktadır. 

Nafia Vekaletinin bu tedbrilc ih· 
racat tacirlcrimiz b:iyük bir nimete ka
vuşmuş olmaktadırlar. Bunun önilmüz-

deki ihrac meaiminde çok iyi netice· 
)erinin görüleceği fÜphesiz addedilmek 
tedir. Meyve ve sebze ihracat;.nm uzun 

vapur yo).:uluğuna mütehammil olma· 
masr ve frigorifik vagonlar bulunma· 
maaı dolayısile meyve ve sebze ihraca· 

tı yapılamamaktadır. Halbuki yanı

mızda Bulgarlar merkezi ve garbi Av-

rupa memleketlerine soğuk 1.ava ter
tibatlı vagonlarla mütemadiyen yaş 

16 1nart 
Şehilleri ihtifali 
Yapılacak merasimin 
programı hazırlandı 

16 martta lstanbulun iuali gilnü, 
iJgal kuvvetlerine menıup müfrezeler 
taratıncıan :;>chzacıeoa~ınaa ı.etatct a-
partımanr önündeki karakol binasında 

masum uykularını uyurken şehit edilen 

aziz askerlerimiz için her sene Eyüpte 
yalnız üçünün metfun bulunduğu şehit
likte yapılan merasimin bu sene de ic-

rası için programı hazırlamak üzere 
Partide bir toplantı yapılmış ve prog
ramın esası takarrür etmiştir. 

Hazırlanan programa göre, o gün 
saat on bc§tc yapılacak merasime işti
rak edecekleri götürmek üz.ere köprü-

den iki hususi vapur kalkacak ve Eyüp 
halkevi de §~itlik etrafında tertibat 
alacaktır. 

Merasimde üniversite gençliği, bir kıta 
asker, Eyüp ortamcktcbi ile Eyüp ilk 

mektepleri talebeleri bulunacaktır. 
Müftünün bir duasile başlayacak olan 

ihtifalde üniversite gençliği halkevlerl 
ve şehir namına nutuklar söylcnct.:ck 
ve bundan sonra bir müfreze tarafm· 
dan havaya üç el ateş cdilcGekti.r. 

Bundan sonra Şehitt :k önünde geçit 
resmi yapılarak merasime nihayet ve· 
rileecktir. 

sebze Ye meyve ihracatı yapmaktadır
lar. ,Bizim ihracatçılar Avrufadan va 
gonlar kiralıyarak ihracat yıpmağı tec 

rübe etmişlerse de pek pahalıya mal 
olan bu tcşebbüsde muaf fak olamamış· 
lardır. 

Öğrendiğimize göre Nafia vek1lcti 
~hraeatı himaye için frigorifik vagon· 

tarla yapılaı.:ak nakliyatta aagar! tari· 
fcyi tatbik edeceği gibi konl§u mem· 

leketlerin hatlarında tenzilat teminine 
ça1113caktır. 

Denlzbank mDessese
lerl vasıtalarına 
kıymet takdiri 

Denizbank müesseselerine ait vası

taların takdİlt kıymetlerini yapacak o
lan komisyon, Deniz ticaret müölrlü· 

ğünde ilk toplantiamı yapmıştır. Ko
misyona İktisat vekaleti namına Deniz 
ticaret müdürü Milfit Necdet, Maliye 
vekaleti namına Milli emllk müdürü 
Şefik, Deniz.bank namına da Denizyol· 
laın müdüril Sadettin ittirak etniıtir. 

Komisyon mtlzakcrelcri ncticcsind( 
takdiri kıymet itine Denizyoltan vasr
talanndan başlamağa Vt"ar vcrmiıtir. 
ıHer idare kendi, elincle mevcut ve 
takdiri kıymete dahil vasrtalann tcfcr
rüatlı bir listesini hazırlryarak takdiri 
kıymet komisyonuna verecektir. Komiı 
yonun altı ay ıUrecek otan mesaisine 
Denizyollan, deniz tkarct müdilrlüğU 

f,.n memurlarından terekküp eden bir 
heyet de iştirak ede•..:ektir. 

HükUnıet, memlc~ctimizdc mevcu
diyeti gayri talii telakki edilen hayat 
pahtı1ılığını bertaraf etmek mcvzuunu 
iktısat miltehassıslanna da tetkik ettir
mektedir. 

Bu hususta yurdumuzun ve halkı -
mızın hususiyetlerini, hayat ve iktısat 
şartlarım iyi bilen yerli lktısat profe
sörlerinin f~irlcrindcn istifade cdfJeee · 
ği düşünülcrc~ kendilerinden resmen 
mütalealan sorulmuştur. 

D.:ğcr t"raftan tktısat Vekaleti gene 
bu mevzu üzerinde işlemek üzere bey
nelmilel göhrcti olan bir mütehassısı 
angaje etmiştir. 

Profesör Lorcns isminde otan bu 
mütehassıs Avrupanın bir çok memle
ketlerinde bu gibi mevzular üzerindeki 
tetk.:klcriyle ve fikirleriyle meşhurdur. 

tktısat V ekalctinin emrinde çalışma
ğa başlamıJ olan mlithassıs, tetki19ne 
esas olae<•k olan bir çok malQmat iste
miştir. 

Bunlar hanrlanmaktadır. Profesör, 
Lorens memleketimizin umumi iktısat 
ve maişet vaziyeti ~erinde esas malQ· 
matı edindikten sonra mıntaka mınta
ka dolaıarak yurdumuzda hayat paha
lılığı Amillerini tetkik edeeclçtir. Pro
fesör'ün bu tetkiklerine, hayat paha • 
lıtığından en :ziyade müşteki ıchir o
lan istanbuldan başlaması kararlaştml· 
mtştır. • 

Yeni sebze bôlinin 
inşaatına başlandı 
HAi yapıldıktan sonra, lstanbullular toz 

toprak içinde satıla.o sebze 
yemekten kurtulacaklar 

Belediye, geçen sene ı:nıası takarrur 
eden plan ve projeleri hazırlanan yeni 
sebze halinin inf'13tına fiilen başlamış
tır. Yeni mcyva halinin yanında ve 
şimdiye kadar ıchrin aebzelerinln sa
tıkiığı sahada inıa edilecek otan seb
ze hllinin kıırulaeağı sahanın etrafı 

çevrilmiştir. 

Bir taraftı:ın da buradaki kaldırımlar 
sökülmektedir. Es~en daha evvel mey· 
va halir.in önündeki rıhtım bu sahanın 
önüne uzatılmıJtı. Yeni sebze bili eski 
halin bir devamı teklinde olaca'kj ve o
nunla bir kül tcıkil edecektir. · 

İleride mcyva hali Y emiı istika
metinde de temdit edilecektir. 

Yeni halin yapılmasiylc İstanbul 

hDlkının yediği scbz.cler Eokak orta· 
larında yazın toz, kışın çamur içinde, 
hayvan aübrelcriyle kucak kucağa sa
tılmaktan kurtulacaktır. Bugün dahi 
sebzeler, hal namını alan srôanrn kal
dırımları ve Eyüp - Eminönü caddesi 
üzerinde satılmaktadır. 

Evvelce, hôlin Yemiş tarafındaki bil· 
yiik yangın ·duvarı da yıktmlmıştı. Şim 
di Unkapanı tarafınöııki duvarın yı~l
masrna baıtanmaktadır. 
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KURUN' da 

Avrupa 
muvazenesi nl 
sarsan siyasi 

zelzele 
E N aıağı birkaç sene daha 'Avrupa 

diplomatlarına mün.akata ve mÜ• 
zakere mevnu teşkil edeceği sanılan 
Anıluıun taha..ltkuku, Avusturyanın 
Almanyaya ilhaln, umumi harp crife
ıini habrlatmaktndır. Aıım Us, Al
manyanın V ersay muahedesini kökün· 
len yıkan bu son hareketi lmrıısında 
diğer büyÜk devletlerin vaziyetini tet• 
kik ediyor 
"Almanyanın Avusturyayı ilhak et

mesi Alman ordularının Brcnner geçit
lerine inmesi bunun nctk.esi de T iryes
te limanının tehlikeve düsmcsi demek
tir. Bu' ise birinci derecede İtalyayı a
lakadar elen bir meseledir. Onun için 
dir ki birkaç sene evvel Anşlus şöyle 
dursun, yalnız Almanya ile A vusturva 
arasında bir P.ilmrük birliği projesi 
meydana çıkınca Mt•solini İtalya ordu
larını Brcnner ~eçidinc yığmıştı. Fakat 
o .raman İtalya ile lng-iltere ve Fransa 
aras-Jnda Almanyaya karşı cephe birliği 
vardı ki Habeşistan harbinden sonra 
bu cephe lağıldı. Daha sonra İngiltere 
ve Fransava karp Bcrlin • Roma mihve 
ri teşckk-:ll etti. 

Acaba, Almanya İtalya için göster
diği bir takım menfaatlere karşı İtal· 
ya da Almanvaya Anşlusa müzahet'et 
mi vaadctm:ştir? En basit bir mülaha
za buna imkan veremez. Olsa olsa İ
talya askeri bir işgal olmaksızın Avus
turyada bir nazi idaresini hoş görcbi· 
lirdi. İtalyanın bundan ilerisini kabul 
etmiş olması havsalaya sığacak bir 
şey değildir. 

Bu mülahazaya g-6re Almanyanm 
bugünkü Austurya hareketlerini ya· 
parken evvelden İtalyanın muvafaka· 
tini almış olması da mümkün değildir, 
Bununla J:>craber Habcşistanı tamamiy
lc teskin edememiş olan İtalyanın İn
giltere ve Fransa ile birleşerek bugün
kü vaziyet karşısında Bertin - Roma 
mihverinin kırılmış olduğunu ilan et
mesi ve Almanya ile münasebeti kes
mesi de beklenemez. 
Şüphesiz K.i ransanın Orta Avrupa 

vaziyetinde alakası bliyüktür. Fakat 
bue'iln hükumet buhranlan içinde olan 
Fransa kendi yanında İtalyayı göreme 
yince lngiltcrcve bakacaktır. Halbuki 
ehemmiyet itibarile Orta Avrupa işin
den aşağı olmıyan Habeşistan ve Ak
deni.z vaziyetinden dolayı f ngiltcrcnin 
ttalva ile harbi göze almadıfı ve an· 
Jaşmak çareleri aradığı dü ünülo.:ek 
olursa Fransanın orada da kendisini 
tatmin edecek b~r yardım bulamıyaea~ 
tahmin olunabilir. Bu takdirde Alman· 
ya ka-rştsında böylece yalnız kalan 
Fransa.dan nasıl bir hareket beklene
bilir?,, 

Kurun ba~muharririne göre, Alman
ya Avnıpanın bugünkü vazivetinden 
cesaret a!maktadıt. Hadise bir harbe 
aebeb olma•ıı bile, beynelmilel aivarct 
sahasında hüvük değİ§iklikler görüle
ceği muhakkakbr. 

TAN' da 

Sin senelik bir 
varlık göçüyor 

A VUSTURY ANIN ıiddet ,.e tazyi1i 
yoluyla Almanyaya il~kı, ~-. 

met Emin Yalmana göre, bın ıeneliK 
bir varlığın çökmeıi demd<tir. Diyor 
ki· 

~ııı~l>eyda olununca sohbet de ken- ...... __ -------------·----.......... 
den dirilecektir. lÇERDE: 

'"Hitlcr: bir kaç hafta evvel Avus· ....,___,,,,-... __ ,,,, ..... ___________________ turyaya tehditli bir emir VC"rdi; "Be-

nimle birleşeecksin.,. Avusturya bek· 
Jcnmcz bir mukavemet gösterdi. Şimdi 
r.yni emir, askeri tazyik altında tekrar ~ Nurullah ATAÇ 

~t' ~ '~ve Dok şir-
:tı hissedarları 
lllı gOntl kongre 

. lia1cu Yapıyorlar · 
~)e d illet tarafından satın alınan ta
~~ b?._ ıirketinin usfiye itleri hak-

