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-rans 

a a 
Musolinin bugünkü nutku vaziyetin 

Avusluryada 
esrarlı intiharlar 

/vahametin. i arttırdı 
ltalya ile İngiltere arasın-

, başladı daki müzakerelere akim 
/.l~~tanpeo-ver cebhe şefi kalmış nazarile bakılabilir 
: ~b~şı .Fey, karısı Fta.m~ta.e=:ıU5'\\on 
~~ oglu ile beraber a ~\9" ID\S"u ~ w 
~öıü bulundu ostof ~dl~cc~k. 

,,_,a~ile in:ihar eden bir profesör 
~· ··ve bir zengin daha var 

("u~'!'°· 16 (A.A.) - Heimvehr'in . f! 
~n·~r cephe) .müessis v: şefi ( 
~ §ı Emıl Fey, ref ıkası ve oglu ile 

'ber intihar etmi§tir. 
~ ailesinin ne §erait tahtında in
ltııen ettiği henüz mallım değildir. Bi
~ .. 1 bir şey varsa o da Uçilniln de 
hıu~-"'er kurşunlariyle ölmüş olarak 

"'"<!ıdukıarıdır. 
roı· 

~l l!çe daha bu bapta bir §CY neş-
~tı lnıeınfştir ve haber henüz umumi-
t~ kyj olmuş değildir. 

'1~ heraı partinin eski ve mühim §ah
~~ertnden biri olan Tirol endüstri 
~ l 1ltı reisi Fredirlh Reitlinger·ın 
ı::ihar ettiği söylenmektedir. 

' hruk Universitesi prof ~örlerin -
\tt 60 Yaşında Gustav Bayer de ev-

Biıtbcışt Fey 
~ ttir. 
~ kıınıı, sonra da kendisini zehir. ı 

'"usturya zenginlerinden Bö!cJ, il- metii eşya olduğu halde otomobille 
~ir milyon silin para ve kıy - kaçarken hudutta yakalanmı§br. 

~DEN 
Başvekil 

~i .olacak? 
ltalye ile anlşıla· 
!'ıazsa muhakkak 
~ dra, 16 (A.A.) - Çemberkıyn'ın tikle netieelend.~ği takdirde bu ihtimal 
\e;tl ". hU~Qmeti ile ba~ladığı ır.ilza - bir hakik,at olaca.1<tır. 
~rırı daha bidayetinde akam~te uğ- Burada hlkim olan kanaate göre, 
~t~1 Uıerine bazı mebuslar Eden·.~ şimdiki hükumetin teıekkül tarzı ıeri 
~.lıa:'rtileri ihtiva eden bir millt bir- kararlar ittihauna mani olmL•ktadır. 
.. ~ tlınetı kurm.t!llnm im!dn dahi - Burada herkes, Rivierada bulunan 
'~ldu1uıtu ıarahaten beyan etmek- Boldvin ve Eden ile sıkı temasta ol -

4 • dutu eöylenen Çursil'in nutkunun teti· 
~>'1ıt lbahrellere göre, Roma ile ya • r~ altında bulunma~ndır. 

!tı(lqkereler de muvaffar.iyetsiı: -

R.oma, 16 (HUBU.Sf) - ~buaan 

meclisi bugün saat 17 de (İstanbul 

saatiyle 18 de) toplanmııı ve Mussoli
ni bir nutuk söylemi~ir. İtalyan &ş.. 
vekili, Avusturyanm ilhakından ve Al
manyanm Brennere dayanarak lta.Jya 
ile komşu olmasından sonra alAka ile 
beklenen bu nutkunda ezcümle şöyle 
söyleml§tir: 

Arkadaşlar, 

''Bu son gUnlerde A vnıpanın hari
tasını deği§Uren büyük hadiseler oldu. 
Bir devlet olarak Avrupa haritasında 
görünen Avusturya haritadan silindi 
ve büyük Avusturya dUn haşladı.,, 

Mussolini A vustu.rya hldisesinin 
bir tarihçesini yap:ırak bu tarihin 
1848 de küçük Piyemontenin büyük A
vusturya k8.I'§tsına kahramanca çıktı
ğı 7.3.IJlan başladığını söylemiş ve A· 
vusturyanm 1918 den sonraki vaziyeti 
ni izah ctmt~. bu devletin istiklalini 
muhafaza için Milletler Cemiyeti si -
yasetine bel bağladığını isa.ret etmiş -
tir. 

Mussolini, İtalyanların da "Millf 
istiklfilleri uğrunda yaptıkları tariht 
mücadeleyi,, anlatmış ve bu arada 
Kavurun ismini heyecanla anmııtır. 

Mussolini nutkuna devam ederek 
demiştir ki: 
"- ltalya sarsılmaz. Habeşistan 

savaşında. 52 devlete karşı koydu. İ
talya bir beton, İtalya bir çelik kale
dir. 

Birkaç sene zarfında biz İtalyanlar, 
50 milyon, Almanlar ise 80 milyon o
lacaklardır. Yeni hudutlarımız birer 
(:elik kaledir ve !talya kendi hudutla -
nndan emindir. 

Avusturya hadisesi bir diplomasi 
hadisesi değil, tabit bir halin tezaha
rüdUr. !ki millet birleşmiş bir kUl ha
lJne gelmiştir . 

Hayatta berabl-..rce yürüyerek yeni 
siyasi muvazeneyi temin edecekler
dir. 

Avusturya meselesi yalnız budalala
ra. ,.e ahmaklara hayret vermiştir. 

İtalyanın Avusturya istikl~inde 
ınenfaati olabilirdi. Şu şartla ki bu is
tiklll Avusturya milletinin tkaeriyeti 
arzusu ol!aydı. Biz Nazi taklip hU • 
~eti zamanında Brennere iki kolor
du göndermiştik. Fakat ne bunu iste
yen bir Avusturyalı gönnQftilk, ne de 

Avusturya bundan dolayı bize teşek
kUr etmi~i. 

Demokrasiler bundan istifade ede -
rek iki büyük otoriter devleti biribiri
ne çarpmak ve bilyük bir harp çıkar -
mak istediler. İtalya buna muvafakat 
ctmeclJ. Bizi bu hadise ile, yani Al -
manyanın Brennerde olmasiyle kor -
kutmak istediler. Fakat ey İtalyan
lar! Itaıya neden korkar ki bundan 
korksun! 

Bütün hudutlar mukaddestir Ye mü
dafaa. edilir. (Alkışlar.) 

Almanlar bilirler ki Roma - Berlin 
mihveri bir diplomasi hüneri değil bir 
realitedir. Bu mihver tabii şartlar al
tında Alman dilnyasiyle !taıyan dün
yasının teşriki mesaisidir. Çünkü iki 
devletin bünyeleri biribirinc muvazi-
dir.,, 

Fransa 
müstemleke/erini 
tehlikede 

•• •• gorugor 
Fr- -::un me§hur as~eıi muharriri 

ve Fransa umumi erkimharbiyesinin 
yan resmi na§İri dkln olan General 
Baratier Le Temps gazeteı:inde ne§ret
tiği mühim bir mak~cdc diyor kı: : 

"Avusturyayı işgal eden Almanya, 
Italyan için değil, fakat Şimali Afrika 
için bir tehlikedir. 

Almanya şimdi Avusturya üzerinden 
birkaç kolordu ge~:rip İtalyoo gemile
rile Tunusa nakledecek ve Habeşistan
dan kolay kolay istifade edilı:miyeceği
ni anlamı§ olan İtalya ile birl~e Şi -
mali Afriknda büyük bir sergüzeşte a
tılacaktır. 

Geçen yıl İtalyan donanması tara -
fmdan yapılmış ve muvaffakiyetle ne
ticelendiği bildirilmiş oltın büyiJc deniz 
manevraforırun manb, şimdi iyice an
Iaııtmaktadır. 

Milli müdafaamıza hakim olan yük
sek teıkilltlann bu pllnı bir hayal ıu
rttinde ttllkld etmemeleri Jbmıdrr. 

;Franaanın Şimalt Afriko:laki toprakla· 
n müthit bir ı:ıtill arü~dedir. 

Mussolini nutkundan sonra. kenal 
başta olmak üzere İtalyan muharipler 
cemiyeti reisi Delkua ve Kont Ciano 
ile bütün Mebuslar faşist konseyindEa 
çıkmışlardır. 

lspanya meselesi 
Londra, 16 (A.A.) - İyi haber alan. 

parlamento mahfillerinde söylendiği .. 
ne göre, Fransız ve İngiliz hük<lınet ~ 
leri Salamanka ve Barselon araamda 
h:r mÜU:.!'eke ~dedilmesi imldnlannr 
araştırmak üzere istişarelerde bulun .. 
maktadırlar. 

İspanyanın Londra elçisi dün müsta
celen Barselonaya çağmlmıftrr. 

ispanya reisicumhuru 
Fransaya gidiyor 

Tuluz, 16 (A.A.) - ispanya Cum .. 
hurreisi Azana ile Harbiye nazın Prie4 , 

tonun bugün buraya gelecekleri bava '. 
karargahına bildirilmiştir. 

BaşYekil Paristen dl>ndn 
Barselona, 16 (A.A.) - Bqvelı:il 

Ncgrin cvvelisi gün gittiği Pariıten 

dün öğleden sonra tayyare ile dönmlll 
ve ak§am üzeri komünist nuırlari1e 1 

mülakatta bulunmuıtur. Bunu mütea•1 

kip de kabine toplantısı yapılmıJtır. 

Frans-lspanya hududu kapatıldı 
Perpinyan (Fransada) 16 (A.A.) -

Hudut, İspanya cihetinden tamamil& 
kapatılmrştrr. 

Barselonada vaziyet 
Barselona, 16 (A.A.) - Uç gün-. 

denberi Katalonya hilkfunet merkez{ 
asi taarruzunun inld~ını derin bir 
heyecanla takibetmektedir. 
Dü.~an Katalonya köylerine 30 ki

lometre yaklaşmıştır. Bu, halk arasın
da telô.ş uyandırmakta ise de sokak
larda tam bir sükunet vardır. Her ta .. 
rafta asayiş yerindedir. Siyasi grup
lar ve sendikacılar sokaklarda, ii7.erin· 
de halkı soğukkanlılığa ve mücadele
ye davet eden bandroller sanlı kam
yonlar dolaştınyorlar. Katalonya teh .. 
likeyi karşılayabilecek surette haztr .. 
lamak hususunda her §eY yapılmalt
tadrr. 

lllltı""""""'"'ııınıJlfll'""'""""'illlll ...... 2 -

ilk tabırnızın birinci 
saytası 1.2 nel sayfadır 



1 

1 
r:::::::::::::::::::.-:::-.::::mn .. m-:;;: ıı 

AK9AM POSTASI 
S-11161 •• N•ıriı.ı Mli•lrl 

H••an Raatm U• 
I DAR E EV l ı lıtanbul Ankara caddHI 

~ Doqrıı 
ıü lJ - . . ? ff egıt mı. 

.... •••-• ........ tı6. T--· l&t•••.ı HAa&a 
Yazı 1$1orı telefonu. 2 3 8 7 2 
idare •• •• : 2 4 3 7 O 
llAn .. : 20335 

ABONE ŞARTLARI 

.. :: 
u 
H 
!I .. 

th1zır ~lJ't. sı 

JlClmtşken ••• 
....... ıı 
• •Yhtt 
~ .... .. 
t .... k 

"'"'' .. l,f O• ""' 
flO • •o• • ... . 

6ra
ı.ıee ıı .. 
••• •• • •••• ••• • 

ii 

'l:ı Ta~::~~i s~i;t; nu::; ~l 
1 t •• 

o uran okuyucuZarımızda11 Fert.M ij 
------------- I. DoğT'u.3öı gazetem(u yazdığı bir f: 

'Ti 5 • il mel:tupta ~By~ diyor: g 
.ULŞ ıy.a ia I! "lstanbul cihetindeki karanlık so- E 

~ 1.. kaklan aydınlatmak için belediye ı- U 
l l 8 i y 8 • Le h 1 s l an 1 le Elektrik şirketi anlaşarak yeni. I 
L 

EHLSTA...~ hariciye vekili Al· den bin beş ytız aded l!mba koymL 

bay Bek d h 
. ğa karar verml~ler. Kumkapı ite Ge- • 

, ya.ıın a arıcıye ve- d'k . . ı; 
kAletı siyasi isler müdürU Potoski b n ! pa~ayı, ç~ıyı, bıribırlne bağlı. Ji 
lunduğu hald; Romayı zıyaret etmi~: :r yan Tiyatr~ c:ıddePıinin ve GedHtpa- n 
tir. Romadan bildlri!diğine gött, Le- ı~ P cadde!fnın yanmda Tattrkuyu ca- ff 
histan hariciye vekili ha!~l:ında İtalya ·: mf soka.,ı on beş senedenberl ka • :: 
hUkümeti çok samimi b' k b 1 .. ı!= ranhktır. Gece bu sok:ılttan geçmek :: 
termiş, Oç glln dcvaın dır ba ~f gos. bilyük bir cesarete ve meharete bağ. H 
esnasında Bek ltaly eh eni . u " ~a~~~ hdır Çünkü on adım ilersini görmek i! 
K t Çi i

' ' au ar cıye 'e 1 tmt:arunzdrr. ~ 
on ano .e U%UD m zakereler yap- ., . ı: 

mı3• Musollnl ile görüşmüş ve İtalya r. l ı~lardanberl ~ekilen" ~füşkutat Ü 
kra'ı tarafından d k b 1 dil . t· .1.b'.I.. haZlr sırası gelmi..kcn. bele- ı=' 

a a u e mış ır. d. f ed' k 1 k k '·l •· 
Sekiz on senedenberi, ltnlya ile Le· ıye masrıı ıo aran ı so a~ a. !ij 

bistan devlet adamlan arasında kar. rt ayd•nlabrken, bu Tatlıkuyu.,!!oka- ı 
ııtıkh ziyaret yapılmamıetır. 1928 ae. ğrnı da ayd1nlatsa olmaz mı. 
nes{nde Lehistan hariciye vekili Za· Etrafım•zda bUvllk arıartrmanlar 1 
leski, Romayı ziyaret etmiş. iki sene ve tsnemalar ya'lI m'Rttl'. Bu ~okı..k H 

ilen, bu ziyareti lade etmlştl. B~n~l~ I tan bul, bcledıvesintn na7"'-M dikka . 
beraber Muaolinlnln 1933 eenesindekj "'"1 M> .,.., .. .,ız• til"a etlerim.,, 
dörtler dlktatoruı teklifinin Lehletan- lmH• ""'HM .. 1111uu11n:ıım11mt1m:a: ...... ::a 
da uyandırdığı iğbirar bir tarafa bı- 1 

rakılacalr oluru, İtalya ile Lehistan 
aruındalrt mtınsebetler, normal, dtl • 
rUst. hattl bar.an samlmt olmuştur. 

Dörtler diktatorası, te~ebbUsU de Le. 
hlstanda bunu tekilf eden ttaıyadan 
slyade buna muvafakat eden Fransa
ya kırşı iğbirar uandrrmıştı. Ve bu 
iğbirar havası ic;lndedlr ki Lehtstan. 
1934 senesi tkincfkAnun içinde AL 
manya ile on senelik anla~mayı yap • 
mı<Jtrr Bu ırnJa~maya kadar l.ehistan, 
Frnnsanın yalnız mnttefikl değil. 

Frarfl!ınm mihv.er,ne tlbi otan btr dev
letti. Frnn•'1 ıte Leht!tan arasmdakl 
mUnasebet'er. ilk defa Lokamo mua. 
hedt-sintn lmza!!!le so~aya bıı~lıyor. 
Mal<kmdur kt bu muahede ne P'ranea. 
Almanyal'&. kendi huduttannt kat'! ve 
ııihat olarak tanıttı~ halde l..ehi!tan 
huduttan hak'nnda bu kavdı Alman. 
yava kabul ettiremem'~'- A1manyanm 
prk hndudl!ln ne garb hududlan ara
mmda b5yle bir avnhk yıtpıJm"'sı Le. 
hfstnnı endtşe~·e dl\mlrmOş ve Fransa· 
nm da buna muvnfıııkat etmf'!ltne T..e
h'!lt11n glkcnmf~tf. Bunm,,A beraber. 
~htstan. bundnn sonra dll Fransanm 
m!hvt"rlne ~bl olmakta devam etti. 
Mu!'nHnl t9:J3 tı'"nf'stnde dörtler dikta. 
tnrasmı teklff etWtt ve Frnnsa da bu. 
na ruı otduftu zaman. Lehistan on tt· 
ne mtıdı!etle bir ant~~a teklif etti. 
Korldor mesetestnln Almanya frfn e • 
hemmlvetl mal~m n1dııtıına ırl5re Hit-
1fortn bövle bır te'rlifte b11111,,mu11 bek· 
lf'n!'ıfvordu . F"1<at Ns~J ~efl. Avnıns. 
da Franeanm tıe~f!ıoyı•rıt!lltna nih•wet 
~rme1c kin T..ehlstaT\ı, Parisin mihve. 
rlnden kurtsrmaVT ll''"'T"lu Pi'rclO ve 
bu fedaWırltl!t vaotı. Netıre-de T .f'1'is
tan ile Fransa arnS'Tıdakf fttifRk il..,a 
edilmemekle beraber. herha'de ittifak 
eskl etımul ve ehemmiyetini kaybetti. 
Lehistan bundan sonra Avrupa muvL 
senesinde öyle bir yol takib etmeğe 
başlamışttT ki, bu yol daha yeni u
manlarda Yugoslavya, Romanya gibi 
Fransanın eski dostları için de bir 6r
nek olmuştur. "Eski dostluktan mu. 
hataza etmek ve yeni dostluklar kur. 
mak,, suretinde ifade edilen bu siya· 
setin mucidi Lehlstandır. 

Lehistan tarafından taklb edilen dı3 
politikanın ana hattı hatırd:ı tutula. \ 
cak ot\ll'!a Bek'in Romaya yaptığı se
yahatin manası naıa,ıtır. Fakat bu de
fakl ziyarette daha derin bir mana da 
vardı. Avrupa pollttka.ınnm !On za. 
man'ard!kl istihalesi ka~ıs:da Lehis. 
tan ve ttaJya menfaatleri birlblrine 
çok yakınlaşmıştır. 

Bu!:Un Avrupa polltfkal!lmm a3rrh
ğı orta Avrupadadır. Ve bu t.aıyikı ya. 
pan da Almanyadır. Lehistanm da t
talyanm da Atmanyaya ka~ı olan va
!tyetlerl bfriblrlne c:ok btnzer. Avrupa 
da Almnn~·an:n genif eme!I. her iki 
devle tın de rre .. f u t1erlre u,,,,.,ın de'!it. 

dlr. Falrat her lkl'\ de bh' takım 1&n1.1 
llltler altuıda A1mAn)'a ile ıaı...,.ır 

iki garlhP dUnyaya 
sreldl 

İzmir 15 (Huausl) - Aydmda e§i· 
ne ender te·adüf edilen iki garip çocuk 
dünyaya gelmiıtir. 

Bu g:ıribclcrden birinin e1 ve ayak 
parmaklan yedi~er tanedir. Diğer ço -
cuğun ise beyni tam teıekkül etmeır.lş
tir ve bu ıaribenin en ziyade pyaru 
hayret tarafı gözlerinin tam baprun 
tepesirrle oluıudur. 

Ciene Aydın memleket haatah::'Ctesin
de qn 1'q ııall1\cSa ı-ır kıa erkek. olmüı. 
llıere yakında ameliyat edilecektir. 

mecburiyetinde kalmışlardır. Binaena
leyh Lehistan ve İtalya mentaatlerJ a. 
rasındaki temas noktası, ilk bakışta 

g~rUndü3ünden daha bilyUktUr. Ve 
Almanva Avrupada hegemonya kur -
dukc:a da artacaktır. 

lngUtere ile karşılaşmak lııtemiyen 
Almanya, artık garbden gözlerini çe
virmiştir. Fakat ya şarka, yahud da 
cenuba dojru bakmak mecburiyetinde. 
dir. Şarka baksa Lehiatanı, cenuba 

• "9.ksa İtalyayı görecek. Böyle bir vazi. 
yetin İtalya ile Lehistanı b:ribirine 

yaklaştırması tabiidir. Bunun t~lndlr 

ki Lehistan dalma orta A vrupanm mu-
. kadderatı ha!•kında yakın al~ka gös • 

termlşUr. Bek, iki ay evvel. Lehistan 
meclisi huzurunda söylediği bir nu
tukta Lehlstanın orta Avrupa siyase-

tini lnh ederken. 935 senels ikinci kl. 
nununda Laval ile Musolinl ara!ında. 
ki göril§tnedc yapılan anla~anm ay

nı olduğunu söylemiştir. Malftmdnr ki, 
bıı rıntaema. Avusturya !stiklAlinin ko. 
runm:ısının ~u devletler arasında bir 
elbirlfğinc istinat ettiriyordu: Avus -

turyanın lsviçreden gayri komşularını 

teşkil eden devletler, yani Almanya, 1-
talya, Yugoslavya, Çekoslovakya ile 

Macaristan ve A vu3turyanın komşusu 
olmıyan Fransa, Leh!stan ve Roman . 

ya, Almanyanın Avusturya me!eleelnJ 

artık cermenllğt aldkadar eden dahili 
bit mesele addettiğini dünyaya bildir. 

dlft bir sırada Bek'in Musolinl - La. 
val anln~mMmı hat1rlama!ı, akabinde 

Romayı ziya.ret etmesi ve ttalyada bu 
derece samimi bir kabul görmesi her· 
halde manidardır. 

A.Ş.Emıer 

Hntırnlnrını 11nı11tın 

{:g\'l\18 ~OBOl>I 
F.nll'lllrrn' Sı•rvisirı en mrşhuı c·a~uı;lıınndan 

TF.FRfKA 

t\O: SR 
fngiFz fl 'osu mıızut sıkıntısı çekmeğe 

oaşludığı l~ln harp genıUerlnin sUratlerlnl 
lr.dirmek zarurtıtl hasıl olmuştu 

lnıili.z Baıveki;i Ue ve alakadar di
ier nazırlarla ıörüıtüktea aonra ıu 

kanalte vardım: Avrupa aularma, A
m:rJcadıan d~nizalb cemileriyle müca· 
de!eye elveriıli ne lcdar harp gemiıi 
nraa sönderllmesi elzemd:Z.. Geçir
mdıte olduiumua levrenin ltiW d~•· 
letAıri için harbin • tehlikeli devnti 
oJd-..ıiuna kaniim.. Avrupa ıı.ılanna 

ıönd:rileeek otuz, hatta cCha fazla, 
Amer:lun torpi;loau, vaziyeti sür'atle 
defiıt:re~ilir .• 

Koybcdilccek vakit yoktur.,, 
imza: Pııge 

Bu iki vesik!, bahsettiğim sıralartla 
deniz hakiınlyetinin hakikatte kimde 
olduğunu göstermese kAfidir. Dedi· 
ğ.:.:n gibi Alır.anlar harbi k:canma\c Ü· 

zere bulunuyorlardı. O ~dar ki Avru· 
pada Amerika gemilerinin baş amirali 
Sima, vaziyetin aleyhte inkiJafmdan 
te?A~la.n.ı:ak bir kaç giln sonra Va
§ingtona JU telgrafı gönderr.'li1tı : 

"Diitmanın d~nizalb harbiyle buıu
le gelen va:ı.:yet i>Uim için ıadece teh· 
tikeli olm: kla lcalınıyank •alüm bir 
Mlhaya cirmittir. Dütman a•> eıine .. 
riımek üzeredir. Ei::r Amerikan bahri
ye kuvvetleri Wi ıniktatta cöaderile • 
,.,. nziyet ıslah edİhnale JtiW de•· 
letlerin:n hali feci:!ir. Kısacası, kanaa. 
timee, haa•bi kaybetmek üzere bulu-
nuyoruz.,, 

lmzo.: Sima 

Daha fe:H var: Alman denizaltı ge· 
milcri ııahnnç ıemileri tercihan batır
dıktan fçln İngiliz amirallık daireal 
harp gemi•ertne mazut tedarik etmekte 
bi~e mUtkülAt çekmeğe ba1l:mıştı. A
miral Simnı 29 hazfranda Vaıingtona 

çektiği telgraftı 1öyle d:yordu: 
9\VJ1;1l i'Uli"kttıifi i}1fcistertıı· 

tinden kati ihtiyaç hal'ıın ~üıteana 
olmek üzere. harp gemilerinin ıür'at• 
1mni bette ilci niibetint!e indirmeleri 
emr:dilm' ~tir.n 

Ve ilAve ediyordu: 

"Bu demtktir ki AlmMya harbi ka
zanıyor.,. 

Fakat Almanya harbi kazanamadı. 
Atman denizaltı gerrı:'erinin hakkın· 

dan her ne bahasına oluna olsun gel· 
mek lbımdı. İngiliz bahriye erk,imhar
biyesi iıe koyulldu ve "Tuzak gemi,, de
nilen icadı ortaya koydu, 

••Tuzak gemi,, mildafaasız herhangi 
bir tkaret gcmiılnd::n frc-k~ız gen:,ler• 
di. Fnkat hakikztte gerni silihh olduğu 
için kendisini kolaylıkta mUdafaa ede· 
biliyor ve ıdeniu.ltı gemisini batıratili
yordu. 

Alman !donanma kumandanlıfınrn 

torpil stokunu IUzumsuz yere h:ı:ca

mam?k için ticaret gemilerini tcr:ihen 
top ateşile batırmak emrini vermesi 
işimize çok yaradı. 

Ticaret gemilerinin güzergahına bu 
tuıak ıcmilerinden gönderilci ve böy
lece az zamanda birçok Alm:a denizat- ! 
tı gemisi bJttrıldı. t~in içyüzünü Alır.an 1 

erkaruharbiyesi an'ayıncaya kadar epey 
vakit geçti. Mesele, denizaltı gemi~e- 1 
rindcn birinin n:ı:ılsa tuzak gerri taar
ru:z:undnn 'J\urtutup üaüne ıdönmesi üze· 
rine arlla§ılabildi. 

Kayser ın C9Susu 
Bu anlattığım dadiıelerin cereyanı 

sırasında Entelicenı Servis ajanlannın 
en iyileri cephe gerilerinde, bazı bita-

Tonton amca 
Brüksel 
memuru 

ral memleketlerde ve Almanyada nn
feye ıöndeıilmiş olduklan için Londrı 

merkezi emrinde Ye 'bizzat lncUterele 

çalııtınlacak pek az memur kalmıı bu· 
lunuyordu. Halbuki tn,ilterede bua li
manlarda takip ettirilmesi !mumlu mU. 

him mcacleler ortaya çıkmııtı. Bu se
beple meharetleri tecrübe edilmit yirmi 
kadar memuru, bu arada beni Londra-

ya çağırd.lar. Benim diğer arkadaılar
dza farkım, gazeteci ile.en harp dolayı. 

sile Entelicens Servis hizmetine gönül

lü obrak gin;ıiş olmamdı. Gönilllil vldu 

ğum cihetle ben harekatımda daha zi

yade l!tiklll sahibi bulunuyordum. 

