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ispanya ve Çekoslovakya meseleleri münasehel(qle 
kabine azası arasında ilıfilô.f f ı 
Başvekil 
Çember

layn 
istifa 

edecek 
Veni kabineyi 
Çörçll'ln teşklll 

muhtemel 

RlfllR"rnınn_..._ ..... ....._._.--..ıu 
Bugünkü 

Sayfadır Belçikadaki :Almanlar da . _,.,. . 
· Vin.,fon Çörç(l .........., _______ _ 

. Hıtoeırın usuııvıe 

~oloiıya, Litvanyayı 
hidise çıkardllar··. · 

ilhak· mı edecek? 
litvanya hududuna bir Polonya 

Yapılan .nümayişlerd~ · 
"Yaşasın .. :Jfltl~r !·.~; -: 

· fırkası tahşid edildi . . 

t 
\ 

------------------· Avusturyanın 
ilhakı dolayıslle 

Musolini-
nin nutku 

Eğeır bir 
ıncaı<dlnse 

mlUlkaıcdlderseaa 
" Bunun size rağmen 
veyahut aleyhinize vu· 
kua gelmesinden ise 
sizin lehinize vukua 
gelmesi müraccabtır ! ,, 

Roma, 16 (A.A.) - Musollini 
bugün öğleden sonra mecliste bir 
nutuk söylemiş ve bütün İtalyan 

radyoları ile neşredilen bu nutukta, 
A vrupanın polit.:.k haritasını de
ğiştiren son Avusturya hadisele-

1"1tt>cınyanın, Almanya w Lehi8tan1.a ol.cın hudutlannı ve muhtemel taarruz l>"''nrnı 4 Ondiılr 
rinden bahsetmiştir: 1 

lfiloı:JmetZcrini gösterir harita son Mdiseler etrafındaki mütalealarımtz l •-------
<l<srt1üncil1 telgraf haberlerimiz 8 inci sayfadJ:ldır. 

Fransanın milli müdafaası 
. tehlikeye girdi 

ltransa HQkQmetı, lngııtereye bir nota 
'l•r.erek ispanyada mQtareke yapıl· 

•• - için önayak olmasını istedi. 99;l!'.-Xl2tnclde a 

1 

di_ye .-_bağıl-IJd-1 .·-.· :·. 
Be,çika Kralının . pek ~ yakindiı. . -: 

hadisenin .~ çıktıği . Öpen, e. r,; 
.' . . . g~tmesz muliterTıel . 

Brüksel 17. (A.A.)' - Büyük Harp
ten evvel Almanyaya ait bulunan Öpen 
de yeni.den bir takım hadiseler olmuş
tur. 

200 delikanlı ~ddelerde nümayişler 

yapmıılar ve "Yaıasm Hitferl,. C!fye 
bağırmıılardrr. 

Mahalli zabıta, huduttaki askeri mUI .. 
rC'.ıelerle takviye edilmiJlir~ . 

W: Devamı 12. lnclc!e 

Bitler Vi_yaoo,J<J geldiği gün (arknda. glSrü:Zen Alman ~ 'BeS rJM6'T'a? 
y~ 
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Hasen Rastm U• lr 17 ._ • .....,.__ ....... - ...... 

iDARE EVi, lstanbul Ankar• uddesl n.., Hntıralnrını ıınlntnn • .. 'LFRfl{A _. ~ ~ -
.._ ............. 1ı111tı . T•lcr•le4 .... . .. , .. b•IUUa : 11'\\cmedD . CE\'l\ISSOımnı ~(): 59 17MART-1938PERŞEMBB 

~da1z,'9 ltl•rl telefonu; : !~ ~ ~ ı ı Almanyanın, Avusturyayı yutma- ll F.nlrllirr.n~ Servl!'ıın l'n rnrşhuı ı•:ı o:mf:ınnıfon ' H:cri 1357 _Muharrem U 

UAn " .. : 20335 ii sıh~~is~sibü.tündünyaga7.etelerin-~ Stzl ~lh Unce Cayms Nohodl ile karş.•IBŞll· Y••6:'i~""" ....... 18.18'41 
ABONE ŞARTL.ARI iı d~turlUtefsırleresebcboJdu.Ta.cJ •• "(•ft~lml tJfrftO bile hahrtm8 uelirmem.şllm. ~u" '!ahan ötı. hrtıııh .u .. ,. taı..,..... 
.,. ..... ıc •• r:'!"'~.. ,_:;-;•'... :1 \'Jbkar ~·eya tenkidMr, Almanyayı ~ "" • • 4,56 12,24 15,43 18,18 19,42 4,38 :::::: H:: ··:::: il mUdafaaedenvey:ıonunhaksız'.ığı.H Ne mU9'emmel "' ar~t değaştirmlşslnlz ·-~Uaumıu Telefon••• 

:,1 nı tebarüz ettiren bir '"Ok ,,.~1lar lg Pli · · b'l' d D - kadar oluyor,· hükumeti fevkalade me"-· hıanıt:ıı ıcın . ıım . ... 1"""' ıct•• 44eM. .. ,,_., .. -1- mutu gayet ıyı ı ıyor um. ogru :ı ıcı•ıı eooıo. «'wkııdar l(laı ııos:zıı 
S c;ıktı. Bu ar:ıda bizim "Cumhuriyet., ca liman mah=tlleıine giderek gokaklar- gul eden ve az kaldı kabinenin istifası· ""•111111,· ftaturıı .. ,., "'"'"· Traı..va. "n,..~· ":: 

---------------- • ııah&aıı:oı. KıuNlllll. r....-07, Kartal, 11111..-• ~ 
: ga7.ete.sinde de birkaç makale fnti - : da dolaoıma!!a baıladım. Rastladıg" ım na sebep olac:.k olan lir had~ı:enin tah- - 11• Barraa. Kınııı. 1t1111 Tetecoa aıWı&ııen _.,. 