'tlı ır karar vermek üzere hisecdar
b t,titı tünü toplanacaklardır • 

~~lı ~e d~ldannın t~tısat V ckilcti 
ll'cı~?t.:kaıan tarafndan tesellüm 
~t i~ 1 tarntcn.ıanmııtır. Burada te· 
~ fab . ha.ıırJ&nan ı&lah ve tadil pro
"' '4rı~lar mildilrü Cemil t-'4"af ın
~~~dd:rt~~=l göndcrilmi§tir. Doklar 
, ~beri Denizbarık namına 

'lıt\et ~t' t hisacdartannm karanndan 
~:ı\iı edilecek tasfiye heyeti hü-
~ ~edfye ve teılim iflctj_ için te

c~aıxı edecektir ,. · 

• Maarif vekaleti Manisanın Horoz 
kö}"':indc, bir köy muallim kursu açıl- • 
ma&ı için alakadarlara emrctm!ştir. 

• Maarif vekili Saffet Arıkan dün 
Ccrrahpaşa hastanesine gitmiş ve mua
yene olmuştur. Vekilin tedavi için da
ha birkac e:ün şehrimizde kalacağı 
anlaşılmaktadır. 

• Mckt'eplerae hastalıklarla mücade· 
le icin bir komisyon kurulmuştur. Ko-
misyon bütün mektepleri dolaşarak 
hasta talebeleri tefrik edecek ve d~ 
hal tedavilerine başlayacaktır. 

• lngiltcrenin Sofya sefirF~in.den 
Bağdat elçiliğine tayin edilen Sir Mo
ris Pctcrson eşiyle beraber şehrimize 
gclmist:r. Sefir yann traka hareket c
de:ekti:r. 

• Belediye zabıtası talimatnamesi, 
şehir mt•;lisinin nisan toplantısı için
de tamamlanmış olacak ve haziranda 
tatbik:ne e:eçilccektir. 

• Şehir stadının inşasına Y cnibahcc
dc ve e:eleeck sene başlanacaktır. Bu
nun için lazımgelcn tahsisat bütçeye 
konmuştur. 

• Ankarada, ziraat kon1!I'esi nisanın 
dördilndc toplanacakbr. Bütün hazır
lıklar bu tarihe kadar tamamlanacak
tır Kongrede ziraat odaları tarafından 

gönderilmiş 80 kadar rapor vardır. 
• Erzurumlular dün Ankarada, 

mcmlekctlcr:nin kurtuluşunun 19 uncu 
yklönJmünü merasimle kutlulanuşlar· 
dır. 

• Muallimlere yardım •.:emiyeti, va· 
ridatı çoğaltmak maksadile Tokatli· 
yanda bir çay ziyafeti verecektir. 

• lzmittc ortamektcbc köylerden 
gelen çocuklara bir yardım olmak Ü· 
zere bir talebe pansivonu açılacaktır. 

• Tcrkos şebekesinin tevsii işine 
devam edilmektedir. Mayısa kadar bü
tün noksanlar bitecek ve kırkçeşmc 
ile halkalı sulan kesilecektir. 

• Bursanın vil!yct umumi mect:si 
toplanmış ve 938 bütçesini 1396900 li· 
ra olarak kabul etmiştir. 

• Deri sanayii etrafında sanayi mü· 
fcttişlerinin yaptığı tetkikler sona er
m:ş m~\fcttişlcr raporlarını tamamla
mışlardır. Raporlar yarın İktisat ve
kaletine e-öndcrileeektir. 

• Taşkasapta sathoş olduktan sonra 
tramvav hattının üzerine vatan ve ken· 
disini kaldırmak istiycn vatmana küfre 

den Ekrem 2 ,;in hapse mahkOm ol
muştur. 

• Hay.darpaşadan dün hareket etmiş 
olan Toros eksoresi Malıköy istasyo· 
nunda bos vagonlara çarpmı. , makine 
ve yol haf:f hasara uğramıştır. 

• Borsanın Ankaraya nakli dolayı
slle şehrimizdeki borsa ı;.•.:entaları bir 
liği Ankaraya gitmcğe karar vermiş
tir. Accntalar 28 martta cideccklcrdir. 

• Vilavct ziraat odası idare heyeti 
d:in toplanmıs ve avın yirmi birinde 
yapılacak toprak bayramı programını 
hazırlamıştır. 

• Kimvagcrlcr dün öğleden sonra 
bir toplantı yanarak kimvae"erlik kanu
nu orojcsi etrafında ~örfümüslerdir. 

• Ses ve saz müsabakası 'açmış o
lan Beyo?Uu halkcvi, müsabakaya gir
miş olanlardan 20 kişiyi elemeye ayır
mıştir. 

• Türk tarih tetkik cemiyeti asbaş
kanı profesör Afet dün ekspresle İs· 
viçrcdcn sehrimize ı?elmiştir. 

• Bu sene k~ ba~ında çok az olan 
kömür ve odun vaz J!elmeğe başlayın· 
ca coğalmıstır. Bu coğalısla muvazi o
lara]c fiyatlar da düşmüşt.ılr. Bir ara· 
lık cekisi 5.5 lir;;'a ka.dar yükselen 
meşe odunlan 4 liraya ve kilosu toptan 
5 kuruşa çıkmış olan man.e;al kömUrü 
de 4 kuruşa düşmilştür. 

edilmiştir. • 
Avusturyanın bin senelik varlığı, bıs 
saniyede e:örülcn manzaraya göre, ta· 
rihe karısmıştır. 

İnsanlık alemi, çok acı bir vaziyet 
karsısındadr. Şiddet yoluyla bir mille· · 
tin varlığını yok etmek gibi asayi:t 
ve emniyeti yıkan, barışı ve istikrarı 
bozan b:r hareket. Habeşistandan son
ra Anıpanm göbeğinde de tekrar edil· 
miştir. 

Bunun icin kan ve dil birll ği ~ibl 
bir özür kabul edilemez. D ünya yU
züMc bu yolda bir hak kabul olunursa 
lnJfJtercnin Amerikaya, Amerikanın 
Kanadaya, Arap memleketlerinin 
birib:rıerine sa:~p cıkmalan lazım!!'e· 
lir. Bunun tamamilc aksine olarak Bü
yük Britanva imoaratorluihındaki A· 
vusturalva. Yeni Zclanda, Kanada IDbi 
memleketler mukadderatuarına hakim 
olmak anayurttan ~ttikçe ~zalrJaşmak 
yolunu tutmuşlardır. 

Avusturva, b in senelik müstakil bir 
sivasi varlık e:ecirmistir. Avusturva 
milletinin tam mul:adderatr hakkında 

revini kullam:.•.:ağı riinün arifesinde 
cebren ilhak ~bi bir muameleye uğra· 

, l.LıU/tn say/ayı çevirirıizJ 
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Avusturyada A:l1m:un ordusunun 
memlekete duhuliyle nasyonal sos -
yalist rejimın kurulması üzerine dün 
şehrimizdeki Avusturya konsoloshane. 
si Hitler bayrağını ç-cktniı,ztir. 

Dün kendisini ziyaret eden bir mu
harrire, maslahatgüzarlık işlerine ba
kan başkatip Vinter Avusturyadaki 
yeni vaziyet hakkında: eunian söyle • 
miştir: 

- Bugünkü hfüiise için doğrudan 
doğruya ilhak tabiritıi kullanmak doğ. 
nı değildir. Esasen memleketin tama
mına yakın bir kısmı nasyonal sosya. 
Ilsttf. 
'.Avusturya. bir zamandanberi tazyfk aL 
. tuıda bulunduğu için bu hakikati iz.. 
har edemiyord~ Y:ıpılmait U7.ere olan 
•reyiam bugünkü vaziyet dahilinde tam 

1
ve hakiki bir .reyiam olacaktır. Çünkü 

1
:A;vusturya halkı bugün fikir serbestl-
1sıne kavu§muştur- Dahili vaziyet ta. 
m.amiyle normaldir. Halk kazandığı 
serbest! dolayısiyle sevinç içindedlr. 
1 A vtu:turyıınm hıırld siyasetinde bf r 
e~iklik olacağı zannedilemez. Hele 

Ofilrkiye ile olan münnscbetleırimfzin 
~isi gibi dostane devam edeceğine 

ilerliyeceğin.e şüphe yoktur. 
Zaten ötedenbert .Avusturya mUleti 

dle Türk milleti, daima binöirine ka.?11 
sempati duymuşlardı. Burulan başka 

r lm:ınya ile Türkiye arasmda.Jd mn. I 
!D.8.Sebn.tm no derece milkemmet oldu-

ğu malumdur. Bogünkti nasyonal sos. 
ynlist A \'usturyanm harici siyaseti de 
Almanyamnldnin ayni olacağına göre, 
münnsebatmıızda asla bir değişiklik 
tasavvur edilemez. 

- Avusturya; ordusunım vaziyeti 
nediı'? 

- Ordu tama.mile genÇlerden müte
gekkil olduğu için pek tabii su.rette 
nnsyoruı.I sosyalist bir Avusturya: or • 
du.sudur. -- Alman, askerlerinin hududu ge • 
çerek A vusturyaya girdiklerini öğre. 
niyoruz? 

- Evet girmişlerdir. Karı~kJıkla.ra 
mfuıi olmak için Avusturya hük1lmeti
nln daveti Uzerine girmiş bulunuyor. 
lardr. ÇilnkU Avusturya.da bugün, pelt 
küçük ekalliyet olarak komüııistler 
vardır., Son hftdlseelrden istifade e
derek memleket dahilinde bir nnarşi 
tevlit etmcğe ça.lı~ala..n muhtemeldi 
Kendileri bu bakımdan davet edilmiş 
ve Avustu.7a ordusu tarafmdnn aevk. 
le karşılanmL5tır. 

- Keınsolosluğa. Almanyanmkine 
bt>..nziyen nasyoııal sosyalist bayrağı 
çekildiğini gördük? 

- Evet, bu sabah merkezden aldL 
ğımız bir telgraf üzerine saat onda 
bayrak direği-:nize ilk def aı olarak na:s. 
yonal sosyalist rümuza olan gamalı 

haç bayrağım çektik. 

ss 

Milli birlik kabinesi 
teşkil edilemedi 

Komün:st erin istenmemesi 
üzerine hal < cec esi 

<:a inesi urulacak 
Pu'.s. 13 (AA) - Ekalliyet parti· 

!erini, komünistlerin m~.:ut olduğu 

bır milli biıılik hükfimctinc i..c:tirak et
mek istemememlm ili:erine Leon Blum 
ibir halk cephesi kabincSi kurmağa ka· 
ıar vermiştir. 

Bununla beraber Radikal • '"osya-
1list grupı.ınun bir zümresi komünistler 

1dıı hükfüncte jştirak etmesine saraha· 
ten muarız olduğa için komünistlerin 
lıalk cc±esinin tesanüdüne halel getir· 

memek tızere münhasırm ıoıyal!st ve 
radikal • sosyalist bir hülWmcte mil· 
zaberet etmekle iktifa edecekleri tall· 
min edilmektedir. 

Sureti umumiycde %annedildiğine 

~öıe kadtte bı.ıgün tepkül edebile .. 
c.ektir .. 

.Milli sosyalist meclisi 1.684 reye 
karıı 6.5 7 5 rey ile Leon Bluma tam 

itimat beyan eden bir takrir kabul et• 
miştir .. 

Rusya aidam 
kararları 

: Yosliova;. 13 {A. .A..) - Troçki ta-1 
faitarıa.rı ve sağ cenah mensupl2l'I 
p:>loku davasında verilen karar muci. 
p:>iiice qağıda isimleri yazılı maznun
~ar kurşuna dizilmek suretiyle idam e. 
ililmeğe mahkum edilmf şlerdir. 

Buharln, Yagoda, Rikof, Krestfnski, 
~sPngolç, Ivanof, Çe.rof, Grimsk, 
Zelenski, .tkramof, Hocaef, Şaragoviç, 
Zubaref. Bulan of, Levin, Kaza.rot, 
Makslnıof, Dikovski ve Krluçkof. 

Pletne.f 25 sene, Rnkovski 20 sene 
:ve Bcrzenof 15 sene hapis cezasına ve 
tahliye edilecekleri t:.rihten 5 sene 
mUddetle siyasi haklarından mahruml. 
Y.ete ma.hk1ln1 edilmişlerdir. 

• • • 
Londra, 12 (A.A.) - Star ga.ıete

dnin bildirdiğine göre, Sovyetlcrin 
Uzak.Şark ordusu ~kumandam mare
şal Bluher ile Moskova kumandanı 
mareıal Budiemıi, tevkif edilmişlerdir. 

1UııumtJ111Hmtıuımıııııaııııunrıııııtıı!111ınıunııııuıııııu1ınıuıııil 
ğcri tarafından tccavı:ıze uğramasından 
farkSizdır. 

A vrup:ıda zaten hlikUm süren cm· 
niyetsizlik bu hareketle bilsbütiln acr-

• d d 1 • ı:?a vurulmustur. Dünya a en_ıo;uası 

Bu iki mare§al, ntana hinayet Te ca
susluk cürmüyle muhakeme edilecek
lerdir. 

Ankara, 12 (A.A.) - Sovyet nıare· 
ş:.llanndan Bluher n Bucllenniilin tev 
kil edildiğine dair olarak fntip.r cdcıı 
haber, salahiyettar mahafi).:e teyit o-
1:.ınmamaktadır. 

Maznunlar af diliyorlar 
Moskova, 12 (A.A.) - Att mahke

mede maznunlar müdafa:ılanna bugün 
de devam etmiılerdir. lvanof, m.'ilike
meden kendisine ıamimiynini ve ne
dametini göntermek fırsatını vermesini 
istemi~ ve can! ve casus çetesinin a
r.rl başı olan Buharini itham etmiştir. 

Krestinski, Troçki.cilerin ve sağcr
lann caniyane hareketlerini hapisha· 
ec anladığını söylemi§ ve demi§tir ki; 

.. _ Başka bir adam oldum ve c:ant
Jikten bende hiçbir eser kalmamıştır . ., 

Zubarel. nedamet ettiğini aöylcmi§
tir. 
Rikof, af talep eder hl~ aöz aöyle
memi~tir. Müaimiyetini ve suikast 
teşkilfibnt idare etmiş olduğunu itiraf 
etmiş ve :fakat Kirof, Mej!nski, Go:-ki 
Peçkof ve Kuibi§efin katillerine iıti
rakini reddeyleaqtir. 

Doğum 

Bugün 
Koşac.ak ve S h ·ı ı 

sevımti 

VICTOR Mc. 
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JataııbuJ halla ... 

A K A R Y A sine ası·na 
T 1 I • Son zamanlarda e Y em P e 1 n Fransızca olarak 

LAGLEN'ln yüzlerce figüran ile çevlrdtfjl 
Radyud Kipliq eeerinden Ye ta.tMmea Hindiatanda ıeçen 

A Z A R B O N C U G U filmini takdir nuarlarile ıeyreidecektİi• 
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DlfiB IDMOfiYi ÇAGLA YAN' da 
~UAA°K ... Eteni Ş:~. AMiRA CEMAL 
w tenot" YUNKA'nın 11 e Z E Y N E P E L S U O A N İ 

1 i§tirZJCiie I tatafındari yeni° dmis:nr ve yeni ıarkıla?'. AYRICA-: 

1 N O V O T N · •, M U A L L A ve arkadaşları 
. 1 1 NAZARI DIKK.A TE: BUGUN saat 2,30 da ,maruf 

de dinleY:..nU. • '-~ ı il 

ÇA YLİanaM\:,S:~~· e MVÖsA~EREs .. 1 .... 

e··y·ik bir kayıp 
fJS"" Ua~tımıh 1 locldd 

1ükçiftlik sokaktaki köşkünden. kaldı
ulacaktrr. 

Anah .tahmet etleslri.,, 
• • * 

Cevat pa§a 1287 tarihinde İstanbul
da doğmuştur. "Maiyeti ıcniye,, er~ı 
nıharbiye reisi müfk Şakb J*§Mln 
c:.alıt.dar. Galatasaray me ebiade talb>
llil ettikten soma Melrtq>bi ıutbiyeye 
airerek 1307 scne.aindc erkA:nhatbiye 
y{Ubaşılığı ile mektepten çıkmı§ttr. 
"Maiyeti scniye., erldıılıarbiycaine me
ın~ olmUf ve mtitead.dit de'fahır 
Avrupada muhtelif hükUmetl~r nezdi .. 
ne fötıderilmi tit. Meıı'tJtiyed mütea
kip Yıldızda ikinci fırka ku:nandanhğı 
na ve onu müteakip crk!nrharbiye 
mektebi müdürIGğ\ine ve dana sonra 
b.ifinci ordu mlfeftişli~i erlc§.nıharbi· 
ye reisliğine tayin iıhnmıştır. 

Balkan harbinde §atk ordusu kuman
t!anfrğı erklnr harbiye riyasetini ve 
daha sonra ~atakada dokttztınca frrka 
l:amandanlrğmı ifa eylemiş ve hamin 
hitamrnda Akdeniz boğa%ına ltlemur 
ı ......... ,,.._"" .. " ..... ,.,.~~ -- .. --.. 
knr boğaz kumandanlığuıa tayin edi-
lerek harbi umuminin bir kısmını bu
rada ve bir klsm.m da Çanakkale mu
J>arebatmd'.a ıeçinnit •e IOllra Gall~ya 
y~ sevkolunan kolordunun kUmandan· 
lığına tayin lahnmıı ve orada hüsnü 
bi'mıet etmi~tir. 
Mütareke nihayetinde 'Musul mescle
eme memur olmuı ve crkiıuharbiyei 
ı.mumiye riyasetine ve harbiye nezare
tine tayin kı~ ve Hi mart vakasm· 
da tngilule.r tarafından Maltaya sevke
dilmiJtir. 

Maltadan avdetinde Aı:ıado1uya ge· 
çerelı:: Adana ve Diyarbakır kumandan· 
l:klarmda v~ !li ~clisi ukeıi azalığın
da bulunmq ve telaar Avrupaya me
muren ,.e asked murahhaa olarak 
ıönderilmittir. 

Ali meclisi askeri azalığm'C!a Orge
neral rütbesinde olclu~u halde tahdidi 
sinne tabi olarak iki sene evvel tekaüt 
edilmiştir. 

MUesslf bir UIUm 
Çocuk doktoru Fuat Tanerinin oflu 

ve Zeki, Refik, Aıım Tanerinin yeğe
ni İhaan, pek küçüle yqmda ve ilci 
günlük hastalığı mi.iteakip bu sabah 
l.ıayata gözlerini kapamıım. 

Cenazesi yarınki puartesi gfuill saat 
ıı de Cihangir Uuzunyol Cevdet Fe· 
rit apartımanmdan kaldınlarak Ba
kırköydeki aile meurhfma. .defnedile
cektir. 

iil••· Artıp raktSlan, milJı Zeybek oyunlut ve sair6 Tet 4033,, ~ ......... ·~llY•ltl*ll•llDa Gördüiünüz filmlerin en te'Vkalad~ıı: göriirriiz il 

sfnemasında T CJ R K 
istiklal Fedaileri 

(Framızca) 

WiW Bir'gtl - Vic:t01' Staal - Hami Knot~k. Unula GrabloY, 
Agk - Müzik - Heyecan - Harp - ihtilal -

Saray Mfahatleri - Müzilt •e raks alemleri, meraklı aık mı&~ 
i•tibdada karıı açılan ~ hüderce kiıilik ordularm iıtirak ettiiJ 

istiklal mücadeleıi - Herkesi alakadar erlen muazzam fiJıı&; 
· Bugün taat 11 de tenzilitlt matine 

pm Bugün M E LE K'te 
Amerilaiıun aan__pn twıl>Udcsi 

JEAM RARL~ 
CARY GRAH'f • 

FnNCHOT ;tOtl 
tarafından neflı bi=- IUt'ette yarafıLıa S 

S U Z Y Aşl!< - n-oevecan ,, 
gltJJzcenonk fnoırn• US!! 
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f Herkesin kadını 
Beşeri, thtlraslt ve dramatik filminin ka.hramanlatl 

ViC10R FRANCEN 
Ve 

VERA KOJENE 
BugQn bntnn lata.ııbul halltııu 

SARA V Sinemasında_ 

1 . ,~~ 
~turacak ve erkek1enn %eyk ve gönnt eğlencesi haııne ıtS 
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• le lGemi motör ve yedek plfı 
Ankara cınaye Gümrük resınlJJ " " 

failleri te~z.llA~ yapıla~; 
20 ve 9 sene hapis 

yatacaklar 

Motorlü denız: ve kata ~ .,e e' 
taammü:nU erin alınan tedbir . Ad •, 

;r • i1l )iP:~ 

Ankara, 12 (H,usust) - Bir müddet 
evvel Kaledibinde, metresi Anenin 

Bu sabah ~hrimizde iki yangm baş-
. yardım:.yle diğer metresi Kezbanı e-

Bu sabahki 
yangınlar 

rarlar meyanında geıniler J.Ç dete ~ıJIS 
satın alınacak motörlerle ye iıti1eıi 

• ıl .. ..r.ı.. res 
r.e parç' arının guDlnu" • J' 
indirilmesi taJ\arrur etıniJtit'• bil 111' 

tktısat Vekileti ~~ 
susta hazırlanan ,kanun 1'ti'' el' 
cünlerde Meclise sevkedileee.

1
e ~ 66' 

langıcı olmuş, ikisi de itfaiycllln gayr~· 
tile geni§lemedcn söndilrülmilştür. Yan lektrik kordoniyle boğan Alinin muha· 
tınlar ııunla:dır :" kemesine bugün devam olunmuı ve ka-

Sabah aa.:ıt 6 da Marpuççularda rar verilmiıtir • 
Baroatan hanmdaki, Vitaliyc ait Şen Bugünkü ~e.lselde, evveli İstanbul 
ba kt df'TW'WU benli% bilinmiycn adli tıp mcclısınden gelen cevap okun· 

yan PP -r-- da K b d' . 
bir ıebebten ateı almı§ •e içerldeki l du. Ra~or er ,:ının ~ese ını ~uay~-
baıı eşya yandıktan sonra aöndilrlil· ne etmiş olan Adlı Tulip Bchçetin go. 

İkinci yangın, Limon iskelesincc Suçlular mudafaalanru yaptılar. Alı, 

Memleketimizde gemi int'
1 ~ti tııJ 

mir işlri.nde büyük ve ı:nUsb~~ ~ 
kunacak olan bu koou~uıı 1'1, 
devr~de milzakeresı bC 
dir. ıJSS4ııi"' 

. • ... ~ .. et bııJ ~ vermemış olmaktan ıu-

nu söyledi. rere. ~ 

ve barı!J istiyen kuvvetler, bu~ da
ğmrk bir manzara ~österi':'o.rlar. ~iğ~r 
olmuş bitmiş vakalar r,ıbı bu buyiik 
tarihi' hadise de 'belki de kağıt üzerin
