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.ADmanyanoırıı lkaıırşosuna 

t ovy 
bir h ır 1 

ı\merika yarının tehlikesini 
bugünden önlemeye amadedir 
-. .. J:tarp vukuunda ltalyanın Almanyaya 
.r müzaheret edeceği şüphelidir 

< ~i 

it• 
ıtZe_,m Viyanaya t! mitralylJzlü oto mobil ark&ından girdiği yazı1m~tt. Res mlm.iz bu otomobillerd8n birkaçını 

, ·~ • .ı gösteriyor · - •---------------·· 
~avaııs bağınyor ~ 

~~~a fırsattan istifade ede
k §jik devletini yutmak istiyor 

~I .1 ti pa rU\ men tosu ,._.....__.,.,_ __ .._.~-
'41 lllanyanın biltfin 
' dlalara rağmen 
'ta'"koı acak bir harp 
~~etine inanmıyor 
rılt/er Munihe 
~ döndü 

llaolini bu gece b:r nutuk 
v . söyliycce'c 

•ı •• q 1Yet 'dd' · · ~t1ı cı ıyetını arttırmıştır. A-
'iiıı?"a hadisesinin tatlı bir emrivaki 
~ ~abul edilip geçiştirileceğini 
.~ı 1tnkanı kalmamıştır. Hadiseyi 
l~lt lfllaları bakımından devletleri 

l taanif etmek kabildir: 
'1 b ~rnrivakii kabul etmeyip der
~ •rekete geçmek istiyenler. 
~~~ l::ınrivakii istiyerek ve beğe-
a ....... bul etmiş olanlar. 

t~, Çaresizlik yüzünden boyun e· 

~~ ~~ ll:ınrivakii kabul etmemekle 
'r ~erhal harekete geçmek im-
~ 3 ....._ torenüyenler. 
' 't ~e lehde ne aleyhte bir müta· 

) ~t'ttdetnı.e~e ~üzum görmiyenler. 
tı~· ~~ bırını.:ı kısmın ba~da geli· 
~~lo~llı Sovyet - Fransız, Sovyet -
~~ aJc ve Fransa Çekoslovakya an 
~ 1t hi le küçük itilafı ve İngiltereyi 

Avusturya 
maslabatgUzarı 

işlerini 

Alman sefirine 
devretti 

Ankara, 16 (Husus!) - Avustur
yanın Al.manyaya ilhakı üzerine, bu
radaki Avusturya maslahatgüzarı 

Hariciye Vekilim.izi ziyaret ederek 
vaziyeti resmen bildirmiştir. 

Avusturya sefaret.hanesindeki iş· 

ler Alman sefiri Fon Keller tarafın. 
dan devralınmağa başlanmıştır. AL 
man sefiri de vaziyeti htik~metf miu 1 
'Jildinniştir. 

1941 de ltalya 

700 bin tonluk 
Bir donanmaya sahip 

bulunacak 
Roma 15 (A.A.) - Mecliste bö.ıhriye 

bütçesi müzakerelerinin sonunda hah -
riye milsteşan amiral Kavagnari be
yanatta bulunarak 941 de ltalyzının 

700 bin tonilatoluk bir donanmaya 
malik olacağını söylemiştir. Bu donan 
ma şöyle taksim edilmi§tir: 

240 bin tonilato zırhlılar, 160 bin 
tonilato lç'uv:ızörler, 190 bin tonilato 
hafif sefain ve yüz bin tonilatodan faz 
la lda denizaltları . 

Bahriye müsteşarı İtalyanın uzak 
denizlerde de müdahale imkanına vere
cek b:r Oscan donanmasına muhtaç ol
duğunu ilave eylemiştir. 

...................................... -···-···· ........ 

Avusturyadan sonra 
... --·---····· ... -----····----
Lltvaırnyaı 
PcOcoııya 

DhtDOAiFo 

Almanyanın Memeli 
topraklarına ilhakile 

mi neticelenecek ·-.. ··-··-··························· Polonya Hariciye Nazırı Bek, 
ltalyadan süratle 

memleketine 
hareket etti 

Bedin, 15 (A.A.) - Danz:ig Norpos· 
ten, anılus münascbetile diyor ki: 

"Bahtiyarız, fakat meserrctimize bir 
acılık hissi kar§lyor. Danzig, Almanya 
:haricinde kalmıı olan yegane Alman 
devletidir. 
Bek hareket elti 

Londra 16 (Hususi) - Polonya ile 
Litvany~ a.z:asında çıkan hudut hadise
sf İngiliz diplomatik mahfillerinde en
öiıe uyandırmıştır. Bu mahfiller, Al· 
manyanm bu vesileden istifade ederek 
Memelin akibetini kendi le!ıine hallet
mesi imkaıtı mevcut olup olmadığını so
ruşturmaktadır. 

Romadan verilen haberlere göre Po· 
lonya hariciye nazm: Bek, Ciano ile bir 
saat kadar konuştuktan sonra alelacele 
Lehiıtana dönmüştür. Bu dönüşün Lit· 
vanya hududundaki hadiseyle alakadar 
olduğu zannedilmektedir. Nazınn, ha
reketinden önce Kont CU.no ile uzun 
undJya g8rUJmUı olmama burada bU 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Diğer taraftan Litvanya hükttmcti 
elin akşam, Polonya hükitmetine, 11 
mart hadisesini aydınlatmak üzere de
legeler tayin etmeyi ve Litvanya -
Polonya hududunun her iki tarafında 
hadiselerin önüne geçmek üzere ted· 

Polonycı Hariciye N-0::ırı Bek ' -birlerin alınması için müzakerelere baı 
lamayı teklif etmiştir. 

Polonya ajansmm Riga ve Revalden 
bildirdiğine göre, Litvanya makam
larının uzlaşma kabul etmiy'~ vaziyet
leri büyük bir endişe uyandırmakta· 

dır. Letonya._ v~ Estonya hük<ımetleri 
Baıtridr memleketler! arumcUld mflna
sebetlerin ancak Litvanya ile Polonya 
c:rasındaki münasebetlerin hallinden 
sonra sağlamlaşa.bileceği fikrindedir. 

"Polonyaya tarziye 
verilmelidir J ,, 

Varşova 16 (Hususi) - Son hudut 
_...Devamı 8 incide 

ispanya· harbi 
bitmek üzere mi? 
HükOmce'leçDOeır lfilarr(rJ> etmeden 

geırn çeknonyorruaır 

Fransa Barselonaya harp 
gemileri gönderdi 

Almanya yeniden yardıma başladı 

30000 asker 
gönderdi 

Patis 15 - Buradaki siyasi mahafilde 
Golaşan şayialara göre, İspanyada hü
ltlimetçilcr general Frankoya teslim 
olmak için müzakerelere giriımişlerdir. 

Diğer taraftan Paristeki İspanya hü· 
klimeti elçiliği tarafından bir tebliğ 
nep-edilmigtir. Bu tebliğde çıkanlan bil 
tün şayiaların asılsız olduğu ve cumhu· 
rlyet ordusunun Aragonda ast ve İtal-

yan krtalannm taarruzuna XiijI mu· 
kavcmete devam ettikleri bildirilmiş· 

tir. 
Fransızlar Barselonaya harp 
gemisi gönderdiler 

Fransa hükiimeti, Fransız tebaaaım 

ve Fransız menfaatlerini mildaf aa etmek 

_.- Devamı 4 UncUde 

Scvye'lt: ~usyacdla 

18 kişinin 
idamından sonra 

'

. ~'t r harekete tahrik etmek istiyor. 
t h .. 

\..~ltr uınmalı bir çalışma var. Ga· 
~ it ltfe:berlikten bahsediyorlar. Şi
;,ı~ h~trikı birleıik: devletlerinin 
~ ttrtt~ hareketi destekleınıkte tercti 
~ti~lYeccfi sanılıyor. Bu devlet 
"(\ 't Ltttn devletleri üzerinde 1-

duğu mevkii, istikbalde kendi siyasi 
rrestijini tehlikeye koyacak bir Afet su· 
retinde tellkki ~tmckte ve beliren çı
banı büyümeden tedaviye karar vcrmiı 
b!llunmaktadır. Faraza ıu telınf haberi 
bu temayülü açıllça ortaya koyan delil· 
.rcrden biri addedilebilir: 

16 nıart i 
Rir cinayetin i 1 t kişinin yeni muhakemelerine başlanıyor 

danu~ yıı~d~r. 1 Askeri gurupun muhakemeleri 

~ Alınan;:anm elde etmekte ol-

Vaıington, 16 (A.A.) - Deniz si· 
lahlanıM programının müdafaası için 

1119:: Devamı 'l ~ddg 

eu~n ,,,~~ı~:~~orbır ıhtıtaı İ gizH yagdacak 
89;.ıYaz.ıs~ ~. !ineüde - ., __ .__ 
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ltaiya- Lehistan 

' 

L EHıSTAN hariciye vekili Al
bay Bek, ya.unda hariciye v• 

.kfüetı ıiyasl i§ler mtidilrü Potoakı bu.. 
lunduğu halde Romayı uyaret elmi§.. 
tir. Roma.dan bildiri!diğlne ~öre, ı..e.. / 
hiatan hariciye vekill hakkında İtalya 
hükümeti çok eamimi bir ka.bul glkı. 
termiı. Oç rün devam eden bu ziyaret 
esnasında Bek, ltalya baricıye vekili 
Kont Çıano i 1e 1.1%\ln mUzakereler ya~ 
mı,, Musolinı ile görüşmüı ve İtalya 
kra'ı tarafından da kabul edilmi~ir., 

Sekiz on aenedenberi, ltaJya ile Le
histan devlet &damlan arasında kar. 
tılıklı ziyaret yapılmamııtır. 1~28 ae. 
neabıde Leb~tan hariciye vekili Za· 
lea!d, Romayı ziyaret etmlf. iki tene 
ııonra da Grandi, dıt bakam vekili L 
.ken, bu ziyareti iade etmittl. Bununla 
beraber Muaolinlnln 1933 eenes!ndekl ' 

- , 
. . . 
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::::rm:::::c::::::::::::•ınummıı• .. ==••1 
Corru f 

1 ~ 
/.) eif İl mi ? • Hııtırolrırını ıınlntıtn 

6 ' i <·ın·nıs SOBOl>f 
TRFRfKA 

N'O: 38 H . ~ Fnlrlllrf'n" Sı•n·ı<;in en mPşhıır ı·:ı"u~trırınıfan 

ıszı~ ~11 i sı lngll"z fi osu mBzut sı1'ıntısı çek meğe 
~elmışken... ~ ııa~ladığı için harp genıllerinln sUrallerlnl 

G«lıl~~ Tiyatro caddt:3i : -
Tatlıkuyu Cami 8o1cak 3 ttttmara<ld H 111 dar m ek zar u rtı ti hası 1 ol muşlu 
otura11 o1cuyucularımuda.. Feride ~ ln:iliz Baıvekil Ue ve alakadar di- mf memleketlerde ve Almanyada nzi-
Doğrua/Ja ga.ıettnniu yaa1.,g. bir ier nazırlarla sörüıtüktea sonra ıu reye ıöndeıilmiı olduktan için Londıa 
JMJ7:tupta ~By~ diyor: kanalte nrdmr: Avrupa ıularma, A- merkezi emrinde ve biazat ln&ilterele 

"İstanbul cJheUndeki karanlık eo- m.::rJaulen dmialtı semileriyle müca- çahıtınlacak pek az memur bbmt bu· 
kakları aydınlatmak için belediyt 1- deleye dveriıli ne k::dar harp semiıi 1 lunuyordu. Halbuki lngilterede ban ll· 
le Elektrik şirketi anh!.~arak yeni. varsa söntlerilrne$i elzcmd:r. Geçir- manlarda takip ettirilmesi lüzumlu mil-
den bin be~ yüz aded Jtmba koyma. m~te olduğumuz c'evrenin hilaf d::v-
~a karar vermi~ler. Xumkapı ile Ge- let:.ri için harbin en tehlikeli devreıi 
dikpa"l)'I, ç~ıyı. biribirine bağlı. olduiuna kaniim.. Avı"Upa suluma 
yan Tiyatro cadde!fnin ve Gedfkpa- sön~nilecek otm, hatta d.ha fazla, 
şa caddesinin yanında Tatlıkuyt: ca- Amer:Juın torpidoıu, YUiyeti aür'atJ• 
mi soka!tJ on b~ !enedenberi ka • deg;ıt:re:,.ilir .. 
ranhktır. Gece btı soka!tta.n geçmek Kaybedilecek Yait yckrur.,, 
bUyük bir <'Cl!!fırete ve meharete ba~- imza: Pa:e 
hdtr ÇUn tU on adım fJenıini görmek Bu iki vesikı, bahsettifim sıralarda 

him mwseleler ortaya çıkmıştı. Bu se

beple meharetleri tecrübe edilmi§ yirmi 
kadar memuru, bu arada beni Londra-

ya çağırd lar. Benim d,'ğer arkadaılar· 
d:a farkım, ıa.zeteci ik,en harp dolayı-

aile Enteliccns Servis hizmetine gönW· 

lü ot.r.ak girr;ıiş olmamdı. Gönüllü oldu 

ium cihetle ben harekltımda daha zi. 
fm1{lnsızdll'. d:niz hikimiyetinin hakikatte kimde yade htiklAl sahibi bulunuyordum. 

Ytllarda..nberl çekilen mllşkUlJt oldufunu cöıtermefe kafidir. Dedi· 
eııı.bı.; haz'r !Yruı gelmio:ken. bele· fi.~ ılbi Alır.anlar harbi k:canmak Ü· 

diye ma.~rat ~ip karanlık soka1-c1a. sere bulunuyorlardı. O le.adar Jd Avru· 
rt ayd•nlatrrkt-n, bu Tatl'lruyu soka- pada Amerika ıemiltrinin ba~ amirali 
ipn1 da ıvdmlatsa olmaz mı! Sims, vu:iyetin aleyhte inki§afından 

F.'rafım•via bil,,Uk l"artımanlıtT tel~;lan •: ak bir kaç eün sonra Va-
Vt" i,1'1-e.,,!.1a.r yı-rıTll"t'~tTl'. Bıı P.olrııl( ıin:tona tu telgrafı göndermitU : 
k~hbıhlıı:trr. en i~1·k bfr l!e"i+Ur. fs- .. D&iımaıun dınialb harbiyle huıa-
bınbul beled'vesiııfn ""~.an dikka . le ıe?en VU:yet hizim için sadece teh-
+; .. f N'''""'•..,'"'' nrı f'At"rfm.,, likeli olm.-Jda kalmıyanık fthim bir 

Londraya vann~a. ailemle iyi müna· 

ıebctleıi bulun:Cl amiral Lord Figer ile 

görüştüm. Ondan aldığım malumat aa
yeJinde fU kanaati edirldim: Denizaltı 

harbi yüzünden fngilterenln YUiyeti 

limitsiz değilse bile nhim bir tekle 

ıirmi§tİ. Deninltı ıeır.ilerile aillhla 

mücadele iti devam ederken memleket 

16 MART - 1938 ÇARŞAMBA 
Hicri: 1357 - Muharrem 14 ... _....... ,_ ....... 
6,11 18,17 ~ 

YMlt Mhelt Oftt ........ ıt.lltar \... Si 
.C,56 12.24 J5,43 111.14 19,42 4, 
&..l.laumıu reıef'onıaır 
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Takat otontoltlH l•t•ll'l•ll .. .,_.. 
tk) .......... tlı tllOM .... dlıeUI. • &11-

11., ....... tot4T 
Deni• yolları ,......., 

ı.ıa11..ı -ııtrııttı m .. ._.,,, .- -""" 
1111.,anvayaı Pazar. l!alı, Per .. mtıe. Cuııdl 

•••• 8 30 d• Tophane rın.ım ncıan uıııar • ,,_,,. 
ııı..,ablaı>>aı ılalı •• cu .... .,ıınten aaa~ ..... 

.... nın.-...ıaıı ıııaııııa, .,. T.eıt .............. -· 
tarklh l•kr••f• Mf'CJ ı!rn•rı.lt t( .. ,,.ht••'ııt ,.erit' f//Jll: 

Akdenis ı>oıta11: Yann 11ball (:j 
10 da hareket edecek olan ••P'I'' )' 
nakkale, tzm·r, Ku1tada-. BodnatDt ft 
dot, Dalyan, Fethiye, KaJhn, ~......ıı 
nike, Antalva Al~iye. Mersin. D~rır'" 
Pavas .. ve 1ıkenderuna ıtdecektif· 6 " 

Karadeni.ı posta11: Yarın IMt 1 flr 
lralkaca1r olan vapur; ine bolu. s:-: 
Sanmm, Esine Patsa. Orcla. Tra ~ 
•e Riı:eye ufradıktan sonra ffopa1' 
decektir. 

MDftalla- ~ 

dartıer dlktatoruı teklifinin Lehistan· t:::r'l"'-11m.nesaa111:111amım:nan:12m safhaya cinnittir. Dütman ga} esine e
ri~mek iizer•dir. Ei:r Amerikan bahri-
1• kuvvetleri kili miktarU. aönderile • 
ıcir vaziyet ıalah edihnezae ftilif dev• 
!etlerin n hali feci :lir. Kısacası, kanu. 
limce, haıbi kaybetmcJc üzere bulu· 

d~i1ilinde ticaret remilerinin hareket 

ve muvasalat tarihleri hakkında dütma 

na malt\mat 'veren bir §ebe~e ile ıde mil· 
cadele llzımdı. Kanaatimce bu ıebeke-

Yüksek mUhendiı mektebi ~ ff 
için 113 takım elbise açık ekll1tf ıf 
konulmustur. Beher takım bede '
lira, ilk teminat 187 liradır. Ek~ 41 
;annki per.şembe ~nü uat 14,!, 
G\imilşsuvun.-:laki mektep binası :..ta" 
tinde satın alma komisyonunda yar-

da uyandırdığı l#blrar bir tarafa bı
rakılacak olurea, ltalya ile Lehistan 
arasındaki mDnsebetler, normal, dO • 
rUst, hattl bazan 1amimt olmuıtur. 
D5rtler diktatoruı. ~ebbUaU de Le. 
his~anda bunu teklif eden ttaıyadan 
ziyade buna muvaf akıt edea Fransa. 
ya k~ı iğbirar uandırmıştı. Ve bu 
i~birar havuı içindedir ki Lehistan. 
1034 tsen~i ikincll·~un i~lnde AL 
manya ne on scne1ik anla~mayı yap • 
mııtll' Bu anla~maya kadar J..ehistan, 
Frarısanın yalnıı müttefiki değil. 

Frar.sınm mihverine tlbl o!an bir dev
letti. Fran•a i1e Lehistan araaındakt 
miina!:ebet'er, ilk defa Lokarno mua. 
hed!ıSiQin hn.1uile ~a~ ~1~ 
1.hlOmdur ki bu 111u~he~e j e "Fransa. 
Almam•aya, kendi hudutJarmı kat'i ve 
nihai olan lt tanıttı~ halde IA'hi~tan 
hudutı1n h:ık'unda bu kıvdı Alman. 
yava lmbul ettiremem';I. A1manyanm 
prlt hııdu1lan ile gt\rb hudı•dlan ara
amda böyle bir avrılrk yapıJmuı Le. 
h1s•aııı endiıe ·e dü'litnnUş ve Frarı•a
nm da buna muvıf,.kat etmetdne J..e
!l'..tan Kftrenmt~ı. Bnnu111a beraM. 
Le"istan, bunı!an eonra da Pranea"m 
ll"tltveT"lne tlbf olmakta d!'Yam etti. 
Muııanlinl 19~3 tıenf"tll'nde dl\rtler dikta. 
torasmı te"11f etti., ve """•da bu. 
na razr oldu~ aman, Lebfırtan on ee
ne mftdietle bir an1 .. ~a tek1ff etti. 
KnrldfJI' ft'!eselHfnfn A""anva 1.-ln e • 
bemmlvett m~'rm o1dn3una ~ R•t· 
lfrln Mvle b'" te1r1tfte hn'''"'mtlsı bek
l~tı11vontu. l'ınt Nad f!left. A~ 
da P'raneanm 1'M"'"""'wuma nfhıııvet 
'ftm'tek '""" Lehlstat\t, Partetn mf1tn 
rtn~en 1mrl111"1111\'I ro~.,.,1u trl'rdn ve 
bu f~~11,..•r1,-., nntt. N@'t•~e T ..,,.,.. 
tan ite rr&nsa araSTndıkf lttffatf Un 
edtlmemekte ben.bel', herba'de ltttfak 
eski ~mul ft ehemmiyetini kaybetti. 
Lehistan bundan eonra AYl'Upe. muvL 
senesinde ~yle blr 701 taldb etmele 
~lsmmtı' ki, bu yol daha yeni •· 
manlarda !'u~avya, Romanya sfbl 
l'ransanm eski doetlan f~ et. bir ör
nek olmuştur. ''Elkl dostluk1an ma. 
hafua etmek ve yeonl d011tluk1ar lrur. 
mak., 1Uretlncle tfadt edilen bu mya
aetin mucidi LehlltandJr. 

Lehistan tarafından tülb edil" cbt 
polftlbnm ana battı hatırda tutuıa. 
eak oluna Bek'ln Roma11. ,.ptıfl 11e

yahatln manam D&lqdır. l'akat bu d• 
takf ziyarette daha derin bir mana da 
vardı. Avrupa polftfkuınm eon a. 
man'ardakl lltlhaleaJ k•f?t•ıcla Lehia. 
tan ve İtalya menfaatleri blriblrlne 
gok ya!tmlqm1'trr. 
Bu~n Avruna polftfknmm a~

lt orta Amıpdam. Veba tuvflu ya. 
pan da A1manyachr. Leltlatanm da t
talyanm da Alman:nva karı,t <'lH va· 
siV!"'erl b'rib'rlM f'Ok ~Mf'!' AWU"9 

da Alman~n • nnf,,.fll'nel'I. her i1d 
devfetln de m•f11t'PT"tne u~1n ı!e~l. , 
dtr. l'ant hw IJdlf de bir takım ..,._ 
Ntllr altmda Alman,a ~ alıpalr 

iki garlbP dUnyaya 
«eldl 

İzmir 15 (Huıuat) - Aydında eşi
ne end::r te·ı:füf edilen iki ıarip çocuk 
dilnyaya gelmiıtir. 

Bu C'.'t:'ibclerd::n birinin el ve ayak 
parmaklan yedi;er tanedir. Diğer ço • 
cuğun ise beyni tam tegckkül etmeır!§
tir ve bu garibenin en ziyade pyanı 
hayret tarafı f!Ö'r.)eriniıı u.m batının 

teptdn:!e o'uıu-tur. 
C~ne Aydın m:mt:ket hast2h:-.ıeıin

de on bet yaıında bir kız erkek olmak 
Ozere yakında ameliyat edilecektir. 

nuyoruz.,, 

lınm: Sima 
Daha Ee-ii var: Alman denizaltı ge

mileri ıahnnç ıemileri terC',:han bat.r
dıklan için İngiliz aınirallık dairesi 
harp ıemi":rine mazut tedarik etmekte 
bi'e mil9killlt c;ekmefe baıt ~mıttı. A
miral Simna 29 har,:randa Va~inıtona 
çekti fi tel&rafta ıöyle d:yordu: 

"ı%ayii mabnık 1uthiı bafl'Ö::t~l'di· 
tinden kati i!ıtiyas &.1°1111 • müateaaa 

+._~w·•··._,_...tff~"·'1M~ ,:__ 01ma1tii2are_Juaa .... i1....;...:ı1 :; .. •a•
leyh Lehistan ve !Wya menfaatleri L - lerini bett8 iJi.i nisbetin~• jndinnieı:eri 
ı~smdaki temas noktuı, ilk bakışta emr:ıdiJniıtir.,. 
göründüğünden daha bUyüktUr. Ve Ve ilave ediyordu: 
Alman va A vrupada hegemonya kur • "Bu demektir ki Almanya harbi ka. 
dukça da artacaktır. aanıyor • ., 

lngiltere ile k~tlaşmık fstemiyen Fakat Almanya harbi kazanamadı. 
Almanya, artık garbden ~öZlerini çe- Alman denizaltı geıri'erinin hakkın· 
virmiştir. Fakat ya şarka, yabud da dın her ne baha11na olurMt olsun gel-
eenuba dojru bıkmak mecburiyetinde. m:k lbımdı. tncili.ı bahriye erk,inıhar-
dlr. larka baka Lehl8tam, cenuba biyesi ite koyu):lu ve "'Tusak ıeml .. de
·•k• ttal)'ayı ,nr.c.t. JMSyle bir vut. Dilen icadı ortaya koydu. 
yetin ltalya ile Lehlıtam b!riblrlne ,.Tuzak cemi,. mltdafaaıtız herhınci 
yak!aştırmuı tabildlr. Bunun içindir bir t\earet ıemiıinden br1ısı.ı ıeırller· 
iri Lehiatan dafma orta Avrupanm mu- dl. Pabt hıkilutte ıemi ailthlı oldup 
kadderab ba!tkında yakın aına ,ae • lçln l:endllinl kolaykkla mOdafaa ede

terml,U.r. Bek, iki ay evvel. Lehistan bmyor Ye denlMltı ıemiaini batıntili· 
mecıı.ı huzurunda lll5yledi~ bir nu- yordu. 
tukta Leh!atanrn orta Avrupa liyue- Alman \!onanma kumandanhlınm 
ttnl Jah ederken, 935 leDela ikinci kL torpil ıtokunu Hlrumaus yere h:cca-
nununda Lava! ile llU801inl arumdL -ımk için ticaret ıemilerini ter: ihen 
Jd ~ede yapdan anlarmanm •Y· tdp ateılle batırmak emrini Yumeli 

itimiı:e çok yaradı. 
m oldutunu IÖylemitUr. Ma'6mdur ki, 
bu anJapıa, A YWStu.rya ietiklAlinin ko. Ticaret cemilerinfn ıDrereAhma bu 
nınmumm fU devletler arumda bir tuzak ıemUerlnden ıönderill!l ve böy
elbirliğtne tatlnat ettiriyordu: Avus _ lece a.ı samandı birçok Alm:cı denbal
turyanm tmçreden p)Ti komeularmı tı ıemlai batırıldı. tıln içyU.ıünU Ala:an 

er~lnJharbiyeal tn1 aymcaya kJdar epey 
l-ektl eden devletler, )'ani Almanya. 1- mit ıeçtL Mesele, deniı:sltı gemi'e· 1 
talya, Yuıoılavya, Çekoelovakya ile rlndcn birinin nxıl1a tu.aık ıerri taar
Macaristan ve Avmturyanm komf\18U nuundan ~urtulup üailne dönmesi üze
olmıyan Frama, Leh!atan ve Roman • rine ıalıplıblldl. 

ya. Almanwım Avuaturya meteleBIDJ K ~ v ser 1 n c 9 sus u 
artılı cermenlllt allkadar eden dahili Bu anlıttıfım dadiaelerln cere'yaııı 
bir meae!e addetttflnl dtlnyaya bildir. ıırasm:la Entelicena Servis ıjınlarm:n 
dlfl bir mada !!ek'ln MUIOlinl • La. en iyileri cephe ıeri!erinde, ban bita-
9&1 anJapıumı hatırlamam, akabfn~ 
Roma11 alyaret etmeef ve ltalyada bu 
derece eamtmf bir kabul ıorme.ı her
halde manidardır. 