V 5 • ~ :ı - n• ""•'" d•nt•lı klt•dtr, 

ı~ ı fi_ n ~a =. şsr etti. Fakat nedcm!e bunların iki bahriyeliye sorarak öğren1ikten son \tikiyle meşguldü.n. Meçhul bir adam lhn•• ııraı),,.ı, 221 11 
~ .. -r••, > .,,.... " " 16 ıo ~ 

.. _________ ; muhnrrirlerf aralannda anlaşama - P. ra onların tavsiye ettkleri berbat bir hariciye nazırının, nezarecteki odasına ,o:; ... ,. ""••• ı.uıuıı 2ıııt&. oaıata ,...ıa 

«) ~ k m ••• el • ilin iı mışlar. HattA gar.etenin başmuhar- fı gemici oteline g.:ttim. Otelin s:ı'.1ibi olan kaı:iar girmeğe muvaffak olara1' fevka- rr~~~1=~~ ;:::. Mllddt~IDı :ımo. .,ııtc 
~i ririyle yazı i11leri mUdlirü arasında H. ihtiyar bir ~dınla pazarlık ettim. Ka· iade mühim bir k..ıç dosyayı salmı§tı.. r.~ktr1tı Eırtı~ıı· 

ha t. k 1 1 a t..J ı I ......... ın: 441101 ......... 14311. 
t\ n O -:J 1 bile iht!IM var. DUnkU yazılarına • dın beni odaya götürmek üzere idi ki Bunlar arasında bizzat kralın yı:ıızdığı ""ıa' ••a ..... ıı • i ı· lk~ottıaı 44763 .._ .... , ... tOll33 ntı.ftı 9D2tl t 8 n J m az o ı ur uz ? nazaran bun 'arı lconuşturalım: i yanımıza gelen bir sivil polis bana ev- bir kaç mektup ta bulunuyordu. Mek- .. ;;::.::;;~ m• c .. ttdM • Kadıtııı,ı eoTTJ. 

Yaz .:an· N . tt 1 N· i ll Ab:tlin Davcr-"Atm.,turyanın rı rakımı sordu. Cevap verdim: tuplarda Fransa ile Alrr.anya arraın- '"'""""'' .,.~711 """'""•' M'tt•ıı "-'""'"' 4•"'•" 
~ • ıza ıll e 1 J az l :f l •• . d İ il T akaı otomoblU l•temek ·~ ,,. 

Ç 
E.r\:OSLOVAKYA Fransız dip- H A ""':nya tarafından ilhakı karşunn. f: - Evrakım bavulumd~. Burada aç· da bir harp çıktığı takdır e k"ng ter°: ,:=~."'~~~. •10M ...,.. _, :ıe. an. .. 

. . . ,. ' 1 1.:ı aglıyan~ar oor.,, ji mama imkan yok. Odama kadar benim nin nasıl bir hattı hareket ta ıp etme·r. oenıa vouan 
loması&ının Avusturya • Ma- :! y Nad' "' ı...:ı d -·ı · b h d'l k d" . . :! 1mus ı - •• ayet tacr, egı :: te beraber gelmek ı:ahmetinde bulunur taz.mgeldığinden a se ı me tey ı. rrırt-• 

carıs..an ımparatorlugundan zorla ve •• ., "H z· ·zı· b l"T l . :: k d ı.•lh Ü •• k .. ı .. ıanhat a.,.nı•ttıtı ıı-uo llaratııı:o: 4'Z382. 1.,t . b'" 
1 

k 
1 

• • . :: mı a =~ 11~ mı ı en ! : er:ne 3a. :: musunuz;? Bu me tuplar an uı assa çu ço mu- aı11~anvanı Pazar. 8ah. Pe•••m~. cu~ -'" 
gayrıta u 0 ara Ç! rnraıgı bır çocuk,, i' h~p Avı~tııryalılann bu gün kalple- H _ Peki. Fakat çtbuk olalım. Kayb- hi:ndi ve Almanya imparatorunun eline ··~'.!:'.11~~,T;:::•: ~~~:""~~~.,:·~::: ıo cı• -r: 
mu~ur! 1 r:nden l:anlar (lif/iğini söy?emC1Jt H cd.:ıee~k vaktim yo~ geçerse Alrr.anya fü aranıızda bir hrırp ;:~.~ .. :·11.~:·.~~~~ .. :·.:::u .. !:":~!"h~~~~:""!:;, r:r4d 
Bıue b:ı~:· Bu, .aa~ece '.3°0 .Po~ta i: 1v.ıcPf 1>1le W>1:tıır.,, i~ thtiyrır kadın bizi odaya götürUp dı- çıkması ihtimali bile 

/ 
mevzuu bahsola· Akdeniz postası: Yann saat 17 ' 