Londraya vann:a, ailemle iyi müna

ıebetleıi bulun~a amiral Lord Fi~er ile 

görüştüm, Ondan aldığım malumat sa
yesinde §U kanaati edirdim: Denizaltı 

harbi yüzünden fngfiterenin vaziyeti 

ümitsiz değilse bile vahim bir tekle 

girmişti. Denizaltı ge~lerile ail!hla 

mücadele iti devam ederken memleket 

d,.:ıilindc ticaret cemllerinin hareket 

ve muvasalat tarihleri hakkında dütma 

na mal6mat veren bir ıebe~e ile tde mü· 
cadele lbrmdı. Kanaatimce bu tebeke-

nin merkezi Londrada delilPl:mut. 

StonhM•z ve Devonpor gibi mühim 
bahri üslerimizde bulunuyordu. 

Bu noktai nazarıma Amirlerim de it· 

tirak edince, ticaret gemisi tayfası kılı· 

ğ·na girerek hemen o gün Plimuta ha
reket ettı:m. 

( Df':f1<lm t 1 ııar) 

Mısrr Krah 
Hainler tarafından 

istismar mı 
t-dlılyormuş 

Nııhas PHşa Krala bir lalep 
Hslr8i verdi 

Kahire 15 (A.A.) - Vefd umumi 
heyeti toplntııı ıonunda krala bir ta· 
lep Ji:tesi verilmittir. 

Nahas pa;a parti divanı a.11site sara
ya gitmek iıtemiılerdir. Bu ı.alep liate· 
sini b:ıjkitibe vermittlr. 

Talepte hUkQmetin ıeçimde tardgir
lik y:ı~tıfl blMlriJerek dünya ahvalinin 

nazik anında bunun memlekette vahim 
anarıilcre eebep olacağı ve ~ralın ha

inler taraf n:hın l::tiımar edildiği bildi

rilerek bu hale lir nihayet verilmesi ia
tenilmektedlr. 

Al•ıh .ı bir ÖJilm 
Meın:eketimizin ta-,. 
nmnuş i§ adamla-
nndan, Türkiye 1-
mar Bankası mec. 
Ji!i idare reisi ve 
Hathas inşaat ~ir. 
keti mileStıisf mUte. 
ahhit Halid Tabir 
Arda mUptell ol· 
duğu rahatsızlık

tan kurtulamıya -
Halid Tah!r Arda rak Bu aab&h ve. 
vat etmi§tir. 

Cenazesi yarm saat 10 da Kadıköy 
MUhUrdar, Rlıniye ookak numara 21 
deki evinden kaldırılarak UskUdar L 

raba vapuru ile Kabatap geçi!eoek ve 
Ayaspa§a tarfüiyle Ni~ntaşındakl 

Teşvikiye camiinde namus kılınarak 

Zincirllkuyudaki asrı meurhfa defne. 
dilecektir. 
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Hicrt: 1357 - Muharrem 14 

IJD ..... D ...,_ .,,_..... ... 

6.11 11.17 ----,.. -- "" hıt... "..... .... ~ 4,51\ 12.24 J:;,43 13.14 lt.41 .... 
&.üaunuu reıe9011ıar ...... --~ 

.............. .... llQ•t•• .... ..... ---
......... rı ...... iti•• ~ ,. 

,,........, llaluTlı~ • ..,.z..ıı. Tra.._ -·.:::s: 
..,...... .... dilli. a-1u11, Kartal. ....... 
..._ ....... K-et tcl• ı Teıaroo __.... 
.. ,,. .......... lllf>dlr • 

• ...,. .. ..., ... ı mn ..... . . . . -~ 
"'' .... ,.. .......... ıı .... ...._ .-....... ..... -.......................... -.--

... ~•ııoa. 
a.tıtraı ..,....., 
~· 44901 .......... ..,., ... ..,.......... -..,...., ••ta ._,...._., MAi ,.,.,. ... _ .... , ... , . .,. ........... .. _.. . ..... 
htanııet• IUTI aaııt1rtrı IO'fVO ..,...., -

Takat oto"'obllt ıatemell ~ 
..,. ..... -...tı 4... .... cıa.tll ..... ........... 4, 

Deni• "ouan 
r.ıer ... 
toıa,.bal ...... ırttttı 12'140 ........ , .- ~ 
Madaı"•t•ı Pazar, aaıı. Pc..-ııo. C..~ ....-::;; 

taaı 8 30 da Tupnane rıbtımındao ...... 
aantı11a•aı Salı we t..'llma .ıını.t .... • • 

ll&lle rtll\,llllnd&O ıtalltar •e bklNııl. .. ..... 
1arlcfh· ı•lt' r 11'1t rtn• ılrt\IHtııtıı lil"'lr'lllllını~ .. .. 

Akdeniz pottaaı: Yana uı.la 
10 da hareket edecek olaa vapur: 
nakkale, lzm:r. Kuş~adau. BodrutD..., 
dos, Dalyan. Fethiye. Kalkan.=~ 
nike, Antalva Alaiye. Menin. 
Pavas •• ve İskenderun• ddeeektir• IJj 

Karadeni.ı postası: Yarın uat 16 
kalkacak olan vapur; İnebolu. -; 
Samsun, Ezine Patsa, Ordu. Tra 
ve Rizeye uğradıktan ıonra H~ 
decektir. 

MG"eka-~ 
Yüksek mllhCT1diı mektelll 

için 1 ı 3 takım elbise açık .a.;, 
konu1mustur. Beher taknn bedel ılf"!" ' 
lira, ilk teminat 187 liradır. B~ 
}'annki per,embe ~üniJ aut 14.S!_.., 
G\imü,suvun.1ald mekteıt bina• -~ 
!inde aatm alma komisyonaada .,.....- . 
caktır. 
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.... _ ..... ,&.il "• ............... ~~-
'"'".. '8 41 Adıpuan. 

9u t..-rdoe .... ı e 49 llartUt ... ~ 
ıeııtı pa&llltMI. carıaınıı. •• eu- __. 
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Toplanttl•• 
• Enver Ziya, Korat bucBa 

da EminönU halkevi binamda 
zamanlar tarihine dair., ..,,soJll 
konferans verecektir. 

• Çocuk Esirgeme kunııma 
1.:umartcsi ıtünü akşamı, TotatliY• 
tonlarında verilecektir • 
G•c•n sen• •U on ... • 

• Romanya Harlciye ftUlft 
ko buıtiln 1ehrimize ,eldi. 

• Kumbaracı yokuşunda bir 
kementle boğdular. . ... "" ..•. 

Tıirk: hlikl~I fecfoileri. Sara1: 
sin laulını.lr>l"k: ı.orel Hnrdi P:İ<a'l"llı••dı• 
ve llç ahbab çavuşlar 
Sümer Snıiliden ~elen. ~ ... 
mak hakkımdır. Aart Pu~ 
Sen mi öldürdün. $ık: lJnç kO 
kız:ıl izdinç, Sark, 20 Milyon~ 
ve Tren konanları. Sancak: I""">"": 
met (tUrkçe) ve Batakhane 
l{urtuluş: Gönlüm seni istiyor ce 
balar yatarken. 
IS1 tl\'IWI. • .... 

Fernh: lll\r1 film blrtteıt: t - ,.ı
llte'i ITllrkçe) 2 - Gündlb ınııall 
kurt 3 - ('lnnyl't \'olu ve kDllftr fllrll 
A~ak: Uç aillhşorlar (ıQBÇI) 

ya habrleri ve Mlld )fava 
RF..'i/KTA.~: 
Suatpark; Leyllklar açarkea 
/\ \/JI/(())" : 
Hıleı Programını bildluoe11lıtl* 
t'SKf'OAH : 
Hıle; Lcvtlldar acuna 
SAMATYA: 

Şen: ilk ıece ve Biz de ın..-
1' ıvaı.ro••• 

r&ı•aıı"I!' 111t'M .
Mat JO.:ıo da Pll>AllA 

Dram J P-c'! 
Yazan: 

Pandell Horn P~ 
Wll ... 

l>Al.GA 
Koıııeıil 3 perde 

Yaıan: Ekrem Reısit: 
Pazar ırOnlerl 15,30 cl9 M 

TURAN TlY A·TRoetJ 
Hakkı Ruşen, Rrfkt, EvüP &abli 
Matmazel Miçe • Pinçef _..,._.~ 
lıtirak~e KASIRGA komedi 

1-:Rl'lltİHl ' I S~lll ft-:h il~• 
Bu ıtt.:e (Uskfidar· 

Hale) ıinemaaında 
(Unutulan adam) 3 
perde 3 tablo, Puartesi 
(Kadıköv SUreyYa)da 
b0,'1k l\lftfe! (Ak
tar Da) ..... 
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!Ca'lata cLaii' 
Metun .tece'*Ssüs 
1 TALYAN §airl d'Annunzio da-

8ô . ha yeni öldü, kadim tabir ile 

a~lıyeJim, henüz toprağı kurumadı, Portakal Akay ve Denizyollarında Esk·ıc·ııere CUMHURiYET' de ka: onun hayatından, aşklarından, M 1 • 
eun raman1ık1arınc1an, §USundan. bu. ·h t emur ara geri .k ·ıd· Büyük devletlerin 
11a.,~atıbahseden birkitabçıkmış.Adı 1 raca ımız verı·ıecek vesı a veri 1 elinde Oyuncak 
~ b ?:'briele d' Annwızio inoonnu", ya. T 1 k 11 l B 1 k 1 d bet 1Iınme<1ik Gabrieıe d'Annunzio; eı- ren e na ya un ar m en eşya olan küçük 
b de dedikodu1ar1a doludur. Hem de JmkAnları parala.r aldıklarını teshil devletler 
L~u §airin yakın adamlarından biri l 1 d k 
'<ltibi . , araş ırı ıyor 'Wuamele bucrUnlerde e ee~ ler AVUSTURYANIN varlığını ve is· 
'l>ı• Yazmış. .. Hiç şüphesiz kapıo ka- fit tiklalini mal.veden Almumya ...... 

-v kapıl h 1 h 1 k k Portakal ihracatçılarımız, merkezi Emniyet müdürlüğü son zamanlarda _. 
b. • ıp, arı an o unaca tır. t 8m8m1ao8 ca k dır? Yunus Nadiye göre, ODU asıl mah-
uenıın k'tab k • h Avrupa memleketleri ve Almanyaya ıı.ehrınıı' "zde adetl~rı' r.ok artnu,. olan ea d tinı o ı ı o umaga iç niye- s -.. :. s - ve enkt, bu küçük cumhuriyetin hi· 

lllıJ Yok. Öyle bir insanın hususi haya. gelecek ihraç mevsininde genit Devlet deniz idarelerinde çalııan kicilerin bir inzibat altına almmaıınu misi geçinen büyiü dcvletler.::lir ve A-
dıı .. SOkak ortasına dökUveren yazılar. mikyasta ihracat yapılabilmesi için memurlar içinde, devlet hizmetinde~i lüzumlu görmÜ! ve bunları tamamen vusturya bu büyük devletlere bel bağ-
'"" ho ı l Nafia Vekaletine müracaat ederek ba- memuriyetleri on bet seneyi tecavüz lam:ıkla hata iılemiştir. Baımuharrir 

ı.._ ş anmam. Gerçi ta.lyan şairi tesbit ederek ellerine birer vesika ver- ıöylo diyor: 
"'llıen he d k'k .. 1 Aı d zı temennilerde bulunmuılardrr. lhra- edenlerin tekaüdiye zldatı olarak ver-
8tııı . r a ı asmı cum e cuem uy. miştir. Aynca eskicilerin ikişer fotoğ- "Büyük devletler kocamın Avustur-
"oıllındıye yaşamıştır. Kim bilir? belki catçılur ~i senedcnberi mühim miktar- dikleri yüzde beıterin kendilerine ia- ya imparatorluğunu altı buruk milyon 

ıı d ih 1 Al d • k 1 tı rafları ve parmak izleri de ~.ıınmıştır. "' 
L llnden sonra böyle bir kitab çı • a rz•:at yapı an manyaya porta- esı arar aJmıJ r. nüfuslu Wçük bir memleket haline iı•.:a 
ıta-.... k 11 d k eli 1 Ç" k'' bu d 1 k 1 Her eski;inin herhangi bir "ey alırken t ikt b k'' iik tek . ın~IIlasını katibine kendisi tenbih et. a arımızı vapurla gön erme te r er. un u, n an evve çı mıJ o an :ır e t en sonra u uç mem etın 
~tir B - · h t h H:ı:buk.: vapurla portakalların ntıtt deniz idareleri me~ur1:mnm t.:.:.ıüt - bunu kimden aldıkl.zırmın urih adresle iktisa.den kendi kendine yaşaması im· 
~at · una ragmen, yanı usus a- :ır kanı kalmamıştı. Milletler cemiyetile 
di ını seyretmeğe el alemi bizzat ken. merkezlerine gitmesi ancak 25-30 gün- tükleri hak~0nı:laki kanun, bu gibi m~ alınması §art koşulmuştur. Es~iciler ı.özde hAmi bllyük devletlerin ona her 
l'i 8iııln davet ettiğini bildiğim halde, de kabil olmaktadır. Bu sebeple gerek murlann askeri ve mülkt tekaüt kanu §Üpheli e§yayı l'llmayacaklar ve polisi türlil yardımlan para etmedi. işte iş o-
b~e ona bakmağı istemem. Bir şairin, mücı3et bakımından gerekse mallann nu ~üküınlerine göre tekaütlüklerini haberdar edeceklerldir. lacağma vardı. 

bi~ı ~n_atkann, bir alimin ha'-·atmdan dayanamaması doltıyısile zarar edil. kabul etmektedir. Ş h · · d k" ı..: il l ü Avusturyada Almanyaya iltihakı is· 
-...ııtı .. J me,,tedir. e rımız e 1 es..,.c er esas 1 ç temiyenler. kendi istiklallerine bağlı 
ı.~ · ogrenebileceğimiz, tecessüse hak- "I Bu vaa:yet üzerine fabrikja ve ha- nevie ayrılmaktadır. Bunlardan birinci kalmağı iltizam edenler yok mudur? 
~ıı olan k 'd" th 1 N f' v kAJ • vuzlar idm-esi, memurlanna müterakim ~ şey anca onun eserı ır. racatçr arımız, a ıa e cı etın- kısım para mukabilinde eski almakt<>- Tümen tümen. Eğer, pilebiEti Başve· 
.._

11 
abramanlarm, büyük adamların den, portakallanmızın -imendiferle ih- paralarını iade etmi§tir. Deniz yolları kit Suşnig yap.abilmis olsaydı Avustur-

"V k h s- Aı..~ "d 1 · d dır. Diğer bir nevi eskiciler de son za- d . A !l:ı. ~ alini bilmemiz, onları gözleri. racı i~in imkan h:ızırlanması ve §İmen- ve "'rAY ı are en e bu paralan memur }alılann vüz e 80 i ıstiklal lehinde rey 
,,,. lı onUne entari ve terlikle getirebil- lanna iade etmek üzere deniz yolları mantarda §ehrimizde çoğalmı§trr. Bun- verecekti. Şimdi onu Hitler yaptıracak 
oqe,.,.,

1 
k d.:ferin geçeceği memleketlerin hatla- ve yüzde ujz iltihaka rey verilecek • 

.. , ~ endı'len'nı· bizlere daha ~ok umumi heyetinden bir karar almak is- lar eski ettyaya masa, sigarıa iskemlesı·, ' l'ak ' • "' ntrla kolrqlıklar gösterilmesinin temi- :r Hele vermesinler. görürler günlerini 
~laşt,rrır, bize daha çok sevdirirmiş!. nini rica etmektedirler. tcm:§lerdir. Fakat, Dcnizbank teıek- sandalye g~bi eşya verme~tedirler. , sonra. Bunlar sadece herhan~ bir mali 

~eôz, İnsan oğlu büyüklükten, kah. kül ettı1çten bu hu&ustaki formalitele- Bu mübaı:!ele ttekli pek kArlı olmalı ut icin kutlanılan vasıtalardan ibaret· 
l Portakallarımız için Balk::ın demir • ~ ' s· · b la O :ı • h.ı ıktan bu derece uzak mıdır ki rin bu idarece yapılması muvafık gö- . tir. ız netıceve a n. net • .:c §tm· 

~ nıı büyüklüklerini, yani güzel ve yollannda tezilat yapılması imkanı rülmüJtür. Şimdi denizyolları ve Akay ki bunlar para ile ahı veriıi kııbul et- diden meydanda4ır, ve o kuvvetin mah 
thrarn mevcut bulunm<l!ctadır. Fa~at Yugoslav memektedirler, Uçüncü kısım yalnız .. ;. &ulüdür. 

'ııı .anca hareketlerini öğrenip bu. memurlarının paralarmı iade etmek :ır- M. Hitlcr diyor ki: Şuşn~ bana le 
'irı~Yetını bilmediği i.Il8anları sevme- hududundan sonra olan krsnn çok ba- için Denizbank müdüriyetinden mucip ıe toplayanlardır. Bunlar ya para ile hanet etti de onun için harekete ~ç: 
~ onıan yine kendine yakm bula.. halıya mal olmaktadır. Bilhassa Çek alınacaktır. Müdür Yusuf Ziya, Anka- veya çocuk balonları vererek §iteleri tim. Acaba Şuşni~e kim ihanet etti? 

nı" ve Macar demiryollan ücretlerinin yilk r<l:ian 'döndükten sonra bu hususta ha- <)lmaktadırlar. Avusturvayı dünya tarihinaen silecek 
~.._Zat~n bUyUk adanılan sevmek ne sektiği portakalı v~ur navlunlama zırlanan kararname kendisine imzalat- surette aleme maskara yapanlar ki~ ~ili k ötedenberi eski toplamak hususunda ]erdir? ... 
~tUe ~ir? Onlara muhabbetten çok nazaran dört misli daha bahalrya mal tmlarak memurlara paralan verilecek- mllhim bir rolleri olan leblebic.~ter ise Hayır, Şuşni~ Hitlere ibanet etmedi, 
ha ~ ir his beslememiz llzrmdır: etmektedir. Eğer Çek ve Macar hatla- tir. o hazırlavrverdi~i vesile ile ona iyilik 
be Ylatıhk. Eflatun'u, Şekspir'i veya nnda d~ tenzitıit yapılması imHnı ha- Diğer taraft2-l yeni teıek~ill eden ayrı bir smıf tela'Jski edilmektedir. Bun etti. Fakat muhakkak olarak Avustur-
~la Papen'i severim demcğe ne hak. stl olun!a 0 talddirde biraz bahalı da Denizbank tekaüt .andığı idare mec- !ardan sermayesi kırk kuruı olan ild yaya ihanet edenler vardır. Ve bunla-
<ılll'ı "ardır? Onlara hayranım; hayran olsa bu yoldan istifade edilecektir. lisi toplanarak sandığın idaresi ve ıer- kilo leblebi ile sabahleyin yola çıkıp :r:drna bUyUk devletler ıtlak olu·. 
ıtır.anı için de eserlerini bilmek kati- mayesi hakkında bazı karMlar almı~tır akşam ilet heybe dolusu kurşun boru, ı: Avusturyayı ı>arcalayarak onu 
ba. ne giyip ne yediklerini bilmeme vu·· ksak Tı·caret Bu arada yaıı ve maluliyeti dolayısile pirinç musluk, çinko oluk ile dönenler iktisac'tn vaşıyamaz vaziyete sokan U-
ır .. ~,.e, t Yoktur. BltU..bl o -... .. teri ·-"cu.ı- ~ r· · k mumi Harbin sözde aat:o devletleri. "'"'~ ~ vu U1:0 tas ıye edılece memurların listeleri ço~tur. " . . • 
l'en t'tnek için neler yaptJklamu öf- M ekte b ,. hazırlanmakt•Hır. 2: Bu büyük devletlenn değışmıt 
/:~ek isterim, onlan bilmek sevgimi Çoluk çocuğu hmnzlığa ve ~-fırip- şekillerini temsil oden Milletler cemiye 

~a ~ ~-.ı.nl:];unt ~bnr. UOflol~ Ankaraya Adliye Ve ir k~rl ğa':tc§vik' itibarn~ bu §ekil titaret ti. 3: Tahsisan Fran~a. ftqlya ve fn. 
lrıe~n ın, dint ltikadJan Yllzlllıden zararlı görülmektedir. ~tere ki Avusturyayı sanki Sdeta ht· 
~11ın1eketincıes1kmtryadnştıpt.ecrUbe- nakledllmlyor Yeni haplshaneler mavesı aıtrna almıştır . ., 
~~e dP.vam edebilmek için gurbeti Bundan bir müddet evvel, yukjsek hktl l Jsllnye doklarının Cumhuriyet beımuharriri, su netice-
4,..,_ aldığını öğTCndiğim gün ona acr. ticaret ve iktısat mektebinin Ankaraya ve ma m ar t f. 1 1 1 ye vararak yaztSrftl bitiriyor: Küçük ve 

"'Q k dl , b •. k d b as 1 ye ş er orbı memletc~tlcr sadece kendi ku.-
4,..,_ • en s nl rahatsız edenlere kız. nrutli hakkında bir rivayet ortaya çık- 8n 10 8 eyaoatta t -etlen"- -~-.--tı•_lı"rtcr. Bu ıuretle '"1: fak t din! itik dl h stinye dok şirketi hissedarları kilin • ··-- '... .... ......... 0 

af b a a an onun UStl• mıştı. Bu rivayet üzerine yapılan temas bU 1 U Od U hııncet ettikleri ta'cdir~e, dünyanın 
'ta:Yatı değil, umu.mi hayatıdır. Mu. tar mektebin Ankaraya nakledilmiyece- toplanarak tasfiye kararı vermişler ve i~lerini büvük devl•tler değil, küçül( 
'rt, alarmı öğrenmek, hayranlığımı ğini, biHlkis fazla ihtiyaç kar§ısında iyi mahkQmlar mlimklln o1duğu tasfiye işlerile meşgul olmak üzere bir devletler düzeltebilirler. 

llrtnazdı. Ankarada ayn bir ticaret mekebi ku- kadar bir araya toplanacı1k de heyet se~mi_şlerdir. TAN' da 
ha ~n oğlunun belki en güzel hissi rulmasınm mutasavver oldug·u~u gös- Ankara 15 (Hususi) - Adliye Ve- T~,ıantıda ıı.irket idare heyetin~n T k b . d k 1 4,.~nhktır; çUnkU o fikrinin doğur- kT ş ·• s :ı :ıc e aşına aya 
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b termiştir. ı ı i.uı:rü araçoğlu bugün öğleden muamctat r<ıporu tetkik ve tasvip edil 
' lr histir. Sevgiyi, aşkı izah e. sonra Ankara Cezaevini gezmiı ve tet mic:.tir. MALUM bir hikaye ... Fakat, Ahmet 
:ıo.. 1eı. hayranlığını 17.ah edebilir. Hay. :ır Emin Yalman tam srrasmda kul· 
~~lıılt"' onu kendi kendisini aşmaga· , in- Dost devlet şefinin kiklerde bulunzırak bazı direktifler ver- tstinye doklarının tesellüm muameel- lanmıt- Hatırlatalım: Yeniçerinin biri 
""il miştir. sokakta aclam döğüyormuı. Dayağı ~ 
..... ga yent bir -y kazandırmaga· Doa u m y ı I d" 11 um il si ikma1 edilrr.iş bulunduğu ir.:ıt, umu- d ~ u '"'7Vk "ır" ,... U Eski hapishanelerin ıslahı iç.:ıt ha- ;J; yen a amcag""' canının acıı e vnver 
11.ııt eder. Fakat on dokuzuncu asır lran ııenE ral it onsolos- zulıklara ldevam edilmektedir. Her se- mi heyetçe seçilen tasfiye memurları tayı baaıyormu,: "imdat, Müslüman 
\ltı Ologtarmm da yardımı ile fikre, h 1 d yalnız hü'Jsilmete satılmı§ otan tesisa- yok mu?,. Bu feryadı duyanlardan biri,, 
~: ~tihtafla bakılmağa başlanalı. ane.s r. e merashnle ne memle~etin muhtelif yerlerinde ye- penceresini açarak cevap veırmiv 

•ı tıı._._ kuttu·an:lı · .. h 'sh 1 · ,..,.,, tın taksitleri ve ttirket idaresine mu"te- Var ........... 1--g·a rı'-----ı ~I -..cm, akim mevlftdu olan hay - • • nı ve asrı apı ane er mpıına ~ır- :ır - __. _._ ~ ı:uumu; 
Ik hl••' d 1 • b lad B İran Şahinşahı majeste Pehlevinin do- lacaktrr. allik diğer umurun tasfiye işleri ile Tan başmuharriri diyor ki: 

)lı~ ~ e aza maga aş L U. 0 Buaün de her yerden feryatlar 'dÜ-
ı._, ldaml h ı · ğum :'lldönümü müntıSebetile ..,.un.. Bu arad"' Nazilr ve Ber ama h • meşgul olz.:aktır. h vı ara ayran o acagnnı7.a on. " .., 1 g apıs· yutuyor:: "Müşterek emniyete. millet· 
""1c kendimiz gibi görmek, onlan .!W. İran general konsoloshanesinde bir hanelerinin inpsı bitm~§. Çorum ve terin mukadderatına bikim olması esa· 
'~ ietlyonız. Onlarla laubali olmak resmi kabul yaptlmıttır. diğer birkaç yerin hapishane in§aatJ da bir ıeneye mahkum olanlar kalacak. sına, şiddetin milli siyasetlerin bir !-
ha,.,.~Undı:ıyız. Bunun için de hususi Kabul resminde vilayet erk5.ru, kon- ihale edilmittir. tyi ahlak sahibi ve diğer mahlı;umlaıı Edirne, Umralı ve Jeti dlve kullanılması prensipine tarar-
~-"e&tlıı- k ed' Ek · soloslar, gazeteciler ve dig·er zevat ha- r d · t ii · ahk~ ı z ~ k tar vok mu?., "'tı - •ul mera ıyoruz. senya e ın en 1f ge en m aaıt m um ar onguıı;.ıa hapishanelerinde toplana - Hemen her memleketten sesler ak-
'llıı~llerfni kilçUltmek fçin... KüçUl. zır bulunmuşlardır ve bUyük bir dost- milmkün mertebe b~r araya toplanacak caklardır. ıedivor: 
~:-de bizden farktan katmasm ve luk ve samimiyet havası içinde vakit tır. Kadın mahkumların da devlet fabri- - Var, ama sokağa çikamaz. 
tı.. ·trldimizi aşmak hevesinden kur· geçirttiılerdir. Tasavvura go"re, lstanbulda agır" k 1 d al Her millet, kendi başının derdine -..ıaı a arın a ç ııtınlmasr takrırrür etmi"' ~ 11r1 Ded'kod iht' t .. te bu Bu ak,}Zl!D konsoloshane:ie mükellef h :ı düşmUştür. Yarının müşterek tehlike· 
~it "· 1 u ıyacı MJ apse mahldlm mahpus bırakılmaya- ve bu husustaki her türlü hazırlıklar terine karşı elbirliği ile kar~ı koymak 
r.~<otten doğuyor. Narvllah AT AÇ bie ziyalet •erilecektı.. caktu. latan bul da yalnız mcvkullada Umul edilmiıfü. istidat ve imkSnlan ortadan kalknuş •i· · 

1~ .......... i, .. n·artı -... --.-~ ... ıç'"'}-~ .. ~ ... a-~---~ ... a-. t-o-p ... ıa_n_a--c ... ak-o-~ ... an--~-uyü .... -k-= ıı 1J~ ~· .. ı~ 1 1 I -~ f _ ·1 ~.:.fnf~=·~~:şti~~i:M~~'. ~~(~;;~~l~fr;~~~1İ~~fi~ 
n r C nayelf n i zıraat kongres:nin toplantı tariht kati ,~~J dür bu ayın 25 şinde memleketimize koruyamaz. Bir ta;n.fta bir silah patla· 

d6 ı olarak bu~n belli olacaktn. dnmü, olacaktır. S<ı en ziyade cek"nenlerin bile biribirl· 
~ O 0 m y J f J d I r f • Balkan antantı ekonomik konsevi • Gilmrilk komisvonculan imtihanı nin ardından harbe sürüklenmesi ihti-
llgiln •eh' ti 'kte b. "blif I ! nisan içinde ve Yddız sarayında topla- remininde kurulacak ortamektep için dün vaprlmıc:.trr lmtt'hana . .. mali var .... 