de kalaı:alc bir takım protcstalarla ~e
drikcektil'. . . 

Fakat bin senelik Avusturya sıpcn 
vıkıldıktaıı aonra keyfi kuvvet ve şid· 
det ist:datlan karşısında öl.inyayı bek
liyen akıbetler, insanlık S.lemin! her
halde derin deritl düşündürecektir.,, 

Sivas - Erzurum dcmiryollana in· 
~aat mühendislerinden Bay Hayfdar 
Pınaraoyun bir kızı dUnyaya gelmiştir. 
Yavruya ve ebeveynine &hhat ve uıun l 
ömürler dileriz1 

mUştUr. l rüıü teyit ed~~mektedir. . 

Saf eroğlu ve Tavukçuoğlu isminde i· cina:yetl tehevvürle ~ıı.lediğini,. • a:ı~~ 
iti kiıiye alt üç katlı sabun imalatha- h!dıseden sonra 'lçcn\dıne gel&ğinı soy 

nesinde çıkmıştır. Bu yangında da liıt \l ledi. 
lattaki yağlar, çuallar ve bir kısım Ane. ~ . mil?a.faasında, '.~çun.~ 
.. mbalAj kiğrtlan yanl!µltıt. Zabrta:_ l yalnız öluyü Alı ile ber.OOcr gommuş, 
tahkikat yapmalctadl'. kendisinden korkarak hüld\mete haber 

Mahkeme heyeti ı:nü.tak~ıısd p 
<U. Dört saat sonra açıları rıiıl ~ ~ 
de, Alinin yirmi sene, J\Y!~ oı4" 
kuz sene ağır haI>se mah1' 
bilclirildi; 
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lmgJan'an kaptan&, sdlvernoernn 
lstnretııeıtı ıçnn ncalb e~eını lb>ü1&ürn 

6ılaızaır4lukaarrı yapmuşta 

. 6ilkrU kaptanın ra~ozdakl isyandan 
bır giln sonra verdiği rapor kanunı 
~0lıardan geı,:mış, muamele göı erek 
di~arııharbe gelmı~ti. 18 Nısan cuma 
tUnu Tn~za gelen bir tahrirat, Osman 
ÇaVU~la MusWa onbaşıyı divnnıhar • 
be davet ediyordu. Bun:ar, vaka gcc~. 
lı Biıvarıyi evinden atan, gemiye geti. 
~il bahrlyelilerdi. ŞUkrU kaptan mu. 
!keme sUnü bu ıkı Mkerin yalvar· 

1tta1,rına kıır§ı vak'a gUnU onla.rı af. 
~ltğinı $6ylediği ciheti~ divanıhl'lrbe 

taber gitmeye razı oldu. Sami beye 1 
tu~ıu111rdıı.n e1lvel eUvari çıktı: 

- Beyefendi: dedi. Gerçi mllrette
be.trm ısyın etmlşterdt: fakat bu dı. 
etdan ~·apılan teşvik1er ve gö~terj§. 
\ t'ın netlte:sıydi .Ben ııemiye gelip 
d endılcrinı itaate davet ooer etmeı 
d eliıat isyandan yazgeçtilcr; ve bir 
lha hiçbir vak'a yapmadılar! 

k' Şükrü kaptflnrn bu oehıdet ve tez.. 
'Ye~ı. Ta:oz mUrettebntını. bilhaua 

°'ı l"rıan çavuıta Mustafa onbl'lfJIYI ac1k· 
1 b' '1ıı ır neticeden, muhtemel ö!Um ceza-
" dan kurtudı; beraetlerine kırar 
tl-dirtti. 

.... aı rnıtrt irticarnda bir defa ynmla
ll ~ birka~ ~aat için muhalif vaziyet 
~~n ve :sonra nadim olan 1'aşoı mUret. 
ht atı süvarileri ŞUkrU kaptanın bu 
la teketinden çok mUtehtıseis olmuı • 
lı~dı: dnhn 80nra. Hareket Ordmı•ınun 
l\tnbulu i~gal ve bf1ertn tenkili ın. 
~ arı'1da mavna V" sair veultl~ Ka
~· dt>rıiırı kaçan bir Jnarm uflerln b· 
~~ l'alO~ memur edilmiş. Slnoba 
"tıı ~ ..ıt!n destroyer mürettebatı bu 

fede fevkalade t:alıomıelardı. 
••• 

li'·ı· tıı:ı ~ ıka sahile. sahllde bağlı bulunan 
ttiıı0Jen'e yakla,ıyordu. Se!aret gemisi
'~ kl.pta.nı yamba.oındaki donanml'l 
~t 'rnını daha ibtilAlin bidayetinde 
~a.~'b1a kat~ış, eğer gemilerde de is
lıa 

1
° urea euvarller ve zabitler tmoje. 

g~l'ı Uca ederler diye dütJUnmUa, onl'l 
'trı.ıte b~r taraftan hazırlıklara başhl • 
~Ilı· dıler ta.raftan da 15efaretun bu 

a~llta. nıUı!ıude inteml~ ve almı~tı. 
bit hvarUeri lml)1en'e getiren filika hfı: 
tıı1 ~diseye maruz klllml'ldlln yol al ,. k 
"' ' aptanlar eefaret geml!fne zağ 
'ttıe~lirrı gelmişlerdi. Filika gemınln 
~,,. Venine yaklıı.~rr yaklaşmllı mer-

tzı ha 
ta"dU ~ında kaptanın durduğunu 
~~ /erı Kaptan yabırncı!arı çok iyi 
~ 1 

.. 'dı. fetirahat için icab eden her 
~ır~llden hazırlamı~ olduğundan mi
~ eri ağırlamakta biç r.orluk çekme 

~ 
'4ıdıt~tantıır geminin sıı.lonunda ehko-
._) tr, biraz ~tira.bl'lt ettikten eon. 
~ı 11:llıeJc çıkarıldı. Yediler, kahveleri. 
~"lık~çtlJcr; bund:ı.n sonra sUvari Ue 

lıı. lllUbr.haseye daldılar! 
~ i?ilı 'tıı t kaptan ko~u~mııyı gUnUn hA· 
t ~1 b~e getirmişti. Merak edlyormu" 

, ~l' Jcatıe mleafirlere sordu: · 

~'an•sı1 buluyo~urıu~ b!diseyi kap
~~, · Acaba nekadar sUrer dersi· 

llaut 
' ~ bey çok nikbındi: 

:~~lll~k, o kadar bUyütUJdiığiJ gibi 
itt~. /etli bır şey değil! Pek pek. 
V,

11 
•4 gUn·dııha ısUrerl 

~' ~~ ve Arif beyler itiraz t>tliltr: 
~ '"'e s" l ~tt tltrı· oy Uyorıuıı birader? Ne Oç 
~~il ~·ı U? lhtflAli tertip edenl~r 8& 

4lıaıtı Ylc tahrik edilm~lerdir. Bu 
t. tak 
<\ııııy • 
' ..,., bey latdlk etti! 

""'"'e>t ~'oh • o muhıı.ltkak! 
1 td~~ a.lde klrn ve hangi kuvvet ten. 
, ek bunu? 

';abu 
~ l!·.ıı hUkO.met de~il l 
lıdt ,_ t(hnet tenkil et~ıtıl> !eter arnA. 
' l{u\'\. t , ll'l ' ve vasıta yokl f 

•ıc? l'abit' ! O h:ılde kim tenkit ede· 
litreket ordusu, y1.nl cemi· 

yeti mukaddesenin ıcra vasıtası! Bu 
kuvvet §imdi aerede bulunuyor? Sell. 
nikte! Yani buraya apğı yukarı 7 
günJUk bır me.&a/cde ••• 

- Evet! 
- Hareket ordusu §U anda hemen 

yUrUyUge geçemez tabitl 
-TablU 
...... Malın ya, birçok haıırhklan ola· 

cık; muharebe tertibatı alacak. muh. 
temel bir mukavemete kar~t ihz.ırat 

yapacak, kuvvetlerini bölüklere ıyı • 
ra.cak, yeni kumandanlar bu 11'1 bece· 
reoek, hem idareci, hem asker arka. 
da.elıırde.n kumandıuıla.r intıhap ede • 
cek ... Bunun i~tn de 3 gtln ister mt? 

- Tabit leterl 
- O halde. derhal lstanbul üzerine 

yilrUmeğe kr.rar verse, Hareket ordu. 
~unun hiçbir mukavemete maruz kal
m:ımıt!!ını d11 kl\bul ederek olsak bile 
en çabuk 10-12 gilnde bu kuvvet ls. 
tanbula gelebilir! 

Blnaenıı.leyb, bu gayri tnbil vaıtyet 
en az 10-12 gUn eUrecek demektir. 

Arif bey tel!"Ja m>rdu: 
- Pekt. biz 12 glin bu gemide mfsa. 

flr mi kalacl'lzıı: 1 
- Nt yapabiliriz, ne yapmamızı ifl· 

tiyorımn? 

- 12 gUn bu ı;cmlde kalmamız doğ. 
ru de~ildir ... Kendi hakkımızda da bir 
karar vermemi:r. laznn ! 

- tyt ya beyim, karde~im, ne ya
palım! 

Vasıf bey eaze karıııtı: 
- Yapııacıık Uç ~ey var: Dtrıncıst 

burada, bu gemide misafir kalmak. 
\•aziyetin Hlahmı yahut ta:vazzuhunu 
beklemek ki, bunu yapamayııl Yap • 
!ak da doğru olma:r,! 

lkinciei, buradan bir vaınta bulup 
SelAnlğe geçmek, cemiyeti mukadde • 
eeye ul~mak, bilfiil Hareket ordusu 
ile bernber bulunmak .• 

OçUncusn de er.baha hreı bir va~ı
ta He gemiyi terketmek. evlrtim'F.e çe. 
ldlme~ ve ora.da t5aklına.ra'k neticeyi 
beklemek! 

Bunlnrdan en akla geleni ikinci ,ık
trr. ÇUnkil bunu yıpmak1a hem b•ı teh
likeli mevkiden u:ı:rıklıllmı~ olııruz, 

hem ilerde (e1kıyı gllrllnce ecnebt bay. 
rağına !rğındrlar) gibi bir töhmet al
tında kalmaktan kurtulunız. Hf'm dt 
Hareket ordusuna iltihakla birer vazi. 
re 11lırııl'lk memleket!" ve t'cmivPU mu
kıtdiie~eve himıet etmi~ oluruz! 

Onun için, ~n muvıfıkı ikinci şık
tır. 

- Yani. th vRsrtn bulup Sel~niğe 
gttmtk, öyle mi T 

- Evet! 

- Vasıtayı naeıl bulacağız, nereden 
tedarik edeceğiz? 

- Onıın için bu kapbn:ı mUracaat 
ederiz! O rotııya i~llyen ecnebt gemi. 
terinin birine tavassut eder, bizi a!dı
nr; bu euretle §Uradan uzakJa~ır, Sc. 
lAniğe varırıı;! 

Bu çare, Uc;ilnc de ho~ g8rilndil. Bir 
defn da lngiliı keptıının fikrini sor • 
mak ihtiyacını hfr;.seden misafir kap· 
tanlar işi ona attılar. fnrrlliz l'a.ptıln 
anlatılanları büyü kbir dikkatte din. 
ledl. Sonunda: 

- Muvafılctrr ... 
Dedi. 
Misafirler bu karardan sonra, ltll • 

c;nn ne~lerine biraz kavu:Jur gibi ol. 
dular. Yeni btr b:ıh!s Uterlnde elSr.e 
ba.şlaynraklan 11r da, bme.ra.nın kıı.
prtH açı?dı, lrerlye bııhrfye namrı Arif 
p:ı~a. bf raderi miralay Gnllb ve lmla· 
ğıu~ı Cevad be:vlcr girdiler. Yeni ge • 
!enler tel~eiı gllrUnUyorll\rdı. Sellim • 
laştıktım f!onra, Va'31f beyin: 

- Heyecanlı ~5rUnUyorsunuı. ne 
var: bir ~ey mf o!1u ! s6ıüne karcı 
~öyle cevah verdi~er: 

(1'"'1)nnu t'Cr) 

...................... ..a...., ..... _. .. _. ... _.llllJCı:m;ıı ............. 
AHmaını oırdlYl$lYI gnır~DU('\ten $@ınııra 

vusturyada h kiki 
reyiim yapalab.· irmiş 

Bcrlin 12 (A.A.) - D. N· B. ajansı hapishanelerde ve tecemmü kampların ri bulunuyordum. O vakittenberi bef~ 
bildiriyor: l da bulunuyordu. Yüz binlerce kiııi dl- tUn harekAtımrn ve millet üzerinde 

Şansölye Hltlerin beyannamesi bu lenmeğe mecbur edilmiııti. Bunlar, el- tuttuğum mevkiin meşruiyctini tcyid. 
gün saat 12 de bütün Alman ve Avus- lerinde bulunan her §CYİ kaybetmişler ettirmek için, daima çalışmaktan halı 
turya radyolarile propaganda nazırı ve derin bir sdalcte dilşmUşlcrdi. kalmadım. 

doktor Göbels tarafından okunrnu{iltur. Dlinyada hiçbir millet, hududu ba- Eğer Mösyö Şuşnigin takip etmek 
Beyanname aynen aşağıdadır : şında b .. yle blr vaziyete mUsamaha isted:ğl iyi usuller bunlarda.1 ibaretse, 

''Almanlar; edemezdi. o vakit diyebiliriz ki, Almanyaya av· 

Scnelerdenberi Avusturyada bulu· 11 temmuz 936 an:aşması det etmek arzusunda bulunan bir mil-
nan ırk kardc§lerimizin vazlyetlerl kar 936 dıı., bu kardeş memleketin trajik lete karşı Sar plebisitinde -Oe anavata· 
§JBın1a derin bir eızı hissediyoruz. Fil- vaziyetine herhangi bir çare bu!mak na avdeti mUşkülleştirmek suretile vale 

hAkika ancak 1856 da lnkıtaa uğramış için çalıştım ve bu suretle hakiki bir tile aynı oyunlar oynanmıJtlr. Biz ise 
ve fakat umumi harp ile en kuvvetli bu meselede başka bir fikirdeyiz. Ho-

"ğ. anlaşmaya varmak istedim. 11 temmuz 
bir ısurttte perçinleşmia olan ırk birh 1 pimiz bilhassa Sar plebisiti esnasır.cla 

936 anlaşması, daha im1.asını mUtea-
hlssiyatı Avusturya Alman camiası kip, hemen derhal ihla.l edildi, Alman milletinin gösterdiği milnakaşa 
içinde mUnakl\~a kabu\ etmez derecede kabul etmez itimadı kU§mnda iftihar 
yUkı;ek bir mevki temin etmektedir. Avusturya halkının b:.iyUk 'kseriye· 

· lar duyuyorm;. 
Bu memleke~A evvelft ecnebiler ve ti kanun haricinde kalıyor ,,.e parıa 

;.ç • d " 1 d Al ıı Avusturyada,<i Atman mllleti sonra kendi dahilinde bulunanlar'tara va:r:iyetın e "u ur.uyar u. ~-. man m. • 
fından yapılml;J olan fenalıklar karşı- !etine iman eder.ter, İfıtitıasız, takibata nihR yet ayttklon<h 
sında doğrudnn doğruya kendımlı.e ya. tabi tut•.ıluyordıı. Basit bir nasyor.\J Fakat bugün tarihte ilk defa g8rl11cn 
pılmış fenalıkiar gibi teessürler duy- sosyallst ameleden umumt harpte bü· bu hileli reye müraı.:aat te~ebblisü kar· 
duk. Bu tıpkı milyonlarca Avusturya- yilk ve muhterem bir askeri şefe kadar ştSmda Avusturyanın bütün Atman mil 

lının Almnnyanın betbahtlıklan kar· rerkes için vaziyet birdi. Jeti, tek bir adam gibi ayaklanmı§tır. 
ıısmda hissetUği sa.mim! ve mUttehit Bununla beraber. bu vaziyetin uzun 
teesslirlln aynıdır. Almanyada ,nasyo- müddet idam.esi kabil olmadığını, rira 
nal sosyalist fikrinin galebesı neticesi Avusturya milletinin gittikçe büyU
olarak millet bUyUk bir millete l~yik mekte olan hiddet ve infialinin, git· 
vekar hislerini istirdıı.t ettiği vakit tikçe şiddetlenen cebir vastıalarile zap· 
Avusturya yeni karışıkhklann çok acı tı imk!nsız olduğunu, muayyen bir za· 
bi devresini y&§amağa ba~lamıı bulu- mandan 8onra, Almanya için hakkın 
nuyordu. bu bariz çiğnentşine seyi~.:i kalmanın 

Milletten kanuni hiçbir vekAtetl bu- mümk:.in olmadığım, Alman millet:nin 

Eğer bu rejim, yeniden §iddetle mu

kabele edilerek bu p-rotesto hareketine 
mukabele teşebblisünde bulunsa id!, 

bunun neticesi ancak dahili harp ola· 
bilirdi. Fnkat Rayh§ hUkQmeti, bugiln· 

den itibaren, bu arazi dahilinde ya§a· 
yan Almanlardan bir ktsmmm husust 

bazı fikirler beslediklerinden veyahut 
lunmıtyan bir rejim mevcudiyetini mu. führeri olan benim karşıma çıkan ve yalnız birim camiaya mensup oldukltı.· 

ha.faza için Avusturya mllletlnln bU- hiçbir me~ru sal5hiyete day-.nmayan nndan dolayı takip edilmelerine mu .. 
yUk bir ekseriyetini ezmekten en şld- bu rejim mümessiline· arılatmc.k iste. saade etrT"iyecektir. 
deth bedeni ve ekonomik tazyik çare- dim. Müstemlekeler meselelerinde bi- Ben silk (\n istiyorum 
l~rine baş vurmaktan çekinmiyordu. le, bu iptidai hakların kendi rıukadde· Ben 9:ıkCln ve i;.tizam istiyorum. Bu 
Bu aurE'tle U%Un seneler, 6 milyonlult ratı hakkında kendilerinin karar verme sebepled:r ki, Rayhg hükClm.ctinin bü-
ka.n karde~lmizln kUçUk bir ekalliyetin lerl mev ..... •ubahs ed.'lmekte olan bugiln 

.... tün muavenetini Avusturyada yaıayan 
ta.zyikı altında y~adılını yllreklerf· de, medenf bliyük bir millete mensup 
miz aızlayarak mUeahede ettik. Diğer altı buçuk milyon halkm böyle bir r • 
L41ııtL<ı11 lıu A<ınumıu~ mcvcucllyete ve jim altında bulunmasına tahammül 
bu ta.r.yika her an \daha vahim bir edilemez. 
ekonomik yıkılma da inzimam ediyor
du. Bu vaziyet Almanyanm parlak Avuslur.va hfik6meti eski aza .. 
kalkınma hnrcketilc bir tezat ~kil lora muahede tatbikine 
ediycmiu. 

Avusturya a'manlnrımn sabrı 
niha~ et ta~acak h. 

Bu betbaht ırk kardeelerimizl göz.. 
terini Almanyaya doğru çevirdiklerin
den do1ayı kim muaheze edebilirdi? 

O Almnnyadır ki, asırlarca bağlı kal
mışlnr, tarihin en kanlı muharebe~Jn
dt> yanyana çarpı§mışll'lr, bir olan klil· 
türlcrile her sahada aynı hizmetleri 
vapmı~htrdır. Bu gibi hisleri boğmak 
iBtemck yUz binlerce kiılyi mUebbed 
fikir ve duygu i§kenceslne mRhkClm 
etmekten başka bir şeyi ifade edemez.. 
dl. Avusturya Almanları bu kötUlUk
ıerc bundan birkaç sene evvel sabrede
biliyorln rdı. Fakat, zaman geçtikçe ve 
bılhassıı Almanyanın mevkii yUksel • 
dikçe bu vaziyete tahammül bUsbütiln 
ağırl:ışmıığa bn§ladı. Bu tazyikten kur 
tutmak azmi gUn geçtikçe daha. ıid
det kcsbed!yordu. 

''Alman!~r. 

Bu son seneler Avusturyanın eski 
reislerini bu siyasette devam etmenin 
tohllkclcri hakkında ikaz etmeğe çahı· 
tım. Kendi ırkına, kendi milletine kar
şı mtthııbbctln en basit, en iptida! şek 
Jini bile zulUm ile, tazyik ile istihsal 
cdebllet'eğint zannetmek için insanın 

mecnun olması icap eder. Avrupa tari
hi g·ilsterlr ki, böyle zamanlarda hl'lra
ret li bir tüassup baş gôstertr ve ezici
:eri gittikçe daha geni~ ~icidet tedbir
ler lalnıa~a l!levkeder. Bu lse ezilenle
rin kalplerinde ktn ve umumi ademi 
memnuniyeti arttırmak netfce1lni ve
rir. 

DlğP.r taraftan böyle bir lnkienfa 
gitmekte olanlan doğru yola getirme
se çah~tım \'e dedim ld: BUyUk bir 
millet mUtemıı.di surette buna taham
mUI edemez. Aynı !rka ve aynı millete 

mensup !ruınnlarm tazyik altında knl-
malnnmn ve ırki&.rına b:ığlı!ıklnnnı btl 
direnlerin hnp::m atılmalnrının ve tn
kf1:ılt:ı tabi tutulmntarmm fmMnı yok· 
tur. Almanya kTTl; binden fın:1a mUltP.
ci kabul etmiştir. Aynca, bu kUçük 
memlekette on binden fazla kim~ de, 

yana~meymca ... 
Binaenaleyh. yeni bir anJa~ma ile, 

bu memlekette biltün Almanla·ın aynı 

hakka sahip ve aynr vazife :le mUkel
lcf olmasını temin etmek istedim. Bu 
da 11 temmuz 936 muahedesinin tat· 

biltnc elde olunacaktı. Faht birka~ 
hafta sonra eski Austurya hükumeti 

azalannrn bu anlaşmayı tanzim edildi
ği §eki~de tatbike yanaşmadıklarını 

esefle milşahede mecburiyetinde kal • 
dık. Diğer taraftan Avusturyadaki Al-

manlann haklannın devamlı t-ir şekil. 
de çiğnenmes'ne '.Jfr mazeret bulmak 

mak!ad'le bu sdcımlar meml .. ketin ek 
ıseriyetfnl 1:ati olarak kanun hdrkl ede· 

cek olan bir plc'ıisit yapmayr tasavvur 
ettiler. 

Böyle plebis:tin ıartları, hicbir yer· 
de a-örülmemi cinstendi. Uzun sene -
lerdenberl setlm yU:ı:U g~rmemiş olan 

sec;icilcri t11y!n için h'.çbir .:iddl esasa 
malik bulunmııyan bu memleket. aneak 

Uç buçuk gün gibi bir .zaman içini!l" 
vıııpzlacıık ol:ın bir pleb:sit lıa:ı:ırladr. 

Ortl'lda ne geçici listesi, ne de seçim 
kartı vnrdr. 

i:ntihabla hihıraflığ-11 riayet 
p-arıınlisi yoktu 

Ne umumi bir kontrol ne ôe intiha-
bm mahremiyetine hürmet mccburiveti 
var .. İnt'hap evrakın:n nçılmasınr1a da 

bltaraflı~a riayet edileceğine dair or
tada hiçbir ınranti mevı.:ut değil. Rey~ 

!erin ne suretle tasnif edilecı:fine dz!r 

kimsede haber yok.. Eğer bun!ar bir 