Tonton amca 
Brüksel 
memuru 

nin merkezi Londrada detilPllmut, 

Stonh:ovz ve Devonpor gibi mühim 
blhri üslerimizde bulunuyordu. 

Bu noktai nazanma Amirlerim de it
tirak edince, ticaret gemisi tavfası kılı

f-na girerek hemen o &ün Plimuta ha· 
reket ettim. 

(D,.,,tımt mf') 

Mısır Krah 
Halnlt'r tarafından 

fal ıılo)._ __ - -
t»dl•lyormuş 

N.ıhaı Pıt11 Krala bir talep 
liıtrıi verdi 

Kahire 15 (A.A.) - Vefd umumi 
heyeti toplutısı sonunda krala bir ta
lep li: tui verilmittir. 

Nahu pa:ı parti divanı azasile sara
ya Cİtlllek ııtemiılerdir. Bu "1ep liate
linl bfl}kAtibe vermittir. 

Talepte hOknmetln HÇlmde taraftir
Uk y:•;bfı bildirilerek dünya ahvalinin 

nuik anında bunun memlekette nhim 
anartilere aebep oJac:ap .,. qalm h• 
inler taraf lidan btltmar edlldili bildi
rilerek ba halı 1:V nibaJet ftriJmell ı.. 
tenllmütedlr. 

Attııuı bir lıbm 
Memleketlmllfn ta-, 
nınm11 if ad•mla-
nndaa, TUrJdye i
mar Bankam mec. 
u.ı ldaN reJal ve 
Bathu Jnpat •• 
keU mllelBill mUte. 
ahhlt Halid Tabir 
Arda mllptell ol· 
dutu rahatmzlık· 
tan lnutulamıya • 

BtJlid Tah!r Arclo rak Bu •büı ft. 
vat etm1ftlr. 

Omnul JU1D aat 10 da Kadıköy 
Milhllrdar, Rlal19 10kalr numara 2l 
deki evinden lralclmlarak Uütldar L 

raba vapuru ile Kabatqa pçt~eoek ve 
Ayupqa tartJdJJe Nifantqmdald 
Teşvtıdye camllnde namuı kılmarü 

Zinctrlikuyudald url meurJıta defne. 
di1ecektir. 

caktır. ~ 
MOaeleır v.:;;; 
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Teplantııar t7.r. 
• Enver Ziya, Koral bu~D •"/"" 

da EminönU balkevi binasında _.hl tJI 
zamanlar tarihine dair,, mcvs-.. 
konferans verecektir. ~ 

• Çocu?c Eairıeme kuruma 
\.-uınartni IÜftil ~ To1P.t:BP191 
lonlarmda nrilecektir. 
••c•n ••n• ıu Dil 

• Romanya Har!.cive nasın •o bucilD ~hdmbe '91c1L 
• Kambaracı JOkutunda bir 

kementle boldular. ........... 
Tlrt: lıdl•lll fedıllerl. Slıfd: 

ahı kldıntJMt: Lorel Hareli F•lr• 
•• llÇ ahbab ~ 
SOmer Snıiliden ıelen, Sakllİ'19 
mü haklmndJr. Aerl Pu:.U 
Sen ini öldilrdUn. Şık: Unc; k&O~ 
lrıZll bctiwç. Sark, ZO Milyc>11 ~ 
•• Tren konanJan, Sancak: 1 
met (türkçe) n Bataldwle 
Xurtulu•: GZSn!lim aaal latiyor d 
balar yatarken, 
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!Qgata dait 

"1elun tecessüs 
1 TALYAN §&iri d'Annu.nzio da

~li !'& yeni öldü, kadim ta.bir ile 
'Yehnı, hentız toprağı kulı,unadı, 
bı.: 0nuıı hayatmdan, 8§klanndan, 
~anlıklanndan, §U.SW1dan, bu. 
\: "Gab b~hseden bir kitab çıkmış. Adı 
-ı 1ıııı1._ Tiele d'Annunaio inootınu", ya_ 
bet-..uınıedfk Gabriele d'Annunzto; el
' de dedikodularla doludur. Hem de 
~ lairln yakın adamlarından biri, 
~ ~ Yazını§. •• Hiç ıüphesiz kapıe ka-
a;:ıp, harıl harıl okunacaktır. 

tlııı o kitabı okumağa hiç niye
~ Yok. Öyle bir inunm hl18U81 haya. 
'lokak orta.ama dökUveren yazılar. 
~O§lanmam. Gerçi İtalyan şairi 
~ . her dakikumı cümle tlem duy. 
'diye yaşamıştır. Kim bilir? belki 
'fhıden sonra böyle bir kitab c;ı -
~llanu kltibine kendisi tenbih et. 
l\tnıı. Buna rağmen, yani hu.sUBf ha
~ leyretmeğe el ilemi bizr.at ken. 
~ n davet ettiğini bildiğim halde, 
~ ona bakmağı istemem. Bir pirin, 
'llanatka.rm, bir llimin hayatından 
~ireııebileceğimiz. tecessüse hak-
~ olan eey ancak onun e!eridir. 

' l'anıanlarm, btıyUk adamların 
~ h~llni bilmemiz, onları gözleri.. 
~~ entari ve terlikle getirebil
~"'ll, kendilerini bizlere daha çok 
'°f~• bbe daha çok sevdirirmif!. 
~ 1naa.n oğlu büyüklükten, kah. 
>ııL -..lıktan bu derece uZa.K mıdır ki 
~bUyUkIUklerini, yani gU.zel ve 
~ anca hareketlerini öğrenip hu. 
',)et.iııi bllmedifi inaanlan sevme
~ °!11an yine kendine yakm bula. 

~~ bUyUk adanılan sevmek ne 
~kur? Onlara muhahbetten çok 
' bir his beslememiz llzımdir: 
~lık. Eflatun'u, Şekspir'i veya 
' Papen'J severim demeğe ne hak. 
~ ~? Onlara hayranım; hayran 
flı.. !il fçfn de eserlerini bilmek ki.fi
~ 'ite giyip ne ,ediklerini bilmeme 
'atı Yoktur. Bittabi o emerler! vtlcude 
k~ Jgln neler ,.pbJı:lanm lSf. 
~e~_ııterım~an bilmek sevgimi 

... yranu 1 ~u:nr. -~Mi .. 
~ ıu, dini ltibdlan yU.zUndtm 
'leketfnde mkmtıya dtltilp tecıiibe
~e dP.Vam edebilmek için gurbeti 
S •ldtfmı ~fim gün ona acı. 
' kendlıint rahatm edenlere km. 
tt ~ fakat dini ftikadlan onun hu.!tı· 
~Yatı değil. umumi hayatıdır. Mu. 
~ öğrenmek, hayranlığımı 

Portakal 
ihracatımız 
Trenle nakliyat 

lmkAnları 
ar aştırılıyor 

Portakal ibracatçılanlll.JZ, merkezi 
Avrupa memleketleri ve Almanyaya 
gelecek ihraç mevsim'..nde genit 
mikyasta ihracat yapılabilmesi için 
Nafia Vekaletine müracaat ederek ba
zı temennilerde bulunmutlardır. lhra
catçıfor 119 scnedcnberi mühim miktar
da ihr.zı:at yapılan Almanyaya porta .. 
kallanmm vapurla göndermektedirler. 
Htı~buk.: vapurla portakalların aatıı 
merkezlerine gitmesi ancak 25-30 gün
de kabil olmaktadır. Bu sebeple gerek 
müCı:let bakımından gerekse mallann 
dayanamaması dol<ıyısile zarar edil -
me~tcdir. 

thracatçrlarırrm, Nafia Vekaletin
den, portakallanmızın şimendiferle ih
racı için itr.kan hLIZırlanması ve şimen-

d.:ferin geçeceği memleketlerin hatla
nnl:ia kolrl]lıklar gösterilmesinin temi
nini rica etmektedirler. 

Portakallanmız için Ballnn demir -
yollannda tezilit yapılması imkanı 

mevcut bulunmaktadrr. Fa~at Yugoslav 

hududundan sonra olan kısım çok ba· 
halıya mal olmaktadır. Bilhassa Çek 

ve Macar demiryollan ücretlerinin yük 
sekliği portakalı VC)J>Ur navlunlama 
nararan dört miıli daha bahalrya mal 

etmektedir. Eğer Çek ve Macar hatla
nnda da tenzilat yapılması irnl:anı ha
sıl olurea o takldirde biraz bahalı da 
olsa bu yoldan istifade edilecektir. 

Yüksek Ticaret 
Mektebi 
An karaya 

nakledllmlyor 
Bundan bir müddet evvel, yuk,sek 

ticaret ve iktıaat mektebinin Ankaraya 
&ıkli hakkında bir rivayet ortaya çık

mıttr. Bu rivayet üzerine yapılan temaı 
lar mektebin Ankaraya nakledilmiyece
ğini, bilakis fazla ihtiyaç kartısrnda 
Ankarada ayn bir ticaret melçebi ku
rulmasının mutasavver olduğunu gös
tenniıtir. 