Y 1 1 ır 1 8 : nacaktır. Antantrn matbuat kcnsevi de bir arsa bulunmuştur. k' • · vrakı · kal gıren yuz "Avusturya işi çoktanberi ~örüniir 
" yapıhyor •:: ayni ay içinde toptan,...... bulunaca'- • K b" .. k b • d s · ı~nın e ve ete gönderilmişt!r. bı'r kaza manzarasını cr_o"steriyordu. Bin 
(1 ··-.,, ~ am ıyo mura a e mti ürü alıh Taksimde yeraltmda yaptınlacak ,. 

~ ı.ıtilrı t trr. Ankıı.radan şehrimize dönmüştlir. senelik bir istiklale s,,h:p bir milleti 
rltıd : stanbulun itilaf devletleri ta- • Nafia vekSleti ile temaslarda bu- • Maarif i.daresi, ortamektep ve lise- asri hal!nrn istimlak muamelesi ta· tehdit eden acık tehlikeye karşı mu· 
~- an l§galinin ve Şehzadebaımda, lunac:ak olan Elektrik şirketi murahhas· !erde teşkiline karar verilmi, olan ta- mmalanat.;aktır. inşaata başlanınca ahi- kavemet o kadar pamuk İpliği cinsin-
~UdııÇt i§le.nen cinayetin yrldönil· lan .dün akşam Ankarava hareket et- lebe kooperatiflerinin ilkmekteplere de .de karşrsmda.ki çirkin manzaralar orta- <len idi ki Almanya bunu. zahmetsizce 

\> "r. mislerdir. , temsiline karar vermiştir. dan kldmlacaktır. koparmak ve Avusturyavı ilhak etmek 
\qh.~taklannda uyurken kahpece hü· • Bağırsak ihracatçıları dün Türko· • Sultanahmetteki tshakpaşa ismile • İspirto fiytlannda yapılmış olan için istedi~i zamanı seçti ve olmu~ bit· 
~t~ tığnyarak ıehit edilen kahraman fiste bir toplantı Y"Pmtshr ve arala· anılan yan~ yeri istimlak edil~ek tenzilat dünden itibaren meriyet mev- mis vakalar serisine pervasızca bir yc-

''ıtı nnda bir ihr<:.f:at blrliği kurmağa karar ve burası bir park haline konacaktır. kiine girmiştli. nisini ilave etti. 
11ltt1ıt ctçiklerimizin hatıralan. her sene vermislerdir. • Halic şirketi heyeti umumivesi bu- • Çekoslovakya ile aramızdaki ticaret Şimdi Cekoslovakva meselesi dive 
l>til>t u. gibi buglln de anılacak ve E- • Beledive hamamlardaki fivat tari· ~n fevkalide bir toplantr yapz.t.;ak ve anlaşması mayısta bitceektir. Yeni bir bir telastır f!idiyor. Hiç süphc vok ki 
~. CIQ !Chitlikte bir ihtifal yapılacak- felerinin vilksek olduğu kanaatine var- ~irketin ~kibeti için esaslı kararlar ve- anlasma yapmak üzere bu av icinde bir meselenin bu kı~mr. Avusturya işinden 

l!ı mts ve fivatlann tenz:line imkan olup recektir. Çek heyeti Ankarava gelecektir. daha çetindir. Çekoslovakyanm epev-
ttld~fate İ§tirak edecekler içın" köp- olrn~d•F!rnm tetkikine ba~lamrştır. • Denizbank umum mildilrlük teş- • Avusturya ile hilldlmetimiz arasın- ı.:e bir ordusu var. "Fransa, Çekoslovak 

._.. ı4 • Et fivatrnr kontrole memur otan kilatr Merkez Rıhtrm hanına yerleş- daki ticaret müzakereleri yeni vaziyet yaya dokunulursa AlrT'anva beni kar-
'ttın de bir vapur llolkac::ık ve da- komisyon dijn öi!leden sonra toplan- mistir. Bu suretle Deniı:bankın İstanbul ·lizeri.,e kesilmiştir. sısında görür,. divor. Daha arkada: 
~bit tri Eyübe götürecektir. fhtifalde mrş ve bu hafta ;,.;n et fiyatlarını oldu- subesi filen teşekkül etmiş bulunmak- • Trakva umum müfettişliğinin, Rusvanın da ortalıP.a kansmasr, sonra 
~ti ~ halkcvleri, ylikıek tahsil genç- ğu ":ı.,j b1Takmıstrr. tadır. Trakya mıntakasr icin, saf Kıbrıs rrkın· bul!'Ün gösterdiği alakasrzlrğa rağmen 
--~c ... ~a birer nutuk söylenecek ve • Maarif mildlirlüğü şehrin muhtelif • Mekteplerde bundan sonra mütıa- dan, damızlrk evsafını haiz ve salgın lnırilterenin ise süriiklenmesi gibi ihti 
~~ı _ktıa.Jar · yerlerinde insa ed:lecek olan ilk ve or- mere, imtihan arasma ~eldiği icin ma- hastalklardan salim olması şartile, 9 1 malter de eksik savrlmaz. 
~.ta mekteP.ler geçit resmt ta okullar icin arsahınn terr:kine de- vrsta deiil nisan ayı içinde verilecek tane merken avı?Jn Fetirtmesi için kon 1 Demek ki Cekoslovakvadaki dert 

vam etmektedir. Şimdiki halde Şeb- tir. tenjaıı mllsaadeai verilmittir.. · (LUt/erı aa,yfayı ~rin~) 
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Japonlar .--TC RK sinemasında yarın akşam büyük gala olarak •• 
Son glloler zarlmda 1000 den 

fazla ölii b1raktılar 
Bayanlar, Baylar, sevenler vı·c or 

sevllenler, herkes: ve Francen sReunezey P R ı M 
Devillers Çin taarruzu ilerliyor 

Hankeo 15 (A.A.) - Çin resmi teb
li~ bildir.: yor: 

Sarı nehrin doğu tarafında Hatsin / 
şimcndiferlerinin Jt.ıpon lataları tarafın j 
dan işgal edilmiş olmasına rağmen 

Şansinin muhtelif taraflann'da muhare 
be devam etmektedir. Japonyalılar son 
gün zzrimda Tayuan cenubi earbisin
de binden fazla ölll bırakmı§lardır. 

AŞ 
Pa.ri:; Üniversitesinde •.. Büyük bir aşk 

iÇiN YAŞIYO 
romanı - Genç bir asistanın ve bi.iyük bir doktorun beyecanb hayatı... Terkedilen aev~ili - Kııkançhk • Gen~ 

Meraklr - Neşeli - Nefis bir Fransızca ~aheıer -

r 

Düıı Nankin üzerinde uçan Çin tay
yareleri aponlann karargfilılanm bom
b:ırdıman ederelç 10 kOOar tayyare tah
rip etmi§lerdir~ 

Bir kliğer tayyare filosu bir japon 
askeri trenini ateı altına alımı ve ehem 
miyctli urette hasara acbcbiyct vemıi§ 
tir. 

Suiyacgdaki Çin kxtc:ıatı doğu istika
metinde taarruzlanna devam ederek 
ehemmiyetli bir ticaret merkezi olan 
Pactuaya hissolunur derecede yaklat
mı§lard.ır. 

Çin taarruzu ilerliyor 
HD:ıkov ıs (A.A.) - Lunghay cep

hesinde Çinliler mukabil taarruza geç
mişlerdir. Taarruzun ehemmiyeti bak-
~a henüz sarih lir f~ edinmek 

imka~xz olmakla beraber, Çin kuvvet
lerini\! birkaç noktadan ve bilhassa 

1frungkuan'dan San nehri geçtikleri ve 
1 
§imale doğru ilerliyerek japon mevzı1r.

ı riıU baalnn yaptıktan sabit olmakta-

azr. MDtebam~ Çin kuvvetleri de oŞn
c ve Honan amırlarmda büyük bir fa
aliyet göstermektedirler. 

Fransız 
hükumeti 

Beyannames\ni perşembe gO.nfi 
nevredccek 

Harp lnutilAtıoı tesri 
çareleri araştırılıyor 

Paris, 15 CA. A.) - No.zırlar ve 
ml!ztcş3.rlar yarın saat 17 de bir ka
bine meclisi akdetmek üzere başvckl
lette toplanacıı.klardır. 
Diğer cihetten öğrenildiğine göre 

per§CDlbe gllnU öğleden evvel Eliv! sa. 
ra.y:mda LebrönUn riyasetinde bir na. 
zırlar meclisi toplnnncaktır. 

Yannki kablııe toplantismda hUk1l.. 
metin kat'! beyannamesinin şekli tes
bit edilecek ve bcya.ruırune perşembe 
günkU nazırlar içtimamd& tasdik edi
lecektir. 
Çare aramyor 

Parfs, 15 (A. A.) - Saat 17 de baş. 
· nkfilet binasında milll mUdafaa nazır. 
" lan toplanarak alakadar amele teşek. 
ktillerinlıı murahhaslanyla birlikte 
hnrb imalAtmı tesri etmek çarelerini 

1 
ara,.otıracaklardil'. 

Buna bemer bir toplanb da biWıa
re mllll mUdaf a.a için çalı§an sanayi
cilerle gHrUamek üzere yapılacaktır. 

Olüm 
1 Bayan Firden Emrenin validesi 
Fuad Emren.!.n kayın valdesi Veyai ve 

LVehbl Emrenin büyük valdeai. bayan 
Esma vefat etmiıtir. 

Cenazesi, Niıanta§ında Rumeli cdd
~esindeki 37 numaralı evinden 17 mart .. 
938 tarihine rastlayan pcrıembe gUnü 
saat 12 do kaldxnlara~ ruıman TC§Viki-

ye camisinde kılınacak ve Eyllpte aile 
kabrismnına defnedilecekttr. 

Scvyet ~usyacdlaı 

18 kişini 
mından so ra 

11 kişinin yeni muhakemelerine başlanıyor 

Askeri gurupun muhakemeleri 
gizli yapılacak 

Moskova, 15 (A.. A.) -Havas: 
Troçkist ve sağcıların biten muha. 

kem.esinden sonra daha üç seri muha
keme ba.~lıyacağa benzemektedir. 

Evvelce ihtilfilci sol cenah komünist
lerden 11 kişi muhakeme edilecektir. 
Bunların arasında son muhakemelerde 
§ahit olarak dinlenen Osin.ski, Nikola
ef, Metzef vardır. 

Sonra hapishanede diğer bir takrnı 
tanınmıu eahsiyetler bulunmaktadır. 
Bunlarm arasında eski başvekil veya 
başvekil muavini ol&n Rutsutak, Me. 
ja.lank, Antipof, eski halk komiserle. 
rinden Bubnof, Krilenko, Yurenef, DL 

v; .. j:n, l{tnıki, Y&koboviç, Ştayn, Ray
senberg, Aı:~~:ı~! bulunuyor. 

Nihayet bir de askeri grup vardır 
ki, bunla.nn hafi surette muhakeme e
dilmeleri muhtemeldir. Bunların başlı
caları eski Uç milli mildafaa komi.ser 

muavini olan Mareşal Yagorof, Gene • 
ral Alkins, Amiral Orlof dur. Evvelce 
tevkif edilmiş olan general Bielef ile 
Dibe.nkonun ne olduklan belli değildir. 

Kurşuna dizildiler 
Moeko\•a, 15 (A. A.) - Bu.barin, Rı. 

kof Yagoda. ve idam& mahkfun diğer 
on beş kişi kurşuna dizilml§lerdir. 

spanya harbi 
b·tmek üzere m·? 

Baştarafı 1 incide f rilen m.alı:emeyi tesbit etmektedir. No--
vc lüzumu takdirin.de Fran.au vatanda~ taya göre bu malzeme altımp müteca 
lannı tahliye eylemek üzere Baraelo- viz tayyare ve tayyare topundan ibaret 
naya harp gemileri göndermiştir. tir. 

6 Franko tayyaresi dilştn Notada bu malzem~nin bir Alman 
Banelon ıs - Milli' mUCü.faa Bakan. 

lığı Alkanizin bir maldncli Itat
yan kolu tarafından i§gal edildiğin.~, 

hava muharebesinde altx Frınko tayya 
resi düıürülerek Alkanizdeki 50 topun 
bu suretle kurtarıldığım bildirmekte
dir. 
Frank oculann taarruzları 
ilerliyor 

Salamanka 15 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğde, Frankistlerin Alkaniz ve Ara 
gonu ihata eden bütün tepeleri. işgal et
ti'Jsleri bildirilmektedir. Diğer kollar 
Kastel de Klara, Kamizar de Lobivar, 
Gargallo ve Lamata de Losolm.oa köy 
terini işgal etmi§lerdir. ileri hareketi 
devam etmektedir. Şimdiye kadar 1500 
den fazla esir alınmrt,ır. Grenata cep 
besinde, düşmuı Motril bölgesinde 
taarru%a geçmişse de bilyük zayiatla 
pUskürtülmüştUr. 

Hava muharebesinde, 7 düşman tay 
yaresi düşürülmilştilr. 

Ne kadar arazi aldılar 
Sen jan dö Luz ıs (A.A.) - A.ragon 

cgephesinde altı gündenberi y;,ptlan 
taarruz neticeEi.nde kazanılan arazinin 
uzunluğu 100 kilometretden fazla geniı 
liği ise 60 kilometredir. 

HükQmet kıtaları hemen hiç muhare 
be etmemekte ve mühim miktarda mal 
zeme ile birçolı; esir terketmektedir. 

Alkıınizin ıeneral Yak'm krtalan tara 
fmdan alınması ve Gaapenin zaptı cum 
huriyetçiler i.çin pek vahim aevkülceY§ 
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edilmektedir. 
Hava kuvvetlerinin ıen general Veid 

isminde bir Almandır. Bu zatın mua· 

vinlelt Ncnderter ve Etennan isimle
rinde iki Atman binbaşısıdır. 

Almanya ispanyaya otuz bin 
asker gönderiyor 

Londra 16 (A.A.) - İspanya sefa 
retindcn bildirildiğine göre, İspanya 

Hariciyo nezaretine Almanyanın tapan 

yaya yeniden müdahale etmeğe hanr
landrğı haldnnlda pek .sarih malumat 
gelmiştir. 

Bu malCtmata göre, 30,000 Alınan as

keri diln Alman vapurlarile bpaııyaya 
aevkedilm.igtir. 

15 bin kişi tahliye edildi 
Saragoa 16 (A.A.) - Dün asaıat 18 

de Kaspeye girenler lejyonerlerdir. 

15 bin kişiye baliğ olan sivil ahali 

§ehirden çıkarılmı§tır. 

DlŞARDA: 

• İtalya Koraikasında 650 ton ağrr· 
lığında cephane taşıyan Hermes ia· 

mindeki Yunan vapuru Taviznamo neb 

rinin mansap cihetinde karayt oturmuı 
tur. İki İtalyan romorkörrJ gemiyi kui
tarmağa uğraşmaktadırlar. bir vaziyet ihdas etmi.§tir. 

Frankocutar bir gemi batırdılar 
ortada durdukça Avrupa rahat yüzü Barselon ıs (A.A.) -Taragon Iima 
görmiyeuktir. Bu mesele tepede asılı 

• Şimalt Filistindeki harekAtta bir 
clı.:rgunluk başlanuş ve saruldığma gö· 

bir kılıç tesirini yapacaktır. Şimdi bil· nında bulunan Stanuel ismindeki İngi 
tiln mesele şuradadır: Avrupa şimdive liz vapuru Frmkocular tarafından bom 
kadar olduğu ~ibi, kör ve zayıf bir batdrman edilmiştir. Gemi, batmı,tır. 

n Arap ihtill1'.:ilerinin büyük bir kısnu 
Suriye hududundan öbür tarafa geç 
mittir. 

menfi siyasette mi nrar edecek, yoksa Almanlnrm asilere yardımı • Papanin ve arkadaşları bugün saat 
akıl ve realitenin icaplarına uyar bir Barseton lt5 (A.A.) - fyiillt müdafaa 14 .de Leningrada gelmi§ler ve Lenin-
alyaset aramağa, prensip ve emniyet nezareti bir nota neıreklerek Almanya grad iıçileri tarafından haraı etli te:ı:a-

• SENENtN EN MUAZZAM AŞK ve SERGOZEŞT ŞAHESERi ... 

Mahkümları 
RQNALD COLMAN - MADELEINE CAROL - DUGLAS FAIRBAN1'5 

Jr. Fransızca sözlü aşk ve kahramanlık ~bide!Ji. 

• 

Yarın 
1 PEK 

akşam 
sinemasında 

. ' ' . . · .. . ~ ~ / ~ . . 

Varın akşam SARAY Sineması 
lki büyük yıldızı büyük bir filmde takdim ediyor~ 

ANNABELLA ve CONRAD V~IOT'i 
KARDİNAL de RİCHELlEU'nUn lşxkane, gaddar, dessas hayatrnı t.aS" 

'rir eden Fransızca cözfü 

KZL A 
emsalsiz filminde gör~.:ckclniz. 

Yerlerinizi evvelden aldımm:. 

HATAY 
davamız 

·p 

intihabat talimatnamesinde 
anlaşma oldu 

C. H. partisinde 
Hariciye vek lll 

izahat v~rdl 
Ankara 15 (A.A.) - C.H.P. Kamutay 

grupu bugün ıs mart 1938 Trabzon 
mebusu Hasan Sakanın reisliğinde top· . 
landı. 

Söz alan hari.:iye vekili Dr. Araa Ce
nevrede cereyan etmekte olan Hatay 
mlinkeresinin son safhası hakkında 

izahat verdi. 

Bundan aonra göçmenler hakkında 
ki müzakerenin .devamına geçildi. 

Bir~ok hatiplerin mütalealan ve 
hükCtmetin beyanatı dinlendikten sonra 
tekrar müzakere edilmek ilı:cre mese
lenin grupça teşkil edil~cek bir komis
yona tevdii kararla~tınldı. 

Bundan sonra kürsüye gelen baıve
ı-ıı Celal Bayar ve Maliye vekili Fuat 
Ağrah sayırn vergisinde yııpılacak ten-
7iJ!ta dair Büyük Millet Meclisine sevke 
dilen kanun lSyihatt hakkında beyanat · 
ta bulundular. 

Hükumetin bu beyanatı grupça mUt 
tc!ikan ve alkışlarla tasvip olundu • 
Mesele hatta nihayetine 
kadar halledilmit bu'unacak 
~nevre, 15 (A.A.) - Anadolu a

jansının husust muhabiri bildiriyor: 
İstihbaratıma göre eksperler komite

sindeki mUzalcereler bitmek üzeredir. 
intihabat talimatnamesinin bütün 
uas prensipleri üzerinde tam 
bir itilaf hasıl olmuftur. Yeni tali
matnamenin yazılmasına baıtaruld.ığı 
için komitenin hafta nihayetine kadar 
itlerini tamamen bitirmi~ olacağı tah
min edilmektedir. 

D:ı:R. 

S b Mu ·11er ~ 
r:::::ı eyya . messı de'~ 

1 
Berber salonlarını ziyaret e ıd ft 

: bütUn dünyada tanmmı§ meale if 
• . • . . de ! sınaı hır mecmuimn satışı ıle ~ 
• tigal •uret.~e kolayca munz•~ ıet· 
il milhiın bir kar temin etmektedi'efl: 
1 Tekliflerin §U adreıe gönderi: 55 n A'19. 635 a: A 1 a, Berlin ' 
H (Allemagne) .. 
::::::ın::::ı:ı:=====:ı=-=:::::ı..--

nam.ına mllşterek bir azim ve irade gös- tarafından ı:ıon za:nzınlarda as.:.Iere ve- hüratla kaqılanmışlardır . 
termeğe muvaffak olacak mt?., __ 

• iiii~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiimiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiimitmı ________ iiiiiiliiiiiiliiiliiiiiiillll-- - . . . . . . . .... 

E serleri ölmez Türk sanatkarı 

Tanbur" Cemilin çok sevilen ve çok aranaJl 
p LA I< L A R ı satışa çıkanlmıştır. Bütün P L A K satıcılanndan aravınız. ,1' 



llADERIN TAntnt TEFRfKASl: 26 Yazan :r 
A. Cim 

Vuilrnlan veren: Donanma Komodorluğu Bnşkfılibl Binbaşı thııan 

b~lhıftfiô mlY!UııaıırebeDerre yen aıçma
~aını usttanlb>uau ~şgaı nçın nasao 

bar poan yapmak uazomdo ? 
9 Nisan günU meclisin fçtima.mdan ı TalA.t bey eadarete çekilen telgrafı 

~e~. Ye.,i1köye gelerek Salt paşa ile ~eyetf um~miyeye aı:zetmiş, ve m~tte. 
Ubun bahçesinde görU~n Hareket fıkan tasvıb edil.mfştı. Meclis, ayru cel. 

otdıısu kumandanı Mahmut Şevket sede, Hareket ordu.sunun hemen !struı. 
Paşa, A!'ımet Muhtar pa~a ile İttihat bulu işgal etmesi keyfıyciinf de uzun 
\'~ l'erakkinin en faal u~·u TalAt be- uzadıya müzakereden geçirmiş, niha -
l'ın de iştirakiyle hıtanbulda dahili yet sadi:ıretten gelecek cevabın bekle
~Uhare~Iere yol ~madan nasıl bir nflmesine, birkaç glln f çinde de Ha.re-

IDll planı "yapmak mevzuu melinde ket ordusunun kendisine iyice çeki 
llttın UZadıya. konuşmu§la.r, enini bo • dür.en vermesine karnr verllmietl. 

~u. mUnnka.§adan eonra kabineyi 'Maıımut Şevket p~anm Aystaf a • 
1 tzıdi emellerine him'let edecek bir ha- nosn geldiğini haber nlnn ve orada bu. 
; koYrna~ için sadrazam Tevfik paşa· lunan donanma adamakıllı zabtı rabt 
J a ~ir telgraf !;ekmeye karar \•ermJ§- altma alınmıştı. Ayni gün Un ikindi üs. 
ez.cu. tü Mahmut Şevket p~aya kllibün bah· 
~O giln orada Tal!t bey tarafından çesinde, donanma kumandıı.nı Rüstem 
fer enıe alınan ve altı, kararı veren· pa~:ının ziyareti haber verilmi§ti. Mah-
'1lt tarafından imza edilen telgrafın mut Şevket pa• ı donannu~ kumanda-

., ti aynen euydu: nını mükrimanc k~ıladı, ona çok 
•• ~ev'lctlıl efendim 11.a..~etlerl: hilrmet gösterdi. İki kumandan Tal~t 

ccli,.,i umumii millinin muhafazai beyle Sa.it p~anın da İ§tirak ettiği bir 
~n:~ıetı e.sbabının ~ti1ı.stJli hakkında toplantı yaptılar. Burada ordu ile do. 
,~/~;ye ve ::xıptiye ne:arctlerine eva. nnnmanın mUşterek hareketi için fcab 
tıeır, ~~me verildiği i(cın sabı~"ı ~ıfa. eden tedbirler almdı. Ve, ordunun, iki 
~ lerıtıden anla.Jılrmşsa da heyeti mez- giln sonra, ynni 11 nisan cumart~i gU. 

tenin ma.'tııniyetı fiilen hdstl olama. nü btnnbula girmesi, donanmanın da 
i' =nrian ue h4."i~attan m.iıtevcllit sa-
1' Dolmabahçe önlerine nynl zamanda 

cababdan dolayı mc~rmı ekseri hareket etmesi karnrlnştmldı. ~ dyanaan bcızılan evvelce A.ya.tttafa-
n8Q gftnıel.erile göstorilmı lüzum ü=e- Rüstem pa~a Mahmut Şevket paşa i. 

'i>ıe le görUştUkten L!!onra, Hareket ordusu 
leq· nıezkür iki heyet orada içtima 6!1· safları nrasında bulunn.n ve nefer ı,,,_ 
1ı ı,. Cereyan eden mü.:::a7rerat ue mQba· yaf etiyle yUrUyUşe iştirak eden Ha
u ıı.,tıt neticesinde Rumclinden gelen midiye, FethibUlend, Berkisatvet sU -
~,::;lmclcte olan 1.-uvayı mürettebei varilerl Vasıf, Rauf ve Arif beylerle 
tlic hnmhı Qaum maTcsadı emnivcti do g8 .. u.,ıu. Don•unu ... ıu UClı:tıJ hd.l"ekel 
el' tıı"'lcr:olbı iad&i ııc ~tı h<ı.,,"Teti PtJ. edeceği hakkında amiraıra glSrll§en Uç h~~hi 1«ınunu cscısiyo sadılc kaldıkça 
~...:/ai hilmayıınkırıııın oo hulı."Ul;u sal. kaptruı, donanmanın hep birden ve fi. 
C?>ıqta scniyclerini11. ma.suniyet ve lo halinde Dolmabahçe önUne inmesi. 