B_:ışmuharrır~. Muh~d~ın .Bırgen. ın ıd- A 1Jiri•ı nııver - Ô!ı1e ama" A vwt- ~ şan çık nca polise sol'dum: bilirdi. Diğer dosyaların muhteviyatı hareket edecek olan vapur: Gelibolu: 
dıasıdır. Ve oyle bır ıddıadır kı, ta.rf. İ turmının Almanya ile bir1c~.n bu :: _ Hangi evrıkı:nı görmek istenl· da bunlar kad:ır olnıau bile gene mü- Çanakkale, Edremit, Ayvahlc ve Dil<ili 
hin haki'mtlerıni, bılhassa son y~tmi~ 1;: mifüyct n.c;rrnr1n en tahii hfr hare- U niz? Hak11-ı:lerini mi, yo~aa sahte ev- him evraktı. ye uğrayarak lzmire gidecektir. 
yılın hakıkatlerinl lilki.r etmeden mu.

1
:1 ı;ettir ... Tarihi bir zanıreftir. ff rakımı mı? Bize kat'l emir verildi: Karadenis postuı: Yamı sefer yr 

nevver bir adam tarafından ortaya a. Yunna Nadi - Ama 11aptın ha! lı Ad?m afalladı! _Bu d0tıyalan her ne bahnsma o- pılmayacaktır. 
tıl imkA t MOnalcaaa 
masına ·cıc tuavvur edilemez. 1 "Avı•.'tfrınt!l A1mant1tv.1.cın mmlmt~ :.. _Sahte evrak mı? Benimle alMt mı tursa olsun sür'atle bulmak lazımdır. t -Jıçf ı -.; • nhisarlar idaresinin Papı;ı• 
Acaba durup dururken, Muhiddin ! 'ıir Al1ran 7-.-ı-ıtz,.~ı r1elii1di ki, onun H ediyorsun? Derhal tahkik:.ı!a baıladık ve §U ka- müsk:rat fabrika&ı için 6000 ton kripl• 

Birgen, su!hçil bir devletin bütün me· : ,..,17fln Almrımıavıı 1catılmM?nı tart :: Ente'icens Servis kartımı uzatınca na1tl edind.'.k: maden kömürU pazarlıkla satın alına-' 
deni vasıflarına, iyi ve dürüst bir mil. f hl bir zaruret saymak mmUkfln ol. J! sivil polis meseleyi anladı ve: Hırıızlık nezaret binasını gayet iyi raktır. Pazarlık yannki cuma gUnü sr 
Jetin siyasal haysiyet ve şerefine nl· 1 S?ln . ., r. - Vay canına! de&. Sizi g8rUnce bilen, binaenaleyh memurlardan biri ta- aıt 14 de idaren:n Kabataıtaki ıevUJSSS 
çin hUcuma lilzum gördü ve bu in. Mı•harrem FIJ'tzi - Rmı aiıe f.,tn H Ceyms Nobodi ile ~rtılaıacağ mı biran rafın:ian yapılmıştır. ve mübayaat ıubesinde olacaatır. 
ırafsız tekmenin savruluoundaki sır ııe. J. ümuı7fnl tJatnvere•rim: "Auul!tıtnxı· d bile h"'f':ınma getirmemiştim. Ne mil- Bu k:oaatle bütUn memurhn, yaşa- MU••••• 
dir? !1

1 
mn AltrVlnwı (lp fH1en hfrk."'""r,.,f,,lfr. ! kemmel kıvafet deği•tirmiı1.siniz;. Con yış, eğlen:e düşkünlültJeri, münasebet· ",., .... , ... •- ....... '" '" .... _,,,,. ~ ... cı;: 

: :ı Kft,k, ""''~"' Md• " •r••fta•· Ttrsm " 11a ...... . 
Maalesef bunu izaha lmkln bulamı. :i ba,,1,rrı !ebcb e.,1:ıi Ra..~ıe1:il T>r. • Şeri~an r?ibi bir ihtiyar tilkiyi aldat- te bulunduklan kimseler bakımından u ı. 111hht ...... , ~ 

yoruz. Bu bir psikolojik muamma kf 
blr tUrlü anlıyamadık ve sayın mcs'ek. 
daşımızı bu nevi "enpillsif" çıkıolar
dan vazgeçirtemedik gitti. 

•• 1 tBo ~·ıztlet 1111 ırGa •al ID 4aa 11 )'8 Udal • 

I
·• •'S"~fliin gen-: i"ii intih,,., hak1eond11n ma'-tta ö~Unebıi1irsiniz. tetkik ettik. Bu tetkikler sonunda §Üp- ur , "*·!f9 

h ~ '· ~ t.- -ı -~ h t k" "b" 1 d rnr1ı "' l•lft"' ~" ..,.._ rau11PP!f!en rl ıJ mo n•m çı me.,; 1•e nıınu ~"mıe Con Şeridanı, 0 zamanı kadar şah- helerimiı, nazırın .usus cıtı ı or n., ı:ıın -~· ıo don uı ,. ııadaı " <.."tim• JUAU 

• '1en,."1·1e 7~»k7P--!mf, olan mmt ~()~· sen p.lirll"Ü~ olmama kil" berab~r tanı· Edvar Ber.~c!al üzerinde toplandL 4';..:,~~~ :i.:'aı •cı.!~" lh ... , sa ••a 11 ,.. ••-' 