~ oflunun belki en gilsel hissi 
~ bkt.ır; çilııktı o füainin doğur& bir hiatlr. Sevgiyi, qkı lmh e. 
~ hayranlığım iah ~ebllir. Hay. Sonu kendi kendiaint\emağa, in- Dost devJet Şffinin 
~ bir eey k•zandırmağa Doğum yıldUnDmtl 
...,_~ . Fakat on dokuzuncu asır lr•n fl8 r 1 a. 
~~~ da yardımı ile fikre, .. n~ ra ... on •olos .. 
'""'Llllfafl& bakılmağa başlanalı. ha nesinde merasıınle 
~;!'btıı. akim mevlQdu olan hay - kutlu:an:lı 

Akay ve Denizyollannda 

Memurlara geri 
verilecek 
paralar 

Muamele bogUolerde 
tamamlanacak 

ı -

De~et dem idarelerinde çalııan 

memurlar içinde, devlet hizmetinde~i 

memuriyetleri on bet seneyi tecavUz 
edenlerin tekaüdiye udatı olarak ver
dikleri yüzde betlerin kendilerine ia
desi kararlapnııtır. 

Çünkü, bundan evvel çıkmıt olan 
deniz idareleri memurhnnm t~:Ait • 
lükleri haklçın:laki kanun, bu gibi me
murların askeri ve mülki tekaüt kanu 
nu bükUmlerine göre tckaütlükleriıV 

kabul etmektedir. 
Bu vaz.~yet Uzerine fabn"'lr.a ve ha

vuzlar idtı:esi, memurlanna müterakim 
paralannı iade ctmiıtir. Deniz yollan 
ve A~y idareleri ae bu paralan memur 
Jarına iade etmek il.zere ldeniz yollan 
umumi heyetinden bir karar almak ı .. 
teırlılerdir. Fakat, Denizbank teıek
~ül ett~ten bu huıuıtaki fonnalitele
rin bu idarece yapılması muvalık gö
rülmüttür. Şimdi denizyollan ve Akay 
memurlarının paralamu iade etmek 
için Denizbank mUdUriyetinden mucip 
alınacaktır. Müdilr Yuıuf Ziya, Anka
rıdan •döndükten sonra bu hususta ha
zırlanan kararname kendicine imzalat
tırılarak memurlara paralan verilecek· 
tir. 

Diğer taraf tan yeni tqek:1rifil eden 
Denizbank tekaüt aandıit idare mec
lisi toplanarak sandığın idaresi ve ser
mayesi hakkında bazı karr.rlar almıştır 
Bu arada yaıı ve mal~liyeti dotayısile 
tasfiye edilecek mcmurlann listeleri 
hazırlanmaktrl:lır. 

Adliye Vekili 
Veni baplsbaneler 

ve mahktlmlar 
hakkında beyanatta 

bulundu 
iyi mahkdmlar mfimkOn olduğu 

kadar bir araya toplanacak 
Ankara 15 (Huaust) - Adliye Ve

kili Şükrü Saraçoğlu bugUn öğleden 
sonra Ankara Cezaevini gezmit ve tet 
kiklerde buluncıırak bazı dir~ktifler ver
miştir. 

Eski hapishanelerin ısllhı için ha
zırlıklara !devam edilmektedir. Her ıe

ne memle~etin muhtelif yerlerinde ye
ni ve asri hapishaneler inıasma çalıp· 
lacaktır. ~ hlaei de ualmağa başladL BU. f ran Şahinphı majeste Pehlevinin do-

~ ~ hayran olacağmuza. on. ğum jl'lldönümü mün~ebetile ldün Bu aradaı, Nazilli ve Bergama hapis-
'-.qdiıniz gibi görmek, onlan aeu. Iran general konsoloshanesinde bir hanelerinin inpaı bi~ı. Çorum ve 
~ leti:yonız. Onlarla Iluball olmak resmi kabul yapıfmııtır. diğer birkaç yerin hapishane inpatı da 
~dayız. Bunun için de hususi Kabul reamlııde villyet erkim, kon- ihale edilmittir. tyi ahlik sahibi ve 
~ merak ediyoruz. Ekseriya soloslar, gazete:iler ve diğer zevat ha- elinden it gelen müsait mahkfunlar 
~ ldlçtlltmek için... KiiçUL zır bulunmuılardır ve büyük bir doıt- milmkün mertebe b~r araya toplanacak 
\ ~e bizden farktan kalmasm ve luk ve samimiyet havası içinde vakit tır. 
~ fnıb:I qmak heveeinden kur- Ceçirniperdir. Tasavvura ıöre, lıtanbulda ağır 
~ ~ ... Dedikodu ihtiyacı ffte bu Bu alt,Pm konsolothanede mükellef hapse mahkCim mahpus bırakılmaya
~~ doğuyor. Nanıllah ATAÇ bir ziyafet verilecektir. caktır. lstanbulda yalnız mevkufltırla 
, .. -6 ... · .m .... a .... rt ::-=--=-------=~ ....... -~---w=a ..... --.2- ~ - ~ = 

remininde kurulacak ortamektcp için 
bir arsa bulunmuştur. 

• Kambiyo milrakabe mUdilrü Salih 
Ankaradan ,ebrimize dönmüştilr. 

• Maarif idaresi, ortamektep ve lise· 
!erde teşkiline karar verilmiş olan ta
lebe kooperatiflerinin ilkmekteplere de 
temsiline karar vemıf,tir. 

• Sultanahmetteki llhakl>qa isnu1e 
anılan yan~ veri iıtimllk edilecek 
ve burası bir park haline konacaktır. 

• Halic •irketi heveti umumiveai bu· 
~n fevkallde bir toplantı ya~ ve 
sirketin akibcti için esaslı kararlar ve· 
recektir. 

• Denizbanlc umum müdilrlUk teş
kilitı Merkez Rıhtım banma verleş· 
miştir. Bu suretle Deniıbankm İstanbul 
subesi filen teşekkül etm~ bulunmak
tadır. 

• Mekteplerde bundan sonra mtısa
mere, imtihan araıma ıeldiği icin ma· 
vısta de.fil nisan ayı içinde verilecek 
t:tr. 

Eskicilere 
vesika verildi 

Bunlar kimden eşya 
aldıklarını teMblt 

edeeekler 
Emniyet müdürlüğü son zamanlarda 

ıehrimizdc adetleri çok artmıı olan es

kicilerin bir inzibat altına alınmasını 

lüzumlu görmüı ve bunları tamamen 

tesbit ederek ellerine birer vesika ver
mittir. Aynca eskic.:Jerin i.kiter fotoğ

raflan ve parmak izleri de ırtlınmııtır. 
Her eskkinin herhangi bir fCY alırken 

bunu kimden aldıklamun aarih adresle 

alınması prt kotulmuıtur. Ea'J9ciler 

şüpheli eıyayı almayacaklar ve polisi 
haberdar edecekleridir. 

Şehrimizdeki eslçiciler etaslı Ü~ 
nevie aynlmaktadır. Bunlardan birinci 

kısım para mukabilinde eaki a1maktO> 

dır. Diğer bir nevi eakicilcr de aon za

manlarda ıehrimizde çoğalıruıtır. Bun

lar eski eıya;a masa, aicare iskemlesi, 

sandalye g~bi etya verme~edirler. , 

Bu mübal:lele tekli pek kirh olmalı 

ki bunlar para ile alı§ veriıi kaıbul et· 

memektedirler. Uçüncii kısım yalnız ti· 
şe toplayanlardır. Bunlar ya para ile 

veya çocuk balonla" vererek fifCleri 
almaktadırlar. 

ötedenberi eılri toplamak huausunda 

milhim bir rolleri olan leblebkiler iae 

ayrı bir ımıf tela~i edilmektedir. Bun 

lardan sermayesi kırk kuruı olan iki 
kilo leblebi ile sabahleyin yola çılıcrp 

akşam iki heybe doluau kurtun boru, 

pirinç musluk. çinko oluk ile dönenler 
çolçtur. 

Çoluk çocuğu hırsızlığa ve tdırip

k!rlığa teıvik itibarne bu şekil ticaret 
nrarb görUlmelrtedir. 

lsllnye doklorının 
tasfiye işleri 

fstinye dok ıirketi hisaedarlan ldün 

toplanarak tasfiye kararı vermiıler ve 

tasfiye işlerile meıgul olmak üzere bir 
de heyet seçmişlerdir. 

T·plantıda şirket idare heyetir.in 
muamelat r<>;>oru -tetkik ve tasvip edil 
mittir. 

f stinye doklarınm tesellüm muameeı: 
si ikmal edilırJ§ bulunlduğu i~, umu

m! heyetçe seçilen tasfiye memurlan 

yalnız hü'Jsiimete satıınuı olan teıiea

tın taksitleri ve tirket idaresine müte

allik diğer umurun tasfiye itleri ile 
meıgul olc.:aktır. 

bir seneye mahkum olanlar kalacak, 
diğer mah~ümlar Edime, Umrah ve 

Zongu):iak hapishanelerinde toplana • 
caklardır. 

Kadın mahkfunlann da devlet fabri
kalarmda çalııunlması takrr.rür etmiı 
ve bu husustaki her türlü hazırlıklar 
ikm?l cdil:n:;!ir. 

- - _.., - ~ --
• İnhisarlar umum müdürü M::

Yenel Avrupaya gitmiştir. Umum mü
dür bu ayın 25 tinde memleketimize 
dnmüş olaca'ktır. 

• Gümrük komisyoncuları imtihanı 
dün yapılmıştır. İmtihana ıiren yüz 
kişinin evrakı vekalete gönderilmiştir. 

• Taksimde yeraltmda yaptınlacak 
asri hal!nın istimlak muamelesi ta· 
mmalan~ktır. tn~aata başlanınca abi· 
de karşısındaki çirkin manzaralar orta
dan kldmlacaktrr. 

• İspirto fiytlannda yapılmış olan 
tenzilat dünden itibaren meriyet mev
küne ıirmiştir. 

• ~ekoslovakva ile aramızdaki ticaret 
anlasmuı auvııta bitecektir. Yeni bir 
anlasma vapmak üzere bu av icinde bir 
Çek heveti Ankar~a ~lecektir. 

• 'Avusturya ile hükitmetimiz araaın· 
daki ticaret münkereleri yeni vaziyet 
lizeri.,e keailmistir. 

• Trakva umum müfettişlifinin, 
Trakva mmtakasr idn, u.f Kıbrıs ırkın· 
dan, damızlık evsafını haiz ve •al21ft 
hastalklardan salim olması şartile, 9 
tane merken av~ P.etirtmeai için kon 
tenjan mUuadeai ftrl!mitti(. 

• --- - ~ ~ -- !Jidl -

CUMHURI YET' de 

BUyük devıetıerin 
elinde oyuncak 

olan küçük 
devletler 

A VUSTURY ANIN varlığım ve ia· 
tildilini mal.veden Almanya mı

dl1'7 Yunuı Nadiye göre, onu a.sıl mah
ndenlct', bu küçük cumhuriyetin ha· 
misi seçinen büy~"' devletlerdir ve A
vusturya bu büyük devletlere bel bağ
lanr.ıkla Wta itlemittir• Batmubarrir 
töylo diyor: 

"Büyük devletler kocamın Avustur· 
ya imparatorluğunu altı buçuk milyon 
nü/uslu küçük bir memleket haline iı•;a 
tttikten sonra bu küçük memleketin 
iktisaden kendi kendine yaşaması im· 
kinı kalmamı,tı. Milletler cemiyetile 
.özde h!mi bil'V'ilk devletlerin ona her 
türlU yardımlan para etmedi, işte it o
lacaima vardı. 

A vusturyada Almanyava iltihakı is· 
temiyenler, kendi istiklalleri'le bağlı 
kalma~ı iltizam edenler yok mudur? 
Tilmen tilmen. Eğer, pilebiEti Başve· 
kil ŞuştıiJ! yapa.bilmis olsaydı Avustur
yalılann ylizde 80 i istiklS.1 lehinde rey 
verecekti. Şimdi onu Hitler yaptıraeak 
ve yüzde }"lls iltihaka rey verilecek .. 
Hele vermeainler, ıörürler günlerini 
sonra. Bunlar sadece herhan(i bir mak
ıat için kullanılan vaaıtalardan ibaret
tir. Sis neticeve balan. O net).:e §İm
diden meydandadır, ve o kuvvetin mal\ 
sulildilr. 

M. H!tler eliyor ld: Şu~f? bana ı .. 
hanet etti de onun için harekete geç-: 
tim. Acaba ŞuşniKe kim ihanet etti?, 
Avuıturvavı dllnya tarihinden silecek 
surette &leme maskara yapanlar kim·· 
Jerdir? · 

Hayır, Şa~nit' HitJere ihanet etmedi. 
o huırlavıverdiiti vesile ile ona iyililC 
etti. Fakat muhakkak olarak Avwıtur
yaya ihanet edenler vardır. Ve bunla· 
nn adma bilyilk devletler ıtlak olu· 
nur: 

1: Avusturyayı ı>arcalayarak onu 
iktisat°l'n vaşıyamu vaziyete sokan U
mumi Harbin sözde ~l:o devletleri. 

2: Bu büvük devletlerin değişmi• 
eeldJJerini tcmail eden Milletler cemiye 
ti. 

3: Tahıisan Fransa, f talva •e tn
«fleen ld A YUSturyaJ'I un6 ıdeta hi· 
mavesf altma a1mqtır1" 

Cumhuriyet Mtmuharriri, ıu netice
ye nrarak vuımıı l>itiriyor: Küçi& ve 
orta memleketler sadece kendi kuv-
vetleriae P.iivawnelirlirler. Bu ametle 
harlret ettikl"'1 tüc:Jirıde, dünyanın 
i~lerini büriic devl-tler delil, küçülr 
clevletl!I' düzıeltehıürl ... 

TAN' da 

Tek başına dayakl 
MALUM bir hiki.ye. .. Fakat, Ahmet 

Emin Yalman tam urumda kul
lanmıt- Habrlatahm: Yeniçerinin biri 
sokakta adam clöiü:rormut- Dayağı yi .. 
yea adamcaiız, canmm acııile ••ver 
layı buıyonmqı "imdat, Müslüman 
yok 11111?" Bu feryadı duyanlardan biri. 
penceresini açarak cevap venniı..-

- Var ama 10kaia çıkamaz! 
Tan hatmuharriri diyor ki: 
"Bugün de her yerden feryatlar l!u· 

yuluyor:: "'Milfterek emniyete, millet
lerin mukadderatına hikim olması eaa· 
sına, •iddetin milli siyasetlerin bir t· 
leti dlye kullanılması prensipine taraf
tar vok mu?., 

Hemen her memleketten sesler ar 
sedivor: 

- Var, ama soka~a çıkamaz. 
Her millet, kendi başının derdine 

düşmüştür. Yannm müşterek tehlike
lerine ka111 elbirliği ile kar~t koymak 
istidat ve imktnlan ortadan kalkınış ~
bid:r. Bövle oldufu halde gene Jierkes 
enclise ile ıiyasi ufku ,;özden geçiriyor. 
Çünkü bir memleket kendi hesabına neı
kadar ihtiyatlı olsa kendini kolayca 
koruyamaz. Bir tz;;:ıfta bir sil~h patla· 
sa en ziyade çek:nenlerin bile biribiri
nin ardından h:ırbe sürüklenmesi ihti· 
mali var .. ., 

"Avusturya işi çoktanberi yörüniir 
bir kaza manzarasını ~östcriyordu. Bin 
senelik bir istiklale aah:p bir milleti 
tehdit eden acık tehlikeye karşı mu· 
kavemet o kac.lar pamuk ipliği cinsin· 
den idi ki Almanya bunu. zahmetsizce 
koparmak ve Avusturyavı ilhak etmek 
için istedi~ zamanı seçti ve olmuş bit· 
mis vakalar serisine pervasızca bir ye
nisini ilave etti. 

Şimdi Cekoslovakva meselesi dive 
bir telbtır Eidivor. Hiç ıüphe vok ki 
meselenin bu kıamı, Avusturya işinden 
daha çetindir. Çekoslovakyanm epev• 
\:e bir ordusu var. "Fransa, Çekoslovak 
vava dokunulursa Almanva beni kar
tıısmda ıörUr,. divor. Daha arkada; 
Ruavanm da ortah~a kamımasr. sonra 
bu~n ıösterditf allkasızlıla rai'hnen 
İnırilterenin ise eürüftlenmesi gibi ihti 
matler de enik savılmaz. 

Demek ki Cekoslovakvadaki dert 
(Uit/n 111J11/ayı 'Mrini.ı). 
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J nar ·--Ta RK sinemasında yarın akşam büyük gala olarak .. a -·~· 
Son Unler .znrfmda 1000 den 

fazla ölil bıraktılar 

~in tear uzu eri yoT 
Hruıkeo 15 (A.A.) - Çin resmi telr 

)iği bildir~yor: 

ayanlar, Baylar, sevenler v~c 
evileoler, herkes: ve F SUZV PRiM or ra ncen Renee Devillers 

iÇi Y ŞIVO . 
Paris Üniversitesinde ... B\iyiik bir aşk romanı • Genç 'bir :aııistarun ve büyük bir doktorun heyecanlı hayatı... Terkedilen evgili - Kıskançlık - ~ııçlilt 

Sarı nehrin aoğu tarafında Hatsin 
§imcndiferlcrinin J tJ,?On kıtalan tarafın 

dan işgal ed.ilmiş olmasına .ı-ağmen 

Şansinin mUhtelif taraflannkla muhare 
be devam etmektedir. nponyalılar son 
gün .em-fında Tayuan oenubi garbisin
de binden fazla ölil bırakmztlardır. 

Meraklı - Neşeli - Nefis bir Fransızca aheıer 

--~~~~~-.---~-------------------~------------~-----,... 

Dün Nankin üzerinde usan Çin tay
yareleri aponlann karargahlarını bom
bardıman edcrc'll 10 kodar tayyare tah
ri,P ctrniılcrdir. 

~cvvett ~usyada 

18 kişinin 
mından son a 

-- 1 ı __ ._':1_u_!:_~_ ~ .• z1U.·~-~-ncmaİİİİİİİİİİ~İİİğmİİl,Iİİ~İİİİimİİİl~İIİ·~-· z .. HA .. ~-IKA-Sl .. 5!!91._~~ . 
Bir !diğer tayyare filosu bir japon 

askeri trenini .ateş altına almış ve ehem 
miyctli urette hasara .sebebiyet verıni§ 
tit. 

•• SENENJN EN MUAZZAM AŞK ve SERGOZ~T ŞAHESERi •• 

1 ı ldş·oıo yeni muhakemelerine başlanıyor 

s eri gurupun muhakemete i 
gizli yapılacak 

Zenda MahkUmları 
Suiyangdalci Çin kıtııatı iloğu isuka

metindc taarruzlanna devam ederek 
ehemmiyetli bir ticaret merkezi ıo!an 

Paotuaya hissolunur derecede yaklaş
mışlardır. 

RONA.LD COLMAN • MADELEINE 'CAROL ,_ DUGLAS FAtRB~ 
Jr. Fransızca sözlü agk 'Ve kahramanlık lbii.iesi. 

Çin taarruzu Herliyor 
Ho:ıkov 15 (A.A.) - Lunghay cep

lbcsinde Çinliler mukabil taarruza geç
pıi§lerdir. Taarruzun ehemmiyeti hak

:la benliz sarih b'.r f~ edinmek 

Moskova, 15 (A. A.) - H&vas: 
Troçkist ve sağcıların biten muha. 

kem.esinden sonra daha Uç seri muha
keme ba.şl~acağa bem:emektedir. 

v.i.;J:ı:!, r -·:ki, Yake>bov~, Ştayn, Rıı,p· 
senberg, .A!:.~.::.: bulunuyor. 

" 

Yarın 
1 PEK 

akşam 
sinemasın 

. . . , - ~. . . . . . ~ . ... . ... - . . . . . .;' ... . ~., ~ 

kansu: olmalda beraber, Çin kuvvct
ınlıı birkaç noktadan ve bilhasso 

l!.'vvelce ihtilfilci sol cenah komünist
lerden 11 ki§'i muhakeme edilecektir. 
Bunlann anısında son muhakemelerde 
§ahit olarak dinlen.on Osinski, Nikola
ef, Metzef vardır. 

Sonra hapishanede diğer bir takım 
tanınmı§ phsiyetler bulunmaktadır. 
Buhlann aramnda eski başvekil veya 
başvekil muavini olan Rutsutak, Me. 
jalank, Antipof, eski halk komiserle. 
rinden Bııbnof, Krilenko, Yurenef, Da. 

Nihayet bir de ;asken gnıp vardır 1 
ki, bunhırm hafi surette muhakeme .e
dilmeleri muhtemeldir. Bunların başlı- 1 
ca1arı c ki üç miill müdafaa komi.ser 

muavini olan Mare:ıal Yagorof, Gene. 
ral Alkins, Anıital Orlofdnr. Evvelce 
tevkif eclilm13 olan general Bielef ile 
Dibcn'konun ne oldukları belli değildir. 

Yarın akşam SARA V Sineması 
nglnian'dan San nehri geçtikleri ve 

l§imale doğru iterliyerek japon mevzile
~i baskın yaptıkları sabit otmakta
{drr. 'MUteham' Çin kuvvetlen de ıaSn
t~ ve Honan sınırlannd~ büyük bir fa
rliyct gö!tcrmel..-tedirler. 

Kurşuna dizildiler 
İki cüyük: yıldm: bilyük l>ir iilmd t kelim ediyor. 

Moskova, 15 (A. A.) - Buharin. RL 
kof Yagod& ,_.e jdama m.ahkfiın diğer 
on beg kişi kur§unn. dizilmi.§lerdir. 

ANNABELLA ve CONRAD VEJOr'l 
KARDİNAL de RİCHELiEu'niln taşlkane. gaddar. 'd hayatını tıS" 

Fransız 
hük~ e i 

Beyac-qamesini perşembe gilnü 

spanya harbi 
bitmek üzere mi? 

Tir eden. Fransızca c6zlü 

~lsiz Hlmi.nde görcceks'ina. 
Yerlerinizi evvelden aldınruz. 

DIF" Ba~tarafı t incide f rl1en malzemeyi tesbit etmektedir. N<>-
ncşrcrlecek ve lüzumu takdirinde Fransız vatandaı taya ~öre bu malzeme altmı§ı müteca 

Harp lmalatuıı tesr Jarını tahliye eylemek üzere Barselo· viz tayyare ve tayyare topundan ibaret 

çareı erı araştır11ıyoı·ı naya harp gemileri göndermiştir. tir. HA TA y 
l 6 Fnınko tayyaresi dllştll Notl!!Cia bu malzemenin bir Alman 

Paı~, 15 CA. A.) - Nazırlar vo ,.,__._.,~.c at.L.-ıL&~,-..n_,_. ,.,.,...s-.a "'"""". -------~· _....... UGV lf llL 
mUnte~lar yamı S{lat 17 de für ka.- lığı Alkanizin bir malrincli I~· edilmektedir. 
bi:ıe meclisi akdeln ek üzere başveka- yan kolu tarafından işgal edildiğim, Hava kuvvetlerlnin .efi ıeneral Vcıd lntihabut talimatnamesinde 
lette toplanacaklardır. hava muharebesinde altı Franko tayya isminde bir Almaridır. Bu zatın mua- anlaşma old 
Diğer cihetten öğrenildiğine göre resi düşürülerek Alkanizdeki 50 topun vinlert Nenderter ve Eterman isimle- C. H. partisinde 

perşem'bc günU öğleden evvel Ell.ze sa.. bu suretle kurtanldığmı bildirmekte- rinde ilci Alman b'iııbaşıB.rdır. 
rayında Lebrönun riyasetinde bır na. d. Hariciye vek 111 

lls l k~ ır. Almanya ispanyaya otuı bin 
.zırlar-mec. i torı anaca ur. Frankocuların taarruzlnrı zahat Verdi 

Yarınki kabine toplantı3mda hilkft. asker gönde~iyor 
metin kat't beyannamesinin şekli tes- ilerliyor 'Londra 16 (A.A.) - İspanya sefa Ankara 15 (A.A.) - C.H.P. Kamutay 
bit edilcook ve beyanname perşembe Salamanka lS (A.A.) - Resmi bir retinden bildirildiğine gör~ İspanya grupn bugün 15 mart 1938 Trabzon 
günkü nazırlar içtimn.ında. tasdik edi- tebliğde, Frankistlerin Alkaı:ıiz ve Ara Hariciye nezaretine Almanyanm ispan mebusu Hasan Sakanın reisliğinde top· 
~ gonu ihata eden bütün tepeler~ iKal et- landı. 
ııecektir. . v k ll yaya ytnidcn müdahale etmeğe hanr-r tik)eri bildirilmektedir. Dıger 0 ar Söz alan had.:iye "ekili Dr. Aras Ce-...,are ar11myor ~tel de K.lara, Kamizar de Lobivar, landıit hak,kınld.- pek sarih malumat 

Parla, 15 (A. A.) - Saat 17 de baş. gelmiştir. nevrede ıccreyan etmekte olan Hatay 
ve. kAlet binasında milli müdafaa. nazır. Gargallo ve Lamata de Losolmos köy milzakereainiıı IOD safhası hakkında 
lan toplanarak alfilrodar amele teşek. leriri işgal etmişlerdir. ileri hareketi Bu malumata göre, 30,000 Alman as.- izahat verdi. 
kUlleritilii murahhaslanyla birlikte devam etmektedir. Şimdiye kadar 1500 keri dün Alman vapurlarile ispanyaya Bundan sonra göçmenler haldaııda 
ba.rb lmal~tmı tcs.rl etmek çarelerini den fazla esir alınnutşır. Grenata cep scvked.:.ıtniştir, kj müzakerenin .devamına geçildi. 

besinde, dl\şman Motril bölgesinde 15 bin ki i tahliye edildi 
araştıracaklardır. t"arnu:a gcçmiıı.sc de büyük nyiatla S 16 (AA) D'" t 18 Birçok hatiplerin mütalcalan ve 

Buna benrer bir toplnnb da bilB.ha.- .. :ı- aragos · · - un asaa hlikQmetin 1'eyanatr dinlendikten sonra 
milli -daf · · ""' trnn sanayi püskürtülmüştür. de Xaspcye girenler lejyonerlerdir. tekrar müzakere edilınek uz·· ere mcse-

re mu aa ıçm ,.....ıw..-. - Hava muharebesinde, 7 düşman tay 
cllerı .... gör" ....... ek Uzere yapılacaktır. 15 bin ki§iye baliğ olan aivil ahali lenin grupra te11:kil edilecek bir ltomiı· 

" ~ yp.resi dÜ§Ürülmüştür. ~ :ı 
tchirden çıkllnlmıştır. yona tevdii kararlaştmldı. 

Olilm 
iBayan Firdevs Emrenin validesi 

JFuad Emrerin kayın valdesi Veyai ve 

ıtv ehbi Emrenin büyük valdcsi bayan 
~Esma vefat etml§tir. 

Cenazesi, Nişantaşmda Rumeli c~
aesindeki 37 ?umaralı evinden 17 mart 
938 tarihine rastlayan peI'§embe günü 
•saat 12 de kaldınlarn~ ru:ı:nazı '!ıe§viki-

Ne kadar arazi aldılar Bundan sonra lclirs'üye gelen başve· 
Sen jan dö Luz 15 (A.A.) - 'Aragon Hl Celal Bayar ve Maliye vekili Fuat 

cgephesinde altı gündenberi yapılan ı· 1}'~~ ~~· J. f l ( -~ ( -J A!ralı sayım vergisinde yapılacak ten· 
taarruz neticc!inde kazanılan arazinin '-"""'-~ r:Jata dair Büyilk Millet Meclisine sevke 
uzunluğu 100 kilometreden fazla geniş dilen kanun layihası hakkın.da beyanat 
liği ise 60 kilometredir. ta bulundular. 

DIŞARDA: 
Hükumet klta1an hemen biç muhare IIükfımetin bu beyan:ıtı grup~ m:it 

be etmemekte ve mühim miktarda mal • İtalya Korsikasında 650 ton ağt ~ tdikan ve alkışlaıla tasvip olundu. 
zeme ile birço~ esir terketmektedir. lığın.da cephane taşıyan Hermes is- Mesele ha\'ta nihayetine 
Alktmizin general Yak'ın kttalan tara mindetı:i Yunan vapuru Taviznamo neb kadar halledilmiş bu'unacak 

ye camisinde kılınacak ve Eyüpte aile 
kabristanına defnedilecektir. 

iından alınmast ve Gaspcnin zaptı cum rinin nmnaap cihetinde karaya oturmuş Cenevre, 15 (A.A.) _ Anadolu a-
hurlyetçiler lçin pek vahim sevkülceyş tur. İki İtalyan romorkön:i gemiyi kur' jansınm husust muhabiri bildiriyor: ::::::: S yyah Mümess1116Xer;ic 
bir vaziyet ihdas etmiştir. tarmağa uğraşmaktadırlar. İstihbaratıma göre eksperler komite- ~ Berber salonlannı ziyaret e ıd ~ 
Frankocular bir gemi bahrd1lar • Şimali Filistindeki harekatta bir sindeki müzakereler bitmek üzeredir. bütün dünyada tanmmı§ nıested ır 

ortada durdukta Avrupa rahat yüzü l3arselon ıs (A.A.) -Taragon !ima curgunluk başlamıı ve ıaruldrğına ıö· intihabat talimatnamesinin bütün i sinai bir mecmutcun catişı ile e ~ 
~örmiyecektir. Bu mesele tepede asılı aD' 
:bir kılıç tesirini yapacaktır. Şimdi bü· nmda bulunan Stanuel ismindeki İngi re. Arap ihtilalı.:ilcrinin büyük bir knınu nas prensipleri üzerinde tam ı tigal 8Uret.:.Je kolıyea munZ c:Urte!• 
tün mesele şuradadır: Avrupa şimdiye liz vapuru Frankocular tarafından bom Suriye hududundan öbür tarafa ge~- t:ir itilaf hasıl olmuıtur. Yeni tali- mlihim bir kir temin etınektc ,,;: 
kadar olduğu gibi, kör ve zayıf bir bardıman edilmi§tir. Gemi, batın.rıtır. tdştir. matnamenin yazılmasına başlanıldığı Q Tekliflerin u adrese gönderi; sS 
menfi 5iyasette mi ısrar edecek, yoksa Alman'arın asilere yttrd1m1 • Papanin ve arkadaşları bugün saat için komitenin hafta nihayetine kadar n A~. 635 a: A 1 a, Berlin/' 
akıl ve realitenin icaplarına uyar bir Bıırselon 16 (A.A.) _Milli müdafaa 14 de Lening-rada gclmiıler ve Lenin- i~lerini tamamen bitirmiş olacağı tah· il (Allemagne) 
siyaset aramağa, prensip ve emniyet nezareti bir nota neşrclderek Almanya grad işçileri tarafından haraı etli teza· min edilmektedir. i::::::::::::::::-..:::::::p::ı::::::::.:=: h 
namına m:işterek bir azim ve irade gös- tarafından son zamonlnrda a~:lere ve- hüratla karıtlanmışlardır. ____..-::: 

~t~enniııııieğ•e .. m•u•v•aff•ak ... o.1a•cakııır:1•mı•~•?~·~·iiıiıiiiıiiıiiıiiimi:illl-m-,,ammmmmmmmmamaaı+m•~•ns~mmmammmmmmmmmmmmmwoe:~~ . • ;.;.;.:m;. .... 11m ........... -ı1.-ı1ı1ı1ı1ı1.-.-.-~~~~Iİİİ------------------------= 

E erleri ölmez Türk sanatkarı 

a emilin çok sevilen ve çok ara atl 
F> L A K L A R ı satışa çıkarılmıştır . Bütün p L A K satıcılarından aravınız~ 
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liADERlN TARfHf TF.FRfKASI: 26 'azan: 
A. Cim 

\"eslk:ılar1 veren: Donanma Komodorlu~u Ba,Utlbl Blnba$1 tlmın 

Carnınni muhaırebeDere voo açma-
dan est ulu işgal ç n nesnD 

!&)Dır po yepm &< 8 om~o ? 
9 Niıııan gilnil mecl~in fçtima.ındıın 

e\>\'el Ye~ılköye gelerek Sa.it paşa ile 
klUbün ba.hçcısinde görU;ıen Hı.reket 
Ordusu kumandam Mahmut Şevket 
tıa.,ll, A!ımet Muhtar paşa ile ittihat 
"e l'erakkınin en fa.al uzvu Tallt be
lin de i§tinkfyle İr>ta.nbufda daha! 
~Uhıı.reb .. lere yol açmadan nunl bir 
~gaı p!im y pmak mevzuu U.r.erinde 
l:ltttn uza.dıy&. konu3111u~lar, enini bo -
l'unu mUnaka~adıuı ıı01ıra kabineyi 
~encıı eme'lerine hbımet edecek bir ha
e koym k için ııadn.m.m Tevfik pa.şa· 
~ bir telgraf çelrnıeye kanır vermiş
lerdı. 

)( O glln orada Ta!At bey t:Araf ından 
l 8.leıne 11.lınan ve altı, kararı veren
er tarafından imza. edilen telrratm 
Stır .. ti aynen şuydu: 

"Dev!ctltl efendim 7ıa-..,.etkrl: 
''M ccl~i unıumU millhıin mulıafazai 

::n 'yeti e.!bııbumc. i~tllt.!cıli hakkında 
rb:ye ııe •«-ptiye u~retleritıe etıtT. 

"'ıfri M~m.e ceril iği i(«n bı~ <l:fff tt. 

~leri,..den tuılc.Jıl"u~"tı d4 heyeti m.ez
• renin mc~mdyt'Jti /fiU, h&tl ol.ı!mtı. 
~:ı,, nı:ia:n ue luıdk.~ttcnt m!Uwcllit -'tı· 
tr c,babıütn dolayı mebtt.Mnın ek3t!Ti 
tıe 4.tmndtsn butktn emvelce Ayuta/cı· 
"°-'a gitmeleril.e gösteriltm lilzum lltt:· 
;;;? nıe.tkür i1ei hetJef. orada. içtimtı ~-
1ı. ı. Cereyan odetı m ·ı 1:ıerat ve mübcı· 
~t net ice3inde Rum.elinden gelen 

tıe gelme';tc ola7t kut."1%!/I mürettebei 
~1,erfyenin gayei mak.mdı emniyeti 
"ıenıZe7cetin iede:ıi ve mtı 'Jul.Meli pa.. 
~i.,:t.J?t 1.."anmm e3r.ı.styc 80.dık kaldıkça 

3Ctıiyelerınin flUMuniyet ve 
~h/ueiyeti maddP.Zcri olduğu kuucıy• 
Ilı.et• üre 1tumandanlığım.ü:ıı tr.4lranu 
;ııx:ırete 11clinip, omda.tı da heyete 
,.,~?l !} ~rıilen mıtlran-oı·attaK t8!J«k1'u1' 

ll~l'l "
1 ltı n umeli ordtl.!UnUK Mrelcet 

\) 

drz >tlak.!adı tdraft atıdaretteK kuman. 
1 ıt! ~ !f«Zt ı O~t bttı P.ıt!lJGtl.io:k ol-

f> ltğ14 il.eere 1ı~i 11i!~l4 l1t1 'bunr.U 
fi !tlıınan htyeti «.,~uitt i.<J 7Rtr7Mas

~::ı tevc/11~ t:bnel~le mu1Mrrm-ctı 
tı :a7~re meclı,ı ıtm.umti mil!lrl~ tl.e ttı:J. 
:;e ~aya" t1öriilm·ek ltti.ftchı dra f1e 
,,,,..1enıe eluuu' beyanname tıdn edil -
y 1• U=ue m.atbıuıt t!«hiliye mlldürı -
'ttte·t.iıte t'erilıtı~ 07.duğıutt.M" tara.ft 3S • 

~ı lahinuır.elmittdtm d4hi mütyetkre 
,. 'Jo"U-ı krnın teblirrtıt ue m.ımafıkı 
ı.eyi 4amii fa1ı.imtıne?m o1dı•ğu ha!de 
rıı.~ • 
~""' tJ'lı d'ii padi~ ~" arcı nı.clıl:!'ıtrl 

Yru Zm !1...-ı babı rııfır. 
<i ı Rebiilleuue? 13!1 flit ~ ttt3tııt 3~S 

!/!'! ı reı~ Mecl~i yan. ltr: i Mffl~i 
~t:irf ..41unet Mıllıta.r 

afecli~i men•ı "r~ ıı{.,f 
T llt 

f!'tı !.rahmut vket Pqa, bu tel~f a 
~'lsını koymamt§tı. O, eadarctin bu 
dıı etı, ka.ndınluak hem Hareket or
h ~llntırı ytlrUyU§t]nll m MJ r&tcrmek 
ı.~ de vllAyetlerde ittihat Ye Terak
daı il) '"'dlııı h alevhindeki propn'"'a.n • 