ııı, ni mahzurlu görUyorlardı. Ordunun 'tı.:h!~ıziyeti maddeleri okluğu 1ı."Uvay• lstanbula girişi sırasında muhtemel 
~cır" trc ·ı-umandaıılığmdan makamı müsademe'erin bahrlye neferlerinin 
te~~~cfc gelinip, oradan da heyete yeniden muhalefet hislerini kamçıla • 
l)],01 q crlikn mı•T;arrerattan teı,-al,lrun m:ısmdan cndl~e ediyorlardı. Nihayet 
. tnı.!:la Rumeli ordu.9Unun harc1;et Vasıf beyin te!dlfi tıl1 oldu: rı: tıı<ı.T~rıd: tamfı mdaretten kuman. 

'<;1'· -
rı4 • Ya uaz ?an ceoobta mıı._wıddak ol-
bılu iizcre 'lı.B'IJeti vifkeld ile bura4a 
tlı <nan htyoti Cl8'kcriyenin cf.o maktısı· 
'>ı ~ tevafuk etme1:Ze mul.-arrerc;tı 
~~1•ılre ~li.!i umıımli millide ek ta..,. 
ltı.ııe tayan glSrillerek ittifakı dra Uc 
?>ı cın-e alman betr.ınname i!ôn edil • 
!J .. ~~ ikere matbı~t dahiliye müdilrı • 
?>ı.ıtıe t'erilmi.J olduğundan tarafı sa _ 
~ lahinu:n.elerlndcn dahi t1ildyet7cre 
> ~0Zda icmın tcbli_qat ve muucıfıkt 
~~ıı aanıfi /ahfmanelerf olduğıl halde 
~ ~<rıı d?ii 'Pa.dişahiJIC arzı malı!mat 

ll1'«lrna.. .. bnbıntfa. 
<1.ı l ReblUlcvııel 131!1 fih g nisan 325 
Yı 1 rtıj.tt lJ ccli8i ayan Tlei 8i san isi 
Saift .A 1ı met 7'! uhtar 

'1eclisı m-0h''""" reisi :ranisi 
t Taldt 

lııı tahnıut Şevket Paşa, bu telgrafa 
~lsı 
'~ nı koymamıştı. O, sadn .. etin bu 
d~ le kandırılarak hem Hareket or
~llııurı YllrUytlşUnU meenı göstermek 
bırıı de vllAyetlerde İttihat ve Terak
~ı; "''dil'lah nleyhindeki propagan • 
~~cı·uıı kolaylaştırmak Jçtn teklifin 
~lll 13 tarafınd:ın yapıldığını sadra • 
~~a anıatmak ltin böyle hareket et. 
~ trıuvatık bu1muştu. 
~ adrnınm bu telgrafa göre hareket 
~l'ı-i: viJayet:erdc bulunan İttihat ve 
~11!~ ki klUplerinin mahnlll idarelerce 
~ kolayla.ştrnlacak, Tevfik pl!§a· 
~~n:lacak1an tamim Uzerine valiler, 
~ akarnlar ittihntrılann harekctlew 
t 8iSz Yunuı.caklardı. 

- EwcUı. güvenilen bir veya iki 
kantan•n gemisi Dolmabnhçe önUne 
gelein, Yıldız ııar:ıyını tehdid eder \'il· 
~iyet alı:ım, hntU, Hareket ordusu ile 
muhalif taburlar nrasmda nıuharcbe 
olur, ve şiddet itib:ırıyle müdahaleyi 
lcab ettırlr bir mahlvet ahrsa deniz • 
den va,,ılac:ı.k top nte,ı ile hfler teh
dld cdılsin. icrıb ffierse bunlar mUesstr 
bfr ~ki'de atE-Ş altma alınsın ... 

Rfü:ıtr-m ""''a Yaınf beyden sordu: 
- Pcld. bu i~e kimf memur edelim! 
üc: lr:ıptıın mUştereken ecvab verdi. 

ler: 
- Fethibülendi ! 

Sonra Vasıf bey izah etti: 
- FethibUlcnd ellvt!rlsl Ismnfl knp. 

tan (1) mlirettebatı ilzt>.rindc na.fiz o. 
l:ı.b!lir Ayni zamanda icab cderec M· 

rayı bile topa tutmak emri.::ıi infnz e
der. B:ıbncan bir ndomdrr. Önden o 
g itsin, blltih:ıre donanma gelir, ya ~ 
nında aemirlcr .. 

RU.ste."ll paş:ı. bu teklifi mU\·afık bul. 
du. 

Akanm Y!lklaşıyoı-du. Artık 1onruı.. 
m:ıya d8nmck mmıuıı ge!diı?ini gören 
a.m.iral, knpt.:ınln.rhı vednln,tı. Arka • 
drı.~le.nndo.n :ı.~"':"Ihp glderlten ar.ıiral 
kaptanlara sordu: 

- Siz ne zaman donnnmaya döne
ceksiniz? 

Üç kapt:ın ayni zamanda oevnb ver
diler : 

- Harel:et bittiği, vaziyet tn\•a:r.zuh 
ettiği anda!.. 

- Peki. in~nllah iki Uç gün sonra 
gemiJPrnb.:c'lt'"lnlz demek! 

- İn11allnh pn.5:ım! .. 

5 ' 

Denizciliğimiz 

irketi Hayriyenin bugün 
enize· indirilen yeni vapuru 

Tamamen Türk 
işçis:n·n e:inden 

çıkmış ve 
milli sermaye 
i:e yapılmış 

• rr 
güzel 

serdir 

...,. 

na girecektir. KOçUk araba vapurlan 
koyunları Üskildardan alarak köprO • 
den geçecek, doğru mezbahaya götü. 
reoektir. Hem insa.nlar, hem hayvan
lar için rahatlık değil mi? 

Şirketibayrlyenin 1!11stemll çalıpn 
ve faaliyetini dalma ihtiyaçlara göre 
tanzim eden bir müessese olduğunu 
kabul etmekteyiz. Şirket yaptığı ve 
yapmakta olduğu bu vapurlarla üze -
rine aldığı Amme hlı:metini iyi başar. 

mak yolundn geniş imkAnlar kazan • 
mıştrr. Boğa.zfçinin canlanmasını, Bo.. 
ğnziçi halkının rahatım dil§tlnen bu 

Buqlin ti.< niza !ndirJ1en yeni vapurun 

Şirketihayriyenin, Haliçte Hasköy / 
kıyılarındaki fabrika&ı, çok yerinde 

in~cıatı esmuında alınm~ iki re,,lm. .. 

~m ana ve yardımcı ~!neleri de ta· J 
} ılrnııtır. 

milli mllessesemiz halkın k&r§ıdan 
karşıya aktruına işlerinde Qektiği milf. 
külatı ve kaybettiği zamanı da naza
rı itibı::ra alarak yalnız aktarma ıse.fer. 
leri yapmak ilzcre küçük bir motör
lil vapur daha yapmak il7.eredir. 

76 numarnlı vapur denize indikten 
sonra, resimleri, plinlan, makineleri 
tamamen hazır olan bu vapurun inşa. 
atına ba§Jıınaca.kt.ır. V~tcm ild ..ıın 

&rasmda aktarma yapmak olan bu 
vapurun boyu 26, genişliği ti,3, yan 
yüksekliği 2,2 metro olacak ve 110 
beygirlik bir motörle çalışacaktır. TL 

sarfedilen bir himmet ve gayretin neti
cesi olarak lrUÇük ve modem bir ter
Silne haI:nl aJdr. 

Bu kt:ıçilk tersane cumhuriyet dev· 
rinde yaptığı ikinci vapurunu da bu· 
giln denize indirmektedir. Tamamen 

milli bir sermaye ile çalı§an ve hükQ· 
mete hiçb'r suretle bar olmadan böyle 

muvaffal:iyctli eserler vUcuda getiren 
bu Türk mUcsscıeısini ne kadar takdir 
etsek azdrr. 

Şirkctihayriycnln, kendi fabrikasm
da, Türk mühcn.d'si. Türk ustası, Türk 
işçisi, ve Türk malz:cmcz;ile · - Jt.:i~ük 
de olsıt - iki vapur yapması göıtt
riyor ki bu memleket her snhada oldu· 
ğu gibi, deniz i~lerindc de, deniz fn. 

~iyeciliğlnde de muasır ve mUterakki 
memleketler seviyesine yUkselmek il:ı:e· 

redir. Bugün yapuğımız küsük tekne
leri, yarın daha büyükleri takip ede· 
1.:cktir. 

Dünya ticaretinde hakim ve beynel· 
milel bir mevki olan bir (Loyd) m:i· 
essescsi vardır. Bu müessese, fideta dün 

ya denizciliğin1n bir nevi milJetler ce
rr.iyetidir. Gemiler iç=n şehad,.tnameler 
verir. Gemi ln§aatı hakkmda e&erlcr, 

selnameler ne~reder. Daha birsok mU· 
h·m ve beynelmilel vazifeleri vardu. 

Bu mllessesenin son yıla ait resmi ki· 
tabında senelerdenberi görlUmiycn bir 
lııim göze çarpıyor: "'TUrk,, lıımi.. 

Evet. her sene dürtyamn her tarafında-
1~ gemi İn§aatmı bUtUn tcferrUatlJe 
tesbit eden Loyd k:tnbına (Tllrklcr de 

vtpur yaomeğa ba lndılılr) diyerek Şir
Jıdihayriycnin yeni iki vapurunu kay· 
G'Hmlştir. ÖğUntilccek bir ey f •• 

Şirkctihayr!ycnin, bugUn denize 
indireceği ~apur, geçenlerde yapılan 
7 S numaralı vapurun e§f... Bunun numa 

ıası 76 ... 76 numara, geçen cylUiün on 
b<:şinci günü merasimle kızağa konul· 

mu§tur. Bugün de denize indir!Ieceği
ne g5re tekne ve saç aks:lmı altı ayda 
bitirilmi~ oluyor. Mütehassıslar, dünya-

nın en mükemmel f!ntfyelerinde bile 
böyle bir vapuru altı aydan evvel yap· 

§irketihayriyc f ıbrikaaında çalışan 
180 İ§Çide.n 80 tancal yeni "apur Aze-
rlnde bilyUk bir fCVkJe 5alı~maJctadırJar. 
Gnye: Boğazın mevsimi olan hazirana 

kadar tamarrilamak ve seferlere yetiı· 
tlrmcktir. 

Yeni vapurun uzunlufu 35 metre, 1 
grniıliğl 6,6 metre, yüksekliği de 2,45 

metredir. SUrati 12,6 mildir. Vapura 

S40 beygir kuvvetinde istim temıll ma· 
kine ve ' · İskoç kazanı konmuştur. 
Geminin 1:1.:ağt son sistemdir. Saatte 
~2S kilo kömUr yakacaktır. 

Şirketihayrlye bu ikinci vapurı.:n· ı 
c'!an &onra bir üçüncüsünü denize indi

recek. Kendi füeminde mutevazi:ın, 
fakat, örnek olaeak bir intiz:am ve isa· 

betle çalışan müessesenin bu üçüncU 
eseri, kt:içük bir arnba vapurudur. Tek-

nesi yan yanya haztrlannu olan bu 

vapurun uzunluğu 24,S, genişliği 4,88 

derinliği 2,10 metredir. 100 beygir 

"kuvvetinde bir dizel motörile ve rnazot· 
fa çalı ataktır. Süratf 9 mit ola4.:.aktrr. 

Şirketin eJlnde fld araba vapuru var

ken bu üç-UnciisUnü yapması nakliya· 

tın çok artmasrndan ileri geliyor. Bir 

r.tatistiğe göre, şirket, geçen sene kar
~ıdan k:ır§ıya 18 bin otomobil taşımış-

tır .. Yük arabaları, diğer vesalt, koyun 

vesaire ayrı .. Bu sebeble iki vapur kafi 
gt'lmiyordu. Şimdi bu UçUncüsil yapı-

lacak, bu nctiı.:eden sonra gene bunu:l 
gibi büyük kil)tik olmak üzere bir 

~ördilnoJ araba vapuruna başlanacak. 
Su kesimleri bir metreden ibaret olan 

bu küçük vapurlar en sığ yerlere yana

şabildikleri gibi . köprüden de geçebi

ltceklcrdir. Bu vasıflarının iki tllrlü 
faydası olae;aktır. 

Göç mevsimlerinde boğa.ıın her ta

rafı için eşya taşıyabileceklerdir. tz. 
mit • İstanbul yolu henUz bitmediği 
için, İzmit vcyıt Yalova.dan Ankaraya 
gidecek \•eya buralardan lstanbula 

ge!ccek otomobilleri taşıyacaktır. 

pi 55 ve 56 numaranm ayni olacak olan 
bu vapurun sllratl 9,5 mil olacaktır. 

BütUn bu çahşmalan deniz tfcare. 
timiz için iftihnra değer neticıeler ve
ren şirket bir taraf tan da eski V&pul\

Jnrmı ıslah ve tnlmr etmektedir. 56 ve 
60 numnraların makine tertibatı değfş-

tfrflmcktedir. Yeni tertibat ve teçhl. 
zattan sonra bu iki va_purun silrati 15 
mille çalışacaktır. 

~·J 
lstanoul radyosu 

l 6 MART - l 938 ÇARŞANBA 

l 7, lnkdap dersleri, Vniveraiteden 
naklen, Mahmut Esat Bozkun, 18,30 
Fatih halkcvi ~8sterit kolu tarafından 
bir temsil, 19,15 konferans, doktor Mu 
zoffer Şevki tarafından (Şeker haıtalr 
ğnırn yeni tedavi usulleri), 19,55 Boru 
haberleri, 20 Necmeddin Rıza ve arb· 
daşlan tarafından Türk musikisi vt 
halk şarkıları, 20,30 hava raporu, 20,SS 
Ömer Rıza tarafından arança a5yleT, 
20,45 Nezihe ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (saat 
ayan), 21,15 fasıl su heyeti: İbrahim 
ve arkadaşlnn tarafından, 21,SO orkca· 
tra, 22,45 ajans hnbcrleri, 23 plikla so 
Jolnr, opera ve operet parçalan 23,20 
son haberler ve ertesi gilnün prorramı 
23,30 son. 
BOKREŞ: 

18, Cuı•.:ia orkestrası, 20,10 radvo 
orkestrası tarafrndnn Vagnerln eserle· 
ri, 21,0'5 Viyolonıscl konseri, 21,30 b· 
bare, 22,45 kafe konser. 
BUDA PEŞTE; 

ı 9,30 radyo ork~trası, 20 plakla tem 
sil, 22,30 Budaoeşte konser orkeatruı, 
23,10 pllik, 24,10 cazbant. 
BERLIN: 

l\ı,:tanbuı matbuatı irtf ca hareketi sı
~tı:n1dn ikiye a~Tı1mı~. Mui·nd beyin 
h rıı irtica hareketini t:ısvib eder 
~~ ·;atta muhalif bir cephe teşkil et_ 
l'ııet' kttıhatçı gaı:etelerden şurayı üm. 
'hırı apatıJmış, Asfter tarnfındıı.n ba. 
~tt idarehanesi alt Ust edilmiş. hu
l\h Jtft.l!alan eoka 1dara atT'mnı ~u -
lııJı-1 rrırnet~iler de birer tarafa sin -

RU~tem pnı:ıa, donnnmtıya. amiral 
gemisi Mes'udiycyc d6ndU. 

r D"t·rımt t·ar) 
mak mUmkUn olanuyac;ıfrnı söy!Uyor· 
lar. 76 numaranın bu kadar süratle 

Sonrn, Anadolu tarafından mezba -
haya gelen koyunlar araba vapuru ile 

19 bando, 20,10 val plaktan, 21 sen 
fonik konser, 22 müzik, 23,30 cazbant, 
ROMA: 

20,4 hafif mlzik, 22 Bcnfotıik konıc.r, 
24.lS cazbant. 

~~ .. 
~f J lllflllnln o gUnkU fçtlmnmda 

(1) Dommmada çok Tıizrnot gören, 
Ba'l:c:ı karb'·ır1...o Tcr(J.td slfrariJi t:e 
mütarcl:c uıl'ar ·:ıd'l llrıd:!:'iy!ltıde bir 
otorn.o'bil 1.xJ.Msuıda ölen Arab /3mai: 
kaptan. 

vapılmış olır.asınrn sebebi, 1 S numa· 
ı a ha:ı:rrlamrken bUtün parçaların çift 

nlarak hazırlanmasın.dan ileri gelmiş 
tir. Parçalar ha:ı:rr olduğu için montaj 
kolay ve sürtıtli olmuttur. 76 numara· 

Kabnt~a çıknhyordu. Bu sür'..&•er 
Tophaneden Bcyoğluna çıkıyor, ora • 

dan SUUUceye gidiyordu. Yeni vapur 

yapıldıktan sonra birçok noktalardan 

mahzurlu olan bu sevkiyat ir;;i de yolu· 

PRAG: 
20.25 radyo orkestraar, 22,15 kilaik 

eserler. 
VA:r)50VA: 

20,10 skeç, 21 plAkla hafif mUrik, 
22 SoDen ıresitali, 23 radyo ork:e.trau. 
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Hollvudda bir kadınla aynı gece zarfında 
ilç tnn~o oynamak ertesi gUnU gazetelerde 

zehirli bir haberin çık masıoa kAfldlr 
-16-

Bu haftaki 
Galatasaray - Gllneş maçı için 

Rasih 
ıstanbula 

getiriliyor mu ? 
Holivud bu aşkı bile mahvetti. Fa.yr

b3.Ilks gitti, bu evde §imdi eskiden en 
çok sevilen bir kadınken, bugün artık 
hiç dışarıya çıkmıyan ve yirmi beş 

yaşlarında, alaycı - biraz da arsız - bir 
delikanlıyı, son saadeti olarak büyük 
bir kıskançlıkla muhafaza eden solmuş 
bir kadın oturuyor. 
· Simon Simon ve Mirey Balen, Be • 
verley Hills'in alt tarafında Santa. Mo
nika Bulvan'm yanındaki küçük ve a-
ğaçlı yolun iki tarafında karşı karşıya 
oturuyorlar. Sahne vazıı Düvivye de 
yandaki sokakta ikamet ediyor. Dan • 

yel Da.ryö, daha. uzakta, denize doğ
ru. ''Beler,, te.smjye edilen köşkler ma... 
hallesinde, Şarl Buaye, onun biraz ö
tesinde, Annabell~ da. onun tist tara -
fmda, tepede oturuyor. 

(Vandom), (Klover Klöb) ,ve (Tro. 
kadero) da dahil olmak üzere, hemen 
bütün lokanta ve barlar, Beverley Hil
ls'in methalinde, Sun.sede bulunmakta. 
dır. 

Holivudda her şey uzaktır. Bitmez 
ttikenmez caddeler üzerinde, kilomet
rolar. kilometrolara iltihak ediyor. O
tomobile o kadar bUyük bir ihtiyaç 
var ki, en fakir adamlar bile birer oto. 
mobile maliktirler. Bunun için de tak
siyle umumi nakliye vasıtaları hemen 
hemen yok gibidir. Kadın, ihtiyar, ço. 
euk da dahil olmak üzere, iki lt~iye 
bir otomobil isaoot etmektedir ki, bu 
da Los A.ncelos için ikinci dilnya re -
korudur. öteki rekor, kırk kilometre 
uzunluğunda olan Sun.<ıe caddesidir. 
Kaliforniyalıla.rda adetl l"('kor huta -
tığı vardır. Gayet normal bir c:,addele. 
ri var ki, uzunca bir ooknkla nihayet
leniyordu. En uzun sokağa malik ol. 
duklarmı söyliyebilmek için bu kosko
ca caddeye onun onda biri kadar olan 
sokağın ismini verdiler. 

Sunse caddesinin üzerinde bütün ge
ce açık olan pazarlar da var. 

l§te yıldızlan birer birer bu dekor. 
Iarın içinde göreceksiniz. 

her sabah kendinizi efk~ umumiye -
nin kontrol makinesine göre tanzim 
etmek mecburiyetindesiniz. Halbuki 
bu garib fikirlerin, kısmen geri kafa.. 
h dedikoducular tarafından ve bilhas
sa reklam saikiyle uydurulup ortaya. 
atıldığını hepinlz pek 5.Ia biliyorsu • 
nuz. Şu halde hürriyetinizi, zevk ve ar
zularınm neden bu istibdada tabi kılı
yorsunuz? Bütün dünya biliyor ki, Ka.. 
rol Lombarla Klark Geybl, Rober 
Taylarla Barbara Stanvik sevişiyor -
lar. Vilyam Povel ile Cin Harlu sevişi. 
yorlardı. N!l'in en geri fellihr, GanJ 
nehriİıde yıkanan en fakir bir kız bu· 
nu bilir ve bu kadar gür.el bir saadet 
için dua eder. Herkes bunu al~lar, 
herkes bundan adeta zevk duyar. Bun
lar birer ahenk nümunesid.ir. Yalnız 
Holivud buna itiraz ediyor. Bu gayri. 
meşru birleşmeleri kabul etmemek 
§Öyle dursun, takbih bile ediyor. Ma
dam Lombard'ın yirmi dört saatini 
Mösyö Geybl'm evinde geçirdiği söy • 
lendi mi, derhal aforoz edilirler, hd -

Milli küme maçlaınnm olduğu Q.. 
dar ıchrimizde yapılan bütün futbol 
müsaba~alarınrn en ehemmiyetlilerin -
den biri olan Galatasocay - GUneı kar
gılaşması bu hafta Taksim ıtadmda 

yapılacak~r. 

Bu maça çok büyük bir ehemmiyet 
atfeden Güneşliler mevsuk bir mem
badan haber aldığmuza göre, Pariıte 

tahsilde bulunan merkez muhacimleri 
Rasihi ıehrimize getirteceklerdir. 

Buna mukabil Galatasaraym güzide 
oyuncusu Salim ise Ankaradaki Harbi· 
ye maçında .s<:ıkatlndığı için bu müııa
ba~ya da iştirak cldcmiyeccktir. 

lsviçre 
milli takımı 

161 inci maçında 
Leblstanda berabere 

kaldı 
km gözünden düşmeleri için her şey Bugilne kadar 20 milletle ka.qı]8f _ 
yapılır. Eğer bir polis memuru Rober 

mış olan İsviçre milli takımı, pazar 
Taylor'u, Mis Sta.nvik'in kapmmı a - gtlnU ZUrihte 15 bin eeyircl &ıtlnde 
çarken görürse, onu derhal bir hırsız, 

· 161 inci maçmı Lehistanla yapımetır. mülkiyete tasaIIQt etmiş bir adam gi. 
bi yakalar ve bizzat Stanvikin ona ver- Kolonyada Alman mlllt taknnı ile 
diği anahtar sahte anahtar oluverir. 1.1 berabere kalmış olan ayni takım. 

.Şantaj 
Ameriknda :reşid olmıyan genç kt?

tasaUO.t eden bir erkek kürek cezası. 
na. mahkum edilir. Bu gayet baist ve 
tabildir. Genç kızın şehadeti kif idir. 
Fakat B.Olivıudda. garib bir ayını _,...~ 

yan eder. Burada.ki erkekleri, ancak 
haf tada Uç yüz dolardan fazla para ka-

zanan kadınlar alakadar eder. Çünkü bu 
haftalıktan itibaren, kadın bir yıldız. 
dır, hayatı temin edilmiştir ve yaşa· 
ma.k için §antaj yapmasına ihtiyaç 
yoktur. Fakat üç yüz dolardan aı: ka. 
zanan bir kadın daima t.ehlikelidir. Bir 
tuzak kurarak, mühim bir şahsiyeti 

odasında yakalatabilir. Onu izdivaca 
mecbur eder veya bir hayli para ko -
panr. Bu korkunç mücadele, bu müte-
madi pusu, bütün münasebetlere, bU. 
tün dostluklara mlnidir. Hiç kimse 
kalbini açmaya cesaret edemez. Meş
gul olduğu kadınn skandal ve §8.lltaj 

erbabı olup olmadığını, kiralık bir 
"koca,, veya (kardeşin), yahut da. bir 
fotoğrafçının perdenin arkasından fır. 

Lehistanla da 3-3 berabere ka.lmıltır. 

lngilterede 
fut bol mevsimi 

biterken 
Mayıs sonunda İngiliz futbol eezonu 

nihayet bulmakta. yenisi ağustos ~ 
nunda başlamaktadır. Ancak, 20 ağus
tosta birinci ,ikincl, üçüncU ligdeld 
klüpler arasmda dostane mahiyette ol. 
mak üzere 44 maç yapılacak ve biltiln 
hasılat futbol federasyonunun muave
net sermayesine terkedileoektir. 

Bu sermayenin 100.000 ingiliz Ura.. 
sına yükseltilmesi derpiş edilmektedir. 
Bu gayeye varmak için bUyUk bir gay. 
ret sarfcdilmektedir. 
Karşılaşmaların mahalıt rakipler a

rasında yapılarak hasılat bUyütUle • 

cektir. Londrada, A.rsenal ile Totten.. 
ham, Bretf ord ile Çelsea, _çarıton ile 
Millvall ka.r§ıla.şacaktrr. 

Hep, Holivud Bulvar üzerinde yürU
yorum. Yanımda bir dostum var veba. 
na eski Holivuddan bahsediyor. Bir • 
denbire kolumu sıkarak beni yavaşla
tıyor ve önümüzde yavaş yavaş yürü. 
yen iki adamı gösteriyor. Bunlar gü
neşte ısınan iki "eski" dir. Kanbur. 
lan çıkmış ve bastonlarına dayanarak 
gUçlilkle ilerliyorlar. Birisi kısa boylu 
zayıf, diğeri de uzun boylu, şişmandır 
ve Uurinde eskimiş, siyah bir elbise 
bulunuyor. 

ıayıp fırlamıyacağını hiç kimse bu - Letonya 
mez. 

Dostum kulağıma. fısıldıyor: 
- Bunlar eski sinema yıldızlarıdır. 

Eskiden her eeyleri vardı, gimdi ise bir 
pyleri yok, onlara bir bardak bira. ve
ya kahve ısmarla.sak çok memnun o
lacaklar, fakat onlarla konuşmakta, 

onlıırm ıstırabmı yakından görmeye 
eeearetim yok! 

- Onlara hiçbir yardımda bulunul. 
muyor mu? 

- Burada hiç kimseye yardım edil
mez. Prensip gayet basittir: yalnız, ça.. 
heJp istihsal edenlere para verilir. Ha
tlra mevcut değidir, çünkü bu hatıra
yı çek yerine baııkaya. götürürseniz 
para alamıyorsunuz. 

- Bu iki ihtiyarın adlan ne'? 
- Yek Senet ve Grüfit. 