: ,,~ı: .... tı:ntn bf7ffin ""·~11" "e m1'1ur • yordum. Bu n1am Skotland Yard cinat Bu zat, iki ay süren tahl:ikat ve ·::~r"'ıetcet ., 11,11 denır -•f•f'••r;_ 
Muhiddin Blrgendt: hakikatleri dat

ına ihmal eden, hatt! haklkatlerf gö
rUş ufkundan tayyeden, ailip aUpUreo 
bir, harikuladelik, bir fevkalbeşerllk 

va~ Öyle ki, aayın meslekdaşımıı bl
r.e P.ramızda değil. baıka bir Alemde. 
bambaşka bir &lemde. sanki Merfh'de 
yaşıyormuş gibi bir v~hlın ~yor. 1Su 
gayl"isarih teşhfslmlz:de yanrlmadıfı· ! 
mıza emin bulunduğumuzu kaydede. j 
rek eııasa dönelim: 

un~,11tJ f~ 1J:rlii'fi fP.~., tt1ere.k rJ
11 şubesin!n en mahir detektiflerinden bi· tal;ipJer sonunda, fogiJterenin en roil """'"nnı .-apartan: Cana"m ıt11nım l!I ile ı;ct\11 
l 

cor. ııaıı ırurtrr1 ti de Pire. !kral lslıtııdrrl:re,. ~ 
Tdr-e'" ''°pmtık iatf'.diği reyiam O • ri Mi. En karanlık cinayet hadiselerini ailelerin:ien birine mensup olmasına rıaı1n •nl'D•l:m ı cuma ~nım ... ı 10 .u 
m1•.ttur.,, 

Ymt"3 NmH - Anv.nı. f!e kn.rı.rı1· 
Un.tle Pm! Ytım n~t'·""'"" Hle "tı"'m,,7· 

• f3'~rff. ,,,.,,..,,,,ıtMttflt 7vı1k ~ffitt! A 1-
mttn•M 11e P,.fr1~""14'k 7 Mntf, "-'' 

Biz. niçin Muhiddin Birgen gfbf dU. • 
§IlnmUyoruz? Niçin Çekos'ovakyan1n ~1 
ya.,ma bir devlet olduğu kanaatinde :: 

.·ı=·i· de~iliz? 

Ç"inkil. t&rihin ne tarafına baksak i:J 
bir Çek milleti görUyoruz. 

il Bir Çek milleti ki, siyasal hayatı. 

11 nın muhtelif devrelerini, belki bet· : 
baht yaşamış, be'kl ma!-thur ve esir l 
bir halde ge:;! rd'~i yı11ann biribirine =ı 
halka!anı~mdan doğan zincir, hilr ve •i 
mUstakll ya'!ad•ğı yılların uhğı yn- I! 
nında göze Mll korkunç bir engerek 

fibi gözilküyor. Belki dUnyanm en gO
zel köşelerinden biri olan Prag'da ne
te ve kahkaha Ull yadı~nıyor. Fa. 
kat ne olursa olsun bu Cek mll'ctlnf 

. 

1'fJt"!,."7:ti,. "'' ",......."~ f.•'''''W"''"' 
A'ıt""••rm-ınuı .,.,,,..,.,, • ~ '"'~t1•r 

•tM't ~ '~l'.""lf"" '""'"~ '•f~ltıen 
1~. 7"!1mfff W'1:M11prf,,~ bnlf11 7rn1-". 
ttt f1'ir.m "~tm1t'1f' ,,,,7c '"''""r' .. (!fi. 
.n"1 n-ne bl'tt "errot!nı: ~nrf1m1m tn. 
man. p;r.,.r 111rıı:.u; .,,,. .... ,,1.:1 t:'ı·~:,. .. 

71et"Y.'':ı:Y7'1.f! n1~,.,.,dı ,il tıt•.<tltırı,,.,7•7!f , 

nn trf1::::1'1tı - 1·.,eni Wikldl 1.ehinde i 
r~ı t>m-ece7:tf •• , 

~fı•I "rrr.m 11'e11zf 1•e .A "''11n 1'rı11er •: 
fh:r arj·z"~n > - Ama Hitler de re- ft 
1nr"'I •m">t•rr.,•ak. U 

Yı·n,,3 NriH. - r;::1erim .c:':'!c! P.vct :~ 
"om• 11fmtf.i p:"'cr de ''lf.'"tım'Y'.1c ~ıe U 
y·ı~-'e tri1z m:M.1-rı re1.1 11r.r:'Terck.,. ıi 

17 C1fet - (]ördünüz mü 1 Demel: f. 
h,rt71ı: i,,fi'f(>T! 

Y•:.nus Nadi - f3fümr ne de-"'"' 
"nr'l.IJ ,·erme,,fnl.er, gl5rürl«' !filnle • 
rf nf .•,,.•m.,. 