ı-.. rını kolayl tırm k f çin teklifin 
'"ecı · 
~?l? 1 tarafınd"n yapıldığını e1.dra -
~ ~ anlatmak fı:fn böyle hareket et. 

Sl'] llıu,•afık buTmuftn. 
tıi~ •dr m bu tel.çata rör h reket 
~t VilAset:erde balun1.n 1tti1ııt ,.e 
~1~lıkı kltıplerinln mnlutllf ftbrelerce 
d~ ltol vJ şbnla.c k, Tevfik J'~•
~ıı. lllac k' rı tamim ilurine valiler, 
lil'l.hnQkaruıar ittihıtrılann lıareketle· 

? aı Y.Um1.cıklardı. 
I' ı:'t!buı matbuatı irtica hareketi sı
l.ttt\ llıda ikiye ayrılm~. Murad beyin 
~ttli tı.ı lrt.tu hareketini tal!vib edu 
~l" ;•~11. muhalff bfr cephe te~kil et. 
~"t ttıhatt-ı ~u:etel{'rd n !".6rtı.yı üm. 
ıı,ı:ı k t>atTlmış, lı!flt-r tarıfrndan b11. 

l'ııf.,t lcta.reıune3i :ı.lt füst ec11lmi~. hu
l't'tı U luı 90ka~lun b 1mt• 
tlı1'.1 !tr taraf. 

"-r. '!!rft. 
'cliıst ınIUtnfn o gUrılrli içtimamda 

Ta.llt bey eadarete çekilen telgrafı 
heyeti umumiyeye a.ru:tmiş, Ye miltte. 
fikn.n tuıvib edilmi~f. Meclis, ayni cel. 
sede, Hareket ordusunun hemen hitan.. 
bulu i~gu etmesi keyfiyetini de uzun 
uudıya mUzakercden g~irmfş, ruha -
yet Mduetten gelecek cevabın bekle
nllme:;ine, birkaç gUn içinde de Hare
ket ordusunun kendisine Jyiee çeki 
dür.en v rmesine karar verilmi:ti. 

MMmut eevkM p~a.nm A~a • 
rıon geldifinJ haber alan ve orada bu. 
lunan donanma 11.damakıllı .uıbtı rabt 
altına almmı~tı. Ayni cfuıün ikindi üs. 
tU Mahmut Şevket p~aya klilbün bah
~esinde, donanma kumllildanı Rüstem 

p~ run Elyareti haber verilmişti. Mah
n1ut ~vket pı : ı donanma. kumanda
.nmı mUkrim11.ne karşıladı, ona çok 
hUrmet gösterdi. İki kumandan TalAt 
beyle Sait paşanın d l~tirak ettiği bir 

toplantı yaptılar. Burada ordu ile do. 
na.nmaıun mtiı:terek hareketi için icab 
eden tedbirler almdr. Ve, ordunun, iki 
rUn soh?'a, yani 11 niea.n cumartesi gü. 
nü 1eunbtıla girmesi, donanmanın da 
Dolm;.bah~e önlerine yni umand11. 
hareket etm~l5i kararla,:tmldı. 

Rüstem p Mahmut Şevket p~,a i. 
le öril§tUJrten ecnra, Hueket ordusu 
21a.flan arumd11. bulunan ve nefer kı
yafetiyl yllrtlyUşe iştirak eden Ha.
midiye, ırethibUJend, Berkisatvet sü -
ı:ariI~ri V~:f, Rauf ve Arif beylerle 
de ı;-örU~ü. Don nmı:.nm nasıl har~ket 
ed.c 1-i baklanda amiralla görll~n üç 

ka.ntı.n . don~nmanın h,.,, }>irdPn VP fi 
fo halinde Dolmıbalıçe öniine inm~f. 
ni ma.hırJrlu görüyorlardı. Ordunun 
f ırtı:uıbula girioi Grr~mda m•ıhtemcl 
mü~ deme'erin bahriye neferlerinin 
yenid~ muha 'det hi!lerlnf k mçıla • 
m11..Smda.n endi~ e lyorlırdı. NihaJ"'t 
Va.sı! b!yin teklifi ı,u oldu: 

- Evvel! giiv"nilen bfı> veya iki 
kntauııı. •rl Dolm hçe önüne 

lsin, Yıldız M.n.)'?Bl tcndtd eder vı
ıı!yet alem. hat~, Ha kd ordu!tt ile 
Muhlif taburlar aruımdı muharebe 
olur, ve ~lddet itibıtriyle mildnha.leyi 
f r.ı-b ettirir bir mahi~-et lm!a deniz -
~ n yamlaca.k top a.tc~ ile t~f er teh
did edihıin, ictb edertt 1'unln.r müessir 
bfr t~kilde nt~ l1-1tma &lr:vı:m ... 

Rli~~f"m rı "il Yam! beyd n sordu: 
- Peki. bu i~e kfmf memur edelim! 
U11 k pta.n mU:te.rt-kc11 ecv:..b verdi. 

ler: 
- ~tltirıGl~di! 

!onr V ıf bey inh etti: 
- F'ethibillend rıüvari!ıi Jsmtil ka}". 

tan (1) mllrdtcbatt friıf-.rinde nafiz o. 
laltilir. Ayni ::amıtnd f~b edcr!e sa
n.yı bile topa tutmak enıri?ıi inf ~ı e
der. !labacın bir ad&mdır. Önden o 
aitsin, bil~h re donanma gelir, ya -
nmd demirler .. 

RU:st.cm p~ bu tttdifi m.uva.fık bul. 
du. 

Ak1'a.m y kla~ıyordu. Artık ~onan. 
maya dSnmek mmrnı ~?dijini ~ören 
amiral, lraptanla.rla v~!.la~r. Ark • 
datlarmd J'l aynlrp iderken nr.ıiral 
kaptRlılll'tl. l!!ordu: 

- iz ne zamıı.n donanmaya döne
ceksiniz? 

Ü~ 1 aptan ayni :r.:ımruıda ecva.b '\'er
diler: 

- Hıtre'uıt bittiii, vuiyct tavnmıh 
ettiği anda!.. 

- Peki, in~allah iki U~ gi:n &ınra 
mile:-n.'ı:d•:!iniz dcınekt 

- tn, nah J'I!. ttm! .. 
R~;!t!'m ".ıt. dı,'!l~l"M'"y:ı. amir 1 

~tm;•i ı {e!J'ud'y-yc dö~dü. 
( nrtıf'tf'lff •:ar) 

~aa {'Ok h"'1n~t ören, 
TtWf •l t-. 

.,..; J:,;U/SÜ&f u ~tr 

otomobll ,__Mft4c ~ ..4.f'«b /~ 
1«11fhuı. 

• 

ayr·yenin bugün 
nıze indirilen yeni vapuru 

Tamamen Türk 
işçis:n-n e:inden 

çı ış ve 
m·ı i erma e 

a lmış 

güzel 
bir eserdir 

BuqUıı & nlze hıdfn1eK y~ıd oopurun f1tşa,att e.!namnda alınml§ iki f'e.!lm. .. 

Şirketihayriyenin, Haliçte Hasköy I nın ana ve yardımcı makineleri de ta· ) 
kıyılarındaki fabrikası, çok yerinde hlmı§tır. . 
sarfedilen bir himmet ve gayretin neti· Şirketihayrlye fabrikaımda çalı~ 

ceısi olarak kUçlik ve modem bir ter- 180 i§çiden 80 tanesi yeni vapur ib:e· 

rınne hal"ni aldı. r:nde bUyUk bir cvkle çalışmaktadırlar. 
'Rı\ 1.:o'\ ı:;H1' tıo":ıP" rumhuriyd dev- G:ıye: Boğazın mevsimi olan hazirana 

rinde yaptığı ikinci vapurunu da bu· 
gün denh:c indirmektedir. Tamamen 
milli bir ncrmaye ile çıılıpn ve hüktl
mete hiçb:r suretle bar olmadan böyle 
muvaff kiyctli eserler vücuda getiren 
bu Türk milessescsini ne kadar takdir 
etsek azdır. 

Şirkctihayriyenin, kendi fabrikasm
dı , TUrk mühend'ei, Tilrk U9tHt, Tiirk 
işçisi, ve Tfirk mabemeıile - lPiic;Uk 
de ol!ıı - iki npur yapması ıöste
riyor ki bu n:emleket her sıı.h:.da oldu· 
g-u gibi, deniz ~lcrinde de, denır in-

piyodlifinde de muasır ve müterakki 
memleketler seviyesine yükselmek üze· 
redir. Bugtin yaptığmuı: küçük tekne· 
Ieri, yarın daha büyilkleıi takip cde
\:ektir. 

Dünya ticaretinde Mkim ve beynel· 
milel bir mevki ol n bir (Lnyd) m::i· 
esgesesi vardrr. Bu müe~sese, Adeta dün 

ya denizciliğin:n bir nevi milletler ce
n-.iyctidir. Gemiler iç:n şehad,.tname?cr 
verir. Gemi ln;utı hakltmda c&~rler, 

Hlnamcler neGreder. Daha bir~ok mü· 
h 'm ve beynel!!:ilel vadfeleri vardır. 

Bu milessesenin son yıla ait resmt ki· 
t11bmdı aenelerdenberi görutmiyen bfr 
isim göze ç rpıyor: "'Türk,, l!mi.. 

Evet, her eene dilnyanın her tarafında
k; ~emi in~utJnı bUtlin tderrüatiJe 
ttsbit eden Loyd k;tabma (T!irkler de 

npur y pma b! ledrlar) diyerek Şir-
1.-ctihayriyenin yeni iki vapurunu kıy
dttml~tir. ÖfilnliJecek bir feY ! .. 

Şirkctihıyriycnin, bufiln denir:e 
indirece(i vapur, ceçenlerde yıprtan 
7 S numaralı vapurun e i ... Eunun numa 
tası 76 ... 76 numara, geçen eylOHin on 
İ':C1inci r,ünU merasimle kır.ağı konu]· 

mu~tur. 1.3ugün de denir:e indir!leceii
nc göre tekne ve saç aksamı altı ayda 
bitirilmi§ oluyor. Mütehassıslar, dünya-
nm en mlikemmel ıntiyclerinde bile 
böyle bir vapuru altı aydan evvel yap· 

m!k mümkiln ol•m:ryaeıığını söyttiyor· 
Jır. 76 numaranın bu kadar süratle 
vap lmı olmaaınrn sebebi, 75 numa
ra huırb.rur'.cen bllt"Jn puçalann çift 

olarak haı:rrlan tırndan iltri lflmit 
tir. Parçtılır lttETr oldutu için montaj 
kolay ve nilnıtli olmu~tur. 76 numara· 

kadar tnmEmlamak ve nferJere yeti§· 
tirmektir. 

Yeni vapurun UJ:unluğu 35 metre, 
geni§llği 6,6 metre, y{iksekliği de 2,45 

metredir. Sürati 12,6 mildir. Vapura 

S40 beygir kuvvetinde istim termit ma
kine ve bir İskoç kazanı konmuştur. 
Geminin d,;aft 11on sistemdir. Saatte 
~25 kilo lı:ömUr yakıleaktır. 

Şirketihıyrtye bu flcinel vapurun· 
dan ıonra bir UçUncüsünü deniı:e indi
recek. 1"endi Aleminde mutevaı:ian, 

fakat, örnek olacak bir intiram ve isa· 
betle çalı§an mUessesenin bu UçüncU 
eseri, k'Jçük bir araba vapurudur. Tek-

ne!i yan yarıya hnZtrlantnIJ olan bu 

vapurun uzunluğu 24,5, gen:şliği 4,88 

derinliği 2,10 metredir. 100 beygir 

kuvvetinde bir dizel motörile ve mazot
hı ?lı atıktır. SUrati 9 mil olat,;aktrr. 

Şirketin eı:nde iki araba Yapuru va~ 

kcn bu UçüncilsUnU yapması nakliya· 
tın çolt artmaıundın ileri geliyor. Bir 
&tatistiğe göre, ı;irket, geçen sene kar
~ıdRn kar§tya 18 bin otomobil ta§rmış· 

tır. Yilk araba.lan, diğer vesait, koyun 

ve i:-e ayn .. Bu sebeble iki vepur k!fı 
e"f'lmiyordu. Şimdi bu ilçilncti5li yapı· 

lzıcak, bu netiı.:edcn sonra gene bunun 
z::ibi büyük kliçlik olmnk üzere bir 
cördilnoü araba vapuruna b2~Janacak. 
Su keıimleri bir metreden ibaret olan 

bu kilçilk vapurlar en aıf yedere yana
§&bildikleri (ibi köprUden de geçebi
lecelderdir. Bu vasrflannrn iki tilrlil 
faydası oacaktrr. 

Göç mevısimlcrinde boğuın her ta

rnfı için eşya ta."ıyabileceklerdir. tz.. 
mit • f st:mbul yolu henüz bitmediği 

için, hmit Vl'Yll. Ynlovııdn.n Ankaraya 
gidecek veya buralardan tstanbtila 

gelecek otomobilleri ~ty1.caktır. 

Sonnı, Anadolu tarafından mezba • 
hayn gelen koyunlar arnba vapuru ile 

Kabt.l.a.şa çrkrılıyordu. Bu sUr'~1er 

Tophaneden &yoflun& çıkıyar, ora • 
dan SUtlllcıeye r1diyordu. Yeni vapur 

yapıldıktan 90nra birçok noktalardan 

m11.h!W'h1 oJan bu 8evkiyat 1§1 de yolu-

'. 

na girecektir. KilçUk araba vapurlan 
koyunları ÜskUdardan alarak köprU .. 
den geçecek, doğnı mezbahaya götü. 
recektir. Hem insanlar, hem hayvan. 
lar için rahatlık değil mi? 

Şirketibayriyenin sistemli ~rşan 
ve faaliyetini dalın& ihtiyaçlara göre 
t.anzlm eden bir milessese olduğunu 

kabul etmekteyiz. Şirket yaptığı ve 
yapmakta olduğu bu vapurlarla üze • 
rine aldığı Amme hizmetini iyi ~ar-

mak yolunda gcnlg Imk!nla.r kazan • 
mıştır. Boğaziçinin canlanmasını, Bo.. 
ğo.zlçi halkmm rahatını dilşünen bu 

milli mfiesscscmi% halkın karşıdnn 
k:ırşıya aktarma işlerinde çektiği mllş. 
kül~tr ve kaybettiği zamanı da naza
n itibara alarak yalnız nkta.rma. sefer .. 
lcri yapmak üzere küçük bir motö'r
JU vapur daha yapmak üzeredir. 

76 nu.mnrn.lı vapur den.ize indikten 
sonra, resimleri, planlan, makineleri 
tamamen hazır olan bu vapurun inşa. 

atına başlanacaktır. Vazifesi iki sahil 
arasında aktarma yapmak olan bu 
vapurun boyu 26, genişliği 5,S, yan 

yUkgekliği 2,2 metro olacak ve 110 
beygirlik bir motarle çalı§a.Caktır. Ti. 
pi 55 ve 66 numaranm ayni olacak olan 
bu vapurun sürati 9,5 mil olacaktJr. 

BütUn bu çalışmaları deniz ticare. 
timiz için iftihara değer neticeler ve
ren şirket bir taraftan da eski vapur

larını ıslah ve talmr etmekt.cdir. 56 ve 
60 numar la.rın makine tertibatı değiş
tirilmektedir. Yeni tertibat vo tcçhi. 
zattan 80nra bu iki vayunın eürati 15 
mlJ!e ~alıeacaktır. 

ıstanouı radyosu 
16 MART - 1938 ÇARŞANBA 

17, inkıllp dersleri, Univenıiteden 
naklen, Mahmut Esat Bozkurt, 18,30 
Fatih halkcvi l!'Österit kolu tarafından 
bir temsil, 19,15 konferans, doktor Mu 
nffer Şevki tarafından (Şeker hastah
ğnıın yeni tedavi usulleri). 19,55 Borsa 
haberleri, 20 Necmeddin Rıza ve arka· 
daşlan tarafmdzn Türk musikisi ve 
halk ~arlcılım, 20,30 hava raJ>oru, 20,33 
Ömer Rı.za tarafından rapça söylev, 
20,45 Nezihe ve r.rka.da§ları tarafından 
TUrk musikisi ve halk şarkıları, (saat 
~yan), 21,15 fuil ısaı: heyeti; İbrahim 
ve arkada~Jan tarafından, 21,50 orkes· 
tra, 22,45 ajans haberleri, 23 plakla so 
lolar, opera ve operet parçalan 23,20 
son haberler ve ertesi glinlln programı 
23,30 ıon. 
BOKREŞ: 

ıs Cuıt.:ia ork~traSt, 20.10 radyo 
orke~truı tarafından Vagnerln eserle· 
rl, 21,0S Viyolonııel konseri, 21,30 ka
bare, 22,45 kate konser. 
BUDA PESTE; 

19,30 radyo orkestrası, 20 pl!kla tem 
eil, 22,30 Budaoeşte konser orkestrası, 
23,10 pllk, 24,10 eubant. 
DERUN: 

19 bando, 20,10 nlı pllklan, 21 sen 
fonik konııer, 22 milzik, 23,30 cubant, 
ROMA: 

20,4 hafif mfüik, 22 senfonik konıcr, 
24.15 cazbant. 
PR"-G: 

20,25 rndyo orkeatruı, 22,15 Jcltaik 
eserler. 
VA1'~0VA: 

20,10 akeç. 21 pllklı hafif mUılk, 
22 .Bonm .reeitali, 2S ;ad_yo orke5trası. 



Hollvudda bir kadınla aynı gece zarfında 
aç tango oynamak ertesi gaoa gazetelerde 

zehlrll bir haberin çıkmasına klrtdlr 
-18-

Bolivud bu qkı bile mahvetti. Fa.yr- her abah lrmdinizi efkarı umumiye • 
banb ,ıw, bu evde timdi eskiden en nln kontrol mıJriwme göre t.anr:tm 
çok le'Vilen bir JradmJreıı, bugOn artık etmek mecburiyetindeatniz Halbuki 
hiç dıp.nya çıJamyan ve yirmi bet bu garib fildrlerin, lmmıen geri .kafL 
yqlarmda, alaycı - biraz da ana • bir h dedikoducular t&n.fmdan ve bilhu
deJlkanhyı, IOll llUdetl olarak bllJllk 8& reJrl&m alldyle uydurulup ortaya 
bir Jmkançlıtıa muhafm eden aolm111 atılcbfım hepiniz pek t.ıa biliyonu • 
bir kadm C>turuJor. nuz. Şu halde htırri19tlnlzi, mvk ve ar-

SJmo.n Siman w Kirey Balen, Be • mlarmm neden bu fatibdada Ubi Jalı
verley Hilla'in alt tarafmda Santa Mo- yorıruııuz? Bütün dünya biliyor ki. Ka.. 
nika Bulvan'm yanmdaki kUçt1k ve a- rol Lombarl& Kl&rk Geybl, Rober 
ğaçiı yolun ild tarafında kartı tarpya Taylarla Barbara Stanvik eevlfiY'JI' • 
oturuyorlar. Sahne vuu Dilvivye de lar. Vilyam Povel ile Cin B&rlu levill
yandatl aok&kt& ikamet ediyor. Dan • yorlardı. Nil'in en geri feJWıı. Guj 
yel Daryö, daha uzakta, denbıe doğ- nehrinde yıkanan en fakir bir Jm bu
ru. "Beler,, t.emniye edilen ktiflder ma. nu bilir ve bu kadar gbe1 bir saadet 
halleainde, Şarl Buaye, onun biraz ö- için dua eder. Herkes bunu alkqlar, 
teahıde, Annabelll da onun u.t tara _ herkes bundan adeti zevk duyar. Bun
tmda, tepede oturuyor. lar birer ahenk nUmUDMldlr. Yalım 

Holivud ban& itiraz ediyor. Bu p.Jri. 
(V&Ddom), (Klover Klöb) ,ve (Tro. lllfll"l birl....ıert Jrabul etmemek 

kadero) da dahil olmak üzere, hemen töyle dunun, takbih bile ediyor. Ka
bUWD lokanta ve barlar, Beverley Bil- dam l.ombard'm yirmi d&t •effnl 
la'in methallnde, Sunaede bulmmıakt&. Kaey6 Geybl'm evinde pç1ntif1 .ay • 
dır. lendi mJ, do:rhal atorcıas edilirler, hat -

Bolivudd& her eey uaktır. Bitmez km g6zlhıden dUfmeleri için her 
181 tükenmez caddeler tberhıde, Jdlomet- yapılır. Jlleı' bir poUm memura Roller' 

rolar ldlometrolara iltihak ediyor. 0- Taylor'u, Kia Stuıvik'in tapmm a • 
tomobile o kadar bllyllk bir ihti~ çarken g&ilne, onu c1erba1 bir Junm, 
var ki, en fakir adamlar bile birer oto. mWkfyete tuaDtlt etmJt bir adam gL 
mobile maliktirler. Bunun için de tak- bi yakalar ve bizzat Stanvikin ona ver
Jiyle umumi nakliye vurtaıan hemen dJff anahtar l&hte anahtar oluverir. 
hemen yok gibidir. Kadm, ihtiyar, ço. 

Bu haftaki 
Galatasaray - Gtlneı maçı için 

Rasih 
ıstanbula 

getlrlllyor mu ? 
MiW küme maçbmun oldup Q.. 

dar tdırlmisde yapılan bUtOn futbol 
milaaba\al:annm en ehemmlyetlilerin -
den biri olan Galatuway - Gilnq br
fllatmatı bu hafı. Taksim stadında 
yapılacak:ır. 

Bu maça Sok büyük bir ehemmiyet 
atfeden GUnetliJer menuk bir ma. 
badan haber lldıinmza cöre, Puiate 
tahsilde bulunan merkes mubacimlerl 
Raaihi te!ırimbe ıeta!rtec:eklerdir. 

Buna mukabil Gllatuuaym ctblde 
oyuncusu Salim ise Anlcaradald Harbi
ye maçında Watlndıp için bu mGaa
lJalrwaya da iftirak eldemiJeeektir• 

lsviçre 
milli takımı 
ıeı loel maçında 

Leblstanda berabere 
•aldı 

Bugllne kadar 20 milletle Jraı'fI]q -
DlJI o1an .tmçre mmr tatnm, paar 
gtlnil Z8rlbt.e 15 bin eeylrcl &IDnde 
181 fncl maçım Leh1stanJa )'&pmlltır. 

Kolon.yad& Alm&u mtın taıamı ile 
1.1 berabere taJm11 olan ayni taJam. 
LehJatanJa da 3-3 berabere btm'lbr. 

cuk ela dahil olmak üzere, iki kieiye Şantaj 
bir otomobil isabet etmekt.edir ti, bu Amerikada !'elid o1mıyan pııg tma /nailterede 
da Ltw Anceloe için ikinci dllnya re • tuaııfıt eden bir erkek Jdlrek ceum. ~ 

korodur. Ot.eki rekor, kırk Jdlomet:re na maJık6m edilir. Bu gayet baist ve futbol mew•sı"mı· 
UZU12lttjwıda olan Sume caddesidir. tabildir. Genç Jmm l8hadeti . WJdlr. .,, 
Kaııronııyaıılard& adet& ~kor haet& - Fakat uoımıdda prtb bir oyun cae- bı•te,•ken 
lığı vardır. Gayet nonnal bir caddele. yan eder. Burada.ki erkekleri, ancak ' · 
ri var ki, usuııca bir llOkakla nilıayet- haftada tlç yüz dolardan fazla para ka- Ma;yıa BOllUDda İngiliz futbol aermıu 
lenlYG.'d.ı•· - ...... IPl!."'9 ... •1'! ..... !it.9iıô.f-......... ~ ... L'Mlıı.-.liııııln.,..._...+ -U-.;J"1r" 't.w1&ua~- ,r-&dbl •a.- .., 
dutlanm aöylfyebllmek için bu kosko- haftalıktan Jtiba.ren, kadın bir yıldız. nunda bqlamaktadD". Ancak, 20 .,__ 
ca eadde19 omm onda biri kadar olan dır, hayat.J temin edilmiştir ve yap- tost& birinci ,ildncl, t1çllndl ligdeki 
aokafm lsmlnl verdiler. mak için eantaj yapmıama ihtiyaç kltıpler arumda daMane mahiyette ol. 

SuDle caddeefnln u.rtnde blltOn p- yoktur. Fakat tıç yUz dolardan. u b. mak bere 4' mq yapdacat ve blltan 
ce açık olan pazarlar d& var. zanuı bir kadm daim& tehlikelidir. Bir hudat futbol federuyonumm muave-

ltt.e yıldmlan birer birer bu dekor. tuzak kurarak, mWılm bir phaiyetl net Mrm&yesine terkedflecektir. 
larm içinde görecebln1s. odumda yakalatabillr. Onu bcllvaca Bu eermayenln 100.000 lngiUs Ura. 

Hep, Bollvud Bulvar lllıerinde yUrtl- mecbur eder veya bir hayli para ko • 8ID& yllklıeJtilmesi derple ed11mekte4Jr. 
yorum. Yuımda bir dolltum 'VV ve b&. p&nr. Bu korkunç mtıcadele, bu milte- Bu PJ'9J'8 varmak için btlyUk bir PY· 
na eatı BoUvuddan b&hledlyor. Bir - m.adl puau, blltiln mtlnuebetlere, bil. ret urfecllJmektecllr. 
denbln kolumu mkar&k beni yavqla· tOn doetluJrlar& mlnidir. Hiç ldm8e Karfdalma.1arm mahalU rakipler a
tıyor ve 6JlUmUr.de yavq yavq yUrO. kalbini açmaya ceearet edemv. Ket- rumda yapılarak lıaml&t bllytıtU1e • 
;y,n Dd adamı ga.terlyor. Bunlar gtl- gul oldufa kadmn ebnda1 ve pntaj cektlr. Loııdr&c1a, Anena1 ile Totten.. 
.....- mman ild "eeki" dir. B'.anlm'. erbabı olup olmadıfmı, kin.bit bir ham, Bretford ile Çellea, ~ De 
lan G1kmJ1 ve butoa1arm& da)'anank "koca,, veya (kardetbı), yahut ela bir Millva.11 ku1Jlq&caktJr. 
slgillkJe IJerliyorlU'. Blrhd lala boylu fotojratcmm perdenin arkaamchın fır. 
afif, d1jerl de umn boylu, RmandD' 1&1JP fDiamJyacafmı hiç kimlıe b11 • 
.,. u.rhıde eekfmit, alyah bir elbi8e mez. 
balun11J'W'. Geno Jm: "Hoeuma gldiJ'Ol'llUD•u 

DomJm lmJaima fmldqar: dl19 dUfbUr, genç erkek: ''llopma 

Letonya 
Almanya 

- Banlar eül 81Mma yıt4mlandlr. gldiyta8U4uz,, dt19 dtlfUnilr. l'aJrat bu Basketbol maçını 
r.tldaherllJ)erlvardı,llmdlhleblr di1fllncelinl hiçbirill .ayU,.. ve a- Letonyalılar bly8k 
l8)'Jerl 10k. aın1ara 1ı1r bardak bin.,. trzıan ca11'filıtty&r1 llOl'al': bir fark la kazandılar 
J'& kahve mmarluaJr ~k memnun o- - Kac para kuamyorsunuz, m&I • 
lacaklar, fakat onlarla koJLUllD&kta, y6 ! 1Upd& Jrarplap.n Lelonya • Alman. 
on1arm mtırabmı yaJnndan ı&Jlle'9 _ Uç yUi dolardan fazla kazanıyor ya butetbol milli tıJmnlan arumda-
eeaaretlm. JH! muınmm, matmuel! 1d maç, Letonpblarm l50-16 pllbl • 

- Onlara hlçhlr ,.,... balmml. ,.Uyle net'cekmmiftlr. 
JD1IJQr mu? Reş •t o 1 mayan uoo eeylrcl aııOncle yapılan bum. 

- Burada hiç ımm.e,. yardım edil- k 1z1 ara d 1 k kat 1 11111'"anm daha ilk cleVNllinde Letıon.. 
ma. Prenaip gayet butttlr: JalnD, ça. Bir gUn, ortaya yeni bir yıldız çı- yalılar rakiplerinden bllyllk bir ayı 
Jıpp fatihu.1 edenlere para ftfillr. Ha- kanldı. lemi Juı Parkerdl. Çok gür.el farla ile ilerlemJelerdlr. Almanlar l • 
.._ __ _. ~dir, .. n.ı.n ba hatıra- ldncl devrede arad&kl bllyllk farla te-
w.ı-a _.,,."""" --e" "'........ olan bu ~ kmm eb'afmda birçok _ _,.m-ı .. ı 
71 çek ,..me banbya gMtırllnmis pnç erkekler dolqmaya, onu yemek. Wl etmek için btlttln ~.,.-- 1ar. 

para alamıyoraunuz. -. ve damlara davet etmeye bq1a- fetmit o1malarma ralmenr cllwee iri 
- Ba 11rt ihtiyarm adlan ne? olan Letonyahlarm brtııwd& mUVlf-

dııar. Al·-·-··'-~-- Ket Senet 'V'e Grlffit. fak ~WW.· 
Bir hatta IOJlr& mensup bulunduiu 

Ahi Ak taa S SU b U tlrket ıueteıere ea:vıe bir nan verdi: 
Hollvudda pçlrdltim llOll sUnJerhı ''Kla Parker benb o.n eeJdz yqm. 

birlDde, JlarJen'e töyle demlftlm: dadır. Onunla beraber rezıen1er kendi· 
- Berır.m lahte oldufunu pyet !erini tebUkeye atıyorlar.,, 

IJi b11c1fil bu ahlak riyaklr!Jlı ve alı. On sekiz yq! Ktlrek cezam yap! •• 
1Ak taaanbu hUl"Jmd&ld pyuu hay- O gllDden itibaren neye ufradıfmı 
ret Dlfi'fy&b bir ttırUl anlamıyorum. an1amıyan zavallı Jan Parlı:er, yalnız 
Burada bir Adet ftl': a)'Dl ıqus bir bırabJcb, ihmal edildi, hlo kimle onu 
kadm'ı tıo tango, erteBt ,untı bir gue. danu., yemefe göttınneclf. Nihayet 
tede MhfrU bir haberin çü:muma ~ meeeleyl anladı. Bundan batka. ri1et 
ttdlr. Bir bdml& ltl aJrpm yemefl, vaema glrmesine daha tlç 1e11e oldu. 
koeamu 1* audaı&. Camartıem .,. tmm ve 1nı bdar büJeme.me tallam-
Jlllll' abl ,ıtJa _,...t mnM Mr mm.....,........ tlllb4fl vem. • 
izcDvacbr. FAq1a, Blelkur ve 40nya4& c1L 
y..,. ma1ııa4 .,....,..._ 1Nna.nlar, (Dmltnı var) 

Ten ıs 
lnalllzler mllletler 
k opa'tını kazandı 

Kentone, H (A. A.) -Pazar gUntl 
burada yapılan enternuyonal tenla 
IDldarmda lngllls bayanl&n Skri'V'eD. 
Sades çifti Lehli bayanlar 8ioda • Ha
la çiftlnl S-1, S.4: JUel'Ü milletler 
mtlklfatnu klnnm,.ıardlr. 

Bu brp1qmalarda Alman.,.... 
" B8tt.r • L!ucl• cifti, İnlflls ... ,... 
lan Skot • Juvf8 ~ne 8.4, 4~. 4~ 
mafltb olmqtur. 

A vrupada futbol 
ŞampiyonluQu maçlan· 

Amıpanm muhwıt memleketlerin- f Uypeet • T6rlmıf 
de bu hafta oyuıtmll olan futbol ilk ElektıaDllOI - n1RJl 
maç1armm netlcelerl fQDlardır: l'RANSAI>At 

lNGtLTERmDE: Ru1ng. &., 
Birmhıgham • Vangeater aiti 2.2 Olimpik Lll • Rum 
Grit.on • Hudderfteld ..O Valenslen. Ra1ttar 
Çelaea • Bolt.on Vandann O.O Set • A& Kan 
Grimsbl tovn • Volwrhampton l.O Raatng Leu • ıı. 
Lldstyuııaytld • X.ygeater altl 0-2 Raıdng Ruhe • Sc. Fift9 
Liwrpoı • Swıderland 4..0 Aııtib - Olimpik Kaney 
Midleeburg • Anenal 2.1 Ruhıg Ştruborg- ımmeı.,or 
Port.amut • Bnıntford 4-1 ALKANYADA: --1. 
Preston Northend • Evertm 2-1 Almanya futbol ~ .,,,,.., 
Stoke Biti • BJalr:pol 1.3 finalinin ilk~ 18 blA .-..~ 
Vestbr&nviçalbfon - Darbl 4-2 el &dinde Foırtuna De l'ona• ~ 

CJ!EOSLOVAXYADA.: vtt. arumda J8P1mll 19 l'W"'• 
Slavya - Viktoeya ZfBkoY l.8 p.Up gehntpjr. 
Kladno. Sparta ı0.2 1TALYADA: 
Vlktorya Pilaen-Paradublta ·1-1 Atalant&- Sampferdarens 
Promıft8 • 08tr&T 3-2 ll'lcınma • LakJı:a 
Nqot • Preabarg 3.2 Llvarno • Lam Rana 

KACARfSTANDA:: · Jmuva 93. Napoll 
Suert:etabl - Sepd 2-0 Bolonya • Tor1ano 
Neamett • KlçeBt . 2.1 1 YltventUa - Amlırulan& 
Bunpria • BudafolC ı.o 1 vnıno - 'l'rfeıste 
Boçby- Ofnere1t ~ 2-0 Aa. Roma - Bali ,!I 
--~~~-------------------~~--~--------·~ 

Amerika 
Avrupa 

Ylzme mls•bakaları 
yapılacak mı ? 

AmenJwım "ama.tar atletlım. 1*JI. 
fi", Atman federuyonunun, m iyi A
merilwı yllzl1clUerinin A.lmanpy& pl
meleri huauunda vaki olan da'V'etl ka
bul ettlğin1 blldfrmjftir. 

BnMan bqka, BerHnln (ytlmle .._ 
dı) nda Avrupa • Amer1b. yUzme mtL 
ubeblan da. mevsubab ft1ma.kt.adno. 
~- .... ~ ....... ~ 
rinde mutabık kalmıru, blı mllRbl • 
blarm da yapılacalma muhakkak m... 
arlyle bakılmaktadD". 

Kış sporları 
Kayak 
Yugoılavyada 

(~~)·~ 
Rutgecle yapılan kayak &alllll'l 

rmda ilk bet dereeeJl •bun 
lan almJi1archr. Neticeleri mmı.n•; 
1-AYUBturya Almam J.ıl 

ns,so.s. 61 meQoe. atlım ...... 
2 - Avmtaaıa Almem Valf.er 

lekart. 
3-Almanllw~ 

... ?!:!ite 
Jmçre kayak pmp1JODMllllD 

eele:rl pl&rdJr: . 

Erbkler aramda! 
1-A1man Lagar. 

Blnlclllk 2-tmÇNURom!npn 
Enternuyonal blnlclllk turmıvuı • 3 - J'ramms AgneL 

_, t. Ue 4 - Alman N&DcDe.. na Cenevredıe 10 mınt .. ı &V aOIUft 
bqlımnJ§br. Kayak kopm 

Obertıe Binen Alm&u tepıeni BrlDk. Bnıllav, 1' - 8z'aybim&O 
maıı, hiçbir hata yapmadan topnun edilen C50 1d1ometNllk 
blrlnclsl, Kaıdlanda binen Alman tel- kayak 1qum 3 mt '° dı1rtb s 
mm ikinci, Allbabaya binen Belçlkah Jede bltiım Alola Bom a..-or~ 
yllzbqI Qome tı~cll olmqtur. 

Şlklyetler, _ temennller: 

Belcllla, LIJllaen'buroa 50 kilovat 
mağldp elti 

ı:=::::: çoktur 
lll•PD Bet~ mnn takımı u pUp Senevi asgari 
gelmlftlr. sarfiyat haddi 

Buz hokeyi otuz kilovat• 
A•manıar gallp lndlrllmelldlr 

Berlln, 14 - ' bin aeylrclnin önfJnde Jtuımpqada Zlndanarblulcla 
HolllDda ml1U takımı U., kup1qla okQacalaruDUduı biri bı. 
Euen hokey ta1mm '-3 pUp plmlt- bir mektupta cUJor ki : __. 

"Elektrik flrketl aboaelerlal .-r· 
_ttr_·----------ı u eDl kllont elektrik~~ 

Bir sporcumuz matta'" eter n m1ttar llU'IQ

mazsa aeae nlba19tlnde ~ 
nlıanlandı tann bedelini .. avansınız Tar,.~ 

Beynelmilel futbolcWerimülcleD l'e • maktadır • 
nerbahçell Jlup.fferle elektrik firketl Baııduı baıka her a7 lcln fDbl 
Jmmı lmirleriııdıea. J'ehim.'ln kerlmele. saat kirası namı albncla 22 bacak 

almaktadır. Her abonenin prtet 
ri Bayan Tevhidenlıl nipn törenleri, ne diposlto olarak 7abrdılı ~ 
Dd pnchı ya.km akrabalan 'V'e birgok tlrket 'ftlllellnde kalan P~ _ _.... 
davetliler huzurunda Parkotel alon- bir zerre nOma TermiJen pıbt ..-:ı 
larmda ,apılmıp. tıtı elektrlll 61çen saati lçln • hl~ 
Gen~ nlfanlılara saadetler dileriz. sarletmesek dahi - bizden ne ~ 

Kongreye davet 
AAıupor ba§~: 
KlUbUmtlzU Adi Rnelik kong.reei 1 T 

Mart pel'lm1be ıkpmı 1&&t yirmide 
toplanacaktır. Rnmune: 
1- l'aallyet raporunun okıımnuı 

ve mDnaJrıplL 
2-Yeni idare lleyetl eecimJ. 

olarak tuıslm elmaqt:ur. mttıa U,.. 
lerlıı )'Ullı gthl ve saatte JdOpt.e bu -
hmmatan UAn o1mror. 

22 buçuk kurut alıJOI'. Sattılı ~ 
neden kantar, Te)'a terui llbl at~.;. 
Jdra alan bir ticaret fUbell dlD~ 
resinde Tardır' )lif 

Sene'ft sarfiyabn elli klloft~ 
musa otmı kilovata lncllrllm..ı._..., 
ile iitil soba tuDanmıJU orta lllf 
eJektrllr tirketine beyhude Jete "' 
hak mukabW olmıran "ana-.. 
ten kmtaracakbr. 

SQıa aaftı -"'•'wf• Jnı ..... 
rlne auuı dlblttnl cebaeald '9 .~~ 
tin arlık böyle kallJ]lbıs ~ 
mumın &ılne ~ ••-



ransa umumi seferberlik arfesinde 
_.. 8aftarab l lııcfd• 1 Birkaç gün içinde, Alman milleti ca........_toda bir nutuk söyliyen miası ainea!nde, buıUn genitliiini hia

IC~ devletinin demoknt mebus- settiğimh fakat asıl bütün ebemmiye