Ahlak taassubu 
Holivudda geçirdiğim son günlerin 

birinde, Marlen'e şöyle demiştim: 
- Herkesin sahte olduğunu gayet 

iyi bildiği bu ah!Ak riyaki.rlığı ve ah. 
lAk tausubu hususundaki şayanı hay
ret neşriyatı bir türlü anlamıyorum. 
Burada bir A.det var: ayni akşam bir 
kadınla Uç tango, ertesi gUnil bir gaze. 
tede zehirli bir haberin çıkmasına ka
fidir. Bir kadınla iki akşam yemeği, ., 
kocaman bir sknndal<!ir. Cumartesi ve 
pazar gUntı plAja eeyahat zoraki bir ı 

izdivaçtır. Zengin, m~hur ve dünyada l 
yarrm mabud ea~ldığınız mmanlar, 

Genç kız: "Ho~ gidiyorsunur:,, Almanya 
diye dü3tlntir, genç erkek: "Hoşuma 
gidiyorsunuz,, diye düşünür. Fakat bu 
dUşUncesini hiçbirisi söyliyemcz ve a
ğızlan gayriihtiyari sorar: 

- Kaç para kazamyonrunuz, mös. 
yö? 

--u-ç-y\ız-. ··dolardan fazla kazanıyor 
musunuz, matmazel? 

Reş 1 t olmayan 
. kızlara dikkat ı 

Bir gün, ortaya yeni bir yıldız çı
karıldı. İsmi Jan Parkerdi. Çok güzel 
olan bu genç kızın et.rafında birçok 
genç erkekler doll4jmaya, onu yemek. 
lere ve danslara davet etmeye başla
dılar. 

Bir hafta sonra mensup bulunduğu 
şirket gazetelere şöyle bir ilan verdi: 

"Mis Parker henüz on sekiz yaşın. 
dadır. Onunla beraber gezenler kendi
lerini tehlikeye atıyorlar.,, 

On sekiz yaş! Kürek cezası ~ı !.. 
O günden itibaren neye uğradığını 

anlamıyan zavallı Jan Parker, yalnız 

bırakıldı, ihmal edildi, hiç kimse onu 
dansa, yemeğe götürmedi. Nihayet 
meseleyi anladı. Bundan başka, rüşt 
ya.sına girmesine daha Uç sene oldu. 
ğunu ve bu kadar beklemesine taham
mill edtmiyeceğinl dU.UndU ve evlen . 
eli. 

(Det.'amı 1iar) 

Basketbol maçını 
Letonyalılar bUyllk 

bir farkla kazandılar 
Rigada ka.I'§ıl8.§8ll Letonya • Alman. 

ya basketbol milli takımları arasmdaı
ki maç, Letonyalılann 50-16 galibi • 
yetiyle neticelenmiştir. 

4.500 seyirci önünde yapılan bu kar. 
şılaşmanın daha ilk devresinde Leton.. 
yalılar rakiplerinden bUyUk bir sayı 
farkı ile ilerlemişlerdir. Alma.nlar l • 
kinci devrede arada.ki bUyUk farkı te
lifi etmek için bUtün enerjilerini sar. 
fetm i§ olmalarına rağmen, cüssece iri 
olan Letonyalılarm karşısında muvaf
fak olamamışlardır. 

Tenns 
lngtllzler milletler 
kupa~unı kazandı 

Mentone, 14 (A· A.) - Par.ar günü 
burada yapılan enternasyonal tenis 
maçlarında İngiliz bayanları Skriven. 
Sadcs çüti Lehli bayanlar Sioda • Ha
la çiftini 6-1, 6.4 yenerek milletler 
mükiıfatmı kazanmışlardır. 

Bu karşılaşmalarda Alman bayanla
n Biltter • Sander çifti, İngiliz bayan
ları Skot • Jarvis çiftine 6.4, 4-6, 4-6 
mağlQb olmuştur. 

~ YART-1938 

A vrupada futbol 
Şampiyonluğu maçları 

Avnıpanm muhtelif memleketlerin- f Uypeşt. Törkveş 
de bu hafta. oynanmış olan futbol lik ElektroDl§OŞ • FoÖUl 
maçlarmın neticeleri 11JD.}arclır: FRANSADA: 

lNG1LTEREDE: Raslng. Soşo 
Birmingham • Mançester siti 2..2 Olimpik LU • Ruen 
Griton • Hudderfield 4-0 Valenslen. Rerstar 
Çelse&. Bolton Vanderers 0--0 Set. As. Kan 
Gıi.m.sbl tovn - Volverhampton 1.0 Rasing Lens. Meta 
Lldstyunaytid • La.yçıester siti 0-2 Raslng Rube • Sc. Five9 
Llverpol - Sunderland 4.0 Antib - Olimpik Mar8ey 
Midleeburg • Arsena1 2.1 . Raslng Ştnzburg - Ekselsyor 
Portıtmut - Brentford 4-1 ALMANYADA: 
Preston Northend. Everton 2-1 Almanya futbol pmptyon.ur, a(J114 
Stoke siti • Blakpol 1.3 finalinin ilk karşıla§m&BI ıe btıı 91J1'11• 
Vestbrömviçalbfon - Derbi 4-2 el ônünde Fortuna ile Forverts Gl~ 

ÇEKOSLOVAKYADA: vita arasında yapılınJI ve Fortun'-
Slavya • Viktorya Zbıkov 1.3 galip gelmiştir. 
Kladno. Sparta. \0.2 lTALYADA: O 
Vlktorya. Pilsen -Paradubibı 1-1 Atalanta - Sa.mplerdarena !o 
Prosnitıt. Ostrav 3-2 Floransa - Lukk& 
Nqol. Presburg ,3.2 Llvorno. Le.zio Roma ~ 

MACARlST ANDA:: Jenuva 93 • Napoll fi 
Suertetaksi - Seged 2-0 Bolonya. • Torlano ,.S 
Nem7Jeti • K1spest 2.1 1 YUventils - Ambrasian& oJ 
Hungarfa • Budatoi 1.0 J Milano - Trfeste sJ 
Boçkay- Ofnerelf 2-0 M.. Roma - Bari _ _./ ~ 

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

Amerika 
Avrupa 

Vftzme mDsabakaları 
yapılacak mı ? 

A:merlkanm "amatıSr atletizm birli. 
ği", Alman fed~nunun, en iyi A
merikan yilzücillerinin Almanyaya gel
meleıi huıswrunda vaki olan da.veti ki.
bul ettiğin! bildirmi§tir. 
~claın 'b--sl••r Dor~ (7'1- -4-

dJ) nda Avrupa. Amerika yilzm.e mtı. 
sa.bakaları da mevzubalıs olmaktadır. 
F.ğer 20 ve 21 ağustos tarihleri t\m
rinde mutabık kalınırsa, bu mtı.saba • 
ka.la.rm da yapılacağına muhakkak na.
zarlyle bakılmaktadır. 

eınıcııık 
Enternasyonal binicilik turnuvası • 

na Cenevrede 10 manialı av koşusu ile 
başlanmı§tır. 

Oberte Binen Alınan teğmeni Brlnk. 
man, hiçbir haUI. yapmadan koşunun 
birincisi, Mardlanda binen Alman teğ
men ikinci, Alibabaya binen Belçikalı 
yU.zbaşı Gonze üc;üncü olmuştur. 

Belçika, Lüksenburgu 
mağlup etti 

Lülaıemburgda tutıbol dtlnya kupası 
için Ltılmemburg mllıt taknnı ile kar. 

şılaşan Belçika milll takımı 3.2 galip 
gelmf§tir. 

Buz hokeyi 
Almanlar galip 

Berlin, 14 - 4: bin seyircinin önünde 
Hollanda milll takımı ile karşılaşan 
Eesen hokey takımı ~3 galip gelmi§. 

tir. 

Bir sporcumuz 
nlşaclaodı 

Beynelmilel futbolcülerimizden Fe • 
nerbahçeli Muzafferle elektrik şirketi 
lrnson ft.m.irlerinden Fehlm'in kerimele. 

ri Bayan Tcvhidenln nişan törenleri, 
ild gencin yakın akrabaları ve birçok 
davetliler huzurunda Parkotel salon
larında. yapılmıştır. 

Genç nişanlılara saadetler dileriz. 

Kongreye davet 
Akuı~or ba.17:anlığından: 

KlübUmUztl Mi senelik kongresi 17 
Mart perşembe akşamı saat yirmide 
toplanacaktır. Ruzname: 
1- Faaliyet raporunun okunması 

ve mUna.ka~ı. 
2 - Yeni idare heyeti ~imi. 

ol&nLk tanzim olunmUfhır. BUtün liye
lerin yazılı gUn ve !!aatte klUpte bu -
hmmalarr il~ olunur. 

Kış sporları 
Kayak 
Yugoslavyoda 

(Belgmddan ~n. ~.,... 
Raetgede yapılan kayak ~ 

rmda ilk beş dereceyi Alman ~--
lan almışlardır. Neticeleıi gunl~ 

1 - Avusturya Almam JCYIJef 
75,50.5. 61 metre. atı~. nt-" 

2 - Avusturya Almanı Valt:er'>"'" 
lekart. 

3 - Alman Hana Vldemesn.ı 

İsviçre şamplyona81 ~ 
Vengenden bildiriliyor: (1~ 
İsviçre kayak pmpiyonasuuıı 

celeri §Ulllardır: . 
Erkekler arasında~ 
1 - Alman La.nçer. 
2 - Isviçrcll Rominger; 
S - Fransız Agnel 
4 - Alman Nörndle.. 

Kayak koşa su ~ 
Bresla.v, 14 - Şraybenavda ~ 

edilen 50 kilometrellk enternal .,,,,., 
kayak koşusu 3 saat 40 dakika 5 p 
yede bitiren Alois Honı kazanıııı~ 

ŞikAyetler, _ temenniler: 

50 kilovat 
çoktur 

Senevi asgari 
sarfiyat haddi 
otuz kilovata 
lndlrllmelldll' ~ 

Ka.sımpaşnda Zlndanarka.allld• 11'...,, 
okuyuculıınmızdan blrl blıe 1" 
bir mektupla diyor ki : __.ı tfJ 

"Elektrik şirketi abonelerini eeJ101 .; 
aı elli kilovat elektrik sarfına nı t ~ 
makta ve eğer bu miktar sarfl>" , 
mazsa sene nihayetinde l'&kılıD1,..;.. ; 
tann bedelini "avansınız var, ,dlY 
maktadır. ~ 

Bundan başka ber ay için şuı>e ~ 
saat kirası na.mı altında 22 bucut ,.; 
almakta.dır. Her abonenin şirket 0,ı~ 
ne dipozlto olarnk yatırdığı ve se oP":.. 
şirket Te?:ncsinde kalan parasın• 111 eli ~ 
bir zerre nüma vermiyen şirket )r.e~~lttJ 
tıih elektriği ölçen ıı;aati icln • hfçltl' ~ 
sarfetmesek dahi - bizden ne b• ,ıs ~ 
22 buçuk kuruş alıyor. SattıAı :er1 tr
neden kantar, veya terazi gibi ısıc ııt tJI' 
kira o.lan bir ticaret şubesi d0°>"

0 
"' 

resinde vardır? iJ' _.J 
Senevi sarfiyatın elll kiJovatt~n çl ~ 

ınazsa otuz kilovata indirilınesl, 1!1ı ~it 
ile ütü soba kullanmıyan orta 51 IJ' ~ 
elektrik şirketine beyhude yere ~~det'' 
hak mukabili olmıyan "avanS.• 
ten kurtaracnktır. 1'l' ,, 

Sayın naflı nkillmlıin bu ;
0.e ~ 

rlne nazın dlkakUnl eekmeni tı- JıılP;'." '• 
tin artık böyle karşılıksız tahsili 
masının önllne ıeçftmesinl ~ 



F~ttôsa 
-- Ba§tar&tl J lııefde 1 

Parlamentoda bir nutuk töyliyen 
Nevyork devletinin demokrat mebuı· 
lanndan Aldıvort demiıtir ki: 

- BirleJik devletler Amenb kıta· 
•nu müdafaaya hazırlanmalıdırlar. 

~Ü diktatörlüklel' yalılaııyor ve 
Alrlerikanm kimsenin yardımma mub 
taç olmadan Amerika kılasım müda
f._ edebilmesi li.zımdır. Eğer bugün· 
den hazırlanmaz ve bugün beliren 
telıditleri ortadan b.zrmanak hiç 
IÜplıe ebniyelim, yann tonmlamnız 
~Üphesiz Brezilya aahilleri civannda 
ArtıeTikanın mütecavizlere kartı ya· 
Pacağı deniz muharebesine ittirak e
deceklerdir. 

ha ~nırlvakii istiyerek ve beğenerek 
~ul eden tek .devlet Japonyadır. 

ta ;aıya tıpkı Çekoslovakya gıöi, Ma· 
~ tiatan gibi. Yugoslavya gibi bu emri 
~itle çaresizlik yüzünden boyun eğ
l: 1 olanlar arasındadır. Bedbaht Çe
b ~Ovakya A vusturyarun iıgalinf ka· 
,~l e~mekle kendi mülki tamamlığı 
,tYhınde ne berbat bir misal vermekte 

0·duğunu unutmu a benziyor .. 
" Sovyetler birliği dördürl.:ü kategori· 
k t dah:ldir. Sovyetler birliği hMiseyi 
~~lldi emniyeti bakımından değil de 
?ıı~Ya sulhünün devamı b3kımrndan 

Utalea ediyormu11 gibi bir dil k11llan· 
~ltta ve .. bu işin ancak mÜ§terek bir 
, .. cketle halledilebileceğini.. ileriye 
Utıtıekt d0 

e ır. 

~ ~ugoslavyanın vaziyeti kü~ük itilaf 
~\>1Yesinden tetkike. mo1taleaya, ve bir 
tUtara bağlamağa yanaşmnması yil· 
.. ilden Romanya ile Çekoslo7akya kü

Çuk itilar mekan;zmasmı tahrik ede· 
llıcrnck felaketine düşmü~ledir. 

l\frika, Asya devletleri ve U.S.A. dan 
tlyti b.. ·· A ·k ~ 1 1 • d • 
15

.,. utun merı a oev et erı e ıım· 

1 lltlt beşinci l.."lsma dahil addedilebilir
.,.'r. l3u memleketlerden son hldise et· 
~fltlda henüz herhangi bir noktai na· 

r bildirilmi~ değildir. 
HABER 

c tatma karışık bir cihan.dan ge • 
~ .. bu sabaha karşı ve öğleden sonra al· 
tlktr?ruz telgrafları veriyo~z: ~B.unlan 
~ llYtınca vaziyetin ne tehlıkelı cılveler 
lir~tlıyabile'.:eği kolaylıkla kestirilebi· 

~'(os'ova'<vay' ıı:ınvrnl:tn 
" hakaret ve bir tehdit 

~llcrlin, 16, (A.A.) - Doyçe Alge· 
.rnc Zeitung yazıyor: 

:· Sckoslovakya, Avusturya hadisele -
l:llttın ıneıruiyetini ilk önce tanıyan 
4ctlllckctlerden biridir. Bununla bera· 
b t Çek diplomatlarının ancak Bo· 
, crı,Ya Almanyanm sağlam kıskacı ara-
~a . . 

d • Ctrdiktcn sonra mantık ve basıret 
~1tcs· • · · •· kl ıır ınde hareket ettıklennı gorme e 
lltccssiriz. 
~u gazete şunları ilave ediyor: 

~ Pragın merkezi Avrupa cennenliği 
G~lllir Çenber içine almağa t~ebblls e· 
~ Litvinofun siyaseti ve Bartunun Al 
~ dU§nıanlığmın mahsulü olan mua· 

Cdc] • • • • t 1 0 1 t~ :rın kü!lenrnit bakıyesını e§.tı 

'l~aırıc iyi bir nazarla bakamayız ... 
bah 1Ycı.ıa. ıs (A.A.) - Hitler, bu sa-

t 
11aat ı 1 de Knhramanlar meydanına 

lı ıl' ·ı ~ 1~ ve halkın §iddetli alkıtları 1 e 
'lılanrnıştrr. 

~ ~Yh genel valisi B. Szıys 1nkuart, 
~ liitıcri aşağıdal.:! nutukla selfunla -

1ltır: 

)U~ l<'ederal Avusturyarun son en bü
ti%ıorganı olarak, Führere §Unu bi~di
ttt' : Alınan milletinin ve onun füh· 
ltıc~~in kararına tevfikM yeni kanun 
ı~t 1Ycte ~onmu~ bulunmaktadır. Avus 
S~ ra Alınan rayhının bugün bir par-.. ,, . 
bit~· ·~4an rnilletine ve bütUn dünyaya 
~ıı.~'~irn ki, Adolf Hitler, führer ve 
~ı.ı~ 11Ye sıfatile, Alman tacının bulun 
htııııı.ı tayhın eski payıtahtına girmi§ 

~~lll.aktadır. 
~. b tllan tarihinin uzun asırlar :ıadın 
~ .\ 'U dakikzıyı beklenmi§ ve milyonlar 
hıa • 1ıtıan, mücadelelerinin hedefi olan 

ili . 
~-t~Çın Ölmü;tür. Bugün bu hedefe 
~ §tır. 

bu,u~h Yeniden tesis olunmuştur. En 
~Utu Almanya, bugün h'.r realitedir. 
~ i ? Alınanlar, birlc~mi' bir halde, 
thtd~ı ba§tl:'an führeri ve führer ise 
llıtı 1 Almanyayı scl5.mlıyor. Yapnn 

tr ı 
l!, b. 

\it: Qttlcr aşnğtdaki nutl-u söylemft-
.. 
' Alınanlar! 

?! 

A 

umumı 
Birkaç glin içinde, Alman milleti ta· 
miası ıinesmde, bugün renifliğini hi ... 
aettiğimiz fakat asıl bütün ehemmiye
tini müstakbel nesillerin idrak eyliye
eeği bir in"k;Tlap vukua gelmiştir. 

Ebedi ıurette yok olan reji.ain tef
leri, ıon seneler zarfında, kendilerince 
ı.u memleketin hususi vaz;i!eainlden çok 
defa bahsettiler. Bunlara göre, bu mem 
le ketin vuif esi sulh muahedeleri ile 
dikte edilen ve yabzıncıların keyif ve 
heveaine tabi bulunan sözde Avustur
ya cstiklAlinin hakikaten büyük bir 
Alman rayhıntn vücut bulmasına mani 
olması ve istikbalin yolunu kapatması 
idi. 
Şim&, ben, bu memleketin yeni vui 

fesini ortaya koyuyorum.. Bu vari!e, 
eski imparatorluğun bütün mmtakala • 
tarından Alman kolonlanrun buraya 
gelmelerine ıebep olan vazifedir. En 
eski prk hudut eyaleti Alman milleti 
nin ve .binnet!ce Alman ray!ırnm en 
taze bulvan olacaktır. 

Geni2 etrafımızda beni dinliyen 68 
milyon vatandzı§a, bugün bu muhtcıem 
Alman memleketinde oturan milyonlar 
ca hatlı; namına 1stiryablar yukan ve 
a~ağı Avuaturyalılac, Karentialılar, 

Sahburglar, ' Tirollular ve her şeyden 
evvel bütün Viyanhlar namına temin 
ediyorum: Bu memleket Almandır. Va
zifesini müdrı:ktir, vazifcaini yapacak
tır. Büyük Alman camiasına ka111 olan 
sadakati, herkesin sadakatinden yük
sektir. 

Bizim v~if emiz:, şimdi, sıkı surette 
çalr~mak, büyük sosyal, ~ültilrel ve 
ekonomik meseleleri hal içln kar§ılıklı 
yardımlarda bulunmak ve bilhassa A
vusturyayı gittikçe daha ziyade inkişaf 
ettirerek onu nasyonal sosyalizm his
lerinin ve azminin bir kales.: haline 
getirmektir . 

Allahrn inayeti ile bu derece tam bir 
inkıllbı bu derece az bir ı:am'anda yap 
ma.mıza im~An veren adamları anma
dan sözlerimi bit'.nniyeceğim. Baılann 
da yeni rayh genel valisi Says tnkuart 
olmak ilzere hilkdmetin nasyonal ıoJ. 
yatist azasına teıekkfir ederim. Parti
nin muhtelif memurlarına te§ekkilr 
eden!m. BUtün i ~ e ı 1 i a t 1 e r e, 
uzun tef a seneleri ı:arfında, Almanların 
cefaya maruz katdıklan uman daha 
ziyade kuvvetlendiklerini isbat eden 
te§e'k,kiillerimiz milcadelecilerine teşek 
kür ederim. Bu eziyet seneleri, bizim 
büyük halk camiamız çerçevesi içinde 
Avusturya Almanlarının büyük kıyme 
ti hakkındaki kanaatimi teyicl eylemit 
t.'.r. 

Bumuaz.um baıanda görillen muh
teıem sükiın ve disiplin de, bütün bu 
insanları harekete getiren fikir kuvve 
tine ba§~ bir bilrhandır. 

Bu aaattc Alman milletine, bütiln 
hayatımın en büyük hükmünü veriy~ 
rom: 

Alman milletinin führer ve ıansöli • 
yesi aıfatile, tarih huzurunda, vatanı 
mın Alman rayhına gfriJini ilin eyliy~ 
rum. Yapsın. 

B. Hitlerin nutku, büyük alkıtlarla 
karJılan~tır. 

Bu bir zafer dönfüJii mü ? 
Münib ıs {A.A.) - Hitler Münibe 

dönmü§tÜr. 
Münih 15 (A.A.) - Hitler, buraya 

dönüıünde, ordu ve nasyonal sosyalist 
partisi t:ırafından sel!mlanmı§tır. Hit
lerin otomobili ıehirde, ellerinde me
§ale tutan on beıı bin kiıi~n arasından 
ge~mi~tir. 

Münib halkı gazetelerin ikinci tabı 
lan ile B. Bitlerin dönüıünde tezahü
ratta bulunmaya davet olunmu~tur. 

Hitler, Münibe yanında. general 
Keitel ve nazır Hes olduğu halde tay 
yare ile dönmil,tür. 

Rihentrop da. Viyanadan ayrıldı 
Viyana ıs (A.A.) - Avusturya 

Haridye nenretinin iJlerini cevralmıJ 
olan Almanya Hariciye nuın fon 
Ribbentrop tayyare ile Münibe dön· 
mÜ§tÜr. 
Hudut lşHretleri ka?dınldı 

Viyana, 15 ( A. A.) - Salzburg hu. 
dudundaki direkler, dün gece coşkun. 
luk sahneleri içinde kaldınlını3 ve ya. 
kılmt§tır. Bu ~uretle Avu!turyanm 
ayn bir hilviyet olarak ne derece .U
ratle ortadan kalkmllJ oldutunn teb-

<AABtJ<-~~'> s ~ ' 

seferberlik arf esinde 
ve devletin cermenleştirilmesi işine sU. 
ratle devam edilmektedir. 

bir meııbadan öğrenildiğine göre Şuş.. I Ingfltere hava sllAhlanmaaım 
nlg, hW Vlyanadald ika.met.gahmda hıılandırdı 

Sadakat yemini 
Giln bitmeden evvel biitUn asker! la· 

taatm Hitlere sadakat yemini edecek· 
leri tahmin olunmaktadır. 
Yahudi hAkimler azledildi 

Adliye nazın, bir emirname neşre -
derek yahudl veya yan y&hudi olan 
biltUn h!klmleri azletmiştir. 

Avusturya protata.n kilisesi, Alınan 
protestan kilisesinin azası olmuştur. 
Bntnn Avusturya polisleri 
ad edildi 

Polis mildürlüğil, vazifesini deıııht.e 
etmiş olan Hlmler, beraberinde "Siyah 
muhafız,, lardan 60.000 kili getlrmif. 
tir. A vustury& zabıtası, tama.mile ye. 
nlden tensik edilecek ve Führer'in ta. 
ma.m.iyle itimadına sahlb bir !Jet h&ll· 
ne getirilecektir. 

Postahaneler, gamalı haçlı ve "FUh
rer Viyanada,, ib~i yazı:lı hususi 
bir mUhUr istimal etmektedirler. 

' 

mevkut bulımmaktadır. 
Kralcılarm lideri Baron fon Vlner, 

hududu geçmeğe muvaffak olmuştur. 
lyi bir menbada.n bildirildiğine göre, 

(Nasyonal sosyalist rejimbıe dtlşnan 
hJçbir kimse öldUrUlmUş değildir). 

Artidük Ottonun kardeşi olan Arfi· 
dilk Fclika dlS Habsburgun Paris ve 
Londraya gitmek Uzere pazar g{lnil 
gizl1.:e Avusturyayı terketıniş oldufu
haber verilmektedir. 

ArşidU.triln billharc kardcıi ile ~
rUımek Uzere Belçikaya gideceği riva
yet edilmektedir. 
Avusturya bir Alman vll!yeti 
haline sokuldu 

Viyana 15 (A.A.) - Se19 İnkarta 
Rayttathalter Unvanı verllmiJtir. Bu 
rütbe difeı- Alman devletlerinin vali· 
terine vcrilC"n Unvana tekabül etmekte
dir. 

Seyı fnkartın hasvckilli2:i nihayet 
bulmuştur. 

Bitler Ünz §ehrhıdc ~gun tc::ıcıh-ara.tla karşı'lanmı§tı. Resmimiz Hitle· 
ri kendisini al'kı.şıtyanlara bir balkond cm bakarken g&teriyor. Bitlerin ya. 

nında Aw.sturyr.ının ymıi 11 alisi lnkuart gl)rülmektedir 
Bir Alman neferi bir Avustur· Avusturya sefirleri Alman 
ya generalına emredebiliyor ıefirlerioln emri altında 

Viyana, 15 (A. A.) - Röyter ajan- Berlin, Ecnebi memleketlerdeki dip-
aınm muhabiri bildiriyor: lomasi mümessillerine nezdinde bulun· 

Dü.n akşam vukubulan davet Uzerine makta olduklan hükOmetlere AVU!· 
Hitlere yapılan istikbali tasvir etmek turyayı Almanya ile birleıtiren kanun 
f çln bu sabah hariciye nezaretine mU. haklan da malt1mat vermeleri için ta· 
saade a.lma.ğa giden gazeteciler neza... l limat gönderilmiştir. 
rette alıkonul.muşlardır. Eski Avusturya milmessilleri, Alman 

Yüksek rütbeli blr Avusturya zabl. miimessillerin emirlerine !made ola
tinin mevcudiyetinden cesaret alan ga- caktır. 
:.ctecller, muta.d veçhile kapıya doğru Yahudiler rey vermiyecekler 
gitmişlerse de bir Alınan nöbetçi ne- Viyana, 15 (A.A.) - Yahudiler ple· 
feri kendilerine geri dönmek emrini histe iştirakten mcnolunmuşlardır. 
vermiş ve merdiven tahliye edilmediği Almanya yeni müstemlekesini 
takdirde derhal ateş etmek il.zere tali· istismara başladı 
mat alınış olduğunu bildirmi§tir. Viyana; 15 (A.A.) _ Bugün ncı· 

Avusturya zabiti, bu halden pek f<',lunan bir kararname ile Avusturya
mahcub olmuş, fa.kat o da matbuat C:an ecnebi memleketlere odun ve ke
mUmessilleri gibi emre itaat etmenin reste ihracı yasak edilmiştir ' 
lUzumuna kanaat getirmiştir. Acaba bir suikasttan mı çekindi 

Nezaretin bütün ka.pıla.rmm kapan. 
ması için şiddetli emirler verilmiştir. BerJin, 15 (A.A.) - Hitlcri.n ve 
Bunun neticesi olarak bütün gazeteci. ıefakatindeki zevatın birclmbi.re Müni· 
ler ha.liham"da tevkif edilmiş gibidir. he dönmesinin aebcbleri baklanda ba
ler. Söylendiğine göre, ecnebt guete- rada hiçbir malumat yoktur. Mitlerin 
eller takriben bir szı.at kadar mevkuf filhakika Avusturyada birkaç gün daha 
kaldıktan sonra tahliye edileceklerdir. hlacağı kabul edilmekteydi. 