rejimin mcşruiyet sıfatını kazanması 

için kUi §eylerse, nasyonal sosyalh:t 
ter Almanvnr.la en beı acne mUddetle 
aptallar g'bi hareket t:tmi§lerdir. Biz-

ler Alıran millct:nin mllzaheret ve tas
v:b:ni bin m!.!.şkill!t ile hı:nnmak içb 

yfü:lerce intihap mUcadclesi teşk;IStı 

yaptık. MiltevcHa son Alman Cumhuı 
relıl beni hükOmet rfyuetine davet 
ettlft Yftkit. ben diferlerite n!~bet ka
bul ctmiyecek dereced: kuvvetli ve en 
büyük ekseriyeti haiz bir partinin lide• 

milyonlarca Almanm emirleri altına 

koyuyorum. 
. Bu ubahtanberi, Atman ordusunu!\ 

neferJerl, Atman Avusturyanm bUtUn 

hudutlannr geçmf§lerdir. Zırhlı kıta· 

ldr, süvari, piyade f ırkalan, S. S. tef· 

killeri, karada, Alman hava ordusu ise 

mavi göklerde Viyananm yeni nasyo
nal sosyalist hUkQmetinin davettne 
icabet etmektedir. 

Bu suretle Avusturya milletinin çok 

kısa bir milhlet zarfında kendi istikba· 

lini hnkikt bir plebisitle tayin etmes'.ni 

· ve bu suretle kendi mukl'ldde .. atrna ha· 

kim olmasını emniyet altına alacağız. 

Harekete gcçmi~ olan bu te~kiıter ar

kasında Alman milletinin ' ·:ttin azmi 

ve bütün cn·erjlsi teyakkuz kalindcdir. 

Ben, Alman milletlnin lideri ve §anıtö1· 

yesi srfatile, bir Alman ve aerbcst b1r 

vatandnş gi!:ıi, doğmuı olduğum bu 
topraklara yenider avdet etmekle çok 
bahtiyar olao.:ağrm. 

Yaşasm Alman Avusturya! 
Dünya emin olmalıdır ki, Alman 

Avusturya milleti bu saatte en derin 

§CVk ve heyecanlı dakikalarını yapmak 

tadır. Kendi imdadı için harekete ge· 

çcn kardc§lerini en sıkı bir zamanda 

imdada koşan kurtarıcılar addetmekte

dir. Ya§aııın nasyonnl sosyalist Rayh, 
hlikOmcti, yaşasın nasyonal ıosyaliıt 
Alman Avusturya . ., 

~Gf'l·] 
ıstanbul radyosu 

23 MART - 1038 PAZAR 

18,30 PIA1'1:ı dans musikisi, 19,15 konre
ran!I, Prof. Snllh Murnt (radyo dersteri), 
20 Mnzcyyen ve arkndnşları tnrarınd:ın 

Türk mu~lki~I n halk şnrkıl:ırı, 20,30 ha· 

va raporu, 20,3~ Omcr nız.a tnrafından •· 
ropçn 11ih le\, 20,4 5 Muzaffer tıkar \'e ar
kRdnşlnrı ınrnfındnn Türk musikisi ve 

hııll< snrlalnrı (sont aynrı), 21,15 Cemnl 
l'umil ve orkoclnşl:ırı tnrnrındnn Türk mu-
111 isi ,.c halk ş:ırkılıın, 21,50 orkt.stra 
22.45 ajans haberleri, 23 P!Akla sololar o
rıcra \'C operet ;parçaları, 23,20 Son haber· 
ler Te ertesi ıfinün programı. 23,30 aon. 



Mlrey : "Kendimi yalnız blssedl )·orum, 
diyor, bu memlekete biç bir zamac ahşa

mıyacağıma da eminim. Bu gidişte 
basta dU~eceğlm l ,, 

Mi1'i k ilme maçlaı ına l slanbul ve Ankaıada deoam edildi 

Alsancağı 9 -1 yendi 
Beşiktaş Harbiyeyi 2 -0 kazandı 
Fener 

- 14-
masına rağmen hiç de mu~ 

- - --- .- - Ji bir oyun çıkaramadı. Acenıi oyd-
• culardan mürekkep rakibi ~ - Lüi ... Madlen, orada mısınız"! 

İki ses ayni zamanda cevab veriyor. 
Mirey de, şapkasıyla eldivenlerini bile 
çıkarmadan gelıp bır divan& oturuyor. 

- Buraya neye geldım, bılmem ki? 
diyor. Şimdiden fena halde canım sı
kılıyor. Halbuki Parisin havasını mu_ 
haf aza etmek için her şeyi yaptım. 

Kendimle beraber goförümü, hizmetçi
mi, otomobilimi ve iki köpeğimi getir
dim. Neredeyse piyanomu da getire -
cektim. Buna rağmen bir şey fayda et
medi. Kendimi yalnız hissediyorum. ve 
bu memlekete hiçbir zaman alışamıya_ 
cağıma emiı:ıim. Muhakkak ki bu gi _ 
dişle hasta dü§eeeğim. Sonra, sevdi
iim insandan da uzağım. Hayır, imka
nı yok Holivudda mes'ut olamıyaca • 
ğım. Konturat da, para da beni alaka_ 
dar etmiyor, dönmek istiyorum.,. 

Mireyi teselli etmeye çalışmıyorum 
bile. Ona ne diyebilirim? Onu rahat 
bırakmaktan başka çare yok. 

Bunun Uz.erine ayağa kalkarak çı_ 

kıyonım. Kapıyı kapamadan evvel, en 
bUyUk muvaffakıyetlere namzet oldu
fu halde, yabancı bir evde, yabancı 
havada betbaht ve mvallı bir kız hali
ne gelmiş olan bu kadına bakıyorum: 
divanın U7.erine kapanmlf hıçkırıyor 
Yamr.da, muanm üzerinde duran bir 
gram of ondan Tino Rossinin l~tif ve 
yumuşak aesi çıkPyor. 

Dünya karefuru 
Öğle tızeri gUneıte, bir duvara yas. 

lanm11 olduğum halde, dtlnya karefur 
(yollarm birleetlğl yer) !erinden biri
liııde duruyorum. Bir dünya karefuru, 
ıtıtikacl4ea 
e.stiği ve bir lnsamn bir dakika durun. 
ca, önünden mqhur simaların resmi .. 
geçit yaptıklarmı görerek, canlı ve 
mucizevi bir albUmtı karıatJrdığı zeba. 
bma kapıldıjı bir yerdir. 

Bu dDnya karefurlarmm adedi bel. 
tir: Nevyorkta Tayına Sukar, Şikago
da ••Lup,, Londrada Pikadilll, Pariste 
Opera. Ben bu sabah, dünyanın befhı.. 
ci karefuru olan Vayna Strit BoWvud 
Bulvar'dayım. 

Burumm, bUyllk bir eehir caddesi· 
nln bir köşesinden pek de farkı yok. 
Sağda bir bar, 10lda bir çiçekçi mağa. 
D.SJ, ötede ''drog .. store,,. Bu kelime 
aiR yabancı gelecektir. izah edeyim: 
Amerikada .. drog • store,.,, ne oldu. 
tu belli olmıyan dUkklnchr. Bu dUk
kAn ayni zamanda eczane, bakkal dük. 
klnı, meyhane, lokantadır. "Drog • 
atore" klilpetızlerin, leçilertn, yolcu • 
na klübildUr. Orada her latenilen mey 

alınabilir, orada beklenir, orada ran
devu verilir, orada nımılır, orad:l ye .. 
mek yenir, orada telefon edlllr. Ame. 
rikada, bUtUıı itlerin, btlttln imivaclL 
rm yanm "drog • store,. dur. SergU • 
_,tçilel\ altm veya petrol arayıcılar 
bir kum veıya buz çölllnde bir şehir 
kurmaya bqladılar mı, ilk inşa ettik· 
lerl bina hapishane, ikincisi ktllae, U. 
çlhıctıstl de ''drog store,. dur. 

Bulundufum karefurda bir de sine. 
ma vardır ve bu ainemanm kesyeri o 
kadar güzeldir ki, gllzeltik işleriyle 
fazla ~kalan olmıyan Holivu~lu iş 
ad•mlın bile gftenln etrafmda dolaşı
yor Ye onu daha tyt görmek için, Gar. 
bo ile Dorotl Lamur'un afitlerinl aey· 
.reder gibi yapıyorlar. 

Bir de ldlc;llk bir gazete mttvezU. var 
ki, otomobillerin iki tekerleği arasına 
athya.rak, içindekilerin kulaklanna. a. 
vazı çıktığı kadar "Loe Ancelos Ekzo. 
nun'r,, diye bafmr. Bu garib f;OCU .. 

ğun buık ve kanbur bir burnu. kırmı. 
zı sac;tan ve J(lzllnde kırmızı lekeleri 
var. Sahne vuılan, belki on defa. onu 
kolundan yakalıyarak llSyle demişler. 
cUr: ''KilçUk, yamı l&bah ~llp beni 
~ 19r,, . ..at ktlcllk mtlvnd 
her c!ttamda onlara Mr kfttUr 11a-t11. 

rup ~ Ba garlb ~k her nıe 
alat ec1er, meehur w 8U1llll ablema 

yıldızlarıyla, ağızlarında kocaman si. 
garlarla dolaşan göbekli sinema direk- -fe5i~~-
törlerinden çekinir, ancak sokaklarda •- ·"""!!~~··· 
bağırmayı, polislerle alay etmeyi, İ§- • 

siz olan babasıyla köprü altında yat
mayı ve, büyük bir tali eseri olarak 
bir dolar kazandığı zaman, kafayı li. 
monata ve kola kolayla iyice çekerek 
kırk sekiz saat uyumayı sever. 

Bu yaramızı bir polis, ~fkatle, göz. 
!eriyle takip ediyor. Bu polis, bu dün
ya karef uruna tam otuz senedir n .. 
zaret ediyor. llk sene nezaret etmek 
mecburiyetinde bulunduğu bu yer, boe 
bir araziden başka bir §eY değildi ve 
o zaman bu polisin bagmda fötr bir 
şapkayla, belinde iki aded Colt marka 
tabanca vardı. Şimdi ise bir tek brov
ningi, düz bir kasketi ve iyilik dolu 
ihtiyar bir kalbi var. Otobüs şoförleri, 
tramvay vatmanları, sinema çan Lui 
B. Mayer, beyaz otomobilinde dola • 
şan vali, Mis Kravford, Mister Geybl, 
hulasa herkes, yanından geçerken bu 
emektar· pollae birer aeıanı gönderir. 
ler. 
Kaldınmm yanmda bir otomobil du

ruyor ve Vallb Berri, kravatsız, ya. 
kası ac;ık bir halde inerek "drog ato
re., a giriyor. Çiçekçi mağuasmdan 
çıkarak, kollarında çiçek paketiyle 
randevusuna doğru koşan bu genç er. 
kek de Tiron Poverdir. 

Polisin yaya yolculan rahat geçir .. 
mek için verdiği bir ip.ret Uzeriııe 
yirmi kadar otomobil önUmde 8D'ala
nıyor. Bunların birisinde Foks'un di. 
rektörtl Co Şenk bir dosyayı gör.den 

t 

Kem\ettrgbel-kaamlarr eeyredfyor, ~ 
çüncilsilnde, Kay Fransis, ''Klover 
klöb" deki uykusuzluğunu telMi et • 
mek için uyukluyor. Dalgın oldufu 
anlaşılan kadm romancı Vild Bom, 
sokağın öbllr taraf&D.& geçmeğe çalı • 
şırken, az kalam, hızla geçen kırmm 
bir ttf aiye otobUsDnlln altmda kala· 
caktı. Dört kardet ve onlarm o kadar 
çocuğundan mnteeekkil Morka ailesi 
de, müzelik, eski sistem bir Font oto. 
mobillnln içinde 10kaktan geçiyor. 

(Devamı 1'G1') 

Havanın çok yağmurlu olmasma 
rağmen, Fenerbahçe • Alsancak maçL 
nı görmek için Taksim stadına yine 
bir hayli seyirci toplanmıştı. İki ta • 
kım sahaya tam vaktinde çıktılar. Mil. 
sabaka Fenerin hücumuyla ba§ladı. 

Fikret! IOl muavin mevkilne, Orhanı 
IOl açığa alarak Bilsameddin, ·Fazıl, 
Faruk • Retad, Angelldfs, Fikret .. Na
ci, Ali Rıza, Btllend, Şaban, Orhan 
teklinde, İzmirliler iae: 

Hilmi • Ali, Cemil - Necmi, Enver, 
Ruim • Saim, llyu, Sabri, Basri. Bak. 
kı kadrolarıyla idiler. 

Fenerin ıo Hl 
San • llc1vertlller, Dk dakikalarda 

aafdaıı Saim vuıtasfyle inklpf eden 
bir Alaancak hilcumuna maruz kaldı· 
lar. Faruğun uzun blr vuııışuyla ke. 

mara. ıop Qort da. 
kika kadar ortada dolaştıktan aoııra 

Alsancak nJSif sahasından Şabanın a
yağına geldl. Fenerin eol içi bir iki ça. 
1ımla rakiplerini atlattıktan eonra klS
eeyl bulan bir VUl'Ulla gtlnUıı ilk goıu. 
ntı kaydetti. 

İzmlrlllerln ıt0Hl 
Bu sayıdan 10nra lmıirliler nst tıste 

pddetll hcumlarda bulundular ve do • 
kuzuncu dakikada Farufun kafuma 
çarpan topun kaleye girmesiyle ben.
berllk goltlnU kuandılar· Bu beraber. 

B. takımlarının lik maçları 
Diln Şeref stadında, B takımlarının Oyunun birinci deVrelll Gal&tuara.. 

lik maçlarına devam edildi ve havanın ym blkimlyetl albnda cereyan etti, 
çok fena oluau mUsab3.kalann zevkalz fakat muhaclmlerlnln çamurlu hava· 
cereyan etmesine ~bcb oldu. da "1t atmam lcab ederken miltemadt 

Ka11mpa1a • Beylerbeyi 1ma pularla O)'DAID&lan bir netice 
GUnlln ilk oyunu Kuımpap. ile vermlyord1L 

Bey!erbeyi arumda oynandı ve bu Blrincl devrenin nfhayetlerlnde ta.. 
müsabakada Kuımpap takımı çok tanbulaporlular Galatasaray mildafile. 
Ustün blr oyun çıkararak neticeyi bire rlnin kaleciye vermek latedlkleri bir 
k&r31 on bir golle lehine olarak bitir- geri pumm çamura sa~lanmumdan 
di. istifade eden sağ açıkları vaartuiyle 

Galataı"ray • l ıtan'tulspor btrlnci sayılarmJ kuandılar. 
B takımları lik mac;larmdan en tk1nci devre tatanbulsponm kat't 

mUhimml olan Galatasaray • İstanbul· hlkimlyetl altmda cereyan etti ve 
spor maçı hakem Tank'm idaresinde devrenin betinci daktkaamda Hasan 
oynandı. Bu maç B takımlan pmpl. tatanbulsponm lldııci golDnU kaydetti. f 
yonuı Ur.E:rinde bir hayli rol oynıya- Oyun bundan IOm& çok mvkatz bir 19-
cağmdan, tstanbulsporlular talmnları· kil alırken • devrentn sonlarına doğ • 
na blriııcl takım <'yuncularmı da ala- t ru • İltanbulsporlular ilçilnctl golleri. 
rak çok kuvvetli bir pkilde sahaya nl de kaydederek maçı sıfıra kartı ilç 
c;tkmıfb. golle kazandılar. ----------------

likten ve Alsancağm bir iki hücum te
vebbUsUnden sonra Ali Rıza Billende 
müsait bir fırsat hazırladı. Fenerliler 
bundan da istifade edemediler. Yirmi 
dokuzuncu dakikada sağ açık Saim va. 
sıtasiyle sıkı bir hücum yapan Alsan. 
cak muhaclmleri, topu sola geçirdi • 
ler. Sol açığın tlltllnil Bilsameddin 
kornere atarak bilyilk bir tehlike ııa
VU§turd1L 

Tekrar hücuma geçen Fenerliler, 
on dakika Alsancak ııuııf aa.hasmda 
dolqtılar. Fakat çamur deryuı için. 

de topun seyrini kontrol etmek imkln
m oldufundan bir tilrUl gol yapama. 
dılar. 

Fenerin lkfncl goltl 
42 inci dakikada Fener müdafaam • 

nm uzun bir ~vla AIPnr• lr ır •• 
1elUle aı&YUa edilm topu, wı mtldaft 
kaleciye gönaermek isterken, Fenerin 
merkez mubacfmi yetieerek ikinci go
Ul yaptı ve Uç dakika eonra ilk devre 
nlhayet buldu. 

Bu kımmda Od taraf da mllU kU. 
me takım1arma yaraemıyacak kadar 
berbat birer oyun çıkannıfla,rdı. 

ikinci devre 
Alsancak oyuncuları, lklncl devreye 

pek canlı bir tekilde bqladılar. Us tla
t$ Fener kalesine yapılan mUteaddid 
hilcumlarda misafirler bir netice ala. 
madılar. 

Fenerin ftçllnc tl golll 
Hakem Fener mildafaumm yaptı. 

fi lkl bariz penaltıyı cezaSIZ bıraktı
ğından san llclvertlller aevinçll blr 
tekilde Ani bir hilcum yaptılar. Ali lb· 
r.a pJud bir gayretle topu tlçllııcll de. 
fa İzmir aflarma taktı. 

SarllAclvertll!erin sayılan 
Bu sayıdan biraz sonra 1zmir mtıda

merlnden biri, hakem tarafından dı. 
earı atıldı. On kiti kalan Alaancak ta. 
kum artık kendini Fenerin blkimiy• 

tine terketU. BWend, Ali Rıza, Meh • 
met Refat, arka arka;ra yaptıkları 
gollerle sayı adedlnl aekize kadar çı. 
kardılar. Son dakikalarda hakem Al
aancağm sol mUdafilnf de dıpn çıkL 
rmca san llcivertliler dokuzuncu goL 
terini de attılar. Ve biraz eonra mllısa
baka bu netlceyle nihayet buldu. 

Fenerbahçe talmm, ıimdiye kadar 
yaptığı milli kUme maçlannm be3in • 
clalnde ilk galibiyeti elde edebllmil ol. 

• ilk haftayında - hiçbir Ust~ilk -: 
edemedi. İkinci devrede misafırle::... 
ki oyuncusu, hakem tarafından • 
dan çıkarılmamış, diğer iki oyuD:,.. 
lan da sakatlanarak müsabak&11 t-i 
ketmemiş olsalardı, netice hiç de 
gibi büyük bir farkla bitemezdi. .

Misafirlere gelince: ilk devrede 
ikinci devrenin başlangıcında çok c;; 
lı ve sUratliydiler. Fakat hak~ .... 
iki isabetsiz kararına itiraz etua__:;J. 
eonra asabileşerek hasmın ııakfıDlr
ni kabul ettiklerind~n milll kilıll8-:: 
larmda §İmdiye kadar göıi11Jı1elld' 
mağlbiyete silrUklendiler. _ ~ 

Hakem Dr. Halid Galip ~ 
de bu mUsabakayt hiç de iyi bir 1' • 
de idare edemediğini kaydetmek 
zımdır. ______________________ .....,,,,.,,. 

Ankarada • 
Beşiktaş Harb" 
yeyi 2-0 yen 
Ankara, 12 (A. A.) - Mili 

maçları dolayıslyle ~ 
bulunan Beşiktaş takımı, ilk .... 11'!..,.lliil'.: 

maauıı bugün eehiı' atadmda f>k 
!abalık bir aeylrcl ktltleai &ıuad' 
kara p.mpiyonu Harbiye 
yaptı 'Ve 2.0 kazandı. ..... 

Oyunun ilk daldkaamı Dl~ 
baklmiyetJe geçiren Harbi~ 
cum hattında fll"S&tCI bir t5J' 
ma)'llJ yWA111aen eıde 
gol vaziyetlerindeJL istifade --
ler. 
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Yazan: Reşat EH REM 
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0kmeydanında, karada kendi 
kendine yürüyen koca bir gemi ! 

Düğünün birinci günü, ziyafetten 
Sonra, sadrazamla vezirlerin ve diğer 
devıet erkanının üçüncü Ahmede ve 
~~zadelere sunduğu hediyeler kıymet 
ıçılerniyeck kadar muhteşem olmuş-

~llr .. ~adrazamın hediyeleri, sa.d:azam 
ethudası vasıtasiyle kızlar agasına 
gönderilmiş, o da üçüncü Ahmede ar -
'etınişti. Ahmet, memnun oldu; kızlar 
'iası Beşir ağaya bir kıt'a murassa el
?kıas hançer hedıye etti. 

ı 

.1 

O günün gecesi, mehtab vardı. Sad. 
l'a2arn otağınm füıünde, akşam ile yat
aı arasında evvela bir çadır fişeğL son.. 
~-·ia hir fıskıye fişengi atıldı. Bun
-ıı sonra birçok felek fi~eğine ateş 
terılı:Ii ki, bu muazzam fi~eğin yanma
lı tanı yarım saat sürdil. Göltyüzü, ya. 
!'IJ:rı saat, bir kıvılcım ve ışık yaf.mu. 
l'ıuıa tutuldu. Bu büyük fi~ekl~rden 
'°tır.a bir,o': ha\·ai fir,cnk atıldı. EsT•i Boğaz(çinden !]üzel bir görünü-§ 

li'iŞenk şenlVii bir saat kadar dı;vam 
'lti. Uçüncii Ahmet, o akşam düğün 
~nde kalmamış, tersane bahçesine 
,..,'1Jll ti ştü. 

• • • 
..._~ilıınet düğUnUnün ikinci günü, sa
"llllleyjn, üçüncü Ahmet, Tersane kas. 
~:lan Okmeydanmdaki otağrno gel • 
~vvcl~, tulumrularm yaptıkları 
llo knn mask:ı.ralık1ar seyredildi. 
'tetı llra kol kol çengiler oynndı. Bu su
~ e iki sa.at kadar bir "Çengüçeğa. 
hh .safası yapT1dı. Arkasından Mısır 
fftı lıvanıan marifrt gösterdiler. Su 
bercanıarı ve hançerle donanmış çe:n. 
~erden, fincanları dökmeden ve 
~erlere dokunmadan geçen Hacı 

il herkese parmak ısırttL On ya. 
~" ~ çocuğu ısırığa çıkarttı, eline 
aldt doıu desti verdi, sırığı da başına 
~\: oynamağa başladı. Çocuğun elin~ 
dl, 1 destiden bir damla su dökülmc-

~~itten gelen bir canbaz, yalın bir 