ı.r...-. Aldıvort demiıtir ki: tini müstakbel nesillerin idrak eyliye-

- Birlepk devletler Amerika kıta· ceği bir inlQllp vukua gelmiıtir. 
- lllidafaaya hazn-lan...Jıdırlar. Ebedi surette yok olan rejinin ıef-
~ diktatörlükler yaklaf1Yor ve teri, son seneler zarfında, kendilerince 
~kimsenin yardımma muh '•u memleketin husust vuifesınden çok 
'-ç olmadan Amerika kıta.mı müda- defa bahsettiler. Bunlara göre, bu mem 
'- ecleHhneıi lbnndır. Eler hugün- leketin vuifesi sulh muahedeleri ile 
"- hazn.laıunu n buırüa beliren dikte edilen ve yıbaocılarm keyif ve 
... ditı..i ortadan kuımazaak hiç hevesine tabi bulunan sözde Avustur
'8phe etmiyelim, yann torunlarmuz ya lstiklilinin hakikaten büyük bir 
........ Brezilya aabiDeri dvarmcla Alman rayhının vücut bulmasma mani 
~ mitecnizlere kartı ya • olması ve istikbalin yolunu kapatması 
::::; deniz mahare&esine iıtirak e- idi. 

erdir. Şimdl, ben, bu memleketin yeni vazi 
~vakit istiyerek ve beğenerek fesini ortaya koyuyorum. Bu vazife, 

ltaı eden tek devlet Japonyadır. eski imparatorluğun bütün mmtakala -
iw_-:-Ja tıpla Çekoslovakya gıöi, 'Ma- lanndan Alman kolonlannrn buraya 
~ gibl. Yugoslavya gibi bu emri gelmelerine aebep olan vazifedir. En 
fllt çaresizlik yıtirinden boyun eğ- eski prk hudut eyaleti Alman milleti 
~·oSanıar aramdadır. Bedbaht Çe- ntn ve binnetice Alman raytımm en 
~ Avusturyanm işgalini ka· taze bulvan olacaktır. 
L.. ~elde kendi mülki tamamlığı Geni§ etrafımısda beni dinliyen 68 
~ilinde ne berbat bir misal vermekte milyon vatand•, bugün bu muhtqem 

lunu unutmup benziyor.. Alman memleketinde oturan milyonlar 
~er birliği dördüt1.:ü kategori- ca ballç namına İatiryalılar yukan ve 
clabltdir. SovyetJer birliği hAdiseyi aşağı Avusturyalılw, Karentialılar, 

ıııı.:: .... emniyeti bakımmdan değil de Salı burglar, Tirollular ve her ıeyden 
~ Julhüntın devamı b3kımmdan evvel bütün Viyanhlar namına temin 

ea ediyormu1 gibi bir dil kullan· ediyorum: Bu memleket Almandır. Va
ve "bu i!in ancak mtl§terek bir zifeıini mildromr, vazifeıini yapac:ak-

'ketıe halledilebileceğini.. ileriye tır. Büyük Alman camiasına k•PU olan 
ktedir. -ır 

~ sadakati, berkesin sadakatinden yük-
"loalavyanm vaziyeti lı:ü~ük itilif aektir. 
~ den tetkike, mütaleaya, ve bir Bizim vazüemiı:, timdi, ııla surette 

bailamaia yanaşmamaaı yü· çalıımak, büyilk sosyal, lçültürel ve 
Romanya ile Çekoslo'l&kya kü- ekonomile meseleleri hal irı=n karplrkh 

iti)tf mekani.nnaamı tahrik ede· r 
yardımlarda bulunmak ve bilhassa A-

_.._ .. fellketine dütmüşlerdir. vuıturyayı gittikçe daha ziyade inkipf 
~. Aıya devletleri vıe U.S.A. dan 

biltün Amerika devletleri de pm· ettirerek onu nuyonal ıoıyalimı hia-
bqinct kısma dahil addedilebilir- terinin ve azminin bir blesl haline 

aa meıııleketJerden IOD bldiae et- getirmektir. 
benlls herhangi bir noktai na· Allahm inayeti ile bu derece tam bir 

1İildtriımit değildir. inkılAbı bu derece az bir zamanda yap 
HABER lnlml%a imlçtn veren adamları anma-

•...__ ... __ .azı-..ı-! ı..ı..ı--=--'"- 'D·-'-
~ UnpK bir OblMlft ıe • UAB ~ ~J'--- __,...,_ 
""'labaha kartı ve 6iJec1en toara al· da ıen1 raJla pael ftJW SayJ laına.t 

te1l'aflan veriyoruz: (Bunlan olmak bere hiiktlmetin nuyonal ıos-
ca • ne tehlikeli cilveler yaliat azaaına tqekkür ederim. Parti-

~aft&11!''6f&Ytıkla 1reitl lti7lfıiaıiidt'-ı.a.11diia .,.._., 
edeıilm BGtfln f ki e a ı l ı t 1 e r e, 
uzun cefa aeneleri zarfm.da, Almanların 
cefaya maruz ka!dıklan zaman daha 
ziyade kuvvetlendıSlerini iıbat eden 
teıe'JYtüllerimiı: mücadelecilerine teıek 
kür ederim. Bu eziyet seneleri, bidm 
bUylik halle eamh1mız çerçevesi içinde 
Avusturya Almanlarının büyük kıyme 
ti hakkındaki kanaatimi teyid eylemif 
ta. 

Bumuazzam batanda görülen muh
tetem süld\n ve disiplin de, bütün ba 
insanlan harekete getiren fikir kune 
tine bq1r,a bir bilrhandır. 

Bu saatte Alman mill~tlne, bütün 
hayatımın en bilyiik hükmtinil veriyo-
rum: 

Alman milletinin fUhrer ve pm()ll • 
yeai aıfatile, tarik huaurunda, wtanı 
mm Alman raybına giriıini ilin eyliyo
rum. Yapsın. 

B. Bitlerin nutku, büyiik alkıflarla 
karplanm'ftır. 

Bu bir zafer dlSnDş& mil ? 
Münib 15 (A.A.) - Hitler Münibe 

d&ımüttür. 

Münib 15 (A.A.) - Hitler, buraya 
dönüıünde. ordu ve naıyonal I09yaliat 
partisi tarafmdan se1Amla.nım1tır. Bit
lerin otomobili ıehirde, ellerinde me
ıale tutan on bet bin kitfnin arasından 
geçmiıtir. 

Münih halla cazetelerin ikinci tabı 
lan ile B. Bitlerin dönütilnde tezahil
rıtta bulunmaya davet olunmuıtur. 

Hitler, Münibe yanında general 
Keitel ve nuır Hea olduiu halde tay 
yare ile dönmUftür. 

ve devletin cermenle§tirilmesi i§ine ıli1.. 
ratle devam edilmektedir. 

bir menbad•n ~ göre llJl. l lnıtltere hava alllhlamna11D1 
nlg, hl1l Vlr-uadakf fkametglhmda bulandırdı 

Sadakat yemini 
GUn bitmeden evvel bütün askeri la· 

taatm Bitlere sadakat yemini edecek· 
leri tahmin olunmaktadır. 
Yahudi hAkfmler azledildi 

Adliye D&Zll"I, bir emJnıam.e ııeere -
derek yalıudl veya yan yalıudi olan 
bUttbı htkfmleri azletmiştir. 

Avusturya protestan klliseısi, Alman 
protestaıı kiliseısinlıı azası oJmU§tur. 
Bfttllo A vuıturya pollılerl 

adedildl 
Polis mUdilrUlğü, vazifesini denıhte 

etmiş olan Himler, beraberinde "Siyah 
muhafız,, la.rdan 60.000 kJşf getirmJf. 
tir. Avusturya zabrtuI, tamamne ye. 
niden tensik edilecek ve FUlırer'in ta. 
mamiyle itimadma. sahib bir Alet b&ll
ııe getirilecektir. 

Postahaneler, gamalı haçlı ve ''FUh· 
rer Viyanada., ibareef yazılı huauat 
bir mühür istimal etmektedirler. 

mevkuf bulunma.ktadır. 
KralCila.rm lideri Baron fon Vbıer, 

hududu geçmefe muvaffak oJmqtur. 
iyi bir menbadan bildirildiğine g6re, 

(Nasyoıı&l ııosyaliBt rejfmlııe dtlpnan 
hiçbir kimse öldilrWmill değildir). 

ArtidUk Ottoııun kardetf olan Artf
dOk Felika da Hablburgan Paril ve 
Londraya gitmek U.ıere puar gtlnil 
rf%11.:e A vuaturyayı terketmlı oldufu· 
haber verilmektedir. 

Artidüldtn biWıare kardetf ile g6-
rllpıek bere Belçibya gideceif riva
yet edilmektedlr. 
Avusturya bir Alman vilAyetl 
haline sokuldu 

Viyana 15 (A.A.) - Seys 1nbrta 
Rayttathalter Onvanı verilmiıtir. Bu 
rütbe diğer Alman devletlerinin vali· 
lerlne verilen Clnvana tekabül etmekte
dir. 

Seyı tnbrtın baaveJrUJifi nihayet 
bulmu 

Bit'ler IAu §ela.rinde ıOOf9t"' teımA amtla ~ .ReetMmb Bitle
ri kendiaim alklfleyanlanJ bir 1xlUoofld °" balcurlol!Jll gÖ8t6rİ1/0f'. Bitlerin !P

tlltldır:I A~ yem vaRM ln1cwtri g~ 
Bir Alman neferi bir Afll•lur- Avusturya selırlerl Alman 
p pneralına emtedeblltyor seftrlerlnln emri albnda 

Viyana, 15 (A. A.) - Röyter ajm- Bertin, Ecnebt tne1;Ul~etlerdelq dip· 

---··-'4.:~ı ·-·"' .. 1.... ....... !!~t-.JlılllR\ Dllıf•ıtiinl' tt11-ta11ml&.+üfit _... m.ıcta otdaklaii'litlk4meilere -,;:na:." 
Bitlere yapılan istikbali tasvir etmek turyayı Almanya ile blrleıtiren kanun 
için bu sabah hariciye nezaretine mil. hakkında malCmat vermeleri için ta· 
saade almağa giden gazeteciler neza. limat gönderilmiıtir. 
rette ahkonulm.ueiardır. Eski Avusturya mümeuilleri, Alman 

Yüksek rlltbeli bir Avusturya za.bl. mümeaaillerin emirlerine Amade ola
tinin mevcudlyetiııden ceu.ret alan ga- caktır. 
zeteciler, mutad veçhlle kapıya doğnı Yahudiler rey vermlyeeekler 
gltmiflerae de bir Ahnan nöbetçi ne- Viyana, 15 (A.A.) -Yahudiler ple-
ferl keııd11erlııe geri dlımnek emriDl biate iftlrakten menolunmuıtardır. 
vermif ve merdiven tahliye edilmediği Almanya yeni mOstemlekesinl 
takdirde derhal &tef etmek tüıere tali- istismara bafladı 
mat almJI olduğunu bildlrmiftlr. v·yana· 15 (AA) _ Bu··n .. n--

A vusturya zabiti, bu halden pek 1 
: • • • •_. -ıs 

mah b ım fakat 0 da matbuat ro-lunan bır kararname ile Avuaturya· 
m0m':m~er1 ~bi emre itaat etmenin C:an ecnebi memleke~ere odun ve ke-
lil k aat getirnültlr reste ihracı yaDk edilmittlr , 
~eı::"tın ıı:utttn kap~ kap&n. Aeaha b~r suikasttan mı .oe~tndl 

için 'ddetli emirler verilmililr· Berlin, ıs (A.A.) - Hitlenn " 
:un ne:cesi olarak btıttın gazeteci. ı efabtindeld zentm birdenbire Müni
ler baJfhamda tevkif edilmiş gibidir. he ""!'"~inin ~ helckm~ h!'9 

1 ~uı ı dlğine eon,,. ecnebi _ _..._ rada hiçbir mahimat yoktur. Hıtlerin er. 'l:IUY en e--• &--- .ı... L:..L-- - daha 
eller takriben bir saat kadar mevkuf fiJbelrib AvuatmTaıım u•: IUll 
kalcblrtan sonra tahliye edileceklerdir. lıalvaiı laıllal edilmekt.,.li. 

Alman gazetelerinde g8rtıten lntılltere de 
fikirler Amele partisi bugtln h&kdmetl 

Berlin, 15 CA .A.) - Çembertaynm istizaha çekiyor 
dUnktl nutkundan baluıeden Fölldpr Loııdn.. 15 (A.A.) - Avam kama· 
Beobahter diyor ki: da • • partili reisi Atlee, dUn par 

"İngiliz htııdbne~ kendi sn1:111
: =t: hükOmetin harici siyuette 

mumı Avrupada.ki bugUnktl vazıye naul bir hattı hareket takip edtt.:eli· 
meşu göstermeye kalkması ldmleyl 
hayrete dii§Urmemiltlr. Bundan iki ae. ne dak hiçbir ipr~ bul~~tır. 

ı lııgiliz aillJıl•nmaamm fazla. Bu battı hareketi tayın edip edemıye-
~=ası işiıılıı ilk bqlangıcmda ğini bapekilden '°rrD?':;ır· Çember 
takip edilen usul hill hatırlardadır. ltyn menft cevap Tenmt r. 

lngiUz bqvekillnin dahi, bir harb Loıulra 15 (A.A.) - Lordlar. kama· 
-ır d n A-·_.._. ve Almanyanm ruı, yum amele fırkalı liden lord 
~arm.La_ .vı.ıo .. ~,,- ri1 A 

Londra, 15 (AA.) - :Avam -.... 
namda bqvekil ÇemberJayn hava btif 
çelinl tevdi ederek aillhlanma itleri
nin fevbllde Jmlandmlacalmt kaydet 
miftir. 
İngiliz parlAmentomnda Al
manyayı d0ş0nd8reeek bir 
celse 

Diln akJamki Avam Kamarau mtbr 
lrerelerinde, ÇCSrçil, liıgilten taıafm
dan biran ance ilin edilecek politilrr 
nm sarih olması l:ap edecelini bildire
rek demfttlr ki: 

uy ainu bhim için deill, alib.duı 

diğer memleketler için de yapılacak bit 
ıey vardır: Ya A vuaturyanm yaptıp el 
bi boyun eğmek, yahut tehlikeyi~ 
raf etmek için mUetıair tedbirler a1maL 
Mukavemet çetin olacak, fakat, pna 
kaniim ki hilkemet buna muvaffak 0-

lacaktu'. 
''Endfıe ve emellerimbe lttirak eden. 

henib birçok kuvvetli memleket nrken. 
biı mukavemete neden teve..W etmeme 
ı: r Bazı devletler İngiltere ve Fransa
nm etrafına taarruza kartı brfıh1dı bil: 
mildafaa için toplandrp, bunlann kUT" 
vetleri MWetler cemiyeti paktına müste
nit btıyU.k bir ittifak tekli.nete blrlettfl( 
ve biltihı bunlar 1938 yıJmda yapddrfr 
takdirde yakl•pn harbin buglln de S
niine geçmek milmkOn olur." 

Liberal mander "Bizim için bir bç 
gi1n içinde halleclilecek ilk mesele çe
Jroslovüyanm emniyeti mueJesidfr." 

Muhtelif partilere mensup laatlpleıl 

Çekoslovakyaya teminat verilmeli le" 
binde .az alnuflanhr. 

MiltHkil>m .az a1arü hatiplere ce
vap veren hariciye millteprı BatJeı 

demittlr ki: 
"-tngilterede eflı:ln umumiye timc1M 

vaziyeti mlllt blJamdın mlltaJeaya 9'I 
icabında müttehit bir gayret ....... 
amade balunmap matuftur." 
Inglliz pzetelerlnde girilen 
mlltalaalar 

Finanpı Ta1Mf8 gat.elad~ 
...... da 

le allb.h oldlJlumuz 've fakat bmmll 
haricinde hmdimetln balen dtbıyanm 
bu parçası hakkında illn edilecet hlC 
bir politikası mevcut olmacbğım 1has 
etmiştir. Gerçi, acele kararlar vermei 
tehlikelidir, fakat htlkbıet •ı:;;~ 
bir karar vermemenin daha 
olduğunu anlamakta kusur etmiyecek"' 
tir. 

Çekoslovakya. fstikltJinin .lc1ameBfıi 

Almanyanm orta Avrupadakf hep ' 
monyasma kartı ve bil itibarl& da tnJ 
giltere imparatorluğunun emniyeti L 
ç1n yeglne teminattır. 

Nlyuz Kronikli guetee1 diyor ki: 
'1ııgiltere bir eey llÖJ'lemlyor. Bal. 

vekilin beyanatı balrkmda yUriltlllebl. 
tecek en cömetrçe nazariye, kabhıenln 
henllz hattı hareketini tesblt etmed1il 
ve yakında yeni bir beyaııatt& bulun&4 

caiI nazariyesi olabilir. Sillh'•mna 
kor~ iatikball ka.qılama.k için :1;ı 
mz bqma kifayet etmez. HUkOm 
sarih poliUkUI olmahcbr. 

Yeni aeçim iBtiyen Deyli Berald P' 
r.etesinin de fikri budur. 

Taymfs gazetestmıı Berlindeld mu • 
ha.birine gare, Alman cllpkJmulldnln 
Çekostovakyada bir teeebbl1stlne intl • 
r.ar etmek icab eder. 

Muhabir, yakm bir istikbalde yapı. 
lacak olan böyle bir tefebbbUD mila • 
tebad olmacbimı blldirdilrten aoma 
bunun Çekoalovakya veya. dlier dev .. 

1Dilletine ve bütün dünyaya 
ki, AdoU Bitler, führer ve 

atfatile, Alman tacının bulun 
1'Jbin eüi. payıtahtına girmiı 

dır. Ribentrop da Viyanadan aynldı 
Viyana 15 (A.A.) - Avusturya 

ittihadına k&rll koymak kabil olmadı- Snel ~mdan ve ~ ve vuı~rya 
ğmı kabul edi§ini ise memnuniyetle vekayiinin ibdu etmıt olduğu yenı va-

Jetler tarafmdan, Qekolllovakyamn 
bundan böyle çok nazikleeen stratejik 
vaziyetini takviye için almacak ukert 
tedbirlue bağlı bulunduğunu kaydecli· 

YrYr ve diyor ki: 
Bu, ayni zamanda, az çok bir nispet 

HariC.:ye nezaretinin i~erini devralmıı 
olan Almanya Hariciye nuın fon 
Ribbentrop tayyare ile Münibe dCSn
müıtUr. 

Hudut itaretleri kaldınldı 
Viya.na., 115 (A. A.) - Salzburg hu. 

dudundaki direkler, db gece c()fkun.. 
luk sahneleri içinde kaldmlm11 ve ya. 
kıhmetir· Bu euretle Avusturyanm 
ayn bir htıvtyet elaak ne dereee IU.· 
ratle ortam k'alkMJf eliuiunu teb
yiıı etmek mUmkilııdüt. 
Diğer taraftan ordu, kiliae, cemiyet 

kaydediyoruz. dyete nazan dikkati ~den iıtlzah 
Berliııer Bönıen, Çaytung diyor 1d: türirini milsakere edecektir. , 

dahilinde, Fransiz iç politikasmm in • 
kip.fma bafhclır. Herhalde mtıer 
Çek hilkQmetinl akallfyetler meeeleal 

(LfJtfn atJY'fflY' ~) 

~ı•ıannııı•u-

Hayat mı bu 1 

"Avusturya ile AJm.anyanm bfrlee- KomOn'ıller Çemberlayn in 
mesinin ilk neticesi olarak Avru:pada istifa etmesini iıttyorlar 
emniyetsizlik hiuiyatmm artacaiı Londn.. 15 (A.A.) - Komtlniat par
hakkmda tııglliz bqveldllnfıı dftlllnce- tjsi tarafından toplanan binlerce kiti 
teri yanlıştır. Bugün hemen herkes an. öi1n akpm Haydparkta Alıunyanm A· 
Jamıotır ki, Avrupanm 1919 danberl •uturyaya el koymuı aleyhinde tea-
mtıra.bma eebeb olan eey, yabm ve hUratta bulunmqtm. Bımlardaa bir R<ım•nımn mtlnderlet.tlmma P.. 
mullübk 11\lfttt. 1111 da celnn 1ra.. çeiu A.,.. baı__. ..... "e_. ?aimdaa clolaJI ı..- •ıt ı tS-
1'ul .ıttrUall ela sar.ttır. Tterıa.,. lltlfa ....u41n, tiye ur -*'"'· o.arı tlDlrlz. 
Şuentr hlll vtyanada lnıı,-ıardır. 'Beka bir htdile_o1ma~ ... •••11111--•---~~lllf~Z 

Vlyea, 1'5 (A. A.) -~ tır. 
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Fransa Uliıumi seferberlik Gafa ta 
rıhtım caddesJ 

hakkında Lebtstanın yaptığı gibi Al. 
manya ıle barı§ y:ıpmağa davet için 
müsait bir rırsah kaçırmıyacaktır. 
G zli bir ilt fak mı var ? 

Londra, 15 (A. A.) - Dört muhL 
faz:ıknr mebus, cenubu ~arkt AvrupL 
aında hC'r tUrlU tecavUı bareketlerinf' 
karşı diğer devletlerle beraber karşı 
koymak hususund1ki İngiliz hükfıme· 
ti kararının ifşa edilmesini tAleb eden 
bir takrir verdiklerinden hllk\imeU ha· 
bcrdar eylemiferdir. 

l\ nnado 
H ır,t o ursa lng·Jt~reve ne 

derece yardım edeb lir ? 
Ottava, 15 (A. A.) - İngiltere hU. 

kumeti, dlier dominyonlara olduğu gi. 
bi K:ına:!aya da son Avrupa buhranı 
hakkında mufassal malumat vermiş • 
tir. Harp hakkında ?tarar °'ermek Ka
nada parl~mcntosunun hakkı ise de 
Kanadanm böyle bir lhtima!de lngilte
rcye yardım edeceği muhakkak addo
lunmaktadır. Resml mahaftl, bu mU. 
zaheretin muhte!""el ehemmiveti hP.k. 
kmd:ı bir beyanatta butunmıı.mıktadrr. 
Fakat. gazetelerin yardıklanna glSre 
1914 deki kadar fiil bir muzaheret 
bc1.r1~nmemelidlr. 

Vuq-o~lnvyn'Ja 

llırvat lcomllnı• li!rı Almanya 
ıl.•ylıinde rıümayiı yaıılılar 

Belgrad, 15 (A. A.) - Avala ajan. 
ıına bildirildiğine ıöre, Liubliyanada 
komilnistlcr Avusturya hadiseleri a • 
leyhinde tezahilratta bulunmutlardır. 
SUk<m derhal iade edilmi~tir. 
B l'.{rftd HOk6me l ken<'l~l 
içhı bla lehi ke p,ÖI mUyor 

Belgrad, ı:> (.A.. A.) - Politika p
aetesi, anşluı hakkında Belgrad poli· 
tika mahfilinin komanter!eriai f(iyle 
hulasa etmektedir: 

"Vaktile Avuıturya ile olan budu. 
dumu.z Uzerinde, yeni kom~umuz hak. 
kında, politik mahafll, en ullhiyetli 
Alman zimamdartınnm kuvvetli ve 
hUr bir Yugoal:lvya görmek hususunda 
biribiri arkasına yaptık1an beyanat. 
lan tebarn• ettirm6li:Udlr.Mlllettmts; 
yarrn hakk,nda en uf ak bir şüphe bile 
beslemt'melic!ir. Bütün eallhiyettar 
nuıhafitde vaziyet ıöyle hulha edil • 
mektedlr: 

Avusturya ite dUrO~ mllnasebet er 
halinde idik Almanya ile dostane mU
ııa::eb•'lerim;z vardır. 

KIJ\•Ok il il Af ( ?! ) 
Vaz ,·elte bir fevka Aclelik 

görmil) or galiba 1 
Belg • .ı.j, 15 (A. A.) - ResmJ ma· 

hatıl, Yugosıa .. yamL bir küçük an 
tant toplant.aına lttira~ten ımtina d . 

ti~i hakkındaki haberleri yal11&lamak. 
tadır. Küçük antant llonaeylnin fev
ka.ade bir top.ıantıya ça3rılmuı mev• 
.sub:ıhı olmamıştır ki böyle bir ımti
na da mevcut olabilsin. 

Avusturya hadiae!erl mUnasebetile 
y:ıln.z Tataresko kUçük antant konıe. 
yi reisi ııfatile, Prag \"e Belgrad ile 
istişarelerde bulunmu1'tur. Romanya 
Ye Yugos~avya hükfımetleri tıpkı Çe • 
kos!ov:ıkya hükfUneti gibi, anflusu bir 
emrivaki olarak kabul etmekte ve 
muhtemel olara.k nisanda veya.hu~ mL 
y:sta toplanacak olan ltUçUk antant 
konf erarunnd:ın bı.~ka ayrıca bir fev· 
kslMe toplantıya ihtiva; olmadığı ka
n-ı" t inde bl!lunrn:ı!:tıdrr .. 
ııa·yıı Yugns'Hvı artın 

çe'<ing3'.ll ğintlen memnun 
Roma, 15 (A. A.) - Küçük antant 

konseyiniıı top!anmasına Yug~lavya.

nın muha. t;:ctte bulunması keyfiyeti. 
ni mevzubahs eden ltatyan gazeteleri, 
Yu~oslavyanm tazyik terası hakkında. 
ki Frans,z tel"ebbUslerlne muvata kat 
etmcdiğıni ve tnınliz • Frarl!lz protes
tosuna. iştirak eylemedi~ini biiyUk bir 
m"·"nuniyet!e kandetmektedir. 

Fraosndn 
Fra ısa lng.ı ereyl mDşlerek 
h:ue'.,ele tefvik ellvor 

Londra 16 (A.A.) - Röyter aj<Clu 
nın öğrcn;iiilne ıöre Almanyanın orta 
Avrupaca ihd2s etti~i vaziyet hakkın1ı 
Fransa ıle bilyük B:itar.ya ar cında 11kı 
lir temaı mulıafazı olunın•ktaı:lır. 

Bu tom11olana batl ca hcdcfı., l'ran.
ımrn Çeko!!lon!ı: lıtikl41inl muhafaza 
fsiD Ciriftiii taahüdü yerine &ctirmck 

t 

vaziyet.!le karııiaımaıı ihtimalinin tet
kikidir. 

Fransa büyük elçisi, tngiltere Harici 
ye nazırını bugün soot l 6da ziyaret 
etrni~ ve kendisi ile Avusturya hadise 
leri neticesinde meydana ge!en yeni 
var.=.yet hak.kında görU1mil§tür. 

Fıaı sız gmetf'leıinde 

heyecanlı yazlar 
Pariı 15 CA.A.) - Pöti Parizyen 

ıaz:tesi yazıyor: 

.. Hukrımet adamlanmız müteaddit 
d:falar Çekoslovakyarun, Almanya bil· 
kumeti tarafından bir taarnua u&rzdı 
ğı takdirde, Fransanın mlizaheretine 
bel bağlayabileceğini aöylemitlerdir. 
Leon Blum, Pol Bonkur bu teminatı 
dün Çckoslovaky.aın Paris elçisi OZ..:. 
kiye hu~usi bir şiddetle tekrar ettikleri 
vakit bütün dünyanın bildiği taahhüt
, ·-•ıize yeni bir 1ey ili ve etmiı olma
drlar. Bu işteki bütün yenilik, gittikçe 
arta.'l ıehlike karıısmda hazırlıkaıı: av· 
l"r:'ı:narnak ~çin daha evvelden müşterek 
müdafaayı ne auret1e tatbik edecekleri 
hususunu, rratik bir şekilde Çekoal~ 
vıkya elçiıl ile birlikte tetkik etmit ol· 
mılarıd r. Bun:lan aonra aradaki itila 
fın en milsbet bir tekilde nreıl tayin 
etmek askeri mlltehauulara aittir. 
Salerberlilr 1apbfmm anda lqilten 

lt'zimle beraberdir 
Eko da Parlı cueteai yuıyorı 
Çemberlıynln nutku r8ıteriyor ~ 

İngiltere hilkametl iyi bir latikamett~ 
yOrii--e'Jçto:lir. P'ranaa eminl4ir 1d eter 
Çekostovakyanın liyaat iıtik'lll •eya 
rnillkl tamamiyeti tehdit edildili nkit 
ona yardım etmek Ozere seferberlik flAn 

edene Londra hUkQmeti onun yanı bıa
pnda yer alacaktır. tngilterenln tehdit 
lert ancak Fran•'."'t'tm tereddiitlerlnden 
neşet edebilir. Bunun lçlrdlr ki Fransız 

kab!nesf eğer lbyt hilkQmetf Çe1rosto. 
vakya ile Avusturya gibl •eya ona ben 
ser bir muameleye tabi tut~ea bunda91 

doğaca~ P'ran!nz vadyet~ hakkmdı hiç 
bir tercddilt brrakmamıwyı çalıtmıkta. 
dl!'. 

ÇekoılOftkya.-ı nmt'ab maw.. ........ 
Populer gazetesi yazıyor: 

P:-ansanm Londrı bUvUk eld!!I Kor
ben, Çekostonkyaya kartı Pnn!lrz: 
T>olitlftasmın ~ati bir surette urlh ol
duğunu tn~iltere hükiımetlne bildirme 
ye memur edilml,tir. 

, Fransa merkezi A vruplnrn bu kO.. 
rlik cumhurivethe karşı bazı t1·ı'•hüt
te buh•nmt•ıtur. Bunları birç1k defalar 

teyM etmi-:tir. Onları tutacakhr. Kim 
s:ııin bundan tecahül etmemeli icap 
eder. 

S ·f:rherJiJc ;1~,, etm-'i·-iz, laarpt• 
~efriruneyia? 

Enok yanyor: 

Seferberti1' ilin etmek ll"Tn .. rr. 
O vakit Hitlerin o tnuuz:-aı ordusuna 

,..._:;-nen l-·· a ~rr teeavO,;der var!'eeeee 
~· { '"~ v \""lie dok,an emin olah\tfrdik. 
Vık·ı geride vii-..de on harp ihtimali 

~e kııhvord•t. Falnt han~ h:ıl çaresi 
\rllldrr ki. te'-1;1, .. teri de ~e o1m•,ın? Bir 
e~er bu teh1ieketerdtn daimı lraı-mıvı 

karar vert""l-,ek o halde r:onı•na k•d"C' 
vani mU•ta'cil bir mem1e,et sı!arlle 

haritaı:!an i!mimiz ıitininceye kadar 
Berlin1:ki imir"n rzular·nı it·rt et-

m'!ve m•-::buruz dem•!:tlr. Pem hPrpten 
c·'-:..,_,.ek harpten kurtulmak demek 
rr: •.:r? 

~m -te· e'c t lr hnr~'·et 1-.7,m 
Moskova, 15 (A.A.) - Jurnal c?~ 

Mosku Avu~turyanrn llh!'cı bıt~lıft at· 
tJnda yazdığı b"r mıkatede diyor kf: 

Atman h~;stlerinin Avrunanın ~öbe

line ya::ıtıkhn bıtrlr tecavüz ~ovyet 
clıpkm"!!İsinin ötec'enberl müdafaa et-

tiği tezin do!ruluiunu bir ltere tlaha 
i•b~t etmiıt"r. ' 

Pran~ıda tehlike lnıittereden daha 

riyade h:ssolunmugtur. Ve Blum hükt\· 

meti Avrupadaki kilçük ve orta devlet

lf'rin emniyet ve tımamhfım meselesi 

hıtkkmda kı11 bir zamandı kendisine 

lrati bir hattı hareket çizecekfr. Fakıt 

ccrek bu sahada ıerek uflam bir 

•ulh kur.,.':< yolun.da aulhcu dnletle

ririn kollektif b!r gıyretl olmakaız:ıa 

biı ICY yapılabild.:eii 1Uplıe.li~ 

Japony ren 

Jllııl\ ıetn·eu tanındı 

Tokyo, 15 - Anşlusun vukua getmiı 
olduğu keyfiyetinin Almanya • A vua· 
turya ır:ıi:amları tarafından bildirilmc
•İ üzerbe Japon b:ikumcti Viyanada· 
k! elçiliğini konsoloslufa tahv:ı etmit 
n bu suretle iki memleketin birleıme
aini ftlen tanrmııtır. 

. Jap~n!anm Avusturyadaki elçiliği
rıın ligvı, Budapeıtede de bir Japon el
çHiğinin ihdasını kolayla~tıracaktır. 

Mır carisi anda 
Nazi er lepıeı mele tıırle:dıfar 

Budapeşte, 15 (A. A.) - Hükmetçi 
gazeteler, 8.Il§lusu memnuniyetle kar. 
ıtılamaktad ırlar. 

Budapeşte, 15 (A. A.) -10.000 Ma. 
car na.::.i dün sokaklarda nümayişler 

yapmı~lar, ~.facar nasyonal sosyalist 
partisinin lideri Sala.siyi alkı~amıı • 
lardır. 

Polhı, nUmayi~çlterl dağıtmıştır. 

Almanya burıts•m daha kulay 
uptedecelc aaliba 

Budapeşte, 16 tA. A.) - Gazetele. 
rin ekaeri•i, Avusturya vakayii hak • 
kında cotkun ııqriyatta bulun.makta • 
dır. 

Tuggetlemeg, dfyorld: 
''Macarlıtanm Roma • Bertin mlhve. 

rinde mevkii vardD'. Macariltan. kuv
vetli dostlarına karp ~k hararettf 
hlıler beslemektedir. Macaristan, milli 
Alman vahdetinin vUcuda gelmiş ot • 
masmı bUyUk bir memnuniyeU• kar. 
11lar. 

Lehlstanda 
Varoova. ı:> (A. A.) - Pat ajarusı 

bildirıyor: Aqlua hakkında mütalea 
yU.rilten LehiııtaD Polonya matbuatı 

Almanya ile A vuaturyanın birleımesi· 
ni tarihi bir zaruret teak.ki etmekte. 
dir. 

çeıcos,ovakvııı d:s 

sisi hakkındaki kararnamenin bir su
retinin tevdi edildiğini teyid etmif. 
fakat bu mesele hakkında fazla malU. 
mat vermek istememi§tir. 

Gazetecilerin bir aualine çevab \e -
ren Ruzvelt, Avusturyanın milst:ı.kil 

bir devlet olmaktan çıktığına dair ken
disine resmen malumat verilmediğini 
ve dün Çekoslovakya ile aktedilen ti. 
caret muahedesinin tatbikına dair im
zaladığı kararnamede A vusturyanm 
mUst!'.kil bir devlet olarak nazarı iti
bara alınmıo olduğunu iU.vı eylemit • 
tir. 

Alman l!lefirinin Hul'e mUraca:ıtln • 
den sonra yapılan bu beyanat ile Al
manyanm A vusturyada yaptığı cebrt 
hareketin Amerika hüktımetince ta • 
nınmad1ğı i~rab edilmek iltendiği zan. 
nedi'mektedir. 
Ha• lc"ye nnzırmıo hazırladığı 
nulu< 

V &§ingtc,n, 16 ( A. A.) - Siyasi 
mahfeller Hul'ün Avrupa hadiseleri 
ba~kmda Nasyonal Pres klübde yapa. 
cagı beyanatı bayük bir alAka ile bek· 
lemektedir:er. 

Öğrenildiğine göre, hariciye nezare
ti iki gUndenberi radyo ile de neşredl 
lecek olan bu nutkun metnini hıwrlL 
makla meşguldllr. Nutuk Avrupa va
ziyetinin inkip.f ma ıöre tadil edilmek. 
tedir. 

SalAhiyettar mahfellerde hbıl otan 
kanaate göre, Hul, diktatör1Uklerle an· 
Jaşm:ık iatiyenlerle Hitlerin son hare
ketine ka~ı enerjik bir tarzı hareket 
ittih:ız edilmesini \'e diplomatik teşeb. 
bUslerde bulunmuını arzu edenler L 
rasmda muvazene temin etmeJe çalı· 
pca lttrr. ı 

ltalynda 

MuRollnl 
Saat 17 de bir nuluk söy·ıvece1c 

Roma 115 (Hususi) - Musolinl bu 
gece saat 17 de radyoda bir nutuk aöy 
liyecek. 

Prag, 15 (A. A.) - Bütün ıazete • Ar ,.. M 
ler B. Çemberlaynın Çekoslovakya m CL n Y 8 e • 
bökmdnt ııut'KUnu tebaıilz ettirerek J • d if h n~retmekte, fakat bu nutuk KiKlCm- m eı e ak-mt 
da herhangi bir fikir yilrütmekten te. d 
vakki eylemektedir. e ece k 

Umumt intiba, tngfliz hariciye poJl
tikuınm tahavvUUerlnden haberdar o
lan e!kln umumlyenln, herhangi bir 

sarih fikir i!eri aUrmeden evvel, lngil. 
tere ve Fr~nsads.ki vaziyetin inktşafı. 
nı .ve beyanatlardan sonra tutulacak 

hattı tıareketl ıörmek i.atedi'1 merk.e
alndedlr. 1 1 

eeıc:1 k"d:ıı1 

Ma10t:'l o1du'.;u vec:hile, bUytlk ham. 
ten evvel Öpen, bir Alman ~hriydi. 
Yapılan bir p!ebi~it neticesinde Belçi
kava iltihak etmi,tir. 

Vunanlst c r ra 
~~~~~~~~--