Alman gazetelerinde görlllen lnglllere de 
fikirler Amele partisi bugün bük11.meti 

Bcrlin, 15 (A .A.) ...... Çemberlaynm istizaha çekiyor 
dünkü nutkundan bahseden Fölkişer Londra, ıs (A.A.) - Avam kama· 
Beobahtcr diyor ki: rasmda i~çi partisi reisi Atlee, dün par 

"lngiliz hiiktlmetinin kendi sil8.hlan· lamentoda hükumetin harici ıiyasette 
masmı Avrupadakl bugünkU vaziyetle nasıl bir hattı hareket takip cdd.:eği· 
meşru göstermeye kalkması kimseyi 
hayrete düşürmemiştir. Bundan iki se. ne dair hiçbir i§Clrette bulunmamıştır. 

Bu hattı hareketi tayin edip edemiye
ne evvel, İngiliz siliı.hlanmasmm f a.zla.. 
laştırilına.sı işinin ilk başlangıcında ğini başvekilden sormuştur. Çember-
takip edilen usul h!l~ hatn-lardadır. layn menft cevap vermiştir. 

İngiliz başvekilinin dahi, bir harb Londra 15 (A.A.) - Lordlar kama· 
çıkarmadan Avusturya ve A1manyanm raaı, yarın amele fırkası lideri lord 
ittihadına. karşı koymak kabil olmadı· Snel tarafmdan verilen ve Avusturya 
ğmı kabul edişini ise memnuniyetle vekayiinin ihdas etmi1 olduğu yeni va-
kaydediyonu·.. ziyete nazan dikkati celbeden istizah 

Bcrliner Börscn, Çaytung diyor ki: takririni müzakere edecektir. 
"Avusturya ile Almanyanın birleş- Komnn:sller Çemberlayn'in 

mesinin ilk neticesi olarak Avrupada. istifa etmesini istiyorlar 
emniyetsizlik hissiyatının artacağı Londra, ı5 (A.A.) - Komilnist par
hakkmda. !ngiliz: başvekilinin dUşünce- tisi tarafından toplanan binlerce kip 
]eri yanlı~tır. Bugün hemen herkes an. ö:in akpm Haydparkta Almanyarun A
lamıştır ki, Avnıpanm 1919 danberi vusturyaya el koyması aleyhinde teza-

Londra, 15 (A.A.) - 'Avam kama
nanda ~vekil Çcmberlayn han btıt 
çninl tevdi ederek aillbl•nma itleri
nin fevkaltde hulandmla.cafmı kaydet 
mJıtir. 

İngiliz parllmentoıunda Al
manyayı dDşOndftrecek bir 
celse 

Diln &qamki Avam Xamaraaı mUrr 
lrerelerinde, çarçU, İngiltere tarafın- 1 

dan biran Snee illn edilecek polltikr 
nm aarlh olması bp edecefinl bttdire
rck dcmi§tlr ki: 

"Yalnız: bidm için delfl. alUradaz: 
diğer memleketler için de yapılacak btı; 
1ey vardır: Ya Anıturyanm yaptığt gl 
bi boyun efmek, yahut tehlikeyi berta· 
raf etmek için mUenir tedbirler a1mali.. 
MulcaVemet çetin olacak, fakat. fW1& 
kaniim ld hUkQmet buna munffak O' 

lacaktı:r. 

"Encllıe ve emellcrimlıe iıtirak edeıı 
hentls birçok kuvvetli memleket nrkcn 
bir mukavemete neden tevetMU etmeme 
ı:r Ban devletler İngiltere Ye Franaa. 
nın etrafına taamın karp b.rplıkh biı: 
mUdaf aa için toplandığı, bunlarrn kur 
vetlcrl Milletler cemiyeti paktına mıllste
nit bUyük bir ittifak 1eklinde blrlqtill 
ve blltün bunlar 1938 yılında yapıldığr 
takdirde yaklapn harbin bugtın de CS.. 
ntlne geçmek mtlm1cün olur.,, 

Liberal mandcr "Birlın için bir kaç 
giln içinde halledilecek ilk mesele Çe
koslovakyanm emniyeti meselesidir . ., 

Muhtelif partilere mensup hatiplet 
Çekoslovakyaya teminat verilmesi le· 
hinde söz almışlardır. 

Miltcakiben aöz: alarak hatiplere ce
vap veren hariciye mUstqarı Batleı; 

.demiştir ki: 
"-İngilterede cflc!n umumiye fimdiki 

vaziyeti milli balmndan mntalcaya n 
icabında müttehit bir gayret aarfma 
amade bulunmağa. matuftur.,, 
Iogiliz ~azeteleılode gi.lrlllen 
mütalaalar 

Finanşil TaymiB gazetesi yazıyor:. '"l 
1138.şvekil orta A vrupada olup biten;. 

le alakalı olduğumuz ve fakat bunun 
haricinde hUkfunetin halen dUnyaıım 
bu parçası hakkında. ilAn edilecek h1G 
bir politikam mevcut olmadılmı ilıaaa 
etmiştir. Gerçi, acele kararlar verm• 
tehlikelidir, fakat hilkfunet hazan hl' 
bir karar vermemenin daha tehlikeli 
olduğunu anlamakta kusur etmiyecek· 
tir. 1 

Çekoslovakya. istikl!linin idameala 
Almanyanm orta Avrupadald hege ~ 
monyasın& karşı ve bu itibarla da ın .. 
giltere imparatorluğunun emniyeti L 
çin yegane teminattır. 

Niyuz Kronikli gazetesi diyor ki: 
"İngiltere bir şey söylemiyor. Baf. 

vekilin beyanatı hakkında. yilrütillebl. 
leoek en cömetrçe nazariye, kabinen.in 
henüz hattı hareketini tesbit etmcdilf 
ve ya.kında yeni bir beyanatı& buluna.
cağı nazariyesi olabilir. Sillhlanm.& 
korkunç istikbali ka.r§tlama.k için yat .. 
ruz ba.§ma. kifayet etmez. Hilldllnctin 
sarih politikası olmalıdır. 

Yeni seçim istiyen Deyli Herald ga· 
zetesinin de fikri budur. 

Taymis gazetesinin Berllndekt mu • 
hablrine göre, Alman diplomasisinin 
Çekoslovakyada. bir tcşebbUsUne inil -
zar etmek icab eder. 

Muhabir, yakın. bir istikbalde yapr. 
lacak olan böyle bir teşebbilsün. müa • 
tebad olmadığını bildirdikten 80nr& 

bunun Çekoslovakya veya diğer dev -
letler tarafından, Çekoslovakyanm 
bundan böyle çok nazikleşen stratejik 
vaziyetini takviye için alma.cak asken 
tedbirlere bağlı bulunduğunu kaydedi
yor ve diyor ki: 

Bu, ayni zamanda., az eok bir nispet 
da.bilinde, Franstz iç poUtikasmm in -
kiş:ıfma. bağlıdır. Herhalde Bitler 
Çek hük!1Dıetinl a.kalliyetler meselesi 

(Lütfen MI.yıfa.yı çeviriniz.) 

nıııtntmınııtıııu"ımııınıını"ııııııııınmnnııımııınınnnıuımı&Jll 

Hayat mı bu l 
ıstrrabına sebeb olan şey, yalnız ve lıüratta bulunmuıtur. Bunludan bir Romanımız mUndericat:ımxzm çolt• 
muhakkak ıurette 1919 da cebren ka... çofu Avam kamaruma cid•nk "Çem· lufundan dolayı bugtln neıp-edlle-ı1 

bul ettirllmfg olan IJUlhtür. btrlayn istifa etmelidir,. diye har mem1ştlr. Ö!!(1r dileriz. 

yin etmek mUmlcUndilr. l 
Diğer tAra!tan ordu, kilise, <:cmiyet 

Şn~nig hA.lft Viyanada kırmulardır. Ba.aka bir hl.dile ctmamıı-, •S ... , ...... ~ .. --~ .. --=~•1-~'!llQll 
Viyana, 15 (A. A.). - Sallhiyettar tır. 



1 

r n 
hakkında Lehtstanın yaptığı gibi Al. 
manya ıle barış yapmağa davet için 
mUsnit bir fırsntı kaçırmıyacaktır. 
G zli lJir ilt ı f:ık mı var ? 

Londra, 15 (A. A.) - Dört muhn. 
fazatcar mebus, cenubu ~arki Avrupa. 
smda ht-r lUrlll tecavUz hareketlerin~ 
k:ırşı diğer de\'lctlerle beraber karşı 
koymak hususundaki İngiliz hüklıme· 
ti kararının ifşa edilmesini taleb eden 
bir takrir verdiklerinden hllktllneti ha
berdar eylemişlerdir. 

Kannda 
il 'rı> o ursa lng"l'ereye ne 

derece yardım t:deb ılr 'l 
Ottava, lö (A. A.) - lngiltere bü. 

fımeti, diğer dominyonlara olduğu gt. 
bi Kanadaya da son Avrupa buhranı 
hakkında mufu.sssl malümat vermiı, • 
tir. Harp hakkında karar vermek Ka· 
nada pıırlAme.ntosunun hakkı ise de 
Kana.danın böyle bir ihtimalde lngilte
reye yardım edeceği muhskkak addo· 
lunmaktadır. Resmi mahaf1J, bu mn. 
:ıaheretin muhtemel ehemmiyeti hak. 
kında bir beynnatta bulunmamaktadır. 
Fakat, gaz lelerin yazdıklarına göre. 
1914 deki kadar fili bir mUı:aheret 
bclı't nmemelidlr. 

Yu~o 1nvyn'da 
Hırvat l<0mllnıa ' l?r1 AlmHnya 
elt>yhinde 11Umnyiş yaplıltır 

Belgrad, 15 (A. A.) - Avala ajan. 
•ına bildirildiğine göre, Llubliyanada 
k~mUnistler Avusturya hadiseleri a • 
teybinde tezahUrntta buJunmuvtardır. 

SUkfın derhal iade edilmiştir. 
D. I :rnd HOkQme' l l<encl'11 
itln bla tehi "e ~öı mü)•or 

Belgrad, 15 (A. A.> - Politika ga
zetesi, nnşlus hakkında Bel'1'ad poli· 
til:a mahfilinin komanter!erw ~yle 
hulasa etmektedir: 

ti\' ak tile A vustuf'l lle olan budu. 
dumuz Uz rinde, yeni komşumuz hak. 
kında, politik mahn.fil, en salAhiyetli 
Alman zimnmdarlarınm kuvvetli ve 
hür bir !iugo lavyrı. örmek bususundıı 
biribirl arkasın:ı yaptrk!an beyanat. 
la.n tebarüz ettinnektedir. Milletimiz. 
yart:t hakktndn en ufa,k bir şüphe bile 
beslcmemeltdir. BütUn salahiyettar 
ınnhafilde vaı.lyet §Öyle hulAsa edil -
mektedlr: 

Avusturya ile dUrfüıt mQn1.ı9ebetler 
halinde idik Almanya ile dostane mU· 
naeeb01 lerimtı vardır. 

l<U~Uk Ulf Af ( ?? ) 
Vaz velle bit fevka AIJellk 

gör mil.) or galiba 1 
Belg.tiQ., l;) (A. A.) - Resmf ına· 

batıl, Yugosınvyuın btr kil\;ük an. 
tant toplantısına igtirakten imtina t!t. 
tiği hakkındaki haberleri yalanlamnk. 
tadır. KüçUk anla.ot konseyinl.ıı fcv. 
•a.Ade bır topuuıtıya çağrılması mev. 
zubaha ol.mam15tır ki böyle bir ımti· 
11a da mevcut olabilsin. · 

Avusturya badiaeleri milnasebeti!e 
ynlmz Tataresko küçük antant konıse. 
yi rclıil ıfntile, Prag ve Belm-ad ile 
lsti§arolcrdo bulunmu~tur. R~manya 
ve Yugosl vya hükumetleri tıpkı Çe • 
koslovakya hük\unetl gibi, an~Jusu blr 
emrlva.ki olarnk kabul etmekte ve 
muhtemel olarak nhsnnda veyahu~ ma. 
yısta toplanacak alan küçUk antant 
konferansından ba,ka ayrıcn bir fev. 
knlAdc topl:ıntıya. ihtivn~ olmadığı ka· 
nnntinde bulunmaktadır. 
lla'ya Yugos'HV\ anın 
ça!cinga:ıl . ğinllen memnun 

Roma, 15 (A. A.) - Küçük o.ntıınt 
konseyinin top!~nmaeına Yugoslavyn· 
nın muh:ı l!fotte bulunmruu keyfiyeti. 
ni mc\''Zub:ı.ha eden İtalyan gazeteleri, 
Yugoslavyanın taı:)•lk icrası hakkında. 
ki Fransız tef)ebbUslerlne muve.takat 
etmediğini ve Jn~iliz. Frnnsız proteB· 
tosun& iştirak eylemediO-lni bUyük bir 
memnuniyetle kat·detmektcdir. 

Frno RdA 

Fra ı n lng . ı crnyi mllsterek 
b .ue'<ele teşvik cı hor 

Londra 115 (A.A.) - Röyter aj:ası 
nın tiğrenllğlne 8rc Almanyanın orta 
Avrupaca ihdas ettiği vaziyet ha~kmia 
Fransa de büyUk Britanyı ar:cında sıkı 
lir tema• muhafaza olunın:kttdır. 

Du temasların b:ı~l ea hedefi, ı1rın· 

ıraın Çeko!lovık lstlk14Jinl muhafıı:ıı 

için giriJtiği taahüdü yerine getirmek 

s 
vaziyetac k~rıılaımasl ihtimalinin tet· 
kikidir. 

Fransa büyük clçisfı İngiltere Harici 
ye na.ımru bugün aıı.ıt 1 6da ıiyatet 
etmiJ ve kendisi Uc A vuşturya hadise 
leri neticesinde meydanıı gelen yc.-ıi 

vaZ.:yet hal\kında görüımil§tilt. 

Fı aı sıı gn1ett'leı inde 
he.veconlt yaz lar 

Pariı ıs (A.A.) - Pött Parizycn 
gazetesi yazıyor: 

"'Hükumet adamlarımız müteaddit 
defalar Çekoalovakyarun, Almanya hü
kumeti tarafından bir taarruza uğrrdı 
tı takdirde, Fransanın müraheretinc 
bel bağlayabileeeğinJ söyleml9Icrdir. 
Leon Blum, Po1 Bonkur bu teminatı 
dün Çekoslovakyc:•un Parla elçisi O.ı.~s 
kiye hueud bir §iddetle tekrar ettikleri 
vakit bütün dünyanın biMlği ~aahhUt
, .... ;..,ıze yenl bir şey UAve etmiı olma
dılar. Bu i~teki bütiln yenilik, ı:ittikçe 
artan Sehlike karşısında hazırlıksız av
l rı:ımamak lçin daha evvelden mlişterek 
müdafaayı ne suretle tatbik edecekleri 
hususunu, rratik bir şekilde Çekoslq. 
vakya elçisi ile birlikte tetkik ctmi oı. 

mıılarıdır. Bundan GC>nra ıradaki itili 
fın en mUıbet bir şe ilde nıed qytn 
etmek askeri mUtehasıınlara ılttlr. 
s~fcrberlik yaptığmıq and. lnm1tere 

b:zimlo berabordil' · 
Eko dö Pariı gaıct .ı yapYor: 
Çemberlıvnln nutku gösteriyor ~. 

tngiltcr hUkOmetl 1)1 bir l•tikamctte 

yllrU:":ıe~tcdlr. Prınaa eminc.\'r kl •ler 
Çekos1ovoky nın ılyıot lıtik'4H Ytf' 
mlllkt tamamiyeti tehdit «:dildiği vakit 
ona yardım etme Uz:erc ıcf er~erlik ilin 
ederse Londra hUknmctl onun yanı ba. 
şında yer alacakt1r. lngllterenin tehdit 
lcrl ancak Fransmın tcreddUtlerlndcn 
neşet edebilir. unun içt~ir ki Prnnııız 

kabinesi eğer Rayı hUkt\meti Çekoslo. 
vakyn Ue Avusturya gibi veya ona b:n 
zer bir muameleye tabi tutinl bundan 

doğaca\ P'ransız. vaıiye~ hakkında hiç 

qir tcrcddUt bırakmam~e1 çalıgmakta .. 
dır. 

Çekos!ovftkyavı mut'aka miidalaa 
edece Çiz · 

Populer gazetesi yazıyqr: 

Fransanın T..olbdra bUYük elçfıf Ker. 
ben, Çekoslovakyaya ka'lı Fransrı 

politikasının lıatl bir ıurette sarih oı.. 

du~unu tn ittere hü~metlne bildirme 
ye memur editmI tir. 

Fransa merkeı.:i Avnıpanın bu kO.. 
rük cumhurivet=ne karşı bazı ta...,••hUt
te buhınmu~tur. Bunlan blrç')lı: dcfalıo.r 

teyi-1 ctmlo:tlr. On1an tutacakttr. Kim 
senin bundan tecahül etmemesi icap 
~der. 

S:ferherJik i!~n etmc'i"h~, harpten 
~eMnmeyiz? 

Et>ok yarıyor: 

SeferberHk ıt~n etmek !b,mdtr. 
O valdt Hitlerfo o muuı:oı ordusuna 

""~men l-·· ııl!rr tecavüzder vaz~eçcce 
IHne ytll'1:!e dohaıı emin otahnlrdik. 
Va •a geride vüzdc on harp ihtimali 

rle kalıvord•1. Fakat hanc_;i hr~ çare•I 

vnrdrr ki. te"''i'telcri de ete olrn:mn? Bb 
e~er bu teh'iokelerd"n dalma kaçmayı 
karar ven--,:·sek o halde !Ont•n11 ktd-v 
yani mU,takil bir memJe~et ııf at ile 

harita~an ismimiz ıi1inlnceye kadar 
'Berlindeki amirin arzulorna it"l"t et

meve mecburuz demektir. He1n hnpten 
ı:e'·ı., .... ek harpten kurtulmak demek 
mi•1.ır1 

~ov v P t ',, r d ~ 

Mii .. te· e'< ı ir hıne'ı et Jq~'m 
J\foakova, ll (A.A.) _ Turnal c:!ö 

Mosku Avusturyanın iJ'-altt başhğt ol· 
Onda yazdı~r b'r m1kılec!e diyor ki: 

Alman fa~'~tlerlnin Avru!'anın göbc· 

ğine }'aptı!:bn bariz teeavti'.! Sovyet 
t!ıplomııı:lsin!n 8te~enberi müdafea et· 

tiği te;-in .doğruluğunu bir 1ı:ere daha 
f!'bıtt etmi~t' r. 

Fran:ada tehlike fn;ilteredcn daha 

ziyade h:ssolunmuştur. Ve B'um hllk<l· 

mcti A vrupadaki kUçük ve ~rta devlet· 

lerin emniyet ve tamamhğını meselesi 

h.1kkında kısa bir zamanda kendisine 

htt bir hattı hnrcket çizccekfr. Fakat 

r.erck bu ıııhıtda gerek aa~l m bir 

tıul!1 kurma~ yolun.da sulhcu devleth· 

rirln kollektlf b'.r gayreti olmaksızın 

biı gey y&pılabilt'.:cği şüpbelidi.t 

• 1 
Japony r t'o 

JIJ ak H't n•en famndı 
Tokyo, 15 - Anşlusun vuku~ gelmi~ 

olduğu keyfiyetinin Almanya • Avua· 
turya rr.al:amları tarafından tıildirilme-
151 Uz:erlne Japon h:\k11meti Viyanada· 
k! elçiliğini konsolosluğa tahv:ı etmi9 't bu suretle iki memleketin birle§mc· 
sini filen tanınuıtrr. 

Japonyanın AvusturyadaJd elçiliği· 

ııin lağvi, Budapcıtede de bir Japon el· 
$meinin ihdasını kolaylaştıracaktır, 

Mııcarlslanda 

Nazi er ıeııı e~me 3 e tudııdıJnr 
Budapeşte, 15 (A. A.) - Hükmetçi 

ıazeteler, anşlusu memnuniyetle kar. 
ıılamaktadırlar. 

Buda peşte, 15 ( A. A.) - 10.000 Ma. 
c:ır nn:.i dUn aokakJarda nilmayişler 

yapmışltır, :&nca.r n.wıyonııl sosyalıat 
partisinin lideri Sala.siyi alkı§l~§ • 
)ardır, 

PoUe. nllmayişçilerl dağıtmıştır. 
Almanya burttsını daha ku lay 
zupledecok gnliba 

Budape tc, lfi tA. A.) ~ Gazetele. 
rm ekseritıi, A vusty,rya va.kayij hak .. 
kmc13 coşkun ne rıyatta bulunmakta -
dll'. 

Tuggetlen.seg, dlyorkt: 
"Macarlstamn Roma • Berlln ınlhve. 

rinde mevkii vn.rdJJ'. MacarUıtan, kuv· 
vetlt doştlanna kıırfJ ~k hararetli 
hisler beslemektedir. Macarlıtan, mllll 
Alman vahdetinin vücuda gelmiş ol • 
masını bUyUk bir memnuntyeUe kar. 
ılar. 

nda 
Var§ova, 15 (A. A.J ....... Pat ajaru!ı 

blldiriyor: Anı1lınt h~kkmd~ nıütalea 
yUrUteu ı,ehista.n Polonya mntbua.tı 
Almanya ile A vu.sturya.nın blrle§mesi
ni tarihi bir zaruret telAkkl etmekte. 
dlr. 
C ı<os,ovakva da 

Prag, 15 (A. A.) - Bütün gnz.ete. 
ter B. Çenıberlaynın Çekoslovakya 
hakkındaki nutkunu tebarüz ettirerek 
neşrctmekte, fakat bu nutuk haltkın· 
da herhangi bir fikir y\irütmektcn te
vakki eyleınek~ir. 

Umumi intiba, Ingfllz hariciye poll· 
ttkasınm tahavvUllerinden haberdar o
lan efkln umumlyeniJı, herhangi bir 
sarih fikir l~eri Bllrmcden evvel, tngtı. 
tere ve Fransad:ıkl vaziyetin inkişafı. 
nı ve beynnatlarda.ıı sonra tutulacak 

hattı hareketi gönnek lstedisl merke
ıdndedlr. 1 1 

ee1ç1k~da 

Alın 111ya lehıııe nilmayl~ler 
y<tpılıyor 

Liej, 15 (A.. A.) - Öpen eehrlnde 
dün akşam nnziler nümayi~ yapmışlar. 
dır, Nuyonal - wsyalist klilbünUn a. 
zalan AD§lusu nlkışlıyarak sokaklar. 
dan ge~mj§!erdir. Gençlerdan mUteşek. 
kil diğer bir grup da Hil!erin ~etine 
@arkılar söylemişlerdir. 

Po!is nUmayi§~ileri dağıtmı~tır. 
Bunlardan dört tanesi tevkif cdilm\o • 
tir. 
Mal~m olduju vcçhlle. bUyUk harp. 

ten evvel Öpen, bir Alman şehriydi. 
Yapılan bir plebl!:!it neticesinde Belçi
ka ra iltihak ctml~tlr. 

Vunanist c- r ra -Gazete) · ı in mu • dıuıııın 
Atina., 15 (A. A.) - Avusturya hl· 

dise:erinden b:ıhseden Ele!tron Vima 
d1yor ki: 

0Anşlm, herhangi bir kanşıklığa 

maruz kalmadan vukua gelmi~tir. Zt. 
ra, hiç kim.cıe, AvuııturyayJ kendi ar~u. 
su hilMına lsti!tlftlini muhafazaya ıor· 
layamnzdı . ., 

Proia diyor ki: 
0 Avusturya. tamami1e Alman bir 

memlekettir. Avusturya halkının coş. 

kun teznhUrleri. her turJU yabancı mil
dalıale'eri meneyleme!ttedir. An~lus 

Avrupada realiteye uygun bir vaziyet 
do~rmuıtur, 

Amerıkcda -Huzvelt Avı• uı yanın "l'ınkım 
tnmmaycıra'< mı "! 

V:ı.3ington, 16 ( A. A.) - HuJ, dtln 
Almanya ee!iri Dikhof taraf mdan ken. 
dlsine A vusturyanm yeni kanunu CM. 

s!si hakkındaki kararnamenin bir su· 
retinin tevdi edildiğini teyld etmiş, 

fakat bu mesele hakkında faz.la malü. 
mat vermek istememiştir. 

Gazetecilerin bir sualine cevab ve -
ren RuzveJt, Avusturyanın müst:ı.kil 

bir devlet olmnk~ çıktığına dair ken· 
disine resmen malO.mat verilme ıU~inl o 
ve dün Çekoslovakya Jle aktedilen tL 
caret muahedesinin tatbikına dnlr lm
zalndığı kararnamede A vusturyanın 
mUıt."\kll bir devlet olarak nar.an iU
~ara alınmıı:ı olduğunu ilAve eylemiş • 
tir. 

Alman sefirinin Hul'e mUraeaatfn • 
den sonra yapılan bu beyanat ile Al· 
manyamn Avustu.ryada yaptığı eebrl 
hareketin Amerika hUkfımetince ta • 
nınmadıfr işrab edilmek istendiği ıan. 
nedl'mektcdir. 

Hnı le'ye nnzırımn hazırladı&ı 
" nutuk 

Vaşington, 16 (A. A.) - Slyaet 
mahfeUer Hul'ün Avrupa. he,dlselerl 
hakkında Nasyonal Pres klUbde yapa.. 
cağı beyanatı bilyük bir alaka ile bek
lemektedirler. 

Öğrenildiğine göre, hariciye nezare
ti iki gUndenberi radyo ile de ne§redl. 
lecPk olan bu nutkun metnini hazırla. 
makta mtşguldilr. Nutuk Avrupa va· 
ziycUnln lıık~ına göre tadil edilmek. 
tedir. 