~ağzına soktu. Sonra, başını yere 
~ adan ayak üzerinde önüne ve ar. 

11
tna doğru üçer defa perende attı. 

l'il.... Ulllardan sonra "şişebaz .. lar hi:ner 
~i. İçlerinden biri, tahtadan ba. 
' biribirine müsavi bir haç al. 
lJ~ bunu bir destinin üzerine koydu. 
~dört bacağının üzerine yirmi 
~ çiçek şişesi dizdi. Şişelerin Uze
"' ~e bir tepsi koydu, tepsiye üç ta
)zı, b Yilk şişe koydu, sonra destiyi a. 
'taşına koydu; göbek atarak oyna. 

~·alınkılrçtan köprü kurup Uz.erin • 
den yalmayak geçen canbazlar da 
se}Tedildikten sonra üçüncü Ahmet ta
rafından şeyhülislam ile Rumeli ve A
nadolu kazaskerlerine ve sair ulema. 
ya bir ziyafet verildi . 

Şeyhülislam ile ulema Uç direkli mi. 
safir çadırında üçüncü Ahmet tara. 
f ından huzura kabul edildi. Çadrr ö • 
nünde, davul zurna ile bir yaya ciri· 
di sevredildi. Bunu. o gün sünnet ola. 
cak 150 çocuğun tertip ettikleri alay 
takip etti: 

!simleri evvelce bir deftere kayde • 
dilmiş olan 5000 sünnet çocuğundan, 
on beş gün sürecek olan bu muazzam 
düğünde her gün bir kısmı sünnet edi. 
lecekti. Bu sUnnet çocuklan alayına 

tulumcular yol açıyorlardı. Onlara A • 
sesbaşmın emrinde bulunan yüz yeni
çeri yardım ediyordu. Çocukların ar. 
dından, yaya olarak s1tr emini yiirU • 
yordu. Onun arkasından da yüz elli 
cerr~h geliyordu ki, içlerinden hassa 
cerrahlarından Evliyazade Hüseyin 
Çelebi, Hamzazade Hacı İsmail, Cer. 
rahbaşı Nuh efendinin oğlu SUleyman 
efendi o de\Tin en mahir operatörle· 
riydi. Çı:ıl"tıkları, !';l inri yeni("erl bö
lüğünün Ördekçi diye lakap almış olan 
çorbacısı ile odası neferlerinden iki 
keçeli yeniçeri muhafaza ediyordu. 
Daha arkadan da mehterhane takımı 
geliyordu. 

Çocuklar sünnet çadrrına götUrtll. 
dil. Bir kol çengi ve karagözcüler siln. 
net GadJ?'Jllda d:ı.ha evvelden hazırlan.. --.:; . ı ş ~ l !S1T1l ,R Pl rV E if .A.C 1 A ' •R O iM A N ı l , ı 

......_ Yav • dedi l!la rum.. . 
\ ~A~•agınm görmediğinden mi başlamalıydı? Hayır ... Bu, oğ
~e fena bir tesir yapabilirdL 

\'anı etti: 

mışlardı. Bu sırada, kaptanı derya 
Süleyman paşanın emri ile tersane 
kethüdası Abdullah efendinin nezareti 
altında. otuz metro kadar boyunda, on 
Uç çifte, üç fenerli bir amiral gemisi 
modelinde bir gemi, karadan yUrütü -
lerek Okmeydanına getirildi; ve vezir 
çadırlarının yanında demirledi ( !) 
Sonra, bir geminin nasıl demir alıp 

kalktığı, Okmeydanma toplanmış ola.n 
binlerce halkın önünde, en ufak nok
talarına varınca.ya kadar, tıpkı deniz 
üzerindeyı:ıiş gibi, taklid edilerek gös. 
terildi. Fakat, bu geminin asıl hususi. 
yeti. fevkalade sanatk~ inşa edilmiş 

olması, kızaklar Uurinde çekilmiye. 
rek, içi:lc giren adamlar tarafmdan 
kendi kendine yUrütUlmesiydi. Gemi
nin tayf a!arını teşkil eden tersaneli 
delikanlılar, levenC.ane tavırları, al 
destarlan ve kırmızı Cezayir fesleri i
le halkın pek hoşuna gitmişler, fevka
lade alkışlanmışlardı. 

Bunun arkasından topçular marifet. 
ler~i gösterdiler: tekerlekler üzerin. 
de çekilen, varoşları, hendekleri, tab
yaları ve şarapnelleri ile bir "kalei 
devvar" yapmışlardı. Bürçleri ve silr
ları kırmızı bayraklarla süslenmişti. 

Bu kalenin muhafızlan ile tersane le. 
vendleri Ok.meydanında bir muharebe 
taklidi yaptılar. Tersaneliler, sonun
da., kalenin zaptından vazgeçip çekil
mekle bu sahne de kapanmış oldu. 

O gün, şereflerine bir ziyafet veril· 
miş olan şeyhülislim ile ulema efen
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' Tıraş oımasaını bDllyor musuf'\luz? 

Her yüzün başka bir 
hususiyeti vardır 

Kullandığımız tıraş makineleri hemen hemen 
birbirine benzer; halbu ki tıraş edilecek 
satablar birbirinden çok farklıdır 

Tıra§ olmak, en eski ve en ba.sit cer
rahi ameliyelerden biıidir. Fakat ona 
hiç birimiz cerrahi bir ameliye nazari· 
le bakmayız ve onu icap eden ihtimam
la yCJ}>mayız •• Bu yüzden hergün mil
yonlaroa erkek kendilerin.! bin türlü iş· 
kencelerc sokarlar, canlarını yakarlar. 

Bu işin zorluğu en evvel §U noktada 
başlar: Bir defa her yüzün başlqi bir 
hususiyeti vardır. Buna mukabil he
pimizin kullandığımız tıraş takımı he· 
men hemen biribirin'.n aynidir. Tıraş e· 
dilecek satıhlar bir çok cihetlerde bi· 
ribirinden farklıdır.: 

Kılların kalınlığı, cilt ile teşkil ettik
leri zaviye, ne ldereccye kadar yağlı ol· 
dukları, kılın çik;tığı ufak çukurun de· 
rinliği, cildin inceliği, yumuşaklığı, ve 
ne dereceye kaıdar çizgili ve buruşuk 

olduğu ve aaire gibi.. Şimdi.ye kadar 
bütün bu teraite uyacak bir teknik ve 
ya alet keıfedilmemiştir. 

Buna rağmen hepimizin istifade ede
bUeceğimi.z umumi tıraı kaideleri var
dır. Mükemmel bir tıraıı §Öyle tarif e· 
debiliri..z: Asgari cilt lçazıyarak, asgari 
bir zamanda, asgari gayretle azam! kıl 
kesebilmek .. Şimdi aayacağumz fayda· 
h kaidelerden bir çoğunu içimizden ba
zılarunız belk.: tecrübe ile bulmuılar, 
keşfetmişlerdir. Fakat bir çoklannuz 
da bu basit kaidelerden ya tamamen 
haberdar değillerdir. Yahut ta onlan 
tatbik ctmiyecek kadar la~yt i.nseın

larıdır: 

1- Tıraşa başlamadan evvel yüzü· 
nüzil cildi tahriş etmiyecek bir sabun 
ve bol sıcak su ile eyice yıkayınız. Bü· 
tUn trra§ imtidadmca suyun sıd olma· 
arna ve yüzün daima sabunlu bulunma"' 
aına dikkat edilmelidir. Yüzü tıraştan 
evvel yıkamaktan ma'tıisat yWJdeki kiri, 
ten ve ifraz<:Jt:ı temizlemektir. Yüz yı· 
kandıktan sonra iyece kurulanmalıdır. 

2 - Yüzünüzü bol sıcak su ve alıt· 
tığınız tıraş sabuniyle iyice sabunlayı
nız .. Elinizle oğuşturarak sabunu cil 
dinize içiriniz .. 

3 - Acele tıraş olmayınız. 
Yüzün yıkanılm:m ve tekrar sabun

lanması en aşağı iki buçu~ daki'.ka ol· 
malıdır. Sakalı pek sık, pek sert veya 
pek yağlı kimselerde bu ameliye daha 
uzun sürmelidir. Yüzünüzü oğuştur

makla kıldan y~ğın çıkmasına ve böy
lelikle kıla suyun nüfuz etmesine mey
dan vermiş olursunuz. 

Kıl ne kadar ıslak kalırsa o kadar 
fazla yumuşar ve bıçağınız da 
kadc:tr kolay keser . 

onu o 

4 - Kullanılan ustura veya tıraı br· 
çağı keskin olmalıdır. 

Bıçak ne ~dar keskin oluna bittabi 
tıraş da o nisbette kolay olacaktır. He
men hemen bütün tıraş bıçaklan çelik
ten yapılır ve keskmdir. Mühim olan 
bunların ağızlannm keskinliğini idame 
ettirmektir. Tıraı bıçağım da ustura 
gibi kayışa vurunuz. Bıçağın temiz ve 
~uru olması l.izımdır. Paslı bıçaklar: 

her zaman kör değillerdir. Fakat bun
ların Uz erindeki pas, cildı: tahrif eder. 

5 - Cildinizi dikkatle geriniz: Cil
din gerilmesi bir kaç türlü yapılır. Tr· 
raş bıçağının üzermdeki tarak cildi ha-

fifçe gerer. Bazı kimseler için bu kadar 
gerginlik lıjafi değildir. O zaman yü
zün, ya yüzdeki adaleleri harekete ge
tirmek veya elle çekilmek suretiyle 
gerilmesi icap eder. Yüzün gerilmcsile 
yüzdeki mikroskopik çiz~iler açılmıı 

olur ve bıçak bütün ~llan müsavi bir 
boyda kesemeğe i.mkin bulur. Yüzü 
fazla germek ise fenadır. O zaman cil
din altındaki bir t~cım çıkıntılar mey
dana çıkmış olur ve tırel§ bıçağı, kıllar
la beraber bir hayı.:. de et ve deri kazır. 

6 - Yüzü daima ıslak ve sabunlu 
bulundurunuz: Bütün braşın imtida
dınca jileti sıca~ suyun içindevc yilzü
de bol sabunlu bulundurunuz. Yüzün 
en zor kısrmlarını sona bırakınız. Çün
kü kıllar ne kzıdar fazla su ve sabunla 
temasta kalırlarsa, o kadar fazla yumu
şamı§ olurlar. Eğer yüzünüze tıraşlar· 
iclan sonra bir losyon veya pudra sür
mek itiyadında iseniz bunları sürme· 
den evvel yüzünüzü iyice kurulayıruz. 
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Ouu belinden tutarak koltuğa oturttu. Ellerini yanaklarında do.. 
laştırdı.. Siyah saçlarını okşadL Ve zayıf yüzünü annesinin a.tee 
gibi yanan yan~<Yma yapıştırdı. öptü ... Öptü .•• 

- Ağlama anne, - dedi. Ağlama ... Sen nasıl istersen öyle 
yaparım. Peki anne .. ~ ~ııvru.m!. Seninle konuşmak istememin eebei §U. .. 

'-ıı."""Ylıyemiyordu. Nefsiyle büyük bir mücadeleye giriştiği 
~:Yordu. 
~' Seni ~un için çağırttım oğlum _ diye tekrarladı. Bildi. 
~b~ bugün baban geliyor. Fakat o gelmezden önce senin 

HABERİN EDEBi TEFRiKASI: 16 
Bir müddet sustular. Sonra. Ferid, zekAsmı ortaya vuran. 

bir hassasiyetle sordu: 

~ lcab eden bazı şeyler var. Şimdi bunları söyliyeceğim .... 
'ttl. t kadm göğsünü sarsan derin bir nefesten sonra devam . 
't~'-"t~ın on dört Ferid ... Artık her şeye akıl erdirebilir, hat
~ ~eme yürütebilirein. Baban buradan ayrıldığı zam.an 
~ .. ~~SUktUn .• Sekiz yaşındayken öldüğUnü haber aldık ... İki 
\ ~~ Urnitıe yaşadık. Nihayet amcanla evlendim. Buna sen 
~~etin değil mi Ferid? ... Görüyorsun ki oğlum, şımdi 
~ dönecek ve beni kardeşiyle evlenmi~ bulacak .. Bunun ne. 
'-'.ı~~~ bir şey olduğunu anlıyabilirsin ... İ§te yavrum, senden 
'1~ eu ... Günlerce düşünüp taşındım •.• Ba.ba.na amcanla 
~ilnıi bildirmemem daha doğru olacak ... Onun için. •. 
, 1ha sustu. Boğazına sanki bir yumruk tıkanmıştı: 
~~un için • diye t~krarladı. Kendimi baba.na göstermeme
~ltleg·Vercfim ... O, beni çok severdi. Kardeşiyle evlendiğimi 

~ ' ını istiyorum ... 
. , '-ti dakikaya kadar sakin duran Ferid'in yUzilnde acı bir ha. 

, ·~esine bakışı sabitleşti: . 
....._ Q1decek misin? Beni bırakıp gidecek misin anne? .• 

lıı .. ·~~Yır yavrum gitmiyeceğim ... Bura.da kala.cağım .•• 
' h din Yilzü gUldü. Annt)Sinin ne~li zamanlarındaki şaka. 
.._, atırıaw. 
~ .!:~le taka olur mu anne? • dedi. Burada kalırsm da ba
~ a ~ gaıınez mi! 
~ bı>kı Fatma ~ibt dtı~ftftft· !turada lralırda baba
' ~ olur muydu? .. 
~ bir feY. daha söyli~ oğlum_. f&k&t önce ba.· 

Yazan: Hasan ~as;m Us 
ııa Uzülmiyeceğinl vaadetmelisin ! 

- üzülmem· anne. 
- Baban görmüyor yavrum. Gözleri görmüyor. 
- Görmüyor mu? 
Fericl'in lnt sarsılışını kuvvetli bir öksUrük takip etti. Bu 

bereket ki uzun sürmedi. Henüz henüz kıza.rmıya yüz tutan ya. 
naklarmı mat bir solgunluk ve gözlerinden akan yaşların pL 
nldıyan izleri kapladı. 

- Hani üzlilmiyeoektin oğlum? Hani söz vermiştin? 
Ferid annesine verdiği sözü tuttu. Gözyaşlarını san ve zayd 

ellerinin arkasıyla silerek durdu. 
- lşte böyle... Seni en çok sözümü dinlediğin için severim. 
Sabiha büyük bir soğukkanlılık gösteriyordu. Dudakları 

titremiyor. Gör.elri yaşarmıyordu. 
Devam etti: 
- Dinle beni yavrum! ... Şimdi sana daha mühim bir şey 

söyliyeceğim. Artık bundan sonra bilhassa. ha.banın yanında 
yahut onun işit.eceği yerlerde bana "ytmge'' de ... 

Sabihanm soğukkanlılığından eser kalmadı. Bunu gözleri 
dolu dolu, kalbi çarpa ~arpa. söyeldi. Sonra bin gllçlilkle, Feri
din itira.zma meydan vermeden: 

-Beni aeviyonıın, bana ıcıyonwı, böyle yap oğlum! - dedi. 
Böyle yapman lhım.. Bunu hem binim, hem baban fçln yapıcak
lml.- &bam ftmı11111Uyiz. .• Benim amoanla evlendiğimi ~itine: 
"61ür" .•• Anlıyor m\l!Ull oğlum, ölür. 

Genç kadın hıçkırmaya bql&mı§U. Ferid yanma ya.klqtJ. 

- Anne, sen evde hiç konuşmıyacak mısm? Ya sesinden 
anlarsa. .. Senin için iıe diyeceğiz? ... Nerede diyeceğiz? .•• Ferid. 
onun, hıçkınklan arasında: 

- Öldü diyeceksiniz. .• - dediğini işitti. 

Artık konuşamıyordu. Dilsiz kalmaya mahkfun olduğunu 

herkes gibi oğlu da anlıyordu. İmkanı yokttL Bir çatı altında 
bu cehennemi hayata tahammül edemiyecekti. 

Fatma küçük hanımının yardımına kO§tu: 
- Ferid • dedi, annen yerine, mecbur kalırsa ben !:onuşu.. 

rum. Sen hiç Uzülme ... 

Sabiha bu temiz yürekli kızın kendisine gösterdiği candan 
alakaya teşekkürünü gözleriyle gönderdi. 

• • • • .. 1 

• 
B U evde içler nekada.r üzüntülü, nekadar karanlıksa, dI-

şarda güneş o kadar parlak, sular o kadar aydmlıktı. 
Güne3, bahçedeki havuzun yeni değiştirilen sularında nasıl 

pırıldıyor, beyaz mermerlerinde nasıl kıpırdıyorsa, ayni güneş 
Gala.ta nhtımnıa yaklaşan vapunın su kesiminde ayni şekilde 
pırıldıyor ve daha canlı kıpırdıyordu. 

Kalabalık bir nhtıın. .. Belki bir ay, belki altı sene, belki de 
on yıllık ha.sretlllerle dolu bir nhtım... Herkesin yüzünde bir 
heyecan var. Gözler yaklaşan vapurun güvertesinde, kaynqa.n 
bir insan kalabalığı arasında haaretlilerini arama.ya çalışıyor. 

Selim, burada bir ıaa.attenbert beklerken. bu gecikmeden ev. 
deldlerin 1188.bfieoeceklerµrl, 11zllleceklerlni de dtlşttnerek sabtr
sndanml§tr. 

(Demmı 'f)(Jf') 



Avusturya hadiseleri 
ve diğer devletler 

.,_,. H9't•rah 1 tnctde 1 na teairler icra edecek olan Alman hil 1 elçisi de akp.m ilstil Haliiakıı ziyaret 
Atnl.!tiıMJCJ Alm.anlannın bu derecı kumeti.nin bu bare~eti karşısında tn- etmi~lerdir. 

ko!aylıl;la A lman birliğ ine katıldıklan ıiltere hükUnıeti, Fransız hük\imetiylc l<'ı anıamn kanaatı 
bir devirde hudutları içinde tamamiy- çok 11kı temas halindedir. Ve vaziyet Pariı, 13 (Huıuıi) - Avulturya 
le te~Tdl<itlamnt§ ve ail4hlanmıt dört l miltennd! b:r ıurette tetkike t1bi tu· bidisclerinin Fransada uyandırdı&ı be· 
milyoıa Alman barındıran Çekoa~k- tutmaktadır. yec;.a devam ediyor. Bu hususta Fran-
yanın endife duymamaınca w bu en- BUtilrt nazırlar, hafta tatili cınaaın- uıı ajansı Havas ıöyle yazıyorı 
di§esinin yakında geU, pıtmaaı ..._ da Londrad"9 daima toptanmata lmade Hadiseye llyık olduğundan az e-
'kaddm bir lıalcikat olarak kabul etlU.. bulunacatdardır. " hemmiyet vermemekle beraber, bizzat 
men~ne im1:4n wr mıdarf Rt-ı-n1 tebtil Avusturya b~Cimetinin battı barekc-

Bitlerin beyannamui, AvııaltO'JIG tnıilterenin resmt ajanaı Rayter, ti bir mildı.thaleyi mUpW kılmaktadır. 
1a&li.tcain' izah ederklft Alma" alık- Filh:a!tlb. Alınan kıtaat na pnsöliye vaziyeti töyle müt~ea ediyor: 
lannın mukaddenltı berinde Çekotlo. 11fatiyle mUAcaat eden Sa- lnkuart .. Bitler biltUn Avrupa sulha mese- 1 -

txıkyaya en ufak lnr ttıkbinWc telldıt oldu"'u gibJ, Avusturya ordusu muka-
lesiıli ortaya koyınuı bulunuyor. Al • 

~?Mye lllzunt görmemtfUr. vemet •östermemelr ı..ı- daha evvel 
manyanın Avuıturyadakl h•eketinden • ~ 

Ne olaca.k1 Awaturyadon •otana Bu- Şuınll'dm emir ·'-·· bulunuyordu. evvel b1r Alman - lnıflb anlaflDUI ......, 
4etleri11 dtl Alman birliğiM ltatıldıP Unitleri esasen parlak delildi. Faırı.t Bu ıerait ~inde MilJeder Cemiyetine 
•• gôrecek miy~1 müracaat lmklnıg balı konulmuıtur. timdi büsbütün uzaklatmıt bulunuyor. 

Avuaturyayı tle geçirmekle Brmaner Zira Avuıturw:a billdhneti bir turrua 
Avrupanın teıklnl ıdcali mümkün o~ ·ı-

kapılanna dayanan w f'riyeffedmc ~urban oldutunu lnklr edecektir. 
bilecek en atır dubeyt yemiıtir. Bil· 

dört adım lSteye yakla§Gn Berlin, Bu. Buna binaen, sözler latikb3le ve Al . yük Britanyanm kuvvetli olması sulh 
tüt Zere ayak baaıp Ortt1 A tnııpanuı manya tarafından açık ••- bpab bir için katı lir ehemmiyeti Ye tefsiri baia ,_ 
JI oravya kapılarına da M!;im olunca tarıda r..mas tetebbU.lerint hedef o-

oldutu nazariyesi her samandan dya-
f'una hav.ıaaında Dnınk nah Oıtn ff. labilecek olan rekolJovak-- l!evril· de teeyyUd r.tJDittir. v ,_,_ 11 

anna kim kar'!'> ~ıırabUecek1 mittir. 
Jlacariatan t111:1 tngillz - Alman mtlzakerelerinden Batında hancl blllcQmet oluna olsun. 
O ..... .a- ... _ mu:ı'likta bulunan meaeleterin kna 

rta Avrupada uw ..-ıece _,yecan- Fransa, müttefiki olan Çekoalovakyil)'ı 
Ja hadise!er cereyan ederT;en, lngUu blr ltide halledı!leblleceğlne dair bes - kartı olan taehhiltlerlni ifa edecektir. 
başvekilinin mutad lı«/ta tatilini bile lenebilecek Umitler içtinap edilmu bir Keu MiUeder Cemiyeti P~tmın a · 
t , _ _. z:ı-. "--·..ı 1 ~,... surette arka safa atılmalıj lbımdır. 
er~, meye ""'"m guı n~~,-· fty .. -. mum! vecibeleriyle batlı bulunan in· 

nnin bu h4di8eyi de birer proteato ile Şimdi lfp edilebi'tr ld, Londrada, ıilterenin, Çekoelovakya tehdide ~ 
gcçt~tireceğini 0'1kça g6ateriyor. buhrandan enel, Ribbentrop De Çem- nu Jcaldıp takdil'de ittihu ede:eli 