.A h'rfüı n,,,,,,.,. - 1",.,T:vtt ••• 
b'ze en az on d;;rt asır takdim 'dlvor : Ymuı,, N""i - 1".rı':atı mcı1:ntı 
ve bu milleti dünya en kara gUnUnde İi un7•. Ren mi t'ıf bi1;rim. tıo1·<tft ~en J: 
de. en parlak tallll gUnlerinde o1du!1ıJ ıP mi' Ra.!tı•.(t1:.a1e 1m::rnf'1:1.rı. ·:Na7•rvr 

1
:i 

gibi daima iyi, daima merd, dllfma dil. ıQ m•1mıtı •• ,,....~,,,,, ~mı hır mt S<'nt • ~ 
rüst ve dnima medeniyetin <;ocuğu ola. ii tff>r.<:un' Bir d,,1vı M111e ;~7er ha7r H 
nk tanımı§ ve kabul etmis bulunu- H kmda bana sormadan y<m Y'Jzma. ~ 
yor. !! uı". :i 

Avusturya - Macaristan f mparator· 
Juğunun inhildline takaddüm eden ya
nın asra şöyle bir b:ıkmak. bu lmpa. 

ratorluğun lnhil~li gUnll haritada nt. 
cin bir Çekmdovakya beUrdlğinJ anla· 
ma~a klfldir. 

Çek latiklftll ula Çek milletfne ve
Jilml, bir aada!ta def.ildir. Müstakil 
Çekoslovakya Mllll Çek kahramanh
fınm, hapishanelerde, sUrgUu vttrle
rlnde. sehpalarda. eokak harplerinde. 
lhtill1lerde ve cephelerde canını feda 
etmiş sayısız lstiktaı fedallerlnln eae. 
Jidir. 

Böyle bir gtı:r.el haldkıltln tnvmf"tt. 
nt. biz bn~nlln TUrktert kadar iyi 
anhyaral< kim vardır? Bunu tarih u. 
nutsa blzim tıatrrlatmamız l!zımdır. 

Tıpkı Lehi!tan'ı. muhteris bir siyasa 
dilnyası tarafından par<'alanışmdan 

ıonra tarihe unuttunnıvan. her 1'iln 
Btvasa dUnva•mm ıruratTTtı ln!lııın1T~ 
o d .. vrinıie!d bu Rcı ~a'"l1tıtf fte bom
~t'd-man ~d· ~:ıe unutturmıyan biz 
o1d"'!ttmtn ,.fbf. 

Mıthfdd•n B'~ bu haki~r.t'f'rd~ 
pm olmıyan. mtnettertn mtm lstik

t 

r.:-.. -::r.rn::ı: •••• : .......... : ::: .. :..: ••• -r.:n:::::: 

ıat mücadelelerindeki kudsiyete teea

vüz tdilmesini l!temiyen, milli istiklll 

uğrunda bir mi1!etfn döktUı!ffi kanlara 
ve gösterdiği kahramanhklara saygı 

~fürteren. merd aecfveBlnl muhafazadıt 
aevamh bir husaslyetl olan medenf 

ve insan bir mlt!etin, Ttırk ml11etlnln 
ef'tAn umumiyestne hitab ettl~nl u

nutmamaltdrr. Siyasal tal!in hazırla. 
dı~mı sarır!1~ cilveler ve sürprizler ne 
olursa olBun! 

Nizamettln NAZiF 

'Bflll't'tth•U v ...... ,.., .... Tr1Yf""l11,.e. 

ayd•nlatarak birçok mU~rimleri yaka- rağmen tevkif edildi. Mahirane btic· .o vruP• n .. ttı · 
!Qrlt•rl htao)ntt MDdll•llteı Teı.roıı 23019 .... 

lama~a muvaffak otmu~tu. Son muvaf- vaplnr e:mas•nda cUnnü İ§led:ğfoi ağ· ıı..ml'ln• .... .,_. her ıı:41,. 11ır11.eı~•n ıaat 22 M ~--
h tta• .,., ı.vrupadaıı pletıı _., T.1& ta S1rlırd11 

fa'tlyetlerini hatırbtarak kendisini teb· zmdan kaçırdı ise de dosy•ıların nere· ,,..1ıı•t ..ıır 
"'''"""•ITnMI ı«!.30 ... ttaıııar. 10.22 <l• ••il?· all-

rik ettim ve Plimut da ondoo yardım de olduğunu kat'iyyen söyl:mo~i. An- E<tt""' _, • ., ,.., sG• uaı 1.ıao d• barueı 
19,!U ... hllT 

beklen=~tı:ni söyledim. cak bunların memleket dışına çıkarıl· •N4orıLu tiA;rTh 

d b'ld• kl iktif Hrr cı'lıt · llP<rl<P't Mf11 ~ıftt· wı rtfJlf 
- M?"\lınemnuni•·e. dive cevap ver- mamıJ ot uğunu ı ırme • e ı a et• ıuı .a "• ıı.:nn,.a • da Anııara.ll\ ı:ı cıe Dl11' • ..-

.. mıın-ıırı '"-,., '4• ıı:.ıaı..ııır. 11.10 da An•ar• 
~i. Burada ·~1,., eksik değil. ti.. • .,,..~ı. ııı.."' .... ~ .. ar 

t • ı • { }l!k d d 9ft t,.,.I• i!tn eaal 9 .. lıarell~ e<lnt Anllal'Dltl> .. 
Sonra se!inl yavaşlatarak llSve etti: Dev etin emn yetın a a t ar e en ıeııu PD•ı1••· ca,..ıatıa •• "ma 1Gnım il• 

d ~ '-• Jd ğu d YQınJI~ kaıtar fft., ,....,.. ... ,...,,, 

- Esaten ~imdi sizi de al~ka~ar ve!ikalan çıt ıl!>ı sı:ı;.ııt o u n an, Toıuantuar 
e:!ece~i-ıi s"Y'l"'ıtrm bir hıin peıindeyim. m?.'ık~me gizli celı-sde kenc',"sir.i on se· • Türk dağt.:ıbk klüb:inlln senetl~ 