Gaze' el ıln mu drtıtlıın 
Atina, 15 (A. A.) - Avusturya hl

dise'erinden bahseden Ele!tron Vima 
diyor ki: 

"An~lu!, herhangi bir karı§ıkhğa 
m&ruz kalmadan vukua gelmi~tir. Zl. 
ra, hi!; ki~. Avu:!!turyayı kendi ar:m. 
su hilafına isti?d1lini muhafazaya wr
layamudı.,, 

Proia. diyor ki: 
"Avu:s~urya, tamamile Atman bir 

memlekettir. Avusturya halkının co§

kun te&.'\hür!erl, her türlil yabancı mU
dahale~eri meneylemektedir. Anşluı 

:A vnıpada realiteye uygun bir vazıyet 
do~rmu.,tur. 

Amer ıkr et" 
Huzvelt Avı·a uı ynmn Tıakmı 

1a11ımaJ:1l'll~< mı ·ı 
Va§inıton, M CA. A.) - Hut, dUn 

Almanya eef iri Dikhof tarafından ken. 
diaiı1e .A.vuaturya.nm yeni kanunu ..... 

.... n.,ıerah 1 fnf'Me 
hldiıesl dolayılile Polonya - Litvanya 
Lrasrndaki gerginlikten babst:den Kur 
yer Poranni cazetesi diyor ki: 

..Bu vaziyet. daha fazla devam ede
mez, Polonya, bu tahrik hareketini 
böyle bırakamaz:. Polonya, tırziye ta· 
lf'p etmelidir. Kaunu zimamJarlın e
ter hakikati kabul eylemek lıtemes

lerae, bunlıra, potitikatannın mecnuna· 
rıe mahiyeti aar:h ıurette anlatrlmabdır. 
Polonya, Avrupanm bu parçaamda eulh· 
ten mesuldilr.,. 

Pomnı.nıki gazetesinin fikri şudur: 
"İki mihverden birini intihap mec 

l:uriyeti karşısında bulunan Polonya, 
11.ncılc Roma - Berl"n mihverine doğru 
temayül edebilir. Zira, bu mihver, ya· 
ıııcı ve d'namik memleketleri ihtiva er 
lemekte.d.ir.,. 
Sı•lh i\h ~rimt le' l"<e 

Berlin, 15 (A.A.) - Polonya • Lit
vanya hudut hlc!iseleri hak1<mda bu 
rada muhtelif mcnbalardan alının inti·· 
baa ıöre, Polonya Litvanyaya bir W· 
1 imatom vererek Polonya ile normal dip 
lomatik mUnasebıt tesisini ve demir· 
yollan münakalltının açılmuını iıtiye
cektir. 

Malum oldu'tu Uzere Vitnonun tıga· 
lini m::teakip bundan yirmi sene ev· 
"rl bu mUnakalit inkıtaa uğramııtı. 
Var~ovadaki Atman gazeteleri muha· 
h!rleri, bu ıayritabif vaz:iye~in uzayr 
!rnın ıulh iç'n daimi bir tehlike tefkil 
C) lediğini kaydediyorlar. 

Romanya 
l<ab!nesinde 

değiş.kik mi? 
Bükreı. 15 (A.A.) (Havaı) - Bu· 

rt.da. yeniden kabinede detiı:klik ola· 
c:ığından bahsedilmektedir. 

Eugün ı:ıııt 13 de kral Vaida Voyodu 
.ırabul ederek kcndiıile uzun uz:adıyı 
corü~mü;t:ır. Diter tararı ın knJın 
hu aym yirStiainde Londr•r• yapıca 
t: reamt ziyaret tehir olunmı.gtur. Bu 
\;Üıet te1it olwuaaktadıt. 