Ya FraMa1 FraMGdcın Orta A.vn&- berl!yn •e Hallfo?rs arasında wkubu· battı hareket dütilnUlmektedir. ŞUpbe· 
padcıki fırtınaya bir Ge1'CI beklenebtlv lan mUnkereler hiç te cesaret •erici lb, tabaffual kıymeti olabilecek ba

mi 1 maliyette olmamıştır. Ribbentropun al reket, tngilterenin Fransa ile birJikte 
Blüm yine l"ranaanın tlUi olcl11 "e fnı dıfı nıiyet iki millet noktal nanrlan ÇekosJovakyanın top~ bütUnlillUnün 

dil dünyaytJ "lı«rbi 5nlemeye ~lı§GCG- arasındaki uçurumu değil, eynl zaman· ve politik istiklalinin muhafuas•na iti
ğını" voadetmek'le iktiftJ etmif b1claı. da Almanyanm fevkallde itilUciriz na edeceiinl herhanci bir tekilde bil· 
nzıyor. Va~yetin nereye wracağı ku. bir c5rüı '&pdığmı meydana çıkarımı- dirmesi olacaktır. 
tirilema. tır. tici büyük batı dcmokraalıl ar11mda 

Ya Almanyanın butldatl aonralri ,,,,.. Ribbentropun Londraya muvasala • bu hususta diplomatik bir cayret sarfe-
rivar.:ilmine de boyun eğecek, Almatt. tında bu uçurumu doldurabilmek hu- dilmekte olması imk&nıu değildir. 
yıının Orta Avnıpada w Mtfd A"""'° suıundald en ufak Umitler de sonradan Muhte'if m~m'ek~tlerde Akls'er 
pad!I eğemenlifiine biat t/GÜ etüotk suya diltmllt " buna lm1r,ln olmadıtı Londra, ıs (Huaust) - Gelen ha· 
bir lcım fe$linıiyete gidiyoru. Yüut.. anlaplmııtır. berlere göre Awıturya h1dilclerl 

Yahut dört nala harbe. Pilbr.kika RJbbentrop 1.ngitb edamla anuhtılif me~:kederde resmen ıu ıe· 

• • • 
HABER riyle daha ille temaaın:ia Orta Avrupa killerde tefllr edilmiftlr: 

tö oi1ivyalfif 
Londra, 13 (Husu!I) -Atmanymm 

ıon emrivaki hare~etleri dolayısiyle 

bir çok heyecanlı haberler ıeliyor. 

dar edemiyeceği iddlııında bulunuıuı- "Avusturya haberleri BeJgradda ve 

tur. bütün Yugoslavyada derin bir alaka 

Alman bükllmeti, Avusturya itlerine 
AL-nlnya tarafından müdahale edildi~ 
hakkındaki Fransıe ve lnsUa proteato
lannı reddetmiıtir. 

Bittlbf bu noktaln:wıana BOy(lk Brl- ve dikkat ile takip olunm:ıktadır. Bu • 
tanya !ttirak edemezdi. nunla beraber bOyilk bir soğukkanlılık 

lngilterenin bu vuiyette ne yapma· 
ğa karar vereceği henlls malQma de
ğildir. Bu nokta kabinenin yarın iSlle· 
den evvel ycpacatı toplıntıda takarrilr 
ede.ekti~. Yarın öğleden ıonn da A· 
vam Kamarası toplanacak vı Baıve19J 
vaziyet hakkında lz:aat verecektir. 

Diğer taraftan Yugoılavyanın A
~usturya hududunu kapattıtı haberleri 
d e gelmiıse de bu da biWıare tekzip e· 
dilmiıtir. Keza Çekoalovakyanın A· 
vusturya hududunu k••?lttığı haberi de 
te!cz:p edilmektedir. Çekoılova~a bu
d .. ;Ju k p:ıtmamış, fakat Avu:turya
dan gelenleri sıkı bir kontrole t!bi tut
maba başlamıştır. 

Ayni ıekılde Mac::ciıtan da hudut
larında tedbir alm:ıtır. Macaristana A· 
vusturyadan muhacir cirmesine mlni 
olunmak iıtenmektedir. Bwıunla bera
ber askeri tedbir wnmad.ğı bildirili-
yor. 

• • • 

Almanyanın müstemJeke talepleri 
hakkında cereyan eden mlbakereler de 
lnldsan mu:ip olmuıtur. 

Alman matbuatmm vı Alman nd-
yo postalannın son 24 saat nrfmdald 
hattı hareketi bu vasiyet! ftb1mlqtir
mlıtlr. 

tngitterenln Awsturya hldlselerine 
ve Orta Avrup·tya kartı aldığı vaziyet 
en hafif tabiri ile yanlıı aksettlrilır.lt • 
tir. 

A.ıuturyaya nasyonal aosyatistlllf 
aokmakla Alman hareketinin mucip 
oldufu nrar belki de tamir edl1mes 
delfldlr. 

P:~cat bu hareket Anııpannı lıtlk 

b?ldekl sulhunü tehlikeye ~oymakta • 
dır. 

Çekoslovakyan·n vaziyeti her za. 
mandan ziyade hld bir ehemmiyet al
nuıtır. ÇckoalonlcyadaJd A11Mn ald· 
liyetlerl meselesi her an daha tiddctli 
bir iararla ortaya atılabilir ve Çekler 
vaziyeti bUyillc b:r slikllnetle kartıla • 
makta iseler de iat~bal huzurla derpiş 
otunamu:. 

Londra, 13 (Hususi) -Avusturya· Ynr'"l<I fçtfmftlar 
da vaziyetin sür'atle inkipfi Uz:crine lnglliz it~ partili lideri dün harici-
aureti mahsu!;.da içtimaı davet edilen ye nazın HaJif aka tarafmdan hııriciyo
kabine saat 10,30 da toplanDUftır. ye davet edilmJı ve Avusturya vuiyetl 
B:ışvckalet binasının bulunduğu so- • Ue Berllnde ve Alman hariciye nazın 

k1kta kalab31ık bir~ kütlesi toplan- Ribbentrop nczc:'.:nde yapılan teıebbUs
mıştır • ler haklımda kendillne nua!Qmat veril· 

Mutad hi11!ına olaralı; kabinenin bu- mittir. 
günkü toplantısından sonra l:ir tebliğ Keza kendisine Baıvekil Çemberlly· 
neşıedilmit olması vaziyetin ciddi te· nın Anm Kamarasında vaziyet hak· 
lakki edildiğine ve Avusturya hldlae- lctnda beyanatta bulwıae:•!ını da bil · 
terinin halkı ~··:ldetle al!kad::ır ettillne dirmJ§tİr. MUnkerenln yann öğleden 
bir delil ad.lcdilmcktedlr. ıonra baılaması mUmkUn butunmak-

Kabne içtimaı nihayetinde neıredllen tad:r. 
tcbli ~ ~;yor ki: tısi ma·lırııter, tnrl!tere hUkftmetl· 

" n:.bine Avusturya b!diselerlnl mO· 'nln Çe~oslovakya hakk n:la Belçikaya 
zak~re etmit •e Berline en pddetli bir kartı olduğu gibi bir vaziyet almasını 
ıur ... t te yapı'an proteato me .. uu hah temenni etmektedirler n bu eool~enin 
ıol!?lutıtur. Baıvekil ve harf lyı nann yann Anm Kamar&aında bir akiı bul 
füıh~ evvelce r!e nibbentropa aytıl tarr:· masr çok muhtemelc!ir. 
da proteıstods bulunmu9brdı. lnılll.t Llbırıl partlalnbt ıen de 8fleden 
- Alman münasebetleri Userln~ " 10nra Hr.!lfabta g5rilpıU!tUr. 
bütün Avrupa halla Userinde çok fe- Çekoalovakya elçW •• Pranaa bUyGk 

göıtcrıliyor. ÇUnkU bayle bir netice e-
1aaen birkaç gUndenberi bekleniyordu. 
Yucoslavya herbanct bir aı~ed tedbire 
müracaat etmedlli ılbi herhanci bir 
harekette bulunmak ıa..vvurunda da 
delildir.,. 

Çe1coı·0Yak,11da 
Londradaki Çekoslovak e1~1.1i,ine ge 

len maınınata 16re Praidaki Alman 
Orta elçisi, Atımnyaıun Çekoılovak
yr.taki ı:.kin vuiyeti takdir ve Çekos
lovakya balr,kmdald hlianüniyet hi!leri
ni teyit e~ği hakkında Prac hUkOmc
&. teminat ••rmiftir. 

Bu teminat Çekoslovakyada memnu
niylet brtılanmııtır. Fzkat tenıin: .. .ın 
bUbıQnUn Dl kadar aiiıeçeif IOM· 
maktadır. 

Lehi ılın da 
"Lcbiatanın bUtUn naflz mahfillerin

de Avuıturya vuiyeti bilyUk bir ıil
kOnetle mUtalcı edilme~tedlr. Bunun

la beraber h&dlselerfn sebep olduğu in
tiba çok derindlr .Bq h&diıelır:r, Hitler 

için büyük bir phst muvaffakıyet ola
rak telikJd edilmektedir . ., 

lıv·çrede 
•lsvi~re federal konseyi, A vuıturya 

hldiselcri berinde endiıeyi mucip biı 
vuiyet mevcut olmadı&ını mUphede 
ve teıbit etmiıtir. ,. 

Homanyada 
Beynelmilel vulyet dola)'lllyle Kral 

Karolwı Londıa 1eyabati tehir edil· 
ırlttlr. 

Beynelmilel vaziyet kartısmda kil 
çUk itil!f devletlerinin mümessilleri •· 
namda iltipreler yapılmıftır. 

Söylendiiine ıöre üs ~Uçük itillf 
devleti haıiciyı nazırlannm yalanda 
t~p!anmaa derpif edilmektedir. 

Serllnda tezah'Jra, 
Bertin 12 (Huıud) - Tezahürat 1 

'ılll devam ediyor. Nuf teıekkUJ1eri 
&nlerlnde ai.laika Ye bayraklar, arka
ı.nnda kaJabatık halk küdeleri oldutu 

halde IOkakJardan ·~· 

Avusturyada 
Hlttere Avuıturya eeya1u•tlnde Al- 1 reci girmesine mliuade ecmmemflf dl 

rı:an ordulan batkumandan!ık dairesi ıc-dilmittir. 

~efi general Kaytel refakat etmekte- Şimdiye ka:iar 50 kadar Avusua: 
cir. Alman devlet reisi, Linz civarında- lının Çekoslovakyaya girdili tah Is 
ld Leondingde gömUJü bulunan anı td:tmelrtedir. Buna mukabil Wr~l-
.,f' baba11nın mezartannı ziyaret etm!t· ıcnebner ve bilhassa Polonyalılar dl-
tJr. vanadan buraya gelmişlerdir Söyltrt 

Bu gıt.:eyi burada reçfrecek olan Hlt f.ine '"ıc "iyana istasyo~ 
lf'rln Viyanaya pazar sabahı (burUn) mUtbit bir kalabalık nrdır. 
girm,.~i k•{vvetle muhtemeliir. Bu sabah hududa ıelen 200 ,._,.., 

6 O b 1 n A 1 m a n turyth ıeriye cönder:ımiıtır. "" 

A A vuıturya ıtJmrük binaları 11111 
v u s tur va da 1 U.leri tarafından itcal edilmiıtir· 

Salzburcdan verilen habere r8rt bir Von Papenin refikası Viyaa&P tJlt'. 
A1man avcı alayı bu sabah ıtebrı ıtr· mek üzere hududu ıeçmittir. 
ınl9tir. Satzburgdıkf Avusturya rar- Romanya hll~ O meli de ... 
r..:zonu kumandam. Atman ı>rdusu lnl· Bükret. U (A.A.) - PoUa ~._. 
mandanrm zfv1ret etml• •• Alft'an turya mültct.:ilerinin memlekc-te ıtnı::; 
kıımandınmm emri altında bulundu- aine mani olmak için ciddi tedbir 
tunu bfldirm'stir.. Alman lnta1ın lıııfa almaktadır. ...-"'! 

hurgdan •onra unı• ırtrm•~ıerdlr. 'i"' H't.er ;n tem nalı 
c'ive kad•r A vıı~turyaya .,trmf, olen ' • 
Almın aıkerlerinln adedi 80 binden 
faıtıdrr. 

Yeni A.uıturya hblneef bu 1abllh 
cumhurrelll Miklhm &ıllndı yemin ıt· 
~f~tir. 

A 'man nf$•11rt"n Brenn~rdtt 
Brenner, 12 (A.A.) - O,N,B, bO

dlrivor; 
Atman ordusunun plşta·\•rı ıaat Uç

te Brennere vasıl olmu!!tur. Alnun 11-

kerlerl. A vuıturya ve ftılva g{1mrUk 
karakollm arasında dizitm:t ve bunu 
ntüteakip Alman kumandanı, yanmd• 
nıbltter otdu~ıı hııcte. ltılv•n karako
luna do~ru ihrlive .. ek. ftalnn kumın· 
clantna hitaben qağıdald hitabeyi 13y· 
itmiştir; 

"- Kuman~mm t11rafınd9n_ ~ik 
bir kıta ile buraya 1 talyan hududtnıtı 
ıitm~i• memur edi1dim. ltAlyan 1na
n"8.n-tanma söylemekle terefyabım ki 
l>t'tün bu hareketler, dürüıt bir arlca
cfaıl·k zihniyeti ile yanıhm,br. Ba zın 
niyet, nasvonlll ıeoyaliıt Almenva ile 
fa,iıt ltalya ve iki memleket ordulan 
ıırasm-Jr.'.ıi doıtane münasebeti.-. de 
mut11bıkbr. G.eneraJim namına, bu ıöz-
1..:. it.al .............. ı:-- t..:14':-. .. :~ ..: 

ra ederim." 
İtalyan kum<ı ndanr bu hitabeye te· 

! ekkür ederek cevap vermiştir. 
A'man "rnt•rn'leri ve molUrlD 
ki' a'ar viynnıtda 

Viyana 12 (huıud) - Altı otomo
Ml. içinde Alman ıeneralleri ve yllktek 
rütbeli ıubavlan oldufu haidt bv ce
ce saat 23.30 da Viyanayı ıfrmittir. 
Motörlil Atman krtalan •e tanklar bu 
c.tomobitleri vakmd•n talrfp etmek
tedir. Motörl' bir Atmın fırkası. hal
lnn alkr§'•n araıında opera civannda 
\·er1eşmişt"r. 

Alman dahilin mrtttl"Şln ~nc-ra1 

M ilb de Viyana ya celmiı bulunmakta· 
oır, 

Alman tayyareleri buP,On Viyana 0-
rerlnde uçarak Alman devleti ınnamı 
ta""'an beyannım-''"r atmışlardır. 

"N"'ıayonal ıosvaliıt Almanya, ne1-
J011al a-• .Jiıt AvuıtuTyayı " Aaa
l\Trva 1- • ı ·metini tam .. ('özGlmes bir 
h!ruk hialerile Mlimler. Y• ...... Hit• 
lw ... 
M o rtecuer ı kim 

kabul edecek? 
Viyana 12 (Husus!) - Eski Anı· 

turya başvekili Şuşnltfn intihar •eyt 

kaçma teıebbtisUnde bu1undutu ~fun
d• bazı şayialar çıkmı,sa da sali'tl
,,,t sıııhibi ma!tam!ar tarafından tekdp 
eJ!1mi~t'r. 

Şuıni~. halen, han~ mem1tlretı n. 
tiea edebU:.t.:eği mnelest et•afmda fta• 
rnerle mOzakerelerdı bulunmaktadll'. 
Nasvonat eosval:stler kendlllnt 11rbel 
bıra!o:mak arzu!öundac!ırlar. 

Vatansever cephe lltyed11ml•tlr. Bir 
çok kimse tevkif o1unmuıtur. Bunlann 
arasmda albay Adam da nrdır. 

Prens Starhemberc-, t>avH dı bulun 
ma1rta.iır. 

SaH\hiyettar mahfillerden b0diri1dl
f,:ne g6re Hayhspost )·şmubarriri Pun 
der Viyınadan kaı:mıştır. 

Brıtistava. 13 (A.A.) - A'Y!'Utta 1'1r· 
llği reisi Kont Kudenhon • KalerR4 
Avusturyayı terkederek B atislanya 
l tlca etmiştir. 
cJt>kotfovıky11, mllll~enerl 
k11hu' e•m'•or 

Prag, U (A.A.) - lıt!enat a!rn1 
.bads olmak Usare A'IUlturyadan mlU· 

-- Ha~ıaratı 1 ıncıde ~ 
araymda gece yarwndaD eonra ... 
ye kadar kalmıı ve mUteaklbeD 
nazır bir buçuk eaatten fazla -
bir mUllkat daha yapm11ıardır. 
Musol niye mektup .a. 

Resmi mahafildeıı bildJrildlıtne •
re, huaual bir Alman tayyaresi. eı: 
rin Avusturya meselesi baklullda 
aoliniye hwıust bir mektubunu ıeW: 
bir zatı lıhıllen dUn Romaya vlld 
muştur. 

Hillerin teminata __ ...ı 
Geceyarıaına doğru tqfst ~ 

toplantıaından sonra nazır Alfieri. 1" 
nedilı: sarayına çağrılan ltalyaD va_..l& 
bancı matbuat mUmeseilleriııe 11ı;_;, 
tebligatta, Fransaıun ltaJyaya_ ~.-it 
turyanın iatiklllini iade için ınUllP:-! 
bir hareket kabulUnU teklif ettJ~ !!, 
men bildirflml!J, fakat ttaı~ ~ 
metinin bu teklitl reddeyledipP .,r 
lemlıtlr. 

Keza nazır, Muaollnlnln BI~ 
bir mektup aldıjlm "' - ~ 
Bitlerin İtalya ile olan Brener buwı:""/ 
rln ho'lllnntiıa ••-'••• ... ..,.ue:~ 
miıtir. 

Hitler, Musolinlye olan bu aaektt' 
bunda diyor ki: 111" 

.. ı - Avuaturyadald ıcraat"'!:ır111 
milli mUdüaa hareketi olarak ...-
edilmelidir. ..... 

2 - ltalya lgjn çok nullr bir ~ 
b.da. aile hluiyatmım ııuvvedllf ..
terdim. lattkbatcı. u bu bUIUICI -: 
bir oeyln defilmiyecefiadm ,..,.,,, 
meyiniL ~ 

3 - Ontllllbdıld bldlte1erl0 _. 
celert ne oluna olsun, FraM8 ile _... 
bir hudud tealrit ettim. Şialell .-
katı olan bir diğerini ltalya,S oft#I' 
nım: bu hudud Brenner'dlr. tlf/I' 

Bu karan 1938 de değil. Wllgllll 
bin akabinde verdim." 

Alfleri demiştir ld: ..J' 
.._ BUyilk fqflt meclisi, .A~ 

ya hUkftmetlnlp Bertheepdlll fi' 
muı netlcelerlnden nyahut ~~ 
kf p eden kararlardan ttaıyaa boı;i • 
Un1 haberdar etmeqılı oldtJluilll ~ 
11hede eytemıttır. 8utnlr ~· 
anmm karar altma almaD ~~ f.l 
talyan hUlrtmetf tantmdall Si~ 
dflmedtkten ba,n, hOkftmet. ba~ 
o'dutu Dman, bu revf811ula9 ~ 
m~nl Avulturyaya ta.et•-~ 

BUvnk fa.<11f!t meclisi A vı1sıut";j.! 
olu,t l;ıtenfn: en•f'ft '"evt'\!t bfr ~ 
tla netfee1l ft A vueturya 111-~.iııı 1 
hfa ve Uınıl~m l&rih bir lfll"!"'; 
duh kanaatfncledfJ'.,. _... I. 

llomadald tngtlts Myttlr elr;r-
P&t, dlln IWJU hıri~lye ..-
Ctano f!e lflrtlpntlfttlr. ~ 
Alm•n1adan ltol1a.ıı ,!~ 

BerUn, 12 (A.A.) - Ya 
aıenbadan nrUen bir teblll't 
\6yle d'yor; tJl. 

•Atman mahaflti, Avuıtılr18" ~ 
yonal sıoyallzmln munfferl~~ 
aında ltalvan guete1erl ye t ~ 
li1ik mahafnlnln tuttutu tıanfz 
bO~l\k bir memnumvet .e ~ fll 
tıkla scl&mlamaktadrr. Paşlıt ~ 
nretle ytıbelr bir pqUtllı : ,:: 
rOstermf~tir. Muso1ln1 ft1J,.., 
br 0 ııo- mlhnrt. A~ 
vamnf '1üJlnde btlTlds 
hre dllıa .on~ 
tir .. 



ORMA DA 

.......... ,.,li_ 
~:ne Böğsüne azametle vurarak devam 

cı;- Bnnılarda kim benim kadar iyi av
ır? Ben kendi avımı kendim ,·uruyo. 

;:zn. Okumu böyle çekip bütün ku\•vetim. 
'vırnın yilreAine saplayınca seviniyo-

() O ölünce ben l'aşadı~ımı anlıyorum. 
~ Yabancı bizimle kalıp bizim hayvan. 
lıırıl'Qızı bize tuzakla tuttukça biz yaşıyor 
~it 1tnayız. Şişmanlıyoruz. Kadınlar gibi 
ta~ korkuyoruz. Kendi kenrllmiz için 
tıııı ınasını unutuyoruz. Ben. Kine. crke
h~rı '"e kendi avımı kendim ,.,ırurum, ya-

cı "•rsın silsin 1 

• • • 
~tls ona ııanki ebediyet kadar derin bir 
C. ~:ı benziyen gözlerini• ç~,·irdi#i sıra. 
~)ar ine fimille kararı bekledi; Jtıkin ib. 
d6rıd'n. dudııklnn kımılda'madı. O kızına 

So il. 
..... ın. hemen atıldı: 

de bekliyorlar, gayet tedbirli hareket 
edi)·orlnr, a~oçlnrı, taşl:ırı siper alarnk 
yerde sürüne sürüne ilerliyorlardı. 

Feyrfoks: 
- Hay Allah! diye mırıldandı, şimdi

ye kndor h:ırut dumanına karşı durmamış 
olmalarına rni;men tehlikeyi takdir edi
yorlar. Onlnrn böyle ilcrlemelU de ben 
öğrettim.,. 

safları yeni saflar takip ediyor, ijnilne 
gelen her maniayı yıkan bir sel gibi, karşı 
durulması güç bir in'lan dalgası ilerliyor• 
du .• 

Du çılgın akının en önünde, d~ınık 
saçları siyah bir iı gibi arkasında uçarnk 
Som ilerliyordu. Feyrfak!s tüfeğini ona 
çnirerek nişan aldı. Tam tetiği çekc<'t>Ai 
ı;ırnda onu tanımıştı: 

- Önde gelen kadın! Sakın onu \'1.tr

mayııı bakın silahsız! diye haykırdı: 
Ne Van Brunt ne de adamları hu sesi 

işitmemişlerdi bile. Hele Van Bnıntun 
tüfcAi tıpkı makineli tüfek gibi işliyordu. 
Yağon kurşun yağmuruna rağmen Som 

dosdoğrıı onlara koşuyordu. 

Jack London 

' l3ır defa verilen bir daha geri alın-
41~ • Ben bu yabancı erkek aramıza gel. 
ttkek'11k1t çok genç bir kızdım. Gönlilm 
&trı ~e değil kızlann oyunlnnnda idi. 
\ıııı_ tni C~ırdın ve beni bu yabancının 
'ı!arııllııa bastırdın. Nasıl ki sen beni bu 
aıd1111

11 verdi isen, onu da bana vermiş 
\ıı~a · O artık benim erkeAlmdir. Benim 
~ııı:~.ında uyumuştur ve kollarımdnn alı 

Vnn Orunt güldü, pipo:ı:unun külünü 