SatAhlyettar mahfellerde blsı1 olan 
kanaate göre, Hul, diktatörlüklerle an
laşmak llıttyenter1e Hltlerln son hare
ketine kat'lr enerjik bir tarm hareket 
tttihu edilmesini ve diplomatik te~eb. 
bllslcrde butunmasmt ıırzu edenler a. 
rasında muvazene temin etme;e çalı· 
Ş3('a ktJT. 1 

I ' 

ltalynda 

Muso11n1 
Sıınl 17 de bir nutuk söy:lvecelc 

~oma 16 (Hususi) - Musolioi bu 
gece sut 17 de radyoda bir nutuk ıöy 
liyecek. 

Atmanya Me
meli de ilhak mı 

edecek 
_... tb1tanıfl 1 fncfıfe 

hldiıesi dolayısiJc Pelonyı · Litvanf11 
a.ruındaki gerginlikten bahıtdcn Kur
ycr Poranni gazetesi diyor ki: 

··su vadyet, daha far:b devam ede
mez, Polonya, bu tahrik hareketini 
böyle b rakamaz. Polonya, nrıiye tı· 
!tp etmelidir. Kauna.s zimaırıJarlan c· 
ğer hakikati kabul eylemek istcmu· 
lcnıe, bunlara, po1itikalarrnın mecnuna· 
ne mahiyeti ear:h aurettc anlatılmalıdır. 
Polonyıt, A vrupanın bu parçasında ıulh· 
ten meauldür.,. 

Pol':manaki gazetesinin fikri 1udur: 
"İki mihverden birini intihap mec 

l:uriyeti karşısmda bulunan Polonya, 
nncak Roma • B~rrn mihverine doğru 
temayiU edebilir. Zira, bu mihver, ya· 
ıııcı ve a·namik memleketleri ihtiva ey
leın~kte.dir.,, 

Stılh i\i :ı r'rlnıt le' l"ce 
Berlin, 15 (A.A.) - Polonya • Lit· 

vanya hudut hlidiıeleri hakkında bu· 
rada muhtelif menbalardan alınan infr· 
baa göre, Polonya Litvanyaya bir ül· 
timatom vererek P.:ı!onya ite normal dip 
Jomatik münaııcbııt tesisini ve demir
yoJJan mümıkalfiunın açılmasını iştiy~· 

ecktir. 
:Mal\tm oldu~u üzere Vilnonun igga· 

tini mi:.teakip bundan yirmi sene ev· 
"d bu münakalat inkıtaa uğramıştı. 

Varşovadaki Alman gazeteleri muha· 
h?rleri, ~u gayritabii vaziye•in uzayı· 
!ının sulh iç'n daimi bir tehlike te~klt 
c.ı lediğini kaydediyorlar. 

Romanya 
lcab:nesinde 

değiş· ~ık mi? 
• Bükre~, 15 (A.A.) (Havaıı) - Bu· 
rc:da yeniden kabinede değiş:klik ola· 
c:ığından bahsedilmektedir. 

Bugün saat 13 de kral Vaida Voyodu 
kabul ederek kendisile uzun uzadıya 
görUşmlişt!lr. Diğer tarafı en kralın 
l'ıu ayın y!rmis!.nde Londuya yapaeı 
ğ: rcsmt ı:lyaret tehir olunm111tur. Bu 
• • w,:ihet teyit olwuna.ktadır, 

Galata 
r ht m caddes1 
Baştan başa asfalt 

yapıiaeak 
Denlzbank İstanbul liman ta.resi 

Ga!ata rıhtımının tamirinin Uwıahll • 
den Ye köprünün iki bagındakf klı.lbr 
ter yıkıldıktan sonra Karaköy uıeydr 
nıııın köprüye yıı.kın kısmı ve RıbtıDI 
boyu caddesinin tertibine başlaınıet.ıı'• 
Bu yol bagtaıi b~a as!aJt yapılac&k
t~. Fakat daha evvel burada görüleli 
çokme ve k~a için tedbirler alnl•k 
zarureti bhıl oli:nuştur. Galata rıhwııs 
bavaUsi ve Ka.rak6y meydanırıd•Jd 
çökmeye m!ni olmak için bundan ııırJ 
beş sene evvel o vakltkf Rıbtıın kuJll• 
panyası ta.rafından tedbirler aıınınıt 
ve nhtımın önüne taf dökUtınUflO. 
Bundan sonra aradan geçen 1e11eıerd' 
nbtımın ve cadde ile meydanın k•1 • 
ma ve çökıneslne ııeyircf kalınnuıtıf• 
Şımdi nhtımın önüne taı dökD.lelf 
baglıyo.n amele bu yolda yapıla.P j!.(PI! 

liycnin UçUncüsilnU ve kll'k beO setı" 
dcn~rl olanlanq ela. ilkini teşkil et ' 
mektçdlr. Liman idaresi de her iki ttll' 
tımm önlerine mQ.vnalarJa ~ döldtıfw 
mU~tilF. Fakat bundan sonra bir affl'
Uye yapılırsa, bunun deniz altmd• ı.ı 
nhtıma muvazi kurulacak bir betotl 
me!nede iki nhtımn da amud gene ı,eı. 
ton direkler dikmek ıureUnde ollD"' 
takanilr etmiştir. 

Yapılan tetkikler de g&termlfllt )1, 
yarını aaırdanberi Karakay nhtnnlll" 

~kmest ~k aıalmıftır. KaraköY ıııtf 
danında bulunan camiln tam kÖ§eflO' 
deki işaret Karaköy meydanının b~ 
dan yarım asır evvel BeDede bet şJJf# 
tim çökerken olmdi bunun senede ıP 
milimetreye indiğini göstennfıtlt· 
~--..~------....... ~ ....... ---~-

Gümrük 
muameıe:erindEJ 

çabukluk 
Bir komisyonun 
hazırladığı proje 
tamamlandı 

Ollmrük itlerinde ıiirat va ba'itll~ 
temin etmek Uıcre bir mUddetcn :ıs 
çalııan, komisyon, alınmaa flfj 

olacak tedbirler U.ıcrinde bir proje 111" 
aırlamı~tır. Bu proje, &limrlik ve iııJıl-
1&rlar ve~eti tarafından tetkik edil ' 
mektcdir. 

K 
·tef 

o misyon. Avrupa gUmrllklerini 
kik eden gümrük müıavir ve nıntelsat 
ııısl<.crının mU~abedelerini tcslXt ede

11 

raporlardan mülhem olarak gunır-Ok ir 
lcrimi.r:cle yeni ve pratik esaslar ta\'si)'' 

etmektedir. 
Komisyonun tcıbit ettiği eaastırl~ 

ıllmrük muaınclelerindeki ıurusiY1d 
tik yüzde elll ualauıl\tadır. Ayrı~ rtJ#' 
nife:sto, ithaUit ve ihracat beyaıuııııs'11 
rini daha basit usullerle haz:ırlanrnJ: 
ve tüccar gUmrükteki işlerini ısı 
mUddet içinde takip ec:ebilmektedir· it'" 

Komisyon, antrepolarda ~kt~rtn• ,J 
tiyaçı doğurmadan muayene Z~t'ri 
topt:ın ve süratle yap;ıbilmek için ,z0t1 

ıı ba%:ı çareler bulmu§tur. 

Cili':nrük ve İnhisarlar VeklleW'~ 
tetkik d:lilen bu proje tasvip ıdndlı 
ukdirde i§in ~nunivet kesbetm•SI lçıııt • cıt· 
icap eden tedbirler ayrıC4 t.J.nıaeJ~ _________________ ./ 
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Kürek nıahkQmu!.~ 
Sıyemines1<i 

-.....,~1•1111-

yok mu? .• Baştarafı dllnkil nusbamızda 
; Nasıl. Oviçimeska sizsiniz har,. 

1Ye bağmiı. 
b - Evet, istemiyerek felaket ve 

Marila, sük1lnetini muhafaza etmek
ll' beraber piyanoyu bıraktı. Miyeres· 
ki, odanın içinde birkaç dakika kadar 
dolaştıktan sonra birdenbire kansının 

yanında durdu: 

bu, beni gayet mühim tehlikelere ma
ruz bırakabilir .. 

Javiç, genç kadının uzattıfı eli b'J
yük bir hürmetle öptü 

mın hançer darbesi Miyereıkinin haya-
tına nihayet verdi. Onun tarafından ih· 
bar edildiklerini bilen Leh vatansever• 
ltri bu ıuretle haini cezalandırmışlardı. 

Hakikaten, kumarbazlık h:ııerini tat 
min etmek istiyen Miyereski. Uç sene-
denberi Avusturyalılara casusluk edi· 
yordu. 

Cdbahtlığınıza sebcb olan benim ... 
l1i Javiç, büsbütün perişan oldu. Mu· 

8 
ve halim bir sesle: 

~ - Demek sözlerime inanıyorsunuz, 
i/0tdu. Sözler:me ve masumiyetime 
i:a'11Yorsunuz .. Oh 1 Bilseniz, çekti· 
tılttı azapların ne parlak bir mükafa
b!ina nail oldum 1 Artık bundan sonra 
lailtUn vücudum, gardiyanların kırbaç· 
r:rı~ altında parçalansa bile gam ye· 

- Bana merhamet et Ma! ila ! dedi. 
Ben çok bahtsızım. Tamamen mahvol
muş bir adamım .. Nasıl? omuzlarını sil· 
kiyor, g~zterini kırpıyorsun öyle mi? .• 
L!kin bu fena tavır sana hiç yakışını· 
yor, Mar:ila .. Bilakis güzelliğini bozu
yor. Bana bir delil, bir aamimiy.et gös
ter. Yemin ederim ki istikbalde kusur· 
ısuz bir koca olacağım ... 

- Ya! .. Senin böyle feyler~n kor
hc:ağınr zannetmiyordum. 

- Bunun mesuliyeti pek bilyUk .• a
ma; adam sende 1 tıte, anahtar •• 

Mukavele aktedilmiıti. Miyereski 

- İyi biliniz ki ben dilnyada en sa
dık vefakar bir dostunuzum. Eğer bana 
ihtiyacınız olursa dünyanın öbar buca
eında bulunsam bile, ilk davetinize ko· 
!.Irak gelmeyi mukaddes bir borç, bir 
vazife bitirim. 

Dul kanar, bir müddet sonra Javi· 
çin iltica etmit olduğu İngiltereye git
ti. Orada sabık kürek mahkiimunu bul• 

yüzüğü cebine indirdikten sonra odadan 
çıktı. Bir dakika sonra sokak kapısının 
da kapandığı duyuldu. 

Marila, derhal kocasının odasına gi
cierek zabit elbiselerini getirdi. Tuvalet 
odasında bulunan Javiçe: 

Vakit geçiyordu. Hizmetçilerin her 
dakika içeri girmeleri ihtimali vardı. 

Marila, Javiçe kapıya kadar refakat 
ettikten sonra odasına döndü. 

du. Yeni memleketinde muallimlik ve 
l?'uharrirlikle parlak bir mevki kazan
mağa muvaffak otan Javiçle evlendi. 

1Yccc ~ · 
Birkaç giln sonra, meçhul bir ada· Siyemfnesk 

gını. •• 
k - liayır 1 Serbest kalmanız lhım. 
~~Çtnız.. Sizin tekrar cellatların eli
ltı" dUşcceğinizi d:.i~ünmek bana taham 

lil olunmaz bir şey gibi geliyor. 
- Nasıl kaçayım? ... 
- Ben o vasıtayı arayıp bulacağım. 

4 - Sizi böyle bırakıp gitmek... an
~Oturn, siz de bcdbahtsınız ve zaten 

ita türlü olamazdı .• 
ta~ Şiddetle azap çekiyorum .. Mu-
rı· dcratımın bir casusa, bir vatan hai
b~c bağlı olduğunu öğrenmek pek feci 
~ ley., Bir zamandanberi ktf.:am.ın ha· 
~ tın.cıa bir sır olduğundan ben de şüp· 
&~~diyordum. Fakat susunuz .• Kapının 
d~ dığını ve içeriye birisinin girdiğini 
);ı Yuyorum. Aman saktanmu: .. Şu oda-

ltgitiniz, gelen mutlak kocamdır .. 
'<>t Urck mahkiimunu, tuvalet odasına 
~ :p tlzerine kapıyı kilitledikten son· 
~ Ocasına müsterih görünmek için pi-

Ostınun başına geçti. 

~ tıı:Ycreald. bir rllzg!.r gıöi içeri gir
ltcn.diaini kana penin üstı:ıne attı: 

- Benden ne istiyorsun? .. 
- Pek az bir zaman sonra yerine 

konulab:k•.:ek ufak bir fedakarlık .. 
- Söyle .. Ne demek istiyorsun? .. 
- Şu, senin yüzüğünden bahsetmek 

istiyorum. Bu akşam şansım müthi' su 
rette fena idi. Son altınımı da kaybet
tikten sonra yüzbaşı (K ... ) ya karşı 
büyük bir borca girdim. Kumar borç· 
lan namus borcudur. Beni b~ndan an
cak sen kurtarabHeceksin .. 

O kadar heyecan içinde idi ki koca
sının yüzı:inde beliren zafer tebessümü
nü bile seçemiyordu. Marila bir müd
det onu süzdükten sonra: 

- Peki, yüzüğü alacaksın, dedi, fakat 
bir ıartla. .• 

- Artık kumardan vazgeçmektiğim 
~rtite değil mi? Bunun için sana tim
diden söz veriyorum. 

- Alın bu üniformalan giyin ve ka
sın .. 

Dedi. O, elbiseleri giyerken, Man1S 
masanın kUçilk ve gizli bir g5zilnil aç
tı Orada, A vusturyalılarm zulmune 
l·grayan bahtsız vatandaşlarına vermek 
için sakladığı yüz <Nka altını vardı. 

Marila döndüğil zaman birdenbire p· 
şırdı: 

- Oh 1 Tanılmıyacak bir hale geJdi· 
niz. 

Dedi. H~ten, Oniforma, kilrelr 
mahkOmunu klmilen değ~§tirmi ti. O
nun sararmıı simasına bir ulviyet, 
tavırlarına bir vekar vermişti. MariJa: 

- Artık burada daha fazla duramaz 
smu:, dedi. Artık' kaçm ve kararınızı 

kolayla~tıracak olan bu parayı, bir hem· 
~irenin hediyesi gibi kabul lOtfunda bu 
tunun.. Sonra, hal ve mevkiiniz iyile
§ince iade edersini:ı .• 

KUrek mahkiimu yava,ça: 
_.:.., Bir hcmıire hediyesi.. diye mı· 

nldandı: 
~ ~onjur Marila, kalktıh ha? .• 

lla Cdi. Fakat cevap alamayınca tekrar •c etti: 
...... -~ıı Sabah sabah bu piyano ne demek 

- Bundan bayle senin sözlerine iti· 
ma.dnn yok.. Fakat beni iyi dinle! Şu 
senin, artık giymediğin hassa zabiti il
ııiforması var, işte o üniformanın sak
lı bulunduğu dolabın anahtarını istiyo· 
rum. Bu üniformayı huduttan serbest
çe geçmek istiycn bir firariye verc.•.:e
ğim.. 

- TesadUfen sizi bulduktan aonra 
böyle gene terke mecbur kalmak ne e
lim bir şey .. 

- Fakat l!rnn ... Emin bir mahalte 
gittikten sonra bana mektup yazınız, 

Danyamn en me§hur erganonculann. 
dan olan Anton 'Brees 16 aylık çocuğu 
Antonyoyu# arganonu ~M götflril. 
yor. 

Şang7uJ.y i,.,ta.!'Tj{»I bina,,ı, bombardı
mandan aonra resimde gördüğihtüz 

§ekli almıf ve kumandatı lm binamn 
• za/er hatıra.!1 olarak • ayni §ekilde 
muhcıf<WJ edilmesi için Mzımgelen 

emirleri rerm;.,tir 

' 0r? Bana fo()yliyecek hi~bir §~yin } - Öyle b!r talebde bulunuyorsun ki 

.. 

~o MARKTZ DO POMPADU'R. 

'----------------------------..... -------------------------------dıı Riiyamı görllyordu? Buna imkan J 
l'cır mıydı?. 

~ 
Sonra, çılgın bir heyecan içinde, e-

~ilrniş olduğu htıılde, ağır ağır gerile-
di \le soluyarak nunldandı: 

- Kral!.. Kralı.. Onun pencereleri 
aitın::ıa !.. Ah t .. 

b· :am bu anda, Uç meçhul plınıtan 
ıtısı, kolunu 'll;aldırarak bir işaret yap

t : ;lCt.ranlıktan bir adam - her halde 
~0lis vey.- muhafız • fırbdı ve lıl' Aasas 
cl'ccan içinde gerilemeğe devam e-

d~rken. birdenbire kafası Uzerinde, 
l'll~tbig bir ldarbc hissetti. 

SırtUstil yere yuvarlandı ve hemen 
aYtli zamanda kendisin.: kaybetti. 

:Sunun üzerine, istihfaflmiz bir t&

"ıt]a konuşmuş olan adam: 

d - Berrye, dedi, bu delinin kim ol
ltğunu anlayın .• 
l{cndisine Berrye diye hitap edilen 

~ın, sür'atle şövalyeye yaklaştı ve 
~ktığı bir mumla onun çehresini iyice 
.. ctkik etti, sonra, b~ını aallıyaralc; di
gCtlcrinin yanma geldi ve bir kaç keli
tllc ı:nınldanarak sözünü §Öyle bitirdi: 

01
- licr fıalde, taşralı zabitlerden biri 
acak .. Şimdi onu ne yapmak lanm? 

d l{ral bir an tereddüt ett!. Sonra bir
cnbire omuzlarını silkerek §Öyle deldi: 

tı-. Canım, bırakın olduğu yerde kal-
rı. Uyanınca rüya görmilş olduğunu 

:ıırınedcr .. Çekilelim, mösyöler .. Paris
~~ f!cce dolaşmasına çık;mak hususunda 
t 

1 
arzumu bu bldise bozdu .. Sonr" es-

il.ten • t gız yaranız, size her halde ıstı· 
al> "eriyor, kont .• 

t.. O zamana kadar hiç bir şey söytc
.. ,cıtı· 1! olan adam cevap verdi: 
~-. Majestelerinin emrinde bulunan 
ttı t "'3ilzade hiç bir zaman ıstırap ~ek
~ cı ve yaralı olup olmadığını düşün-
cı .. 

~ 80nra, o da şövalyenin yanına yak
~:· bir an baktı, bir hayret nidasını, 
dag a doğrusu tcblditkar blr sevinç ni-

ını gUçlillde zaptetti ve Luvr isti-

kametinde yürümeğe ba1latl1J1 olan ikl 
adama yetişerek müstehzi bir sesle §(>y· 
le dedi: 

- Doğrusu polis mUdilril hazretleri, 
z.ızin cehaletinizi ben tamir ettiğim iç.in 
çok memnunum 1 •• 

Onlar ilerledilcse, bütUn sokak k~ 

telerinden gölgeler çıkarak onlan ta· 
kibe koyuluyorlatidı. Bunlar polis mil
dilrilnUn adamlanydı .• 

Bu harekat bir dakika devam etti, 
sonra sokak eski tenha ve sessiz halini 
aldı: · Herkes sola doğru aaparak Sent· 
onore so1'ı~a girdi. 

Berrye, kontun sözlerine, hayretle 
şöyle mukabele etmişti: 

- Ne demek istiyorsunuz, mösyö lö 
kont?. 

- Şunu demek istiyorum ki, mı· 
jestelcrinin ideli dediği ve deliden baş
ka her gey olabilecek adamın ismini bi
liyorum. 

Kralın istihfaildlr sesi: 
- izah ediniz dil Barri, dedi. 
Bunun ilzeıine, Uç adam arasında, 

Luvr kırpılarma kadar devam eden bir 
görüşme vuku bu~du. 

Neler ~onuşuldu?. d'Assas'r tanımış 
olan adam, muhataplanna neler de-
di ?. 

Polis müdürü nihayet şöyle mml
dandı: 

- Emirlerinizi bektiyoru~. Sir!. 
Bunun üzerine, on beşinci Lui sade

ce şu iki kelimeyi aöylelji: 
- Bastiy hapishanesine!. , 
Ve sevincini güçlükle zapteden kont 

clü B;xriyle beraber Luvr sarayına gir· 
di ... 

Berrye düdüğUnU öttürdü. Biraz ev· 
vcl sokak köşelerinden çıkan adamlar
dan onu koşarak geldiler. Polis müıdil
ril onlara kısa bir ~aç kelimeyle bazı 
emirler verdi, onlar da koşaNık Bon • 
zanfan sokağına doğru uzaklaştılar. 

Halbuki, kratta, refakatindeki iki 
adam, Arjanson kon2tfırun kapısından 
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-------------------~---------------------------------------------- Dotrusu mösyö, size karp, ço
cukluğumuzdan beri tanışıyormuıuz 

gibi bir muhabbet duymağa baıladım •. 
Bunan için tize bir dost muamelesi 
yapmama müsude edin .. 

- Doğrusu iltifat ediyorsunuz, mös
yö .. 

D'Etyol devam etti: 
- Size dostça bir muamele olarak, 

gUzel bir havadis vereyim.. Evleniyo-
rum .• 4 

Şövalye, d'Etyolun biçimsiz vil
cuduna, merhamet ifade eden g!..zli bir 
r:azar atfederek samimi bir tavırla: 

- Tebrik ederim!. • 
Dedi ve d'Etyol devam etti: 

- Parisin en zeki ve en gUzel ~adı
niyle evleniyorum .. Bu i1te asıl tayanı 
dikkat olan cihet şurdur ki, ni~anlıma 
nasıl prest.'.ş ediyorsam, o da beni o de
rece seviyor .. 

- Bir a1k izdivacı ! .• 
- Tam m~nroiyle ! •• 
Şövalye ayni samimiyetle: 
- inşallah, deldi, ikiniz de mes'ut 

olursunuz. 

D'Etyol, şövalye üzerinde garip bir 
tesir bırakan fena bir kahkaha .:le cevap 
verdi: 

- Doğrusu mes'ut olacağımı ümit 
ediyorum! Hem de yanndan geç dc
gil !. Şimdi, mademt.i dost olduk Ba
na kat'iyyen yabanc: nazariyle bakma
yın .. Eğer si!ah kul!anmakta m<oir ol
say.iım s!.ze derdim ki: Kılıcım size ait
tir. Fakat maatteessüf ben ancak zen
gin bir adamdan başka h:r şey deği

lim, bunun için size şunu söylüyorum! 
Azi.ı dostum, servetim !tze aittir .• 

D'Etyol böyle söylerken, eyni za• 
manda dikkatle ~valyeye bakıyordu. 

Şövalye soğu~ bir tavırla eğildi. Bu
nun üzerine, d'Etyot, alelncele d~vam 

etti: 

- Madem ki dostuz, öyle zannd;li
yorum k.'., yarın, tam öğle i:Zeri Sen • 

Jermen de yap!lacak olta düğün mera
ıimi.me gelirsiniz •• 

- Maalmemnuniye. Doğrusu 'bu 
benim için bir ıcref olacaktır. 

- Çok güzel, şövalye! Size, en a• 
ziz dostlanmd..-ı birt nazariyle bakı· 
yorum. Doğrusu siz beni tam manasiylo 
teshir ettiniz ve şimdi ben, sizi düıman 
olarak karşımda bulmayı en ,büyük bir 
felaket addederim. 

Şövalye gülerek: 
- Şu halde, dost olarak: ~Jmam1%t 

temenni edelim!.. 
Dedi, arabadan indi, d'Etyola son bir 

veda ~preti yaptı ve oteline girdi: 
- fşte korkunç bir düşman kazan.

dnn.. Bu kont ·dil Barri müthiş kin bes
liyen bir adam .. Ona elimi uzataci\ğtm 
esnada, bana atfetti~i nazar, Adeta ka· 
rumı dondurdu. Bereket, hayatta her 

ıey muvazenesini bulduğu için, ben de, 
bir dilşmanla beraber emin bir dost ta 
kazandım .. Doğrusu §U mösyö d'Etyol 
pek sevimli bir adam .. Bundan başka, 
eğer yanılmıyorsam, her lalde saraya 
mensuptur; bu da, şUpbes.~r. benim gi· 
bi fakir bir zabit için, hiç te tal~ayt ka
lınacak hir şey değil.. Kont dö Sen • 
Jermen'in korkunç kehi'll'letine gelince, 

>ıer ne olursa olsun Paristen ayrılmıya· 
cağım t .. "Onun .. ikamet ettiği Paris ! •• 
''Onun,, teneffüs ~ttiği Paris !.. "0·, 
nunta,, beraber ayn: havayı teneffüs 
etmek!.. Bu da bir saadet değil mi?. 

Şövalye d'Ass~ Parise iki tavsiye 
mektublyle gt>liyordu: Bunlardan biri· 
si dük dö Nivemeye, 'diğeri de Mare
pl dö Mirpuaya aitti . 

Bu adamların itr.:.si de Versaydayd.r
Jar. 

Her iki tavaiyenin de gecikmemesi 
lhımdı. 

Bunun için, övalye, gidip Bonzan
fan sokağu~:la dolaşmıı.k au:u ve hatti 
ihtiyacını yenerek. zabittikteki istikba
lini yakından alakadu eden bu g3rü§· 

• 
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Balmköy • F. Anan: 

Cevaptan veren 

Profesör Sanerk 
Orafo:ojl ve Grafometrı 

mUtehassısı 

' lyi kalpli ve başkalarının iyiliğini 
iEter ve buna çalışır bir karakterde
ainiz. Yalnız hayatta talisizlikten şikfl 

B UTUN ta.fsilAtile karakteri· 
nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete diletırecek kadar vwh 

ve sarih ol:ırak husu.slyetlerlnizl; tut
tuğunuz veya dilşUndUğUnil.z Iate mu-

.rabilmekliğim için evvelce aizin i•i:ı yaz 
mış bulundu1umu aağ e sol el ile tcacrar 
ettiktıen aonra milteaddit lmzalarımzla 

yollayınız. Gönderdiğiniz mektup sahi· 
bine geliıı.:e: Zeki fakat malômatnıc: yetiniz olmak gerektir. İstediğinizi 

bulamamı§ olduğunuzu düşündüğünüz 
%amanlar vardır. Bqkalan size belki 
benim yazdığım gibi taruma.ılar ve bel 
ki; arzularınızı açık hareketlerle yap
mak istemediğinizi söylerler. Ev ve a
ile bağlan sizde çok kuvvetlidir, etra
fınız ve yakınlarınız için amimi di
lekleriniz mevcuttur. Tam bir tahlil i
çin sol elinizle yazılmış bir yazıyı, dir
' aeğinizdcn bileğinize kadar olan me
s&f eyi ve elinizin bir gekilni de yolla-
' !;FinU:. • 
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~nkara "A. 1473: 

İmzalannızm tetkikinC1en anlalrğıma 
göre 1936 da 1937 ye nazaran hayatr
nu: daha sinirli ve muhtelif meseleleri 
haJJe mecbur olduğunuz bir devreyi an
latmaktadır. Biraz da üzüntillü olabi
len bu aziyet henliz tamamen zail ol
ınaJtUJ olmakla beraber çok azal~ gö
.rünüyor. Zevk ve arzularınızı daha ba
sit ve fakat daha esaslı bir hale getir
menizi tavsiye ederim. Bir de itiya.tlara 
lazla ba~lı görünüyorsunuz. Bir ıeye 
elqmanız güçtUr, fakat alıştıktan ıon--ra da alı§tığmız şeyin uzun ıriUddet 
.tcairi altında bulunuyorsunuz. Olma
sını istediğiniz ıcylerde kendj menfa
•tintze göre dilşlinllp bu İJ, Uzerinde 
~Oesalr ot-=ak kimselerin menfaatleri-• ~ ihmal etmeğc temayüll'lü.z vardır. 
We bu hal hayatta güç muvaffak olma
Oın tmillerindendir. Bu tahlillerim bak 
\ırwialci mfitaleanızı da bildirlneniz 
f.na.r kon~biliri%. 