- Yat N,.dir o mese1e? ne ağır hapse mahkum etti. Edvar Be- kongresi yann saat 16 da klübün 'fa1'-
Con Şeridan derhal cevap vermedi. ridal bu hilkümde:ı sonra cezasını ~ek· simde binasında yapılacaktır. f 

Susmamı r.şaret ederek kapıyı dinleıdi. me!i için Prenstavn hzpishanesine g8n· .sır~ .. " ır ır r • 1:- ur c" ne c rc"&J 

Sonra vavn ıe'!le: derildi. Altı ay öncrye k·ı-far orada idi. • Pariste, Fransız; faşistleri büyU1' 
- Bizi d;ntediklerlni rannettim. de- - Şimdi nerede?. Lir karışıklık çıkardılar. . 1"' 

~i . Mea'T'Afih bun.ıan emin değilim. Her Con Şeridan, parm::~iyle tavanı fşa- • Almanya takas iş'ncle venn;t 
0 

b?lde te:ı1hir ~·-atıv•s, ret ederek cevap nrdl: ''ıığu kararı değiıtirdi. 
Kapıyı açtı. Merd!venden ııırkıp kim - Ş.~mdi siz!n ot'anızın Ustündcki o- eınem•••r 

d d 1 Tu··~·.· Aıı:k kin ya•ıyor Melek: :ıcar se olup olmadıl'!·na baktı. Cebinden bir a a oturuyor • rK :s :s .. d 
k"tu r•k:ıno ;..:.,den atdı~ h:r avuç ha- - Ne diyorsunuz?. topu Saı;-1: Kızıl rahibe ipek: zen ~ 
rita civis\nl (rıilnez:) ıivri taranan yu- - Hakiknti söylüyorum .. Du ote1i sı· 'mahkumları Sümer; Aık ka:ı:ıtları ~· 
ltanya gelmek ilzere kapı önll.ne sıra- kı bir taruıud=' tfilJi tutmamm ve size karya: Ya§amak hakkımdır Alk;...: 
ladr. v.etir gel.,..eı: evrakınızı sormamın ııe- Meksika gölil "' prkıcı ktıvboy . U 

bebi de bu yat.. cin: Bir saadet ge>:esi Asrı; par:' 
- Ne vaoıvonunuz Allah a~ktna? 
Gil1dll. Kaoıvı te~rar kapattı. ft;eri· 

ve Piri:o~e tal:besine .ders veren bir ho-
ca tavrile an tattı: 

- Harih civi<'i l-.ılesi ı:amamnda bii· 

S · ··1d.. _,_a ş k· ı.ırı9 - Edvar Berid:-ılrn yeni bir ıdallvera snntöz ve en mı o uru n. 1 
• .,. 

çevird'~in1en mi ,üphe ediyonıunuz?. ~anunu ve kırıl izdivaç. ş.IL: ıo 1fl1 
- Hı-ek!tı bir ctsusun yaptıklarına yon ona a~ık ve Tren korsanları. ~ 

rak: Şeyh Ahmet (türkçe) ve Beta pek b .. .,~.:yor.. burıJ. 
- Emin mi·iniz?. hane kurtlan. Zafen Hücum ta 

yi\,t ~;" detektif olan Ü!te1ım ve oo!- Gö 1" • • f ce bc.sıı' - Deli1im vok .. F~kY. insanı şllphe· Kurtulu~: n um &enı ıs ıyor 
tı•m Vilvam Strafford tarafından icat balar vaaarken, 

l'"n-lirme<te kafi bir ço~ ipiıelraı v11r.. ı.-;1 tN/1111. 1crt "di'mic;tir \•e mUteces~istere karşı cok 
iyi bir ~orunmı vı~ttnrriır. Bu ,,.;:te
ces!i"ler ktmıdan d;nlemek l!tedik1eti 
ta.,,..,., avak Se!llerinin "uvu1ıramaın 

kin rınl,.k ay:!kla, çora,,Ja veva kere 
kund•ualulıı kııp·ya yak1ıışırhr. Çivi 
ay~'·hnna batınca bağırmamalanna 

ltr.k~n yoktur. 

Kah~ahayı b~·ttm. O cic\divetle biraz 
evvel bahsettiği meseleyi anlatmağa 

bafadı: 
- Edvar Beridal isminde bin:nt ta· 

nır mt•mız? 