ı-llkerek tnlün kesesilc birlikte dikkotle 
cebine yerleştirdi. Sonra knlçasındoki av 
bıçağını harir yukarı çekerek kınının için 
de gevşetti. Bu sıradn gör.Ü uzak bir nğn. 
cın arknsındnn çıkan bir başa ilişmişti. 
Birdenbire \üfeiılne sarılarak ateş etti. 
lri bir vücut ağacın nrkasın<lan fırlaya. 

rak yii:r.ü koyun yere kopandı. İlıtilôçlar 
içinde bir iki defa çırpındıktan sonra 
hareketsiz olrluğu yerde k:ıldı. Bunu bir 
tüfek sesi dnha tnkip etti. Tiir yerli dnha 
vurulmuştu. Ondan sonra Fe)Tfnk da 
<lahiJ olmnk Ü7.cre Vnn Drunt partisi her 
kımılrlnyan çalıya ve kendini gö<;termek 
tedbirsh:lil;indc bulunan her kafnyo ateş 
ctme#e b:ışladıl:ır. 

Ağnçl:ırın seyrek olıluğu bir yerde beş 
yerli yü:r.ü koyun ynttıkl:ın yerden ilerle
mef;e ç:ılışıyorlardı. Sollarında ve az ileri 
de on iki arkadaşlan vurulmuş, muhtelif 
vnziyetlerrle yerde serili dunıyordu. On 
!ar, cezalarını ı1es<1lz, şikllyetsiz çeken in. 
sanlardı. İhtiyalln, fakat bilerek ölüme 
doE!ru ilerliyorlardı. Hallerincfe telll'jtan, 
korkudan e<;er yoktu. Geride kalmak biri
nin hile aklına gelmiyordu. 

Onun önüne deri ceketli bir avcı alla
mıştı. Feyrfaks tüfeğini kızın finA ve so
hınrl:ıkilere boşalttıktan sonn:ı kırın önilo 
de koşan iri avcıya cevirdi. Adam onu 
tanımış olacaktı kf birdenbire yana sıç
rıımış ve zıpkınını Van [kuntun adnmlıı
rınıfan birine saplamıştı. 

Du anıta Som da Feyrfnksm yanına ye. 
tlşmi-ıli. Bir kolunu onun boynuna dola. 
mış bir tor:ırtnn onu sürüklemeye çalı,ı
yor, diaer taraftan avazı cıktı~ı kadar 
b:ıftırıyor, elite çılıonca işaretler l"apnrnk 
yerlllerin hücum hattını yannaAa cntışı

yorctu. Feyrfaks kı!la blrnn için Somun 

gitmek, ölse bile kendi ırkd:ışlarile birlik· ı 
te ölmek istiyordu. 

Som: 
- Erke~lm ,erkeğim kurtuldun 1 diye 

bağırdı. GözOnde inci taneleri gibi iri ynş 
Jar parlıyordu. 

linlmamıştı. Yayma bir ok yerleştirdi vo 
yerde yatan kadınla erkeğe baktı. 

Kızın göğ"ile kolu arasından adamın 
beyaz eti görünüyordu. Kine yayı ta so
nuna kadar çek1i. Sonra )nvaş yavaş gev. 
şetti ,.e yine çekti. Gay-ct sakindi. Emin 

l'auu t.,. d açın gözleri ·bQtnn yüzlerde şöyle 
bronz "üıelli~ine baka lcalmış, içinde tah 
lil edemediiti yeni, tatlı hisler uyandııtını 
duymus, ho' bir hayale kapılmıştı. San. 
kf rOya görüyor 1ılbiydl. 

Feyrfnks yürümek istedi ise de kızın 

bütün ağırlığı onun üstünde idi. 
Som onun boynuna sarılmış, bütün vü

cudunu ı;enç bir asm:ı gibi ona dolamış, 

olmak istiyordu. Sonra oku bronz renkli 
söRüsle kolun nrnsındn büsbiltiln • beyaı: 
duran ele sapladı. 

-SON-ltı-ı 8~laş1ı. Sanki herblrinln gizlediği hls
~1,1 .21erinden çekip almağa, Oğrenmeğe 
~ı1~;1°r gibi idi. Sonra baısını kaldırdı, 
bıt ~ bir hükümdar edullc heyecansız 
' 'ile k:ırnrını bildirdi: 

~1-rı ahancı kalıyor. Avcılar bir araya 
~~ııı sın. YandakJ köye bir koşucu yolla." 
tııı llharipJertnl buraya göndersinler. 
'~ıReJenı görmek istemem. CuffUngat 

On dakika sonra basımlarına adam akıl 
h yaklaŞmı'jlnrdı. Şimdi bütün hareket 
durmuştu. Onu tehditkar bir sesslılik ta
kip etmişti. · 

İki sll:ı:ünnn orta~ına yedilti bfr kurşun 
la av~ının biri yere kapaklandı ve vilcu
dunun hızile bir mütiet nemli otların 

üzerinıte yüzü koyun kaydı. 

onu bırnkmıyordu. Fcyrfnks kurJulmıık 
için çabalıyor, sendeliye sendellye yürür 
ken ayağı dolaşıyordu. Du sn-ada bir kü
lilfte çarparak sırtüstü yuvarlandı. Ilnşı 

bfr köke çorpmıştı. Bu onu l"arı yarıya 

sersemlelliği için artık mllcadclesl can. 
sızlRşmıştı. 

AKA 
GÜNDÜZ lıı~ •en konuş ve hemen buradan git

~ııClı aliyle. E#er kavga çıkanrlarsa so 
"'ı-~tıe lldarnfanna kadar öldürOn. Yalnı; 
~I ~ı haber satın ki · bizim adamımıza, 

hıı lt tırnın erkellne nrar gelmesin, iş. 
•dır. 

• • • 
- Hazıroll 

Bu kumandayı Van Brunt vermişti. Se
sinde yeni, maden! bir ton vardı. Sonra: 

- Ateşi diye bağırdı: 

Feyrfaks kendine gelmfştl.Arkadaşlan
dan hayatta kalanlar ta geride, altaçların 
ara~ına iltica etmi~lerdl. Yeril &vcıların 

harp nidası olan Hia Hla hAJA ortalıE!ı 

çınlatıyordu •• 

DOştOklerf sırada Som bir okun başla
n üzerinden vızlayarak geçtllıinl duymuş. 
tu. Feyrfaksın vücudunu kendi viicudile 
iyice örttü. \'üıfinO ve dudaklarını sım~ı. 
kı kocasının ensesine bastırmıştı. 

IHl A B E ~ OçDını 

Çok dikkate değer bir eser 
hazırlamak tadil' 

~, ... 
~ l'tfalc b') sıtnn öıtrendiklerf harp hneterf-

"uran kövtriler ilerf:ve nhtaı-:ılc ver 

Herkes saklandığı yerden çıkmıştı. Or. 
man birdenbire canlanıvermişti. Yerme. 
rfn yfik~elen avazlarına tOfek se~lerl karı 
ıJıyordu. Kahile erkekleri yere dOşen ar. 
lcnıfoc:lrırı"m fiıo:c>rinrten ntln·orl:ır. yıkılan 

Vurulanların feryattan kulaklarını tır. 
malıyor, tüylerini ayaklandırıyordu. Ar. 
tık hn mücadelenin ~ona erişti~lnl, kayb
ettiklerini pt>kAIA biliyordu. Buna raA
men o"un ırk knnt kaynıımıştı. KRlkm 

Kine on, on beş adım llerdekl bir çalı 
yılfınının içinden doğruldu. Etrnrına dik
katle baktı. Mücadele uzaklaşmış. sesler 
kayholmaltn bıışlnmıştı. Görecek kim!;e 
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...._----~~~~-------------------------------------------------!~ltırtmak iatiyonnuı 
1 
liYle sı~tz. Birdenbire 
ığt kopardı: 

gibi, alnını iki 
bir aevinç çığ-

b "':- Kurtuldum! •• Oh f. Bu genç erkek 
~Cni kurtaracaktır 1. Babamı kurtara • 
~ kı.. Bu §Övalye ... İsmi neydi? Hlf •• 
~"et.. Şövalye d' Aısaı- Onun ateıin 
\ lltııınd.aı öyle bir teılbniyet ifadesi o

~ ~lı.ın ki.. Evet, evet.. tıte kurtarıcı 1. 

~"et, f~t adresi.. Kont dü Barriye 
trd· ... 
~ ıgı adresi ne idi? Bunu da hatırla-
~tağını 1.. Beynimi iki elimle yoğur
CQ~'lt icap etse bile bu adresi hatırlaya
tl 0 ltnl Oh!. tıte buldumf.. Kurtul
bllttıı Sentorore ıokağında "Erua -

ofen d . ·r J .. emJ§ti •• 

~Cif.an bu sözlerle beraber masasına 
l)ı ru koştu, bir kağıt aldı ve düşün -
•ıı tf c bile lilzu mgörmeden alelacele şu 

c tubu yazc!ı: 
"s·. 

~ •zı tanımıyorum, ve ıi.ı de beni ta-
<>t~0rsunuz •. Fakat dün, Ermitajda 
~ arıd~ ıiz bana, eskiden dünyayı do· 
lar~ak zayıflan müdafaa ve fena insan 
tlıiıı·· harp eden bir §Övalye gibi görün
~td~: -Size karıı, bir türlü izah ede
dt ıgını, fak.at namütenahi bir itima-
1~ ~"arı B • "ğ" "b" bi "l~ •• enım zannetti ım gı ı r 
~tl Enıımı.ı? Bana bell;i de lakayt ol
ltıııg~~hnızı çehrenizden doğru mu ok~ 
~ b;:n?. Eğer öyleyse, gelin 1 Bir 
~~ e kaybetmeden Bonzanfon ıoka-
tcce!0Jun.. Gelini Bugün~n veya'bu 
btt Ilı n hangi saatinde olursa olsun, 
~~lctubu alır almaz gelin!.. Fakat 
btttrı an evvel gelin.. Bir saniye kay

tt~t.ı eden gelin .• Yann, çok geç ola· 
~ .. Eğer ıize en küçük bir ıempati 
btr f ~ebilmiısem, eğer en ~orkunç 
bir t e et kaqiıında bulunan zavallı 
~n~ kız için kalbinizde merhamet 
1t14 eğer batımda dolaJ&n korkunç 
• t· etten be • Jru • . 't ltt 1.. • nı rtarmak ..stıyorsanrz, 
t~e l Sizi, beni kurtarabilecek ye-
lltı n'-1 gibi bekliyorum!.,. 

' lllektubun altma: 1 

"Ermitaj ormanındaki pembe elbitc
li genç kız.,. 

.tmz"3ını ~ydu ve ıu hamiıi ilAve 
etti: 

''Bonzanf an,. sokağında, Arjanson 
konağl karşısında, matmazel Jan -
Antuan Puasson'u sorun.. Çabuk ge
lin l Ah 1 Gelin l.,, 

Genç kız, mektubu okumadan, kul
lanmak itiyC):lında olduğu kokulu sa· 
ten zarflardan birine koydu, üzerini 
yazdı ve balmumiyle ~apadı. 

- Mektubu kim götürecek? diye dil· 
şündü. Uşaklardan biri mi? Hayır!.~ 

LQ.=.z mi?. Belki! .• Hayır, Lfıiz pek, za
yıftır .. Puooson her şeyi öğrenir .. Hal· 
bulı;i benim Puassona hiç itimadım yok. 

Onun bu i!jte, mahiyetini anlayamadığım 
bir rolü var .. Kime itimat etsem, aca
ba?. 

Tam bu esnada, şomine üzerendeki 
güzel poraölen saat, beşi ç.ı.ılarken, bi
risi hafifçe kapıyı vurdu ve cevap bek· 
lemeden içeriye gird.'.. 

Biraz kaba ve kekeme bir erkek 110-

si §Öyle dedi: 
- Rahatsız olma lçız, benden başka

kası değil .• Benim .. Kızının aevg.:.Ii Pu
asson babası! •. 

jan ürpererek mınldoodı: 
- Bu ayyaş! Eveti Eveti .. Niçin ol

masın?. Biraz para mukabilinde istedi· 
ğimi yapar .• Evet, işte mektubu götü~ 
recek adam .. Ve y<:Jnn, bunu hatırla· 

maz bile .. 
İçeriye giren, orta yaşlı, dolgunca, . 

kısa bacaklı, çchre!!i. kırmızı, gözleri 
mütemadiyen kıpılan, alt dudağı sar· 
kık bir adamdı: mütemadiyen enfiye 
çekiyorıdu. 

Adi çehresinde, bayağ1 ihtira!ların 

bm~tığı izler vardı. Uzerinde pahalr, 
fakat zevki selime kat'iyyen uygun ol· 
ıruyan bir elbise vardı ve bu elbisenf.n 
üzerinde şarap izleri görülüyordu. Ye
leği satenden, fakat yırtıktı; ayakkap • 
lannda altın halkalM vardı. Fakat bu 

MA'R'KTZ D'O POtrPA'OUR 
_________________________________ ,____. ________________________________ _ 

tarafından okunup okunmıyacağı mese
le.sine gelince.. doğrusu, bu hususta 
ltat'i bir ıey söyleyemem l . ., 

Damyen boğuk bir sesle bağırdı: 
- Demek kralın geleceğinden emin-

ıiO.:z, öyle mi? 
- Geleceği muh~kaktır. 

- Buraya mı ?. 
- Buraya! .• 
Dam yen mırıldandı: 
- Oh 1 Demek beni aldatmaldılar 1. 
- Ne dedini.ı?. 
- Majesteleriyle görüşmenin, nazır-

larla görüşmekten daha kolay oluşu

nun büyülı; bir talih olduğunu ıöylilyo· 
rum. 

- Pekala!.. Şimdi gidip benim aöy
lediğ.:m gibi hareket edersiniz. 
. Damyen, gözlerinde gMip krvıcımlar 
parladığı halde, çok sakin bir sesle: 

- Mersi, mösyö 1. 
Dedi ve ağır ağır dışarıya çıkarak, 

kapının yanında duvara yaslandı. 
Orada, gözlerini lwpadı ve garip bir 

rilyaya dalarak bekledi. Ara sıra du
ldaklan saranyor,."atnrnda dahili bir 
kasrrganın, bir düşünce fırtınasının iz
leri beliriyordu, 
. Bıızan da eli, ağır ağır göğsüne doğ
ru çıkarak asabi bir jestle takallus edi
yordu. 

Birdenbire, gözleri, meçhul ve ayni 
zamanda korkunç bir rüyaya dalmış 

gibi, garip. çok garip bir ifadeyle açıl
dı, berrakhıjtı. Ne görmüştü? Neydi 
bu gördüğü korkunç rüya?. 

Kimbilir •. Belki de, Grev meydanın
da, bir tekerleğe bağlanarak, azaları 

kamçılanan atlar tarafından koparılan 

bir ardam görüyordu. 
Hıç~nğa benzer bir şey boğazını 

yırttı. Sonra gözleri tekrar kapandı ve 
bu çehre derece derece sükCin bularak 
nihayet harikulade bir sükunet ifadeS.: 
aldı .. 

Damyen bekledi .• 
· Birdenbire, caddenln nihayetinde at 

nalların<» karışan büyük bir gürültü ve 
bağrışmalar yükseldi.. 

- Kral .. Kral! .• Yaşasın kral l
Fransua Damyen müthiş bir ürper-

meyle sarsıldı, sağ elini göğsüne yerle§· 
tirdi ve traj~ bir sesle mırıldandı: 

- Ey millet, ey ıstırap ,ey adaleti., 
Senin namına konuşa.cağım an gelmig
tir 1 Ve sen, ey Fransa, senin sefil kra
lının kaniyle, kızıl harflerle yazacağım 
istidayı okumooğ gel ı .. 

Kralın arabası konağın önünde dur· 
muştu .• 

Fransua Damyen bir adnn rlerleidi ••• 
Kral arabadan indi .. D~yen, bir dizi
ni yere koydu ve sağ eli sür'atle göğsü
nü arzıjtırdı .. Eli biraz evvel oynattığı 

cismi kavradı .. Bu bir bıçağın kabzcsiy
ldi ı .. tk.: adım daha ve on beşinci LUi, 
diz çökmüş olan Damyenin hizasına ge
lecekti 1 •• 

Tam bu anda Hanri d'Etyolun C<>J· 
kun sesi bağırdı: 

- Yaşasın sevgili ~rnl l .• 
Kral sür'atle sokağa, bu heyecanlı 

sesin geldiği tarafa doğru döndil. 

Bulunduğu vaziyette, mermer bir 
heykel gih:. hareketsiz duran Damyen, 
gözleri on beşinci LUiye dikilmiş oldu
ğu ha1de bekliyor ve onun bütUn hare
ketlerini tetkikle takip ediyordu. Onun 

başını ağır ;ığır kaldırarak bir şeye, bfr 
yere ba~tığını gördü ve kendisi de ba
şını ~aldıroı .. Kendisi de baktı.. Ken· 
disi de kralın gördüğü şeyi gördü 1 •• 

Bu vaziyet ancak iki saniye sürdü. • 
Fakat on beşinci L\ii, tekra~ yürümo

ğe başladığı zaman, çehrer~ sap5'lrı ke· 
silmiş olan Damyen, adeta yere kapan
mış mırıldanıyordu : 

- O kız .. O kız kralı seviyor! Ey ta· 
lihl Ey meş'um mukadderat! Onun 
sevdiği bir adamı öldürmek!.. Onun 
güzel gözlerini yaşartmz•k !.. Hayır 1.ı 

Bunu yapamam!.. Yapatn.a!_lll., 
Kral gelip geçti.. 
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~ K,. 
B1r tllıda pnp 16nderdlllnhı tlç muh· 

telif 7Ulda tmıa yerine ,.alnız pzetede 
çıkacak rumuzlar lklter harf halinde 11>1-
terilmlt ft bununla lktlb edllmlttlr. im
.._ 7Ul tahlilinde en mllbim Tesikalardan 
biridir. Bunlardan dolayı, &lTı •YM kllıl 
lara her birinizin sal ve sol el ile ya:ııl· 
mış dörde!' sabr ya:ııyı, dirsekten bllele 
kadar mesafeyi, sal veya aol elin teldlnl 
bir kAJıda çizip göndermesini rle.-ı ede· 
rlm. 

- 509-

6. N.G.A: 
lmzanm oknmaS& !mkAn bulamadım, 

bir ada,-- 1 11 • 
LAvrensın candan dostu, 30 yıllık bir 

hizmetten sonra Enteıııcens servisten 
ayrıldı 

sır Ronald UZUD samanlal' ı.or4 1Jllllll-' 
:rln ve miralay Uvreıısiıa ,,ın, ...... ,.,,, 
mıştır. -

1881 de dolu Roaaldia ...,_ ..... 
Jeli. Loodrada tabfillal ~·~ 
Kembrle tlniffrııltesfade olıDdDo """" 
merakı 'Vardı. 1904 de lılısmı sttd.--: 
öfreodi; 'bQUio Mıaın dOla,aı; ._a.. 
hunu anlamala çalııtı; ldetlert;:.:::: 
di. Tatil haftalamu ltalyada, Y 
da, Turk!yede ıeçtrdL f//I'.. 

ttı ı de lttçn~ Mwra ıeJlnoe .... .,., 
fyetinde ç~lıştı. Ronald, _.. .. s,,,I 
Klçnere aU bir vakayı anlabJOI': ~ 
(paşa) sadrazamlıktaa ~dlk*d ~ 
Mısıra ıelruiıti. Ywr bikAmed •f"' 
imparatorlutunwı esld yesJrlU • .. 
te kabul etmek tsteml70l'dn. :,;:, 
ihtiyar Oamaah pafUJDdaa "' 
istifade edebileceiüd dütüadl. .,_. 
bulQnil lemla etti. ı 

1914 de cihaa harbi pmllail. .--.. 
Taklt illnı. Jacilterede buluna,.,....~ 
daha l4ıaıra d6amedi ft ..... ...,. 
oldu. ~ 

halbuki tahlil için imzanın okunmasına 

Uıtiyae Tardır. Bu itibarla yeniden mora· 
eaatlnfzt " bunda lmunırın acık telcllnl
cı. blldlrmeniıl, rica ederim $inıdidea 
Jıll1l1an 16yllyebilirim. Genç bir "9staaı· 
9J.lo BoJUDm ortadır. Bünye itibarlı. de 
~nıa (Yani ae ıiflllan ve ne ıa)'lfl 
tutumlu olmak arzunuza rainı•n tamamen 
ba anunuzda mu .... rtak olamamaktaııınız. 
Çalışmaktan hoşlanır ve başladı~ınız bir 
iti bltlmıele çoktan muvaffak olursunuz, 
llltham blssfnla de iyidir, gönderdlllniz 
'JtZtda yazdığınız gibi tuz ruhunu kumaşa 
C!eldirmeyiniz, sonra kumaşı nkaraınız. 
Tekrar mDracaalınızı be1rffy0ruın. 

lardıı .bOnyeolı beriDde a.tr J•PAD bir 
Oıüntünuz de 11öze çarpıyor. Kararlan1111-
da , celecl n mnbalAlaca oldulwıuaa da 
s~ylfyebilbiru. Daha aakln, daha lradell 
Ye sabırlı olmanııı tavsiye ederım. 

BfJll taratbıa diplomat ... aüer: diler tlsulannı anlab:ror '" ıonreransınm bir 
&aranan EntelUeeaa Servis lflertade btlllsasanı yapıJOI': 

O aırada LITreaa lfmn ~ ..... 
aald onan mai79Une 8llet1 w atlll .,:,J//11 

her Arap trkı•ı hlfJteN etrafd8 ...,...- ı 
mala ~thlar. -~ 

çalıımış olan "H Lord Klonerhl llı•rda "Slr Ronald ;yakalanması mQıtru bir iki adam blrlblrlle çok l)'I ~
Ronald evvelA Hfcaza sonra 1tıı ,. ~ 

~611-

l•L 8. A. B. A: 

nMthar Ll•r911ala candan artad-.ı Sir adamdır; bir kapıdan lfrfnce, ,.yakala· 
Ronald Stonw W.... laQatıadla cetll· dua ı. diye ırkuından kofaraııua. faka& ne gitti. 1917 de lrab 9'Çtl. ~ 

keldı. Soııra Hind.lata.Da sltti. ,,._. raiıtir. o baıka bir kapıdan çıkmıştır. 

Muntazam bir bayat geçlnn~ek• ol· 
dujunuı yuınıı.dau anla1ah1or, ıorueu 
ve YJJ>ralıeı bir yapma kararum olacak. 
Bu, maddi .sebe.blerden deAll şizfn blszat 
bl'~enıllifinlz bir ya~ama p~ın1ıdan 
neşet etme.kle 1(6rDnft:ror. Gencılnu. Ya· 
şınız 25-30 areınnda olacaktır. Ellencere 
faıı1a ~kftnlftlftnftrl\n hantın111n ttaret 
ettlıtlm $ekH tlzerfnde mOessfr oldul\ınu 

lahml" edh"Gmm. Yatamanıı da ilaha "e.· 
~nh TP J\lrftlft l'llmıınıın tav11h·11 11111,..ı ... 

Büliln hayatını drtllt!JG maceralarla Ben bu adamla Jaı;fltere sefaretbanesln· kaybettirdi. GWJ ıWI ~ ~ 
Bu larlbtea ...,.., lbnı....ı • ... ., 

kralı Hilseyia arwada Mr •al• 5 ...... 
nıJa etmek natfeaiDJ lzerl• _,,,, '-

-ın0-