-521-
Ncsru-ay 'A. S. Ayı 

vaffak olup olmıyacağınızı; nihayet 

beş farkla yaşınızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve-
ya aklınızdan yazacağınız dört satır
lık yazıyı; son aylardaki lmularınız
dan ikisini gönderiniz. 

UUllDl1""'1,_lllflllllılllfAll_._ ____ .... 
Genç, orta boylu, orta bünyede bir 

7at. Şi§manlamağa lstidadınız vardır. 
7.eki ve çalışkansınız. !ş sizi ürkütme%. 
Ne kadar zor da 016 bir i§i baprma.k ve 
bitirmek sizin için bir vazife ve bir iti
yatdir. Çalışmalarnu&da yaptığınız i
~in tef errilatıru da ihmal etmemekte 
cl.duğunuz yaznuzrn tahlilinden antaııl
ır.aktadır. Eski imza şeklinizin tetkiki 
l 937 den evvel 1937 ve 1938 aenelerine 
nazaran daha sinirli veya daha sıkın
tılı bir devrede bulunduğunuzu göster
mektedir. 1937 denberi daha' sakin, 
<iaha mutedil ve emellerinde daha man-

tiki ve hesaplı görünmektesiniz. Bu ta
lıavvUlün imillerini siz tesbit eJebilmiı 
i~eniz bildirir ve evvelki yazılarınızdan 
par?lar gönderirseniz tahlilin derinle~ 

mesine yardım etmi§ olursunuz. Size 
yapılacak tavsiyeler arasında tutumlu 
olmağı ihmal etmemek de vardır. Ne 
diyorsunuz? 

-522-
Burgaz 4444: 
Sıra beklemek me4.:buriyetin.den son 

müracaatinize cevabım gecikti. Evvel· 

k; tahlilimin sizi tamamen tatmin etmiı 
olduğunu bildirerek hakkımda göstef" 
diğiniz itimat ve teve<:cilhe tetekkllr e
derim. Takibi icap eden hattı hareket 
hususunda size faydalı bazı §eyler ya· 

nazaran dikkati kuvvetlendirilnJeğe 
muhtaç, vaktini hoı geçirmek ister, ica
bında fcap ettifi gibi söyler, vaitleri 
bol bir gençtir. Harid tesirler olmazsa 
ve söylediğim huylarının tesileri altın· 
da kalmazsa sizi daha fazla kendisine 
inandırabilir. Fakat böyle olmamakta 

ve kendisi .de bunu tahmin etmekte ka
r:ı r kılmaktadır. 

-523-
Kadrköy Arıuı: 

Hali elimde bulunan ve cevap bek
liyen bütün müracaat mektuplanru araı 
nrdım. Söylediğiniz tekilde defterden 
koparılrmı iki sayfa yazıya rastlama.dmı. 
Eğer bu yazılan görerek evvelce cevap 
verilmemiJ ise söylediğiniz mektup ba 
na gelmemi!j olaı.:aktır. BüyUk bir iti· 
na ile saklayıp dikkatle cevap vermek-

te olduğum mektupların bende kavbol
ması imk~nsrıdır. Bu teessUre değer 
kaybolma hSdisesine Uzlllmemek ka· 

bil değildir. Tekrar müracaat ettiğiniz 
takdirde sizi bekletmeden cevap vere
ceğimden emin olabilirsiniz, lQtfen hak
nmızda evvelce yazdığım sağ ve sol e
linizle kopye ederek imzalarmu::r da 
atarak gönderiniz. 

-524-
Bakırköy • Peter 
Size evvelce cevap verdiğimi bili· 

yorum, belki okumamı§ olacaksınız. Ga· 
ı:etc koleksiyonunda ara.ştrmuz. bula-
mazsanız: tam 'bir tahlile lmkSıı vere
cek ıekilde isten!len §e~leri tekrar yol· 
!ayınız. 

... ____________ ______________ ......._ _____ -.-..-_____________ """!llm!!'!'l~ 

I SB"ı 

-----.-.---..-----;;;..--~-~---..... -------------------------------meler ini yapma ğa karar verdi.. 
. - Saat beşe doğru dönerim, diye 
. aüJUndU, ondan sonra.. 

Bu düşünce üzerine atını eğerletti 
ı Te, bir an sonra, Versaya doğru yola 
koyuldu. 

US Norman d'Etyola gelince, doğ

ru Turnem konağına gitti ve ora:da. iki 
'uat kaldıktan sonra, Bozanfan sokağı
na giderelrıo ]anla, anlatmıı oldufumus 
korkunç göril~meyi yaptı. 
ı Görllldüğü ve~hile d'Etyol, Janm 
mukavemetini kıracağmdıın o kadar c
nincli ki, ertesi günü için karar vercli
gi merasime dostlanru davet etmekte 
hiç bir mahzur eörmcmi§ti.. 

YJI 
KREBtYON ve PUASSON 

Şövalye d' Assas, oteline, akşam sa
at altıya ~oğru döndil: Yani apğı yu
lcan. Jımm kendisine yazdığı ate§in 
mektubu Noe Pwıısson'a verdiği esna

·'da-

Şövalye Versaydaki temaslannda • 
pğt yulçan muvaffak olmuıtu. Dö Ni
-verneyi f;Örmcmi~ti.. Fakat buna mu
kabil mareşal dö Mirpua tarafmdan ka
bul edilmi1 ve mareşal kendisine istedi
ği teyi temin cıdeceğini, yani kr&lm 

.silvari hassa taburuna girmesi için ça
hıacağmı vaat etti. Bu, şövalye d'A. 
sas lçin cidden bir ıercrti, çünkü bu ta
bur memleketin en asil sınıfına men -

' 'ıup değerli zabitler tarafından te§tdl 
edilmiJti. 

Mareıalin bu vaadi genç §Övalyeyi 
son derece ecvindiriyordu. 

Otele aönUp -otmı ahıra yerleştir!dik
ten sonra d'Aı:sa;, edasına ~iden mer
divenleri dörder dörder atlıyarak çıktı 
ve onun ne§'eli olduğunu gören güzel 
Kl0<1:ıı ide, kendisine "göz atmak., için, 
hizmetten memnun olup olmadığım 

sormayı bahane ettiyse de, onu dur
durmafa muva.f fak cl<:madı. 

Ş8va!ye odasına girer girmez, bir 
gün evvel Olduğu gibi ihtimamla tuva

t 

Jetini yapcnağa boı.şladı: Artık bu de!aı 
gidip "Onun., oturduğu evin etrafın·: 

da dolaımaktan, kenwini hiç bir ıey 
menC'demezdi 1 

Gayet güzel ve cidden zarif bir bale 
girldikten sonra, şövalye, tekru aşağı· 
ya inerek dışarıya fırladı. 

Otelin kapısında, ti§I!Wlca kna boy-: 
lu ve pe~ te sailam olımdığı hemen 
yere yuvarlanmaamdan belli olan bir a .. 
dama çarptı .. Onu yerden kaldırdı ve 
nazikane bir şekilde selamladıktan aon· 
ra yoluna devam etti. 1 

Adam, ona bir an hayretle bakıp, fu 
la aceleci olan kaba aidamlara bir kaç 
l~et savurduktan sonra, kendisine 
doğru gelen madam Kloda lir fCyler 
ıöyledL . 

Bunun Uzerine madam Klod da soka~ 
ğa atılarak §Övalycyc ıeslendi. 

Fakat d'Assaa bir hayli uz~tayldı. 

Duymadı. V c yahut duyduysa bile. 
otel sahibesinin kendisine ehemmiyet· 
siz şeylerden başka bir teY aöyleycmi.
yeceğini düıiindil. 

Şövalye, doğru Bonzanfan sokağına' 
gitmek üzere hareket ctın'.şti. Bu onun 
için bir ihtiynç, bir çocuk arzusuydu.. 
Planını iyice tasarlamıştı. Sokağı geçip 
meçhul gilzelin ikametgilıına baktık

tan .. onra, rahat rahat oteline dönecek 
ve a'k_şam yeme~ini yeyip, odaıma kı>
panarak tatlı hülyalara !dalacaktı. 

Fa'kiat ~ıklar yolu, ekseriya mektep
liler yoludur. 

Şövnlye, bu sokağın civarına gelince; 
mah:ubiyet, azap ve biribirlerine zrt 
arzularla karışık bir hcyeczın dl!ydu. 

Oyle ki Bozanfan sokağına girece
ğine eski Luvr yakınında, Sen - Niko
laya geldiğinin farkında bile oımaıdı. . 

Nihayet bunun farkına v<Jrarak Pon 
- Nöre kadar yoluna devam etti, so
la döndil ve Sen - Deni sokağına gel
d'.. Uzun müddet ıerseriyane dolaştık· 
tan sonra saat sekize doğru Mon. 
martre gelerek, ~ yemeği için, 

----------------------------------· köııode.lci bir kabareye girdi. 
Saat dokuzda, yemeği bitmiı, ve bir 

§i§e şarap onu biraz ıaıtmııtı. Bunun 
üzerine drşarıya çıktı. 

Sokaklar tenha, ıssız ve karanlıktı. 
. :Bir k~ dnkikp sonra d' Assas, Ar

janson konağı önünde, sokağın orta
tUnda durdu ve gözlerini, gölgede hayal 
meyal görilnen küçük Rejans konağı • 
nın balkonlarma doğru kalkhrarak tn.l-
1nldoodı: •• , ! 

. - tıte burası r •• 
, Hiç lir ışığın parlamadığı bu binaya 

israrla bakıyordu. Kalbini tasvir edilo
mez bir heyecan sıkıyordu. Ağır ağır, 

parma'Jslan dud<Jklanna doğru çıktı 

've parmaklannrn uciyle, oraya doğru 
bir buse gönlderdi. 

- Uyu, diye mmldandr, saf melek 
'uykunu uyu ı .. Uyu ki, saadet rilyala
rr, kanatlarını senin bakir yatağının 

üzerinde tatlı hareketlerle sallasın.. 

'.Ah 1 Senin hareketlerinden bir tanesi
nin gölgerlni sezebilseydiml Ahi Seni 
muhafaza eden duvarlan bir ı§ık bir an 
aydmlat~bilseydi 1 

Fakat zulmetler inat eldi yordu: SÖ: 
kağın ucunu hafifçe aydınlatan IJiklar· 
dan biri, birdenbire söndü. 

O zaman, tövalyeyi milthiş bir bü.ıün 
dondurdu .. Ona öyle geldi 'içi, bu evin 
t:ephesi, lrnranlığın içinde ağlıyordu. 

Rüya! Hayal! .• Bu histen kurtulmak 
için silkindi .. Fakat bu hissi onu bila
bütün sa~ı.. Küçük konağın üzerinde 
• cidden bir feliket dolapyordu. Ve ku-
lağını kabartmca, ur.ık bir hıçkırık du-
' yar gibi loduğuna adeta yemin edece'ki-
ti ... a 

Şövrdye soluyordu •. 

Birdenbire ıöyle mmldandı: 
- Hayır, bu benim çılgın ıihnimin 

bir haya1i değili .. Bu evde ağlayan, ı .. 
tırap çe ~ birisi var! .. ''O" olmadığı
nı kim temin edebilir? Ah t Bunu na~ıı 
an nmalı?.: Bu kapıya vurmak:.. Bu 

azıatto ı. Bu bir çılgınlık olur ı .. Neyi baj 

hane ed~bilirim?. Hayırl Hayır! .. Het. 
ne babuıoa oluraa olıun.. Hattl gUlUnS 
o taam bile bunu 5ğrenmeliyim ı .. 

D' Aasas iletiye doğru atrlıu:alrtL.ı -.... 
Tanı bu esnada, ilk kattm dlS~ 

pencere aydınlandı .• 
Şövalye yerinde, ~vilenmiı gibi ~ 

dr.. 
1 

Hemen -ayni .ı:amanda, arkasında. 
mırıltılar duydu.. Bir hamlede döndl! 
ve Arjaınaon konağının kapısı önUnde 
Uç gölge .• Kendisi gibi ~üçUk Rcjan• 
oteline bakmakta olan Uç erkek gördü.• 

Ah 1 •• Bu adamlar orada ne arıyor
latid?. Kimdi bunlar? Ne istiyorlardı?• 
Şilphe!.!z ''Onun,, için eclmi§lerdi f.fı 
Şövalyenin beynine, kıskançlıktan ınU· 
tevellit bir k:lll dalgası çıktı. 

Kıskançlık? Kimi kıskanıyordu? N"' 
çin? •. Ne ha~? .. Bunu bilmiyordu. 

Başı ateıler içinde, taicaklan darbe• 
lenirken, eli kılcmın üzerinde oıduğıJ 
halde, meçhul adamların ilzcrine do~f\S 
yilrUdU ve hiddetle bağırdı: 

- Heyf .• Burada ne ıtınyonunusf,. 
c~vap verin 1 yoksa .• 

içinde, ist!h!afo benzer bir ifade er 
kunan bir ses sözüqü kesti: 

- Ya siz burada r.e yapryorsunuı?' 
Dört balkondaki ışık, üç meçhul a• 

damı aydrnlrbyordu .. Şövalye. bir afiı 
içinde. onların, mantolarını gözlerine 
kadar çekmiı olduklannr görldU., 

Ayni ses, genç er~eği çileden çılca' 
ran mağrur ve azametli bir tavır:ı.ı de
vanı etti: 

- Haydi bakalım, açılın!.,, 
- Hanginizin açılacağını kılrçlatt'" 

mu: timdi halleder r. 
Şövalye, bu ıözlerle beraber, lolrd' 

nı çekmek ilzere bir hareket yaptı. ~ 
söylemiı olan meçhul a<hm da, 
bir hamle yaptı •• Bu hamle esnasııııı
mantosu açıldı ve ııık çehresine çarY, 
h.. • __ ı. 

D' Asaaa, yerinde donnıuı gibi ~ 
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SAYIN BAYAN._LA.~,• •ı ı __ Em-nlye_t sa---odığ_ı ıı_anıa_rı _.I 
n Taksitli em ak satışı 

Jıı{uhammen 

kıymeU Müsaade buyurursanız, bugün 
fennin lütün çıp1al<hği~e meydana 
koyduğu, mahrem tuvaletinizde 
~ullandığınız iptidai şekil olan 
bez ve Pamuk tamponların dakika
da milyonlarca mikrop ü·~eten fela
ket fabrikaları o!dulunu arzetme
ği ve bu korkunç itiyat!arınızdan 
vazgeçmenizi rica edeceğim. 

iyi biliniz ki Rahimde Nez~e, Akıntı, sancı, Kaşıntı, 
Cild l"ahrişatı, Sinir, Asabi BuhranJar, Kısırlık hep 
o biımiyerek uzviyetinizde yetiştirdiğiniz zalim mik
ropların eseridir. 

Ha'bukfı ayda ufak hfr para mukablll alacağınız b,r lıoto 
PEMıL, sizi bu albl haslahklardan kuruyacak ve vUcuduouza 
lam bir rahat ve serbestlyel verecektir. 

Rn ince elhFsPlt>rf n'z altında btle sezllmlyen kimya barl
kıuarue nu!lust iki cins pamilklan mlkro)suz olr şekilde ya
Pılon evde, rst~. vaz ·f ede .. mektepte, seyahatte, baloda, spor-
da, ı'azhk IH. k ışllk ta candan gelen bir sevR"l ile kulhıoacağı
tuz ~·~M . L Adet bez•erl cl:dtnlzln Taravet ve ı~etafetlnl mu-

. hnt .tzn, sr AlıAnnzın ve fuve111zın saadetini emnlJelle sigorta 
N edcttek t ! r. 

~u medeniyet asrında Bayanları bir çok OzDcU meşak· 
kntlerden kurtaran, dalma dinç ve genç tutan sıhhf. pr11tlk, 

~fak, y:ı mtşıık. FEMiJ.. ve bakı her eczahane ve bD.t'll" tıca
ı t l hıu1e~erde hlzmetlntze hazırdır. 

Eu sılılıi dosiunuz!a daima sılılıatinizi sağlığımızın, 
l/u1dunuzun saadeti namına tekrar tekrar rica eder de-
"ın saygılarımı sunarım. Eczacı Kazım Can 

, ................................. ... 
FOSFARSOL 

KAN, KUVVET 
ve iştah kaynağı 

.. Doktorların bUyilk l:ıymet ve ehem miyct verip bcicndiklcri bir formill
<l~r. Kc:n!ldxk .. i;tih2sızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar 
ltııde ve barsak tcmbcllitfodco doğan hR:rmır11ılc ve hbıJlt<'da, birinci dc
'iadır. Tifo, grip, aatürric ve !ıtma nekahetlcrlnlde g.ayanı hayret tesir gös
terir, 

(FEMIL) lllboratuvan bu kuvvet Ul-::ını say, n mfiıterilcrlne tanıtmakla 

ft~hirdir. Vilcuda dinçlik, cilde pembcJ.:k, uı;ları ve gl:Sılcre parlaklık ve
n bu l \uvvct ilacını cı.fiyetle kullanınız . Her eczanede bulunur. 

~·"~ 'WS&C••a-••• 
"'•!:::azı 

l ~ ;:aa=~~1===ı=~:~.P·~~-:A.:-:.7Ş·=ı:rı.~,'.!.1 ' H A Z 1 M S 1 Z L 1 K 
..,. n 1 Hayat11ı nvkhıdn in1e.nı mahnun tftt 

lo d '•taJannı hergün aabah aaal i 

1 
'" •ktam 18 a kadAr kabul eder 1 p E RT EV K b t 

••"" ... cuma günlel'i taftt 14 ten 1 ar ona komprimeleri 
I\• he.dar parftlızdır. 

ı l' dres: Karaköy Tünel meydanı ı Çok temi• bi Karbonat1111 Y• toa karbonat almaktaki mGılriillt 
~:•1111e caddesi b.,şın:Ja No. 1 12 İİ ıöa önünde cutuluall ,.pılmıtlar. 

.. ·=::ı::···· .. ••• .. ················ıu···· ........ !i ~........................... ............ l••---m•-• 
~ DOKTOR ~T-ii~r-k~H_a_v_a~K-u_r_u_m_u~ 

HER ECZAtH~Dl SATfl .IR. •mtmKI ___ _ 

lremal Ôı8att 

c Oı>cratör - Oroıot Büyük Piyangosu 
ı0~ta · Karaköy . Abdullfıh cf . 

~.,ta,ı karşısmda Gnlı<:l Harı 6. nci keşide 11 Nısan 938 dedir. 
ergun 15 den 20 ye kadbr 

______ reıe_'°"_ .. _u•-"5_.1 Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 

SEMTl ClNSt 
Lira. 

BftyUJca<lada Cami mahaneslnde Gürel. Ik! da!rell on odalı kA.rglr blr 
ler sokağında yeni 27, 27/1 No. lı evin tamamı. 
Fındıklıda Mollaçclebi mahallesinde lki buçuk katta iki da.lrell do. 
Mollnbaym sokağında eski 16 yeni 26, kuz odalı maaba.hçe ahşab bir 
28 No. lı evin tamamı. 
Yeniba.hçede Softulnan mahaU~lnde İki katlı !ki odalı kArglr bir 
Oedepap Lata sokağında eski 17 mUk., evin tamam.L 
14 yeıı1 33 No. lı 
Fatlht.e Çarşambada eskf Beyceğiz yenJ Bir katta iki odalı kArgir evin 

ı Iatipmuslihiddin mahallesinde eski Or. tamamı. mo 

1 

t&, yenl Telci sokağında eski 912, yeni 
11 No. h 

1 

Tophanede Sakabap mahallesinde Def- ıs59,8 ziramda bir areanm bmıamı 'n50 
t.erdar caddesinde eski 19 yeni 83 N o. b 
Tophanede Sakabqı mahallesinde Def. ~9 zlramda. bir arsanm tamamı. r.K) 

1 terdar caddesinde eski ı 1 yeni 81 No. b 
Arttırma 28-3-938 tarihi ne dUşen pa zartesl gUnU saat 15 t:e yapılacak ve 

gayrimenkuller en ~k bedel verenlerin UstUnde kalacaktır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nfsbetlnde pey, 

akçesi yatırmuı IAznndır. 
3 - Arttırma bedelinin d6rtte blri peş!n ve geri kalanı sekiz senede llekla 

mllsa~ taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 
• - Taksitler Meninclye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede !PQ. 

tekit kalır. (lll:S) 

lstanbul telefon 
müdürlüğünden : 

Miktarı 

ı Telefon kordonu s.m I ın metro 1500 Aded), 
Telefon kordonu 2-li 1 metro 2500 ., >. 
Santral kordonu s.nı 2 1/ 2 metro kırmızı 250 ,, ) 
Santrol kordonu 3.lil 2 1/ 2 metro beyaz 250 ,, ) 
Santral kordonu s-ıu 2 1/2 metro_ıe§il 250 " ) 
Santral teıi 3.ın - · ıo Kim.) 
Santral teli 2.li 15 ,, ) 
Dahlll tesiaat tell 4.0 " ), 

. 
Çift bOktılmUt bpatı bronz tel "15 Klm.)' 
1. 112 mim lik mu tel için bakır mvana t>OOO Aded) 

Muhammen 
bedeli 

15464 lira 

1 m/m Uk W'ou tel lçlD bakır aıvana 2000 •• ) Sltm" ~. 
J 112 nalm ilk brona tel için bakır sıvana 3000 .. ) 

Muvakkat 
teminat 

409.t:. 

'3f.88 . 

MUfredatı yukarda yaf.lh malzeme kapalı r.arf usuliylc ekslltm8"' kOllnt. 
mQftur. haaıe.t 4.f-938 tarihine mO.adJ t puartesJ gUııU •ll'Ulle ... ı 18 ve 19 
da mtldllrltljtımUı merkes blnaaında top lana.cak alım şatım komisyonu huıuron.. 
da ayn ayn yapılacaktır. Şartnameleri her gUn levaznn dalı'Cmlzde görülebilir, 
tıtektller, muvakkat temlnatlarile berab'er 2490 No. lu kanwı mucibince ibrazını 
mecbur bulunduktan evrak ve vesaikle mUteahhitllk vesikası ve teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zru11anm o gün bl rlncl8i için saat 14 ve ildncill iQln ısa.at 
US şe kadar komisyona tevdi etmelidir) er. (867) 

Afyon VUayelinden: 
1 - Aiyon merkezinde yeniden yaı tırılacak ''Yüz on bir bin bee yftz •Dl 

yedi'' lira 21 kuruş bedeli keşifli Dumlupınar ilk okulu inşaatından 937 malt 
yılı içeninde •'Yirmi Uç bin iki" liralık inşaat yaptırılacak ve bu miktar para 
ile yaptırılacak ineaat kısmı b37 mali !lenesl içinde ikmal edllmlş olarak bu 
inşaat bedeli olan .. Yirmi üç bin iki" lira 937 mali blitçeslnden verilecektir. 

Yin~ bu okul inoaatı için 938 senesi bütçesine konmuş olan .. on Uç bin do. 
kuz yUz doksan sekiz,, liralık inşaat tahsisatının kabulil ımretlle 938 mali ae
nesi içinde bu kadar para ile inşnat kısmı ikmal edllerck bedeli olan "On Uf 
bin dokua yila doksan sekiz,, liranın 938 malt yılında tediyesi sureUle keşif. 
nameden ''Otua yedi bin,. liralık inpat kapalı zarf usulile eksiltmeye konul ,. 
mUftur. 

2 - Kat'! lhateıt 23 Mart 938 tarihine ruhyan ~ba güııU aa.at OD 

belte vtllyet dalmt encümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat ''İld bin yedi yüz yetmiş be~,, liradır. 
4 - Taliplerin Nafia VekAletlnden 937 senesi için alınmıı en u "'yetmlf 

bin" liralık reenı! ve musaddak \'elikayı göstermeleri usul ve kanuni tarif veç
hlle teklif melrtuptınnm 2S Mart 938 Çarşamba günil ıaat on dörde kadaı' 
Daimt EncUmen Rlyaıetine g8nderme!erl ve vermeleri il~ olunur. (1163) 

(stanbul telefon 
müdür:üğünden: 

M.ikdan Muhammen 
Cf nıt bedeli 

10.luk kurtwılu kara lrabloeu 0,&3 mim 2500 Metro) 
15-lik kurtunlu kara kab!o&u 0,63 m/m 2500 Metro) 
2!SJ1k kurtunlu kan. ka.bloau 0,63 ıuım 2-500 Metro). 

Telefon ahl11 kapafı 
Santral lçln ılgort& 
Santral fiti (No. 9) 

Santral fiti <No. 9) 
KOJıdanaatör 1 MI'· 

Siyah katnı.nlı gerlt 
Siyah müccrrit şerit 

1500 Aded) 
1000 .. ) 
1 200 " ) 

150 .. ) 
500 il ) 

600 Aded 
2000 ,, ) 

Fond boru 76 m/ m ·1500 Metro) 
Fond bonı dirseği 76 mim 50 Aded ) 
Fond boru rcdüksyonu 50 ,. } 

1533 lira 

1715 lir& . 

3531 lira 

Muvakkd 
teminat 

128.83 

264.&1 

MUfredatı yukarda ynzılı mnlzeme açık eksiltmeye konulmuatur. thal~i 4 .... 
038 Pazartesi gUnU sıra.sile saat 10, 10,30, 14 ve 14,30 da mndtlrUlğ{lmUI 
merkez binasında topl:ı.nacak alım satım komisyonu huzurunda ayn ayn yapıl&
caktır. 

Şartname \'C nilmuneleri her gün lcvhztm c1ı\remfzde g&illebillr. tsteklileria 
mezk6r ıtln ve aaa.Uerde ilk temlnatlari le mllracutJ&n. (868), 