- Pavır. nu i!ml hiç i~it'Tlrdim. 
- () halde beni dinleyin.. On sene 

Tonton amca 
va yangın 

BRkınrz tıize anvavım: Geren hafta T.,i. Fl'rııh : llört fllm blr<len: 1 - Ateş ~er• 
liı:e~ı <Türk~el 2 - <ifinrliir. in•ıı~ 1 kurl 3 - ("inn\"f'I \"Olıt ve lcüllilr rılmd;. 11• man m.·ı.anc~ir.-l:: nlı=n ürerine parı

veren GriP'ti Uikol~kl Ml""lli J,ir t1da· 
rııTtı r'fıkk~rı·nı tara'!sut rı·Vvordum. As
len Rus oldtıl!u halde lnPi1iı tab:i•1e· 
tin'! J?ec....,ls olın bu ada.,.. şUl)heJ:l'!r

d·- •: •. Yanma bh- b,-1,kc:ı gemisinin 
•• ,,.:~i Danirnark1!1 Hara!d Hansen 
~irdi. (D~uamt oor) 

Pararteoııi : <Kadrköv • 

Azak: Üç sil~h~~>r~ar (türkcel •• ~tl 
ya haberleri ve Mıkı Mavz MJ1h • 
baba Hindfotanda ve beynelmilel ya; 
kesici Alemdar: Ali baba Hindistan 
( tilrkçe) ve beynelmilel yanked.:1 

RE'"ill\TAS: 
Suatmıl"k; Leylaklar açarken 
K H>fl<fJ'r' · 

Hale: Devl:t kuıu. 
('SKf'IHH: 
Hale: Levlaklar acarken 

"ireyya) da : çarsıımba SAMATYA: 
ÜakUdu) rta: J\:ivük Se" · itlt ~--· ve Biz de insanıı. 

suare: (Akt8r K'n) 5 
perde nlr ~Bekırköy) 
~: (Sev.da m3cunu) 
vodvil 3 perde. 

. Bı\KlltKÖY 
Miltiyacliı Şeyh Ahmet (türkçe). 

Tıvatroıa• 

n:ı •1\ı\"51 nRı\'.\I IUIUll 
-& ... d• t 

FfDANAl< 
Or.ım S pcrıf• fi 

Vaznn: Türkı:t" 
Pandell Horn Fahri 1'~ 

.ıl'ERltl IU~ 

DALGA 
Romerll 3 perde 

Yaı:ın· F.krem Reşit: 
Pazar günleri 15,30 da Malln• 

TURAN TfY ATROSU 1'S 
S:ınat!:~r Na§id ve arn.da1!•n ff;;.çd 

Ruı~. Rıfla, Eyüp Sabri bir'.ikt~ .-~J 
Pcnçef .ariyetelinin iıtirakile ~.,
CA d8nUtü komedi 3 perde 



.i7MART-1~ .. 
3(.aıJata daic 

Zarf ile mazruf 

· . 

1 TiNA ilo basılrmJ, itina ile eild. 
lenmiş bir kitab almıştım. in. 

sana hem okumak, hem de okpmak he. 
Vesini veren bir §ey ... Bu güzel zarfın 
içinde on altıncı asır Fransız ıtıirlerin. 
den birin.:ıt, en büyüğünün manzume. 
leri. 

Onu okumakta olduğumu gören bir 
§airimiz: 

- Ben de, dedi, bundan sonra ki.. 
tablarımı bu kılıkta çıkarmanın çaresi. 
ni anyn:ağım. Belki o zaman o~yup 
da beğenirsin ... 

Yalova müstakil 
müdürlükle 

idare edilecek 
Yani beni, Hoca'dan ziy<:de Hoce"nm 
kürküne hürmet göstermekle ittiham 
etmek isted.~ Ses çıkarmadım. Fakat 
o §airin yazılarını, dünyanın en güzel 
kağıdın& basılıp en güzel eib:ii içine 
dikilse yine sevmiyeceğimi, ıevemiyc. 
<:eğimi sanıyorum. 'tnad.ım:lan değil; bi.. 
lakis, kendi~t cidden sevdiğim arkadaJ. 
lardan olduğu için manzumeleıT.nden 
de hoşlanmağı pelıj arzu ettim. MUm. 
ltün olamadı ..• 

Akay idaresinden ayrılan kaplıcalar 
gene Denlzbanka bağh olacak 

~ük\unet tarfmdıı.n Denizbıı.nka dev. rinde çok müessir olacağ ıumulınakta. 
redılen Yalova kaplıcaları idaresi A. dır. Denizbank, kaplıcaların imar ve 
kay idar~inden ayrılmıştır. Deniz ihya!I için bütçesine kafi miktarda 
bank, Y!llova kaplıcalarını müstakil para koyacaktır. 

13-ı~a tarizinde büsbütün haksız de. 
gildi. Temiz kağıtlı, temiz cildli kitab. 
lara bayılmm. "Zarfın ne kıymeti var? 

asıl iş mazruftadır" diyen!erden hiç bir 
zaman hoşlanmadım. Mtıt.'"1!1:m Naci: 
"Elfaz maaniye bir aytne - i ıapd.ır; 
..Elfaza bakılmaz mı diycrlar? Heze
Yandır'' demi§ ve çok güzel değilse de 
Çok doğru söylemi§. Elfaz gibi her 
zarfın da mazrufuna bir "aytne • i pn" 
Olnıası lazımdır. 

bir müdUrlilk halinde idare etmek ka
rarındadır. Bunun için Denlzbank ta

raf mdnn Ya!ova kaplıcaları için yeni 
te~kilAt ve kadrolar hazırlanmaktadır. 
Akay ldare!i namına bir heyet Yalo
vaya giderek kaplıcalar idaresini yeni 

idareye devir ve teslim etmeye başla. 
mıştır. 

Yalova kaplıcalar müdürlüğünU, 

şimdiki idarenin de müdürü olan Dr. Ni.. 
had Re~ad ifa edecektir. Kendisi, kap. 
lıcalarm y.:ni idare te§kil~t ve kadro
ls.nnı hazırlamakla ve idareyi Akay • 
dan devir almakla meşguldür. 