Baştan başa asfalt 
yapıiacak 

Denizbank İstanbul limaD ~ 
Ga:ata rıhtımının tamirin.in jJaJıaliJl • 
den ve köprünün iki başmdaki kliibe
ler yıkıldıktan sonra Karaköy nıeyd"" 
nmın köprüye yakm kısmı ve RJbtıDI 
boyu caddesinin tertibine balıa,nııttıı'' 
Bu yol ba§tan ba§a ut'alt yapı~ 
tır. Fakat daha evvel burada ıöriUeD 
çökme ve kayma için tedbirler aııoak 
za.rureU hAsıl olmuetur. Gala~ ~!':: 
havallai ve Karaköy me~ .. 
çökmeye mlııJ olmak için bundaD kit• 
beş sene evvel o vakitki RıhbJD ~ 
panyası tarafından tedbırler aıJDIPSI 
ve rıhtımın önüne tae dökilhP~ 
Bundan sonra aradan ,eçen senelerd' 
rıhtımın ve cadde ile meydanJJI k•Y • 
ma ve çökmesine seyirci kalı~' 
Şımdi rıhtımın önüne tat dökJllelt 

bqlıyan amele bu yolda yapılan a'IJl'" 
liyenin Uc;UncUsUnU ve kırk bet ,,eıı• 
denberi olanlann da ilkini teekil et ' 
mektedlr. Liman idaresi de her Ud rıJl.I 
bmm önlerine mavnalarla taı dökttıt'• 
mUştUr. Fakat bundan sonra bir ~ 
Uye yapılırsa, bunun deniz attJDda ..,. 

nhtnna muvazi kurulacak bir )etcJll 
mesnede iki nhtnna da amud ~.-!: 
ton direkler dikmek auretindl ~ 
takarrür etmietlr. 

Yaptlan tetkikler de gastermfldt ıt. 
yarını uırdanberl Kara.köy nh~ 
çökmesi ~k azalmI§tJJ'. KaraklS~ 
danmda bulunan camlln tam k 

dfıkl iıaret Karaköy meydanmld .,ol" 
dan yanm uır evvel senede bet ,.,,_ 
tim ~akerken §imdi bunun senede ııl 
milimetreye indiğini göstermf~ 

Gümrük 
muamele!er indB 

çabukluk 
Rtr komlsyooud 
b11Ztr tıntığı prOJ" 
tamamlandı 

Gilmrllk iflerinde aürat " ~~ 
temin etmek üzıte bir mOddetco :. 
çalıpn, komiıyon, almmau fll/ 

olacak tedbirler 11.z:erinde bir proj~ ~ 
zırlamııtır. Bu proje, ıfimrük ve IJI'., 

urlar ve~lleti tarafından tetkik ,dil 
mektedir. 

K.omiıyon, Avrupa ıUmrUkleriıd J 
kile eden iümrük mütavir ve aıii~ 
usliirırun mütahedelerlni tcıl:it lf" 

ra~o~dan ~ülhem olarak ıuaırP_j~ 
lerımızde yena " pratik eeaalar tafl'I ' 

etmektedir. 

Komisyonun teıbtt ettilf -~ 
ıilmrük muamelelerindeki kırtaai~ 
lik y\Wde elll az~tadır. Aynct 

nifesto, ithallt ve ihracat beyı~ 
rini dclıa basit usullerle buır~.J 
ve tüccar &ilmrükteki iflerini ı•I' 
müddet içinde takip eı.!ebitmetctcdit•, 

Komisyon, antrepolarda aktarıss' ~ 
tiyaCJ doğurinachn muayene .!flP~ 
toptan ve stlratle yapzıbilmek içiO" 
il bazı çareler bulmuıtur. ...M 

GU~rilk ve tnhisarlar Vekil•~ 
tetkik cl:füel'\ bu proje tasvip •~ 
tak:iirde i§in ~nuniyet kcsbetllletl .J 
icap eden tedbirler aynca aıanaeV" _____ ___._/ 
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• Kürek mahkOmu! .. _, 

# 
Siyemıneskl 

Lebfstaoıo en bllyilk romancılanndan 
~ . ....., .. ,.,t;- bulunduğun\%% yeri bildiriniz. Kimbilir mın hançer darbesi Miyereıkinin hay.t· 

llaşt araf ı dilnkll nushamızda 
i; Nasıl, Oviçimeaka sizsiniz ha!,. 

1Ye bağırdı. 

yok mu? .. 
belki bir gün gene görüıürilz. Haydi, tına nihayet verdi. Onun tarafından ih· 
Ailah selamet versin 1.. bar edildiklerini bilen Leh vatansever-

Marila, sükunetini muhafaza etmek· 
ll" beraber piyanoyu bıraktı. Miyerea· 
ki, odanın içinde birkaç dakika kadar 
dolaştıktan sonra birdenbire karısının 

yanında durdu: 

bu, beni gayet mühim tehlikelere ma
ruz bırakabilir .. 

Javiç, genç kadının uzattıfr eli b'J· leri bu suretle haini cezalandırmışlardı. 

~ Evet, istemiyerek f eliket ve 
yük bir hiinnetle öptü Hakikaten, kumarbazlık h!slerini tat 

- İyi biliniz ki ben dünyada e.n aa- min etmek iıtiyen Miyereski. üç sene-
hahtıığınıza ~beb olan benim ... 

~d·'i~ büsbütün periıan oldu. Mu· 
- Ya!.. Senin böyle §eylerden kor-

1' acağıru zannetmiyordum. · 
oık vcfak!r bir dostunuzum. Eğer bana dtnberi Avuıturyalılara casucluk edi· 
ihtiyacnuz olursa dünyanın öbiir buca- yordu. 

~c hallın bir ıeale: 
dl ...... beınek sözlerime inanıyorsunuz, 
~du. Sözlerime ve masumiyetime 
tiztı Yorsun uz.. Oh! Bilseniz, çekti· 
l:ııa ö!Zaplann ne parlak bir mükifa-

- Bana merhamet et Maıila 1 dedi. 
Ben çok bahtsızım. Tamamen mahvol-

- Bunun mesuliyeti pek büyük .. a
ma: adam sendef lıte, anahtar •• 

bnda bulunsam bile, ilk davetinize ko- Dul kanu, bir müddet sonra Javi· 
!ilrak gelmeyi mukaddes bir borç, bir çin iltica etmit olduğu tngiltereye git-

. muş bir adamım .. Nasıl? omuzlannr sil· 
ki yor, gözlerini kıq~ıyorsun öyle mi? .. 
Lakin bu fena tavır sana hiç yakışmı
yor, Marila.. Bilakis güzelliğini bozu
yor. Bana bir delil, bir sam;miyet gös
ter. Yemin ederim ki istikbalde kusur
suz bir koca olacağım ... 

Mukavele aktedilmişti. Miyereski 
yüzüğü cebine indirdikten sonra odadan 
çıktı. Bir dakika aonra sokak kapısrrun 
da kapandığı duyuldu. 

vazife bilirim. ti. Orada aabık k-Jrek mahk(imunu bul· 
Vakit geçiyordu. Hizmetçilerin her 

.. nail oldum l Artık bundan aonra 
~İin vUcudum, gardiyanlarm kırbaç
llıi altında parçalansa bile gam ye· 

Marili, derhal kocasının odasma gi· 
cierek zabit elbiselerini getirdi. Tuvalet 
odasında bulunan Javiçe: 

dakika içeri girmeleri ihtimali vardL 
Marila, Javiçe kapıya kadar refakat 
ettikten sonra odasına döndü. 

du. Yeni memleketinde muallimlik ve 
D"uharrirlikle parlak bir mevki kazan· 
mağa muvaffak olan Javiçle evlendi. 

• Siyemim~ek 
Ycteğim. •• 

Birkaç giln ıonra, meçhQl bir ada· 

~ ...... liayır ! Serbest kalmanız lazım. 
~ ~ıı.. Sizin tekrar cellatlarm eli
~u:uşcceğinizi da§ünmek bana taham 

olunmaz bir ıey gibi geliyor. 
' ~asıl kaçayım? ..• 
' Ben o vasıtayı arayıp bulacağım. 
~' Sizi böyle bırakıp gitmek... an· 
~~um, siz de bedbabtsmız ve zaten 

q tUrlil olamazdı .• 

~' Şiddetle azap çekiyorum .. Mu· 
~ dcratımın bir casusa, bir vatan hai
hitc bağlı olduğunu öğrenmek pek feci 
ta !C, .• Bir zamandanberi kd.:anun ha· 
ı ~ bir ıır olduğundan ben de §ilp· 
'lttdi 
ı~1 Yordum. Fakat ıuıunuz .. Kapınm 
~tını ve içeriye birisinin girdiğini 
~ .~orum. Aman aaklanııuı .. Şu oda-
rfıtiniz, gelen mutlak kocamdır .. 

~tıı tirck mahkumunu, tuvalet odasına 
~ ~ l> Uzerine kapıyı kilitledikten son· 
'<>caaına müsterih görünmek için pi· 

>ıt· unun bapna geçti. 

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

konulab'k•.;ek ufak bir feda~<arlık .. 
- Söyle .. Ne demek istiyorsun? .. 
- Şu, senin yüzüğünden bahsetmek 

istiyorum. Bu ak~m şansrm müthiş ıu 
rett~ fena idi. Son altınımı da kaybet
tikten sonra yüzbaşı (K ... ) ya karşı 
büyük bir borca girdim. Kumar borç
lan namus borcudur. B~ni bundan an
~ak sen kurtarabileceksin .. 

O kadar heyecan içinde idi ki koca
sının yü2'Jnde beliren zafer tebessümü· 
nü bile seçemiyordu. Marila bir müd· 
det onu süzdükten sonra: 

- Peki, yüzüğü alacaksın, dedi, fakat 
bir §artla. .. 

- Artık kumardan vazgeçmekliğim 
§artile değil mi? Bunun için sana şim
diden söz veriyorum. 

- Alın bu üniformalan giyin ve ka· 
sın .. 

Dedi. O, elbiseleri giyerken, Marila 
masanın küçük ve gizli bir gözünü aç
tı Orada, Avusturyalılarm zulmune 
t•ğrayan bahtsız vatandaşlanna vermek 
için sakladığı yüz dilka altını vardı. 

Marila döndüğü zaman birdenbire ıa· 
şırdı: 

- Oh 1 Tanılnuyacak bir hale geldi· 
niz. 

Dedi. Hilikaten, üniforma, kürek 
mahkumunu kamilen değ:ştirmiştl. O
nun sararmış simasına bir ulviyet, 
tavırlarına bir ve kar vermi§ti. Marilı: 

- Artık burada daha fazla duramaz 
SJnrz, dedi. Artık kaçın ve kararınızı 

kolaylaştıracak olan bu parayı, bir hem· 
~irenin hediyesi gibi kabul lQtfunda bu 
lunun.. Sonra, hal ve mevkiiniz iyile· 
ef.nce iade edeniniz •• 

Kürek mahkiimu yavaşça: 
- Bir hemşire bcdiyeıi.. diye mı

nldandı: 

1>'Cresld, bir rüzglr gıöi içeri gir
,ltcn.aisini kana penin ilstı:ine attı: 
,. Bonjur Marila, kalktın ha? .. 
IJtd' ~ 1• Fakat cevap alamayınca tekrar 
t ttti: 

..... -
sabah sabah bu piyano ne demek 

- Bundan böyle senin sözlerine iti
madım yok.. Fakat beni iyi dinle! Şu 
senin, artık giymediğin hassa zabiti U
ııHonnası var, işte o ünilonnanm sak
lı bulunduğu dolabın anahtarını istiyo
rum. Bu üniformayı huduttan serbest
çe geçmek iıtiyen bir firariye verc.t.:e-
ğim.. 

- Tesadüf en sizi bulduktan sonra 
böyle gene terke mecbur kalmak ne e· 
lim bir şey •• 

- Fakat ıamn ... Emin bfr mahalle 
~ttikten sonra bana mektup yazınız, 

Dünyanın en m~hur erganmıcularuı .. 
dan olan Anton Brees 16 aylık gocuğu 
Antonyoyu, crganonu. ~M götUrll.. 
yor. 

~Ot? Bana söyliyecek hi;bir §eyin } - Öyle bir talebde bulunuyorsun ki 
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dıı Rliyamı ıörüyordu? Buna imkAn J 
\oar ınıydr?. ı 
.... Sonra, çılgın bir heyecan içinde, e- • 
:~ıllÜ§ olduğu halde, ağır ağır gerile-

1 ve gol uyarak mınldandr: 

1 
- Kral!.. Kral! .• Onun pencereleri 

l tın:ia !.. Ah ! .. 
. 'ram bu anda, üç m~hul 1ahıstan 

1 
'~isi, kotunu ~dırarak bir işaret yap-
. ~anlıktan bir adam - her halde 

:ıaı· h 11 veyzı muhafız • fırladı ve ld' Aaus 
ı:l tyeca.n içinde gerilemeğe devam e
?tıcrıccn_ birdenbire kafası üzerinde, 
q_Uıiı bir !darbe hissetti. 

l Sırtilstil yere yuvarlandı ve hemen 
~ili ıaınanda kendiıil'\! kaybetti. 
~ bunun üzerine, istihfafamiz bir ta

tla konuşmuı olan adam: 
du::- Berrye, dedi, bu delinin kim ol-

gunu anlaym .. 
lld ltcndisinc Berrye diye hitap edilen 
~~ ıür'atle §Övalyeye yaklaştı ve 
tc k~tgı bir mumla onun çehresi~ iyice 
~ t ık etti, sonra, l>o,ını sallıyaraİj di· 
~titrinin yanına geldi ve bir kaç keli· 

t lrıırt1danarak sözilnü şöyle bitirdi : 
~ı' licr f1alde, taşralı zabitlerden biri 
~k .. Şimdi onu ne yapmak lbım? 

de ~a.l bir an tereddüt ete Sonra bir-
~ re omuzlarmı silkerek şöyle deldi: 

'ııı Canım, bırakm olduğu yerde kal
~~ lıyanınca rilya görmüş olduğunu 
tc lltder .. Çekilelim, mösyöler .. Paris· 
~i ttece dolaımasına çı'~mak hususunda 
tl.tarıurnu bu hldiae bozdu .. Sonra, es-
en~ 

ttp c.•ı yaranız, ıize her halde ıstı· 

0 
"'eri.yor, kont.. 

~cıtı•ıaınana k~ar hiç bir şey söyle-
ıı olan adam cevap verdi: 

ll!;' l-riajcstelerinin emrinde bulunan 
?tıcıi'ılilıade hiç bir uman ıstırap çek
t):ıcı "'e Yaralt olup olmadığını düşün-

" 
l - Sonr:ı o da .. 1 . k 
'4l§tı b-, şova yenın yanına ya • 
l!llı.~ ir an baktı, bir hayret nidasını, 
~ııı dofrusu tehlditkar bir sevinç ni-

t gU~lükle zaptctti ve Luvr iıti· 

kametinde yürilmeğe ba§lanuı olan iki 
adama yetişerek müstehzt bir ıesle §Öy

le dedi: 
- Doğrusu polis müdürü hazretleri, 

&~zin cehaletinizi ben tamir ettiiim için 
çok memnunum!.. 

Onlar ilerledı""k&e, bütün ıokak kö
ıelerinden gölgeler çıkarak onları ta
kibe koyuluyorlatidr. Bunlar polia mü• 
dürünün adamlarıydı .. 

Bu harekat bir dakika devam etti, 
sonra sokak eski tenha ve sessiz halini 
aldt: Herkes sola doğru saparak Scnt
onore so~Zığına girdi. 

Berrye, kontun sözlerine, htıyretle 

§Öyle mukabele etmitti: 
- Ne demek istiyorsunuz, mösyö lö 

kont?. 
- Şunu demek istiyorum ~ ma· 

jestelerinin ideli dediği ve deliden baş
ka her şey olabilecek adamın ismini bi
liyorum. 

Kralın istihfaikir sesi: 
- izah ediniz dü Barri, dedi. 
Bunun üzerine, üç adam arasında, 

Luvr keıpılarına kadar devam eden bir 
görüşme vuku buldu. 

Neler ~onuşuldu?. d'Assas•ı tanım1J 
olan adam, muhataplarına neler de-
di?. 

Polis müdürü nihayet şöyle mınl

dandı: 

- Emirlerinizi bekliyoru~1. Sirl. 
Bunun üzerjne, on beşinci LUi sade

ce şu iki kelimeyi aöylddi: 
- Bastiy hapishanesine!. • 
Ve sevincini güçlükle zapteden kont 

dil Brı:-riyle beraber Luvr sarayına gir· 
di ... 

Berrye düdüğünü öttürdü. Biraz ev· 
vcl soka~ köşelerinden çıkan adamlar
dan onu ko§Clrak geldiler. Polis müıdü· 
rü onlara kısa bir ~ç kelimeyle bazı 
emirler verdi, onlar da koşa.role Bon -
zanfan sokağına doğru uzaklaıtılar. 

Halbuki, kralla, refakatindeki ild 
adam, Arjanson konağının kapısından 
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- Doğru.su mösyö, ıize kar)ı, ço-
cukluğamu.zdan beri tant§ıyormuşu.z 

'gibi bir muhabbet duymağa batladım .. 
·Bunun için elze bir dost muamelesi 
yapmama müsaade edin .. 

- Doğrusu iltifat ediyorsunuz, mös
yö .• 

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

güıel bir havadis vereyim.. Evleniyo-
TUm •• ı 

Şövalye, d'Etyolun biçimsiz VÜ· 

cuduna, merhamet ifade eden glzli bir 
r.azar atfederek samimi bir tavırla: 

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

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

- Bir aşk izdivacı! •• 
- Tam manMiyle f. • 
Şövalye ayni samimiyetle: 
- İn§Clllah, dedi, ikiniz de mes'ut 

olursunuz. 

D'Etyol, tövalye üzerinde garip bir 
tesir bırakan fena bir kahkaha tle cewp 
verdi: 

- Doğrusu mes'ut olacağımı ümit 
ediyorum! Hem de yarından geç de
ğil !. Şimdi, mademki dost oldu~. Ba
na kat'iyyen yabancr nazariyle bakma
:rın .. Eğer si!i.h kullanmakta m~ıhir ol
aay:irnı size cC"rdim ki: Kılıcım size ait
tir. Fakat maatteessüf ben ancak zen
gin bir adamdan başka h'.r şey deği

li:n, bunun için size şunu söylüyorum! 
Aziz dostum, servetim &f.ze aittir •• 

D'Etyol böyle söylerken, ~ za
h1anda dikkatle çövalyeye bakzyordu. 
Şö·ıalye ıoğulç bir taVlrla eğildi. Bu
nun üzerine, d'Etyol, alel!cele dı:vam 

etti: 

- Madem ki dostuz, öyle zannedi
yorum :ır.:, yarın, tam öğle ;:zeri Sen • 

Jermt\n de yapJacak olaı düğün mera· 
ıimime ıelininiz .. 

- Maalmemnuniye. Doğruıu bu 
benim için bir ıcref olacaktır. 

- Çok güzel, tövalye ! Size, en a-. 
•ziz dostlanmdoo birt nazariyle bakı· 
yorum. Doğrusu ıiz beni tam manaaiyle 
teshir ettiniz ve timdi ben, sizi dü§marı 
olarak kar§ımda bulmayı en büyük bir 
f el1ket addederim. · 

Şövalye gülerek: 
- Şu halde, dost olarak Çtlm.amm 

temenni edeli.mi •• 
Dedi, arabadan indi, d'Etyoıa !On bir 

veda ~§Clreti yaptı ve oteline girdi: 
- tıte korkunç bir düıman kazan· 

dnn .. Bu kont idil Barri milthit kin bcs
liyen bir adam .. Ona elimi uzatacağını 
esnada, bana atfetti~i nazar, ideta ka· 
rumı dondurdu. Bereket, hayatta her 

ıey müvazenesini bulduğu için, ben de, 
bir düşmanla beraber emin bir dost ta 
kazandım.. Doğru&u §U mösyö d'Etyol 
pek sevimli bir aıdam .• Bundan başka, 
eğer yanılmıyorsam, her } alde saraya 
mensuptur; bu da, tüphe~z, benim gi· 
bi fakir bir zabit için, biç te la~ayt ka· 
lmacak hir ıey değil.. Kont do Sen .. 
Jermen'in korkunç kebrcıetine gelince, 

her ne olursa olsun Paristen ayrılmıya-. 
cağrm !.. "Onun., ikamet ettiği Paris ! •• 
''Onun., teneffüı tttiği Paris !.. "0-, 
nunla., beraber a~ havayı teneffüs 
etmek! .. Bu da bir saadet dtğil mi?. 

Şövalye d'Ass:.-ıs Parise ik\ tavsiye 
mektubiyle gC"Jiyordu: Bunlardan biri· 
si dük dö Nivemeye. !diğeri de Mare
şal dö Mirpuaya aitti. 

Bu adamların ikisi de Versaydaydr· 
tar. 

Her iki taniyenin de gecikmemesi 
lhımdı. 

Bunun için, tövalye, gidip Bonzan· 
fan sokağında dolaımak arzu ve hatd 
ihtiyacıru yenerek, zabitlikteki istikba· 
lini yakından allkadar eden bu cörüt· 
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-519-

Ba.kr&öy • F. Arsan: 
' İyi kalpli ve başkalnrrnm iyiliğini 

i~tcr ve buna çalışır bir k.mı.kterde
siniz. Yalnız hayatta talisizlikten şika 
yetiniz olmak gerektir. İstediğinizi 

bulamamış olduğunuzu düşündüğünüz 
zamanlar vardır. Başkaları size belki 
benim yazdığım gibi tanımazlar ve bel 
ki: arzularınızı açık hareketlerle yap
mak istemediğinizi söylerler. Ev ve a
ile bağları siz.de ç.ok kuvvetlidir, etra
fznrz ve yakmlarıntz için aamimt di
lt kleriniz mevcuttur. Tam bir tahlil i
çin sol eliniıle yıızılmı§ bir yazıyı, dir-
6eğinizden bileğ:nize kadar olan me
sdeyi ve elinizin bir şekilni de yolla
ymıı:. 

-520-
:Ankara 'A. 1473: 

İmzalarınızın tetkikinden antalığıma 
~öre 19315 da 1937 ye nazaran hayatı

nız daha sinirli ve muhtelif meseleleri 
ıhalle mecbur olduğunuz bir devreyi an
latmaktadır. Biraz da UzüntUlü olabi
len bıı aziyet henüz tamam:n zail al

ı 
mamı olmakla beraber çok azalmış gö-
rlinüyor. ze .. ·l: ve arzulanm.ıı daha ba
sit ve fakat d:ıha esaslı bir hale getlr-
1menizi ta-niye ederim. Bir de itiyatlara 
.fazla bağlı görtinüyoraunuz. Bir şeye 
::~ışmanıı: güçtür, f aknt alıştıktan son· 

ra ıda ahıtığınız şeyin uzun m'3ddet 
ttsiri altında bulunuyorsunuz. Olma
eını istediğiniz §eylerde kendi menfa
atinize göre düşünüp bu iı, üzerinde 

müessir ol&ı.:ak kimııeJerin menfaatleri
ni ihmal etrneğe temayüfü11i.i.z vardır. 

,Ve bu hal hayatta güç muvaffak olma
nın 5millerlrtdendir. Bu tahlillerim hak 
iktn.daki mütaleanızı da bildirirseniz 
tekrar konu~biliriz. 

-S21-
Aksaray 'A. S. Ay: 

B OTUN tafsil!tile karakterl
nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 

sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 

ve sarih olarak hususlyetlerinlzt; tut
tu~.runuı veya dilşUndllğUnilz ~te mu-
vaffak olup olmıyacağmızı; nihayet 

beş farkla yaııınızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve-

ya aklınızdan yazacağınız dört satır: 

lık yazıyı; son aylardaki imzalarınız. 
dan ikisini gönderiniz. 

mvıtuıu ıımitıilliu1111tı•nnraa11 ..,.""' Fıtıg 
Genç, orta boylu, orta bünyede bir 

1at. Şiımanlaınağa latidadıruz vardır. 
7.eki ve çalışkansınız. fş sizi ürkütmez. 
J~e kadar zor da olsa bir i§i başarmak ve 
bitirmek sizin için bir vazife ve bir iti
yatdir. Çalıımalarmuda yapbğmrz f· 
§in teferrUatıru da ihmal etmemekte 
clduğunuz ya%UUzm tahlilinden anlatıl-

maktadır. Eıki inııa §eklinizln tetkiki 
1937 den evvel 1937 ve 1938 ~nelerine 
nazaran daha sinirli veya daha ııkın
t :h bir dev.rede bulunduğımuıu göıter· 
mektedir. 1937 denbcri daha' sakin, 
.öaha mutedil ve emellerinde daha man· 

tiki ve hesa'plı görilnmekteıiniz. Bu ta
havvillün Amillerini ıiz tesbit elebilmiJ 
i~cniz bildirir ve evvelki yuılannızdan 
parçalar gönderirseniz tahlilin derinlet

n.ekine yardım etmig olursunuz. Size 
yapılacak tavsiyeler arasında tutumlu 
olmağr ihmal etmemek de vardır. Ne 
diyorsunuz? 

-.522-
Burgaz 4444: 
Sıra beklemek mti.:burlyetin.den ton 

müracaatinize cevabım gecikti. Evvel· 

Jc; t."lhlilimin sizi tamamen tatmin etmiı 
olduğunu bildirerek hakkımda göster
diğiniz itimat ve tevccclihe teıekkür e
derim. Takibi icap eden hattı hareket 
hususunda size faydalı bazr şeyler ya-

Cevap!arı veren 

Profesör Sanerk 
Grafo:ojl ve Gr~fometrı 

mUtehaasıaı 

zabilmekliğim için evvelce sizin için yaz 
mı~ bulunduğumu sağ e sol el ile tekrar 
ettikten sonra müteaddit imzalannızla 

yollayınız. Gönderdiğiniz mektup sahi· 
bine gclfrt:e: Zeki takat maHlmatma 

nazaran dikkati ltuvvctlendirilnıeğe 
muhtaç, vaktini hoş geçirmek ister, ica
bında icap ettiği gibi söyler, vaitleri 
bol bir gençtir. Hatict tesirler olmazsa 

vt •öy1ediğim huylannın tesileri altın· 
da kalmazsa sizi daha fazla kendlıine 
inıındırabilir. Fakat böyle olmamakta 

ve kendisi de bunu tahmin etmekte ka· 
r.ır kllrnaktadır. 