StJfl • ~. 17: 
Ya,ınııı 36-35 anasında tahmin etmek· 

feyfm. Boyca uıun, .bilnyece ıayır törO· 
n8Yorsuftnı. Mtitereddft, vehlmll bir ka· 
raktl!rcslnlz. 9o )'alnn slrl faaliyetten 
menetmekledlr. Muvarrakiyet, uzun uzun 
atG""'elrle flf'ltll lcthı bftı ctn,onnı> 
h:ıırr.k.'f' ırr"1•1,.ı ı .. rMr rrHlir. S"n 1:ıınnn· 

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

aeoil"llllt olan bu 9dam, ldsmettell çekil· de görüımeAe muvaffak oldum. Sallam 
diktea aonra • ealapaalu-J• 4eftla et· yap1}ı, senı, ouıuzla, nail& bakışlı bir •· 
nUf, bb'ıok memleketleri ,_erek ba1aıına ıdam. Kısa kaııllfU)'or. bafardılı mühim 
dair konferenılat' ... rmtıttr. Ktıhtre, Bn· itler ona bu itiyadı kuandınnıstır. (:üa· 
dapeşle, Viyana ve Pnııdan ııonnı Brftk· kQ otuz senedenberl bir yerde durmuyor. 

sele 191e• llDl'N Gnde de •J'DI menn Kablrede u.nneUlllnls 1611 Londrada • 
llzel"inde Mr 1lonfentna ~ittir. nnllla brp iw'Jlr• ,.ımenıı mümkllD-

DU konferansta bulanan " Str llonald dllr. 
ıStorrs ne mftllkat raıtmala muvaffak Konferans. "'prk işleri,. blm1I altı ~ 
ft1an hlr ~uetecf, hu adı.m h•lrl<ındAJıl 1b- ıuıyralılc kltabJnın bn1A~u1dır. 

1 1 ; 1 

ral Alleahl Kadbs strdtlstell -:..-
dfiate ukert nUllk ......,_.al llr ,,,..,,-~ 

verdi. Filistinden aonnı Kıl> ..... fi'! 
vali olaruk çalıştı. 

Sir ftorıald l>•PI " tt.ı,.. trell 
du kabul edilmlftfr. Sılr •ık. LOf4 

Te emen ne Qlli ao1t• _... 
EZ 

• Jl.A'RK!Z Dô POMPA DUR M'A'RR!Z DO POYPADUlt: " 
Dam)'U. tNıtlÖDüade, idlta yere Jr.a- J 

panmıt gibi orada Qldı.. , 

Bi .. d.cUire ha el onun aaıuıuna do- ' 

~ 
5otuk bir Juıskı.nkla clQtnaldu Tc bı-

pıcıyı tamdı.. : 
- &1 .. Ya iltidllıu? .. Ccnrtt ede-

-.dinlı. ba1 Canım CNM olmmus ıa-

madl.I. • 
Duıyen, kendisine bu tekilde hitap 

elden adama garip bir taY1rla b&kb n 
tadı !tir taqı;. cev1p •wti: 

- Blr daha eefere.. Belki ccsuet • 
derimL , 

- Ev~. a-. \>&yk sıilko1Amd bir 
fuat bulabilcceğinia ıüphotidir. 

Kapıcı bu töaler Uztrlne .omuzlanru 
ailkenk 1erinı cittL Daınyon de, gll
lvio \ınluı mkmıf oıchığu balkom di
kilmit Wr Mlda, caddeye dotnı yikU
dU. 

8alkoe, timdi bomhotm •e Dam
Jeıl §Öyle düşünüyordu ı 

- Onu te•iyorl .. Kralı aniyort.. 
Y• ben 1 Bent Bea ona wnnlyor ma~ 
JUın? •• Betb9ht budala!.. 

Jairdonbin. aşk hayali, bir an için 
~ ıörilndö •. 

Bu d-'a Dusıyeoia nandan, Jamn 
DMUlanna takıldı.. Bu bir tuntek ka· ._çabuk ıelip ıeçtı n ıens kia: :venı
dea bJt»oldu • 
~ mncudiyetinin bUtUn lltı· 

raW,le mınldandı: 
-Buma bilmeli~! .. Otaya girmem 

llııaa t • .Fakat ne bahane buhMh? E· 
vct.ı .. g.,. Mııa ven.it old.uiu "' 
timdi. bir meleiin hediye ettili mlidal
ya ciW kalbimin U• rinde tqıdıimı bu 
altın para için ona teıtl\kür edebilirim.. 
HaydiL. 

Birdenbire, fııırketıaemif oldufu bir 
lidam ona tcSyle dedi: 

- M81yö, l<ttfen benimle beraber ı
bbaya inip refakat eckr misini%?. 
Daınyen, kar)lamdaki ima 1»o,m, CI-

lız adama hbyretltt esiade boktr. Adam 
da illve etti : 

- Ben burada Dıı:emet eden IÜtl" 
en yakın almıHllfUll·· Rica eılerim bl-
nin ... 

Damyen, gayri mtiyad itaat etti.. 
Hanri d'Etyol OMn }'eftlfta «urdtt. A· 
raba, atlannın trlsiyle webt ttti. 

NOE PUASIOIC 

Yekdiğerinıden bu bcS9r fa1'ıtl " 
cemiyetin iki kutbu içhıe ,efletmlt iN 
iki insan, yani Pran1u 1>e.,.a1e 
Hami d'lttyol al'MIDC1a lwısi enaren• 
&iz rabıta vardı?. 

Her baldo blrlblrlOrfai 'sn IH)OI• 

lardı.. 

l'abt, buna ratmen, ha •ensin " 
astı adam, nı ... nrı hayret dohı na· 
zarları önünde, sefil elbleeli bir fakl~ 
arabama .a.,.,, 

Hanri ct'Etyol, bu adamı bakn O. 
nUnaı di& çitkerkeD pmlt mG,.cll1 

Bu met'um gcbrede. bu adaan can-. 
h muammunıı ~ sJdlJ. 

Jtier 6J!le be ı. .Bvet. •ler ayı. ile. 
onu hangi korkunç ve gbl fftlnce, 
Dunyeai yaıuua üp ıltilnDele .... 
ketmittU. 

Bu suallere cevap verecek olan ~ 
aelcrin iakiphm bekll,..ım.. 

Baı att•baJI lmakalmı ma"ht- "' 
bir an iPn. reme Janın hareket .. da
,~. temas •en... 

Genç lçz, Pramu Dam,n'tltt ..... 
diıiH dotra gelcliğial ıörince, .-ya 
ıumt bir debpt ~ FriledL Ma
dam Paaona, pfmnü için etrafma 
bZ'tkındı; fakat bu lr:adm filpMais, ,..,. 
mok iated:ği !C'Ji ~ııdqll isine orWilm 
kayboliımfta. 

On ddih .. Yanm Mat .,. ıılhayet 

bir •at g~ .. 
Damyen g8rilnmcdi. 

O zatna1;1 genç kJz, ıilkthıetlnl buMll.. 
Ve bütan dl§Unceal, bu ulonda cero. 

yan etmit olan korkuns aahıieye ap
lanıdı.. 

~rtık her ICY mahvolmuıtu. Hanri 
d'Etyol'wı btr fiUn haline ıelıııiıti.. 
Bir aıı, her tefi m&~ dö Tumeaıe, 
• babasına l - IÖylemeği dUtUndiL • 

Pakat bu, ayni zamanda onu ölilıu 
mah~ etmek olmu mıydı? Babuı 
onu, Haurlıılaı tehditlerlno ramolmak-
tan monedecekti.. Bu ıouhakkaktı l O 
saman?- AhJ. O saman. 1au bo1lu 
korkunç .sam .Oylemlt oldulu veçhilo 
har: ket edecekti t •• 

- Ne yçmalı? Ne npmah? ldiye 
mırıldandı. Mahvoldum.. Beni biç bir 
ıey kurtaramut .. 

GuipL 
içinde sftpde ırttıtw bllaettiii 

tahamm\llıilz dehıeti tevlit eden lmil, 
Hami'nin kan11 oımu., ertesi pdon 
ftlbarea Madeaı d'Etıol Mimi almak 
ldctuc:'L. Hayır bu delildi. Onu korku-
tan. onu dehıet içinde Urperteo ıey, bu 
izdivac:m, bir tcYin ı.,ı.nııc:ı olatap 
nr hissetmesiydi .. 

Na olacaktı? Ne olacap hakkında 
hiçbir fikti yoktu. Fakat bu mUtbiı ~r 
teY olacaktı.. Kendisinin iltcmi,erelc. 
çevirmete mecbur edilcceli ~e gi
Q: bir ıey .• Ah f Bu makine birini mah
vetmete matuftu .• 

ll'öıt kimi? Kimi? .. Xendilini mi? .. 
Hıyırl. 

M8ıy8 d8 Tumem'i mi? Hayır,, onu 
da delili . ._ 

Şu halde kimi? itimi?. 
Hanri d'Etyol gölcesinıden fırlaya

rak. bir fenalık cini olan bi~.mıab vü
cudunu kimin karpıma dik,iyordu?. 

Genç 1m azap ve dehıct içinde de
nm etti: 

- A!ı, ya Rabbtm t Kendimi bybe
diyarunı f •• Zulmet '" debıet içine giri
yorum .. Titriyorum .. Korkuyon:m •. Ve 
ymrmda. deröııni cfinleyccrk, bana bir 
yol pterecek .. beni limaye ve mtıda
faa eidebllecek hiç k:imlc yok r .. 

Bu QtA&da ona biı mokbap ~ 
ler ve ıenç lyz bu mektubu dtrflll' 
elleriyle açtı. Mektup Möty6 dO fut' 
nemden ccliyordu. Babalı hayreıial U-0 
de etmekle beraber onu takarrür ed.ıl 
izdivaçtan dol&rz tebrik ediyordu. • 
iualara utrayarak öteberi alua&ı ı;-. 
ancak akpm lberl kcıı4ialal &~ 
celceelinl de bildiriyozdu.. B~ 
batq Hami d'Etyol hakkında 1J1. 
methlilena ile bmaodlyardıa. 

Mektup Janm ellcdndea dltdl:., 
eenç 1M hıçkırıklar içinde inledi. 

- Ala babac:Jp f Za..ıh bil._., 
ğıml Beni tebrik edJyoraaal Ne aa ..
iatihzal. • 

Bir kat IUt daha geçti. Aqma ~ 
liyordu. Adeti bülfma olarV., ~ 
PUUIOD, kısı diye hitap ettili J ...... 
yanına ıclip etrafında dolqm1 dr. "' 
dam dii HONe de mm lörmlP 11111': 
di. Jan. böyle bir gliııde gaıip olaa ~ 
cihetleri farkotmidi., 

XokujuD& gömOlmlt. fNitı llı:I ıll r 
raunda IÜ1ı olduftl halde dtlttıal1" 
du. Mücadelacl ruhu, 'ff eUr'eddr; 
ki• ana, biribi.Jıi ubundaıt, 1ııabll 
bütün ilyZQ tekilllerini ~ 

Belki • bir uı prmi balr' ~ 
ÇüDkil bil'Geııbina ..... 

gCSzlerindı bir ümit Janklmı par~ 
An~ duyulabilit alpt, bir ..ae "'
nldandı: 

-Evdi Nipn ın...cte lmtr ~ le ımalıabele edilmeüı?. ll..,,..-' 
~dam bir ölüm tehdilJWk, _. da 
ıekildc niçin ~dit etmek ırüil -: 
sın?. Niçin udık,, mert oıe cesur"""' 
dam, elinde kılıçla omm ıs:u..- ,, 
lcilip töyle baiumum: .. cl'BtJGI. 1 
n.:n yapma~ istediğin ıe1 alça~ 
D'Etyol, alçaklığının d.& d.elilleıilli tt' 
hal gözümUzı anlin.dc imha ed~ 
Aksi t.."\.1-dirde, kaıan kılıç ver ~ 

Birimizden b~ öWaciJ• .,._ 
....Uıe::ektir r.,, . -_ _. 

ZUınine henüz gheıı bu dilftP"''' 



Laıe devri 
llai, Ala.kalesi muhafm, ve Bomıa mu. 
hafızı, kıymetli takımlarla donatılmış 

luymetli atlardan, kıymetli kumqlar, 
altın ve güınUo sofra takımlarından i
baret hediyelerini arzettiler. 

lkinci üzeri UçlincU Ahmet tersane 
sa.rayına gitti. Okmeydanında, hediye 
veren valiler tere.tine bir ziyafet veril· 
dl. Bu UçOnoU gUnUn gecesi, Haliçte, 
teraane kasrı önllnde, kandillerle dona
tılmıı aandallarla, lçleri au takımla
"· gengiler ve rakkaılarla dolu, muh
teoem bir deni• eenllfi tertip edildi. 
Bllhuaa topçu ocatınm ah bl1yU._ bir 
takdir kuandı. Yalnm bu Aldan 700 
ttwenk atıldı. 

Traş olmak 
Baştarafı 7 lı1.:ide 

Tıraıtardan sonra yüze losyon veya 
pudra sürmemek en lyisidir, Losyonlar 
iddia cdildiii &ibi antiseptik , değildir. 

Tuq 2 
YüzQ sadece biraz yumuşa~rtar ve ona 
gUnl bir koku verırler, o kadar. 

Yeni ke;mer meyanında bulunan 
elektrikli tuaı bıçağı pek te aöyl~diği 
&{hi bUyilk bir nimet değildir. 

Elektrikli tıraı makineleriyle, nı ta

lak ve 1abunlu tıraıta oı:lup kadar 
perdahlı •• nı de IUı'att tıraı olmak 
~bildir. 

Onun yeclnı fıyduı, yOaQ ıudıın ve 
aabundan mUtenair olu ldınaeleredlr. 
Bu yınl icat ıtıııclUilc blslm blkliilnü 
ıulu ve 1abunlu trnp 7trinl doldw· 
maktan sok ıqaJrtır. 

Uııertnde kol kol oenıtter oyıııyan 
topçu ocafı salmm ortaıına kandiller. 
den Uç katlı bir fıskiye yapılmııtı. Su· 
tarı, renglrenı 11ıldar içinde umdu. ı .... Dr. lltean Sa111• •-• 
yordu. BAKTEIYOLOJı 

Bu şahn yanıbaıında ''Terune oca. LıABOH.A TUV ARI 
fi,, nın sah da baeka bir gUzellikteydi. Umumi kan tahlilltı. P'r\•nttt ooktal 
Bu alı, ıu Ur.erinde yUaen blr kaatr nuanndaP C Waaermu ve Kahn 
şeklindeydi. içinde, nı takımlan ça • te.mUUerlJ Ku kUreyvaıı Ayıla,&· 
tarken, herblrl bir puU, bir aey1lnı '" ıılo "• eıtmı haıtalık!ar t~şhiıi 

"" b •drar, bal•am. cerahat, kaıurat w 
andU'an rıkkular, lnaanı ııayran 1 • ıu tahUl&tı Ultannikruakopt, kan 
rakarak raksedlvnrlardı Bu muanam da tın, "ker. Klonu llolluterlıı 
ealm btr ucunda bir athkarmca kurul· miktarlarının tıylnı. Dlvınyolu 
mu,, fçfne ''d6rt aded mehparegAnı ça 

' 

No. 113 Tf.I.: 20081 
n ebru,. oturmuıtu. Bir tarafında b r l•••••••••••ı••Iİİ 
dlSner dolap yapılmııtı. Her r~.U "Bir 
afltabı yftsUf lfkayı. cay olmuırtu ... 

CçUncU bir sal da, topçu ve teraane-
11 sallannm gUrelllğlne e§1 bir zarafet 
ile gümrük emlnlyken Mehmet ağa ta
rafrnda.n yaptrrılmıştı. 

Bu deniz tjenliği ges vakte kadar de. 
vam cttt. Nihayet: 
"Da#ılı" b(çm'el.er, 9fln dfııa" kaldı 

Wteye,, 
dtye, 11Unnet e•encelerlne ertHi R{ın 
yeni bir e~kunhıkJa devam edftmek O· 
""' herkea yerli yerine t:ektldl. 

(Sona ...-) 

HAZIM SiZLiK 
Har•• '"111•._.._......,_.._ 

Çok temb iti KarboMtt•• " tos kariıonat abM.ktald m6,kll&t 

söı hllnw "'hdaralt '"pıhmtt•. 

HER ECZAN~DI:. 5ATfl.IR • 

Fen memuru a~ınacaktır 
lnhlMarlar lJ mum MOdDrlOA'Unden ı 

"1ı 4ntep Ye DiyanbakU' lı;kl fabrikala nmııda calııtınlmak t1.r.ere ataltda ya.. 
t\taatı hals fen memuru almacaktır. 

'1 - Diplomalı ecacs, kimyaıw vı ya Ziraat mektebi lllll 1'EnatitU,, m• 
buıurunaıc. 
:- Aakerllfinl )'&pmlf Ye)'& tecil tdi!rnlı otm&k. 

- Yqı 35 den yukarı bulunmamak. 
'-t '-kerlifi.Jıi yapanlar ile IOD 11C it nt)1 me.lekl itlerde g~lnntı bulunan 

•e,_ Uıan bilenler tercih olunur. 
~arda )'Ullı tvlafı haiı olanla rm mbhat raporu hlllnUhal klls4s ve 
~ hal varakatarile en geç 31131938 ıUnUM kadar ldaremia memurla 
~ rnUracaat etme!erl. (1409) 

Qliiiiid•=üii.M&-tmlısıüiıı 
~ ~ter,it be:ieli 1322 lira '4: kurut olan Kazlıçeıme mecra kanalmm tamir, ta
~ ' leıntz1enmesl işi açık eksiltmeye konulmu§tur. K~lf evrakile §artnameaf 
~' rnUdUrlilğünde görUlebllir. 1s tekliler 2~90 No. 1ı kanunda yazılı vest
la ltı.~batka !en l~leri mUdürlUğUnden alacaklın fen ehliyet v~ikasile 99 Ura 
tli.ı1ı"'1lf1 uk ilk trminat makbuz veya mektubile ber:ıber 1413193g pıııarteıl 

11.a&t 1' de Daimt EncUmende bu ltırı''"'l'dtrJl\r, (l) (1034) 

~tı ?tıı.lcanın BUyUkr,;ckmcce, Şilenin Teke ve Beykozun Bozh~ne köyü 
~li Ullarma lü.zumu olan UOO metre yerli Amerikan b~zi ile beş dUzUne 
~ ~ l't\akara a.çık eksiltmeye konulmugtur. Bunların hepsine ~l lira 10 ku 
' g0 el tahmin edilmi~tir. Bezin nümunmııte ~utmı.mesf Leva.ztm mUdUrlilğün
~~ ıı~İlltbilir. !etekliler 24.90 No. h kanunda y:ızıh ve%!fka ve 41 lira 34 kuru1-

l!e ~tınlnat makbuz veya mektubile beraber lf/81938 pazartesi gUnU !Ut 
~t Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (109') 

Oa 1. fan tep Na f I a ·-M U_d_D_r_I_ U_ğ_U_n_d_e_n_: __ 

"-~ ; 23533 Ura 157 kunış bedeli keıtnl Kersentaş GUmrUk karakolunun tn
')e .;3·938 tarihinden itib~en 21 gUn mUddetle ve kapalı zarf usulile eksilt. 

~ 0nınuştur. 

~ti; İhal•si 23-3-938 tarihine n:tısadif Ça~amba gilnU ıaat 15 te Gazitan. 
a.~ a......, ıa. MUdürlUğünde milt~ekkil ihale komisyonunca yapılacaktır. 
~dllrıu~.'~if, proje ve b~uet ~srtnameyi görmek ilstiyenler Guiantep Nafia 

i güne müracaat edece!tlerdir. 

~;;- 1~teltliJerin elinde 938 yıh lı;in Na!ta. vek!letlnce verUrniı mUteahhitlik 

SAÇ BAKiMi 
CüzelJitia • birinei ıartrdır. 

Keptldın •• ... kikltriai tedawi .... 

leılri .... """' Wr """'· 

.... 
" f..c· .• ; •• 

..... : ... ·.··: ... 
·l!:.!' • :•.' .. ~ ... 

: ıı 

3 günde 
Y" eni ve Cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Surutu.kluldard&D ırurıutnıatı ve daha PDC w sa
ıörtııım•tt Mvenıntı dttl'll mi T A~ık beyu tue ve 
blr te•nç luı ten!ne malik olmak iatenuılı dftiJ 
mi' Evet derallıl&, bu baalt ıtlzelltk tedbirini tec. 
rUbe tc!ınla. Her ak.-m, yatmudaa evvel Pf!Jftbt 
reırıhıdeJd roK.ALON kremini lrullaıunıı.. Bu kre. 
mln terklbınde Vıyanı Oniveralte i'rofN6rü Dr. 8te. 
jıkalın eazlb ke'1i olan ve bUyUk bir ltlu U. lnU. 
hap edJlmıı geuc.: hayvanlardan 18UhaaJ ft "810. 
CEL" tabır edilerı mUceyrelert canlandıran ,al cev. 
her mevcuttur Bu cevher ılı uyurken, eıldlnt&t 

besler ve genc;le-1,irlr. ilk tatblkından itibaren erte. 
ıl ıabah, clldlnlzın ne kadu ta,ıelepılt te ~ 
aıtı oldufunu gdrecek•lnla. 
Hutanelerde eQ • 10 yaşlannclakl kadmlara J&pı. 
lan tecrilbelerde e hafta nihayetinde burueuklukla. 
nn taoııunen zail olduğu görUlmUştllr. 
GUndilı için (yağeız) beyaz rengindeki TOK.ALON 
krernınJ kullanınız. l'erkıblnde t.au krema ve taıfL 
Y• edilmlt zeytinyafı mevcut olup bu unaurlarla, 
aıeamata nilfu ile derinliklerde ıtaJenınit ve blc.: 
bir ubunurı ihTac edemedıft aayrf .., IQ(fdeleri 
harıce atarlar, Siyah benler bemen kaybolurlar. 
rerklbindekl lruvvetlendiriel ve t;>eyulatıct kıymet. 

U UA1urlu lle, ac;ık meaamatı kapatır ve Uc; gün 11rfındı en çirkin " 
en Mrt bir clldl beyulatıp yumueatır. •~ . llO yatlarındaki kadıulara 

bllt bir ıenc; kızın tazellflnl "' yumu,akJıfını verdiği teminıtJıdrr. He.. 
men bu ~nden bir tilb veya bir vuo ?OKALON kremı 11.lınıı ve tarif 
edlldift ~hılı kullanınıa. Neticeeınden IOn derece memnun kalıeakm11 ..................... 

· --1 .. ...... ~~~·· .. = 
NEOK·ALMiNA 

GRiP ·NEZLE· NEVRALJi 
BAŞ ve DIŞ 

AGRILARI .. ARTRITIZM .......................................... 

·GUVEN 
ANI.Ti 

• g 1 buıunmat'lı şarttır. 
'1'l~~&tekliler 2490 eayıh kanunun, 2, 3 nen madd~lerin<!e yazılı v~ikalar 
\ı.~ ~kat teminat mı "rhuzu veya ba nlca kefalet mektupluı ile birlikte ka· 
h.~ ~ata ve §artna.mede ;eralte ta~l.ftle• uygun 'Ve no !~e.n~ z olarak yam • 
. .._ Lı:~ır mektuplarını kapalı artla n illalt aatinden btr uat evvel koı;pil. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
~ verıatlm ilb oluaa (1270) 



A vuslurya güzel 
manzaralar memleketidir 

Viya.nada dUM kadar Oumhurrei.!fnin oturdu~u Habsburglann me§hur 
Gt>ttıbrün acırayı. .. 

1 

Avuafu"./G, bto?ikl.erin en dindarl(Jrı ntn ya~ıklan yercfir. Habsbtı,.glar 
devrinde, her derenin, her ovanın ve her dağın tepesinde büyük bir aalib 

• t1Clrdtı ~· bile lla.ıı muıtc:ıkalorda bwılcmJ nıa~ lcGbildtr. 
"' 

Awaturya, ~ı gMlerin oe fffrin memle1ctt"-lw. Burada, Vih't göla w bu glH kenanndcıki köylerden pl)rgall 
gi)JillUyor -. 

Awmırya, kllr yerıerinfn w kapltMl arının gQzeUiği ve bolluğuyla da mt§hu rdur. Yu7carda B~ayn'ı 
göriiyor.unMa-