-523-
Kndıköy Arıuı: 

Hfila elimde bulunan ve cevap bck
lfycn bütün müracaat mektuplarım araı 

tırdnn. Söylediğiniz tekilde defterden 
koparılmış iki sayfa yazıya rastlcımadım. 

Eğer bu yazıları görerek evvelce cevap 
verilmemi§ is: söylediğiniz mektup ba 

na gelmemi~ olat.:aktır. Büyük bir iti· 
na ile saklayıp dikkatle cevap vermek· 

t~ olduğum mektupların bende kaybol
ması imkansızdır. Bu teessüre değer 
kaybolma MdJseıine D.riUrnemek ka· 

bil değildir. Tekrar mtiracaat ettiğiniz 
takdirde 11izi bekletmeden cevap vere
cefimden emin olabilirsiniz, liıt:f en hak

nmrzda evvelce yazdığım sağ ve sol e
linizle Jcopye ederek imzalarınızı da 
atarak gönderiniz. 

-524-
Bakırköy - Peter 
Size evvelce cevap ver.diğimi bili· 

yorum, belki okumamış o1acaksmn. Ga· 
:ıcte koleksiyonunda araştınnrz, bula-

mazsanu tam 'bir tahlile imk6n vere
cek şekil:fe isten!len §el:leri tekrar yol 
layınu.. 

__________ _.... ........ ..._ _____________________ ~------~----------------... 
melcrıni yapmıı~a karar verdi. · kö edeki blr kabareyo girdi. 

- Saat ~şe doğru dönerim, diye 
dü~ündü, ondan sonra .• 

Bu dÜ§Ünce üzerine tıtını eğerlettl 
ve, bir an sonra, Versaya doğru yola 
koyuldu. 

letini yapmağa başladı: Artık bu defa9 
gidip ''Onun,, oturliuğu evin •trtfnı·: 

da dola§ınaktan, kend.tainl hi~ bir ıet. 
ınenedemezdi. , 

Saat dokuzda, yeınefi bitmı§, ve 'bir 
§işe şarap onu biraz ısıtmıştJ. Bunun 
iizerlnc dıııınya çıktı. 

Lô Norm:ın 3'Etyola gelince, doğ
ru Turnem konağına gitti ve orada iki 
eant kaldıktan sonra, Bozanfan sokElğı
na giderc1;, Janla, anlatmış olduğumuz 
korkunç görüşmeyi yaptı. 

Görüldüğü veçhile d'Etyol, Janrn 
mukavemetini kıracagındı:ın o kadar e
m~ndi ki, ertesi giinü i~in karar vcrdi
'ği merasime dost1annr davet etmekte 
biç bir mahzur gôrrnemlşti .. 

Vll 
K.iü:iltYON vo PUASSON 

~övalye d' Assas, oteline, ak,şam aa
at altıya ldoğru döndü: Yani c.şağı yu· 
kan, Janın kendisine yazdığı ateşin 
:mektubu Nöe Pı.ıtlSson'a vetdiği esna
da. •• 

$6va1ye Vcrt.:ıydaki temaslarında • 
§ağı yu~an muvaffak olmuştu. Dô Ni
vemeyi &~rtnetnt~tf.. Falfat buna mu
.kabil ınareş:ıl acs Mirpua tarafından ka
bul edilıniş ve mareşal kendisine istedi
ği §Cyi temin edeceğini, yani krr.lın 

süvari hassa taburuna girmesi için ça
lıpcağıru va=-t etti. Bu, §Övalye d' As. 
saı Açln ddden bir ıere!ti, çünkü bu ta
bur tnemleketih en astı sınıfına m'n -
'sup değerli zabitler tarafınd:ın teşkil 
edilmişti. 

Mire§alin bu vnadi genç §Övalyeyl 
80n derece a<:vindiriyordu. 

Otele dönüp ottnı ahıra yerlcıtit.:tik
ten sonra d'Assas, cdisma eic1cn mer
divehleri -dörder dörder atlxyarak ~ıktt 
ve onun neş'eli olduğunu gören giizel 
Klod.:n kk, kendisine "gö2 atmak,, için, 
hizmetten memnun olup olmadrgım 
sormayı bahane ettiyse de, onu <lur
durmağa muvaffak: c.lrcnaclı. 

favalye odasına 'girer girmez, bir 
gün evvel ojduğu gibi ihtimamla tuva· 

"' 

Gayet güzel ve ~dden zarif bir hal~ 
girldikten sonra, gövatye, tekrar aıağı
ya inerek dışarıya fırladı. ~ 

Otelin kapısında, tiımanca 1ma boy~ 
lu ve pek. te uğlam olmadıfı h•m~ 

yere yuvarlanmasından belli olan bit •~ 
dama çarptı .. Onu yerden kaldırdı •e 
nazikilne bir ıckilde ıelarniadıktaıı ıon~ 
ra yoluna <levam etti. 1 

Adam, ona bir an hayretle bakıp, faz, 
la aceleci olan kaba &İdamlara bir kaç 
lanet savurduktan aonra. kendişino 

doğru ıelen madam Kloda h;c ıeylcr 

.. öyledi. ' 

'.Bunun üzerine madam Xlod da soka
ğa atılarak §Övalyeye aeıı.lendi. 

Fakat d'Assas bir hayli uz~a~. 
Duymadı. Ve yahut duyduysa bile, 
otel sahibesinin kendisine ehemmiyet
siz şeylerden ba§ka bit ıey söyleyemi
yeceğini dü~ündU. 

Şövalye, do~ru Bonzanfan soka~ın~ 
gitmek üzere hareket etm'.ıti. Bu onun 
için bir ihti~, bir çocuk ad:usuydu. 
Planını iyice tasarlamıştı. Soka&ı ge~ip 
meçhul güzelin ikametgahına baktık

tan t0nra, ra'hat rahat oteline dönecek 
ve ak_şam yemeğini yeyip, odasına kZ)
pannrak tath hUlyalara 'ldalacaktr. 
Fa~t ~§ıklar yolu, ekseriya mektep-

1 

lilcr yoludur. 
Şövtilye, bu ıokağtn dvanha gelince,' 

mah:ubiyct, azap ve birlbirlerine zıt 
ar%Ularla karışık bir heyet~ duydu. 

Oyle ki Bo:zanfan sokaltna gire·ce
ğine esld Luvr yakınmda, Sen - Niko
laya geldiğinin farkmda bile olttıııt.!ı. 

Nihayet bonun farktna vaırara'k Pon 
- N&ro kadar yoluna devam etti, ıso
la döndU ve Sen - Deni 1:0k~ğma gel
dL Uzun müddet serseriyane dolaştık .. 
tan sonra saat ıekire dotru Mon
martre gelerek. Kaam ymıcğl için, 

Sokaklar tenha, ıssız ve karanlıktl. 
Bir k~ dakik;a sonra d'Aısas, Ar

janson konağı önUnde, sokat?tı ottn
gı:ndi durdu ve g8zlerini, g8lgcde hayal 
meyal görü.hen kUçUk Rejans kohağt -
nın balkonlarına do,tu kalıdırarak ınt

rıldı:ındı: 

- tıte burası l .. 
1 ~· 

Hiç lir 11ığın parlanıadığı bu binaya 
israrla bakıyordu. Kalbini tuıvir edile
me! bir heyecan sıkfyordu. Ağır ağır, 

parmalsları dudtıltlanna do~tu çıkti 
1
ve patmaklarmth uciyle, otaya clo~ru 
bir buse göıjderdi. 

, - Uyu, dlye ımınldandr, iaf melek 
'uykunu uyu 1 .. Uyu ki, saadet rüyala
rı, kanat1tırınx genin blkir yatağinın 
üzerinde tatlı hareketlerle sallasın .• 
1
Ah ! Senin hareketlerinden bir tanesi
nin gölgerfoi ae:tebflseydim ! Ah! Sen~ 
muhaf iza eden duvarları bir ışık bir an 
aydınlattıhilse:ydi ! 

. Fakat zulmetler inat deliyordu: S~ 
kağın ucunu hafifçe aydınlatan ıJıklar
Clan biri, birdenbire söndü. 

O zaman, §Övalyeyi müthi§ bir hüzün 
dondurdu .. Ona öyle geldi ]9, bu e~xı 
cephesi, kı:ıranlığ~n ~çinde ağlıyordu. 

Rüya 1 Hayalı .. Bu histen kurtulmak 
lçin silkindi .. Fakat bu hiesl ohu büs
bütün sardı .. Küçük konıfıft Ute.rinde 

~idden bit' fcliket dolaJI)'Ol'du. 'Ve Jru.. 
İağrnı kabartınca, uzak bir h.ıçkınk du
yar gibi loduğuna adeta } emin cdece~-
ti ... ~ 

Şö\trolyo soluyordu .. 

Bird nbire §Öyle mınldandı: 
- H yır. bu ben1m çı1gın ıihnımin 

bir hayali ldefl1 ! .. Bu "CVile a!layan, ıs
~xra p çeken birisi varl.. "0" <>lmadıft
nı lam temin edebilir? Ah! Bırnu nuıl 
anlamah? .. Bu kapıya TUrmak.. eu 
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a~tte 1. Bu bir çılgmhk olur! .• Neyi ba· 
hane edebilirim?. Hayır! Hayırı .• }ieS: 
ne bahasına oluna olsun •. Hatıl ~unç 
olsam bile bunu 6ğrcnmeliyiml.. 

D'Assas ileriye doğru atılacaktı .. 
Tam bu e.nada, ilk .kattc.lki döit 

pencere aydınlandı .• 
şavalye yerinde, çl\tilenmiı gibi kal-

dı .. 
Hemen :ayni 2amanda, -arkaStrlda, 

mmltılar duydu .. Bir hamlede döndi! 
ve Arj::ınaoh konıtğthm kapısı önnnde 
Uç -gölge.. Kendisi gibi 'lçllçük Rejnrı9 
oteline bakmaktu olan liç erkek gördU·4 

Ah! .. 'Bu adamlar orada he arıyof"' 
Iat\i?. Kimtli bunlar? Ne istiyorlar6l1• 
Şilphe~.'.J: ''Onun,, için gelın1ş\erdi f.i 
Şövalyenin beynitıt, kıs'kançlıktan ıınU

4 

tevcllit bir ktlı\ dalgası çtktr. 
Kıskançlık? Kimi kıskanıyordu? N"' 

çin~ .. Ne ha~'a? .. l3unu bilmiyordu. 
Başı ate~let içinde, §akakları darbe

len'itken, c\i kılcının üzerinde ~ıdul" 
halde, meçhul adamlartn U.Ze~ine ~o!td 
yürlldü ve hiddetle ba'!rrdr: 'f 

.._ Hey! .. l3urada ne t.ırıyorsunuı ,. 

Cev:ı.p verini Yoksa .. 
içinde, itt~fafa benzer b'ir iiade O' 

kunan bir ses MSzünU kesti: ? 
- Ya ıi.% burada ne yıapryorsunuı • 

l .4 
Dfüt b:alkondakl ı§ık, Uç meÇhU .. 

b. ıw 
daını aydınh:ıtryotdu .. 'Şövalye. ır. e 
içinde, onlatın, mantolatiıu gözleritl 

kadar çektnlt olduklannı görldü.. j(a' 

Aynl 'Ses, genç er~eği çileden ~ıö 
ran ma!rur ve azametli blr tavır'a e4 

vam etti: 
- Haydi ba'kalıtn, açı1ın. l~ t

4 

- Hangi~zin açılacağım kilrçıar 
tnı% şimdi ha1leder r. lıct' 

Ş8va.1ye, bu ~özlerle beraber, lcı 561 
nı çekmek Uzer~ bir hareket yap•ı. ti 
söylemiı olan me,hul adzı:n da, ~. 
bir hamle yaptı .• Bu hamle esnasın ı1' 
mantosu açı13! ve ııık çehresine !ia 

tı.. . ~~ 
D'Assas, yerin!e aonmuı gibı 
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SAYIN BAYANLA~,•• ı __ . Em-nlye_t sa-odığ_ı u_anıa_rı _.I 
_ n Taksitli emlak satışı 

JıluhımmtD 

Müsaade buyurursanız, bugün 
fennin lütün çıplal<hği~e meydana 
koyduğu, mahrem tuvaletinizde 
kullandığınız iptidai şekil olan 
bez ve Pamuk tamponların dakika
da milyonlarca mikrop üreten fela
ket fabrikaları o:dujunu arzetme
ği ve bu korkunç itiyat!arınızdan 
vazgeçmenizi rica edeceğim. 

iyi biliniz ki Rahimde Nez1e, Akıntı, sancı, Kaşıntı, 
Cild Tahrişah, Sinir, Asabi Buhranlar, Kısırlık hep 

o bi ımiyerek uzviyetinizde yetiştirdiğiniz zalim mik
ropların eseridir. 

Ha;bukft ayda ufak hlr para mukablll alaeatınız b,r kata 
FEM ı lJ, sizi hu "lbl hastahklardan kuruyacak ve vücudunuza 
tam bir rahat va serbestlyet verecektir. 

En ince elhF8Pfftrln'z altında btle sezllmlyen kimya harl
kaıarue nususf iki cins pamaktao mlkro,,>suz nlr şekilde ya
pılan evde, •eteı .. vaz •lede. mektepte, 8eyahatte, baloda, spor-
da. ynzhk ta, ıuşllk ta canda o gelen bir sevgi ile kuUaoaeatı· 
ruz t't.M~L Adet bez,erl ct:dlnlzln Taravet ve Letafetini ma
h1lfaza, @rAlığınızın v~ 1uvanızın saadetini emniyetle sigorta 

1 edıarek t ,r. 
en medenl1et asrında Bayanları bir çok tlzDcD metak

liallerden kurtaran, dalma dinç ve genç tutan sıhhf .. pratik, 
llfnlf, Y!J mtş11k, FEMIJ~ ve haltı her eczahane ve bDJD" tlca--------ı t l bınıe,erde hizmetinize hazırdır. 

Bu sıhhi dostunuzla daima sıhlıatinizi sağlığımızın, 
l/ıırdunuzun saadeti namına tekrar tekrar rica eder de-
''n saygılarımı sunarım. Eczacı Kazım Can 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET 

ve iştah kaynağı 
Doktorlanft büyilk kıymet •e e!tem mlyet verip befendlklerl bir formül

dlir. JUnıu:lı~ iıtnaıaıshk ve ku•vetıidllr, bilhaHa nevrasteni., ademi lktidar 
ltıide ve banak tembe1Hfr.nde11 dolan Juwınaıchk ve kabı.slttda, h. inci de
._dır. Tifo, erip, :11tUrrie ve atma aebhetlırlıide pyanı hayret tcsiı· ıöı-
terir. 

(FEMIL) llboratunn bu kuvvet Dl::mı llytn mUıterilerlne tanıtmakla 

'tıtlftehitdir, VUeuda dinçlik, cilde pembelik, ırı,;lara v• ıözlere pulaklık ve
:ell bu ~uvvet ilScını afiyetle kullanınu. Her eczanede bulunur. 

~munam:1111au-11 11aı •••ıl~---• D•f uoa,oru 
~ecati PAKŞi • 

HAZIMSIZLIK 
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SEMT! ClNSt JııymeU 
Lira 

BnyQT..cailada Cami mahaTiesinde Gür.el. Ild daireli on odalı klrgfr bir 
ler sokağında yeni 27, 27/1 No. lı evin tamamı. '8 
Fındıklıda Mollaçelebl mahallesinde lki buçuk katta iki daireli do. 
Mollabayın sokağında eski 16 yeni 28, kus odalı maabahçe ahp.b bir 
28 No. lı e"in tamamı. 
Yenibahçede Softaainan mahallesinde lki katlı lkl odalı ktrgir bir 
Dedepap. Lala sokağında eski 17 mük., evin tamamı iS 
H yeni 33 No. 11 
Fatihte Çarpmbada eski Beyceffz yeni Bir katta iki odalı klrJ'lr nln 
KlUpmusllhlddin mahallesinde •ki Or. tamamı. ID) 
ta, yeni Tele! sokağında eski 912, yeni 
11 No. h 

1 

Tophanede Sakabafr mahallesinde Def- 559,8 ztramda bir arsanm tJLmamı 1l!io 
te.rdar caddesinde eekl 19 yeni 83 No. Jı 

ı Tophanede Sakab~ı mahallesinde Def. MO ziramd& bir ananın tamımı, 'nlO 
terdar caddesinde eski 17 yeni 81 No. lı 

Arttırma 28-3-938 tarihine düşen pa ~i gUnn na.t 15 te yapılacak • 
gayrimenkuller en çok bedel verenlerin listUnde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yilzde onu nJsbetbıct. pey 
akçesi yatırmuı thmıdır. 

3-Arttırma bedelinin dartte biri peşin ve geri kalam eeldz eenede 8lkfs 
mQsavl taksitte &denir. Tabftler ytlzde bet fafııe tabidir. 

• - Takaltler &denfnclye kadar gayrimenkul andıp 'btrtncl derecede lpo.. 
tekli kalır. (1115) 

lstanbul telefon 
müdürlüğünden : 

Ciıısl Miktarı Muhammen. Muvakkat 
bedeli t«rıip•& 

Telefon kordonu S-lil l ırı metro · 1500 Aded) 
Telef on kordonu 2-li 1 metro 2500 " ), 
Santral kordonu 3-lu 2 1/ 2 metro kırmızı 250 ,, ) 
Santrol kordonu 3.Iil 2 1/2 metro beyaz 250 n ) 

Santral kordonu 3-lü 2 112 metro _l.e§il 250 " ) MM Ur& 409.80 
Sa.ntral teli 3-tn ,........ ~ • 10 Klm,) 

Santral teli 2.ll llS " ). 
Dahili t.iAt teli "° " ) 
Çift büldllmU. tapalı bronz tel • .J "r.5 Kim.)· 
1112 mim llk brona tel için bakır znrana nooo Aded) \ 

2 m/m llk bronz tel l~n bakır zıvana 2000 " ) -sm;LtN 
....... 

2 112 mim Uk brona tel için bakır zıvana aooo " ) 
&84.88 

llllfredatı yukarda yasılı malzeme kapalı sarf wnılJyle eksiltmeye konul· 
lllUftur. hıalem U-938 tarihlne mU..di f puarteal g1lnll sırulle saat 15 ve 18 
da mU.dtlrlUğUmt.lz merkez binasında top !anacak alım satım komlsyonu huunm.. 
da ayn ayn yapılacaktır. Şartnameleri her ,un levuım dairemizde ıörWebllir. 
tat.ekliler, muvakkat temlnatlarfle berab'er 2480 No. Ju kamm mucibince lbruma 
mecbur bulunduktan evrak ve vesalkle mllteahhltllt VMlkuı n teklif mektu
bunu muhtevi kapalı mrflanm o gUn birincisi için saat H ve ikinc181 lçln a&t 
15 şe kadar komisyona tevdi etmelidirler. (867) 

Afyon VUayeti nden: 
1 - Alyon merkezinde yeniden yaı tmlacak "Yüz on bir bin bet yQs e!Jl 

yedi" lira 21 kuruı bedeli kqlfli Dumlupınar ilk okulu in3aatmdan 937 malS 
yılı içersinde .. Yirmi tıç bin iki" liralık lnp.at yaptırıla.eak ve bu mlttar para 
ile yaptmlacak lııpat kmnı 937 maU 1ene.I l~nde ftınal edilmtı olarak n 
ln3u.t bedeli olan •'Yirmi Uç bin iki" lira 937 mali bütçesinden verilecektir. 

Yine bu okul infaatı için 938 1ene8i bUtçesine konmuı olan .. on Uç bin da. 
kuz yüz doksan sekiz,, liralık inp.at tahıisatınm kabutn ıruretJle 938 mali 16-

nesi içinde bu kadar para ile i~a.at kıamı ikmal edilerek bedeli olan "On ile 
bin dokuz yüz doksan sekiz,, liranm 938 malt yılında tedlyeei suretfJe btlf., 
nameden .. Otuz yedi bin,, liralık lııpat kapalı zarf usullle eksiltmeye konul 11 

mu§tur. 
2 - Kat1 ihalesi 23 Mart 938 tarihine rulıyan Ça.rea.mba gQntl uat • 

beşte villyet daimi encümeninde yapılacaktır. 
8 - Muvakkat teminat "İki bin yedi yüz yetmlı bet., liradır. 
oi - T.lliplerin Nafia Veklletlnden 937 1enesi için almm11 en u "'yetmll 

bin" lfralık ref:mt ve musaddak \~ikayı göetermeleri usul ve kanun! tarif v• 
hile teklif mektuplarının 23 Mart 938 Çarşamba gUnU saat on dörde kadlll' 
Daimt Encilmerı Rlyuetlne göndermeleri ve vermeleri flAn olunur. (11U) 

lstanbul telefon 
müdür:üğünden : 

Mikdan Muhammen Muvakbt 
Cinsi . bedeli teminat 

10.luk kurıunlu kara kabtoeu 0,63 m/ m 2500 Metro) 
15-lik kUl'DunlU kara kab~08U 0,e3 m/ m 2500 Metro) •632 lira _ ~7.40, 

~k kUl'DunlU tara bblosu 0.83 mim 2500 lıfetro). ' 

Telef on ahi• kapağı 
Santral için sigorta. 
Santral fıti (No. 9) 
Santral fi§i (No. 9) 
Kondansatör 1 MF. 

Siyah ka.tranb terlt 
Siyah mUcerrit terit 

1500 Aded) 
1000 " ) 
1 200 " ) 1S83 Ura 

150 ,, ) 

ı 

500 ,, ), 

1MO Aded 

2000 " ) 

Fond boru 78 m/m '.f:t500 Yetro}· 
Fond boru dineğl 78 mim BO Aded ) 3531 lir& •.ss 
Fond boru redOJmyonu M ,, ) 

Mtifredatı yukarda yazılı malreme a~ık eksiltmeye korıulmu,tur. İhalesi .f • .fr-
938 Pazarteal ,UnU ııruile ~aat 10, 10,30, H ve H,30 da mtıdtlrlUiGmU. 
merkez binuında toplanacak alım atım tomiayonu buaunmda ayn ayn yapıla
ealrtıt'. 

~arlnıme" mhnuneleri her giln le'ftmn criremfme g&itlebltlr. İsteklllerin 
mezkOr 2i1n 'V9 11&&tlerde ilk t«nin•tlari le mllracaatlan. (868}, 
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-Kadınlık Sahifesinde Son Moda Şapkalar' 
Spor sütununda Avrupa güreş şampiyonasında ne derece alacağız, 

KUmUrden benzin nasıl çıkar, 
Mimar Sinan hakkında kıymetli malftmat, 

Şimal Kutbunda 8ovyet Alimlerinin geçirdiği heyecanlı safhalar 

Si NEMA sahifesinde Holivudun en güzel erkek yıldızı 

ERKEK iDEALi NE OLMALIDIR 
Çok kıymetli bir yazı 

BiR SiNEMA ŞiRKETiNE CEVAP, 
Bay Hüseyin CahldDn SltlımerDerın tarihi, 

HulAsa : Bu yazıları birinci ve ikinci nushalarda J(Urmedlğlnlz gftzelllklerl gUrmek tstersenlz 

MODERN TCRKDVE Mecmuasının 
Bugün çıkan üçüncü sayısıınu okuyunuz 

G R ı P - N EZ LE ve üşütmekten husule 
gelen hastahklarda hatırınıza gelecek 

iLK iSIM 

BAŞ - DiŞ - ROMA1iZMA 

Ve bütün ağrıları derhal geçirir 
Eczanelerden ı - 2 ilk ambalajlarını ısrarla arayınız. 

Talclltlerlnden sakınınız. 

-~ADEM i i K Ti DAR~-• 
ve B E L G E v ş E K L 1 G n N E K A R ş 1 

ORMOBin 
·- T•bletlerı Ker f czaned• ereyınız. • •cııat• kutusu t255 Harmabln ı -· 

A ~~~~~~~~~~~~~~~~l~Birin~ mml Opem~r 

E R V i N ~ ~!:.~!!r.~~.!~m~!..~ .. " 
cerrahisi mütebasınıı 

V Y 'V u s u z L u K Parts Tıb FakOltesl S. asistanı, erkek, n kadın ameliyatları. dimai estetik 

asabi öksürükler asabi zayıflık 
baş ve yarım ba• aQrısı 

sa, dönmesi bay;ın.ık, çarpıntı ve sinirden llerı 
gelen bUtUn rahatsız ıkla~ı iyi eder . 

Saç bakınır, güı.eliiğin en birinci şartıdrr 

M 
Kepekleri ve M.Ç dökülme.mi tedavi ed en teıtiri müoerrep bir ilt~. 

"ytlı, meme, karın buro~uklutu " 
ırençllk ameliyatı"'. (Naulye n dutum 

millehıssııı.) 

ı )funyene sabahlan M 1 c c 1n8 
1 

8 den 10 • kadar 
Öılleden sonra Ocretlldlr. Tel 4'080 
Beyotlu, Pumıkkıpı, Rumeli han . 

llr. V. HALACVAN 
Nanıi Tıp Fakülteıi Loreal•nndan 

DAHiLi, MiDE ve BARSAK 
HASTALIKLARI HEKiMi 

MU AVENE 
u-ı9'akadar;aabahl&nrandew ,-:;- Dr. Suphl Şenses -
u...re Taklim (Fal Talimhane) idrar JOll•rı h•9t•lalderı mUtehaeeısı 
AhdQlllak Htmit caddesi Dirlik ğlu Yıldız sineması ka ..... 111 Leklergo Apt. Muayene 
apartmanı No. 18, 2 inci kat. • v· NtJ. 

ı--------•ı en sonra Cumartesi fakirlere parasız Tet 4SıPvs 