Yalova k&plıcalarının müstakil bir 

müdürllik halinde Denlzbanka bağlan
ma!mm, bu müessesenin inkişafı ür.e. 

•• 

Hükfunetin karan, en kısa bir za • 
manda, Yalovayı, şa.rkm en güz.el ve 
modern bir su şehri haline koymak 
olduğu için derhal f aa.liyete geçilecek· 
tir. Bu sene kaplıcalar resmen bir ma
yısta açılacaktır. O zamana kadar, o
tellerin, lokantalann ve tedavi mahal. 
lerinin yeniden tanzimi ve kaplıcalar. 
da yeni sıhht tesisat ve tertibat işle
ri ikmal edll!eektir. Yalovada su ne 
ted:ıvisi kabil olan bütiln hastalıkla
ra mahsus tesisat vücuda getirileceği 
gibi aynca eğlence yerleri, oyun sa
lonları, bir l!ı.na park da yapılması mu
karrerdir. 

Şirketihayrlye bu mevsimden itiba. 
ren Yalova}'a haftada iki defa. araba 
vapuru i3letecektir. 

Cepden cebe, elden elden geçerek 
Ylpranmı~, kirlenmiı bir k!ğıd liranın 
kıymeti hi~ buruşmamı§, tertemiz bir 
~ğıd ı.:ranmkinden eksik değildir; fa_ 

kat ikincisini birincisine tercih etmeme
le ikisinin bir kıymette olmasına 
U. içimizden itiraz etmemeğe imkln 
lllı var? Znten bir kıymette olm:ıdığı.. 

l1l bir dereceye kadnr iddia etmek de 
ka~ildir: cebinizde biri temiz, biri kir
li lki liradan önce kirlisini hareetme.. 
fl:c b2karsımz. Hattt ~an temizin-

Usküdar tevkifhanesi 
cinayetinde karar 

Feriköylü lbrahim otuz sene 
hapiste yatacak 

den ad~ta bir sar.at zevki duyup hiç hL 
C'ıs ol:rm:ma:m:a, belki de müsrif olma
l\tza :rağrncıı onu bareamak istememe-

niz ve bu suretle bir israftan ~ç.:nma
nız kabilu:r. Çok kıvrılmamıf, temi% pa
r, (çocukluf:umuzda çil kuruılan ne 

kadar sevdiği!rlıi hatırlayın) insanı 
t~turna tevkedebileceği için buruıuk, 
l>ıs paradan d:ıha krymetlidir. 

. Dunun gibi ~tabm k!ğıdınm, cildi
:rtin, basılrırnın da elbette bir kıymeti 
"'ardır. Bizi okumağa davet eder: mıL 
:talar kulağımıza, fikirler dimağımıza 
ıevk verirken temiz k!ğıdın rengi, gU
ıeı harflerin şekli ne gözüınüz:Un, yu
ltıuilk bir cild ile lems haseamı11tı zevk 

~lınası da daha iyi olmaı mı? Bizde be
d' ıt heyecan denen 1eyi tatmağa daha 
tlıUsaid bir hal hasıl etmez mi? Hele L 
~ derinin ve mürekkeble }çanfmtJ iyi 
lğıdın kokusu!... Ona doyum olur 
~u? İranlılar çay .!le bet hassalarmr da 
tzzetlendirirlermiıt; yazık ki kitab tir
~"1~ilerl kitabla zaikayı da boılandır
l'.tıanın çaresini bulamıyoruz. 

Nurullah ATAÇ ....__ _______________________ ___ 

Karagümrük 
cinayeti 

l(Uçük katil mabkt\m 
oldu 

Hınızlık ve soygunt.:uluktan 'tlskü • 
dar hapishanesinde mevkuf bulunduğu 
&ırada mevkuflardan Kara Ahmet na
mında birini sivri bir hale getirdiği 

mangal demirile öldüren m:şhur sa
bıkalılardan hırsız Feriköylil İbrahim 

Is~ ar pin içinde 
kaçırılan para 

Abanoz sokağında 39 numaralı ev
de sakin Fofo ismindeki kadınm Yu
ııan'.stana par.a kaçıracaft emniyet ka
çakçılık ıubesi memurlan tarafından 

haber almmııttr. P'ofo diln öğleden 

sonra Romanya vapuruna binerken 
santası ve elbisesinin her tarafı aran
mıı. bir teY bulunamamrıtır. Kadının 
ayağındaki yeni iskarpinleri nazarı 

dikkati çekmi§, ayağmdan çıkarılarak 
uama yapılmq, ayakkabılardan b:rin
dL taban astarı ile kösele arasrnda iki 
elli liralık bulunmu~tur. Difer ayakka
bının da taban astarı sökUlmUş orada 
da bir elli liralık bulunmuştur. 

Kaçakçılık memurları Cibalide 'Oe
kollplil l.:addesin.de Veyselin 7 numaralı 
kahvesinde arama yapılmış, bir miktar 
urar ile üst katta esrar ~eken KAmil 
isminde birisi bulunmu§tuh. 

Bundan başka Usküdar cezaevinde 
mahköm bulunan ve bir §ahitlik için 
Usklidar adliye binasma getinten Mak
buleye İsmail ve Muhiddin isminde iki 
kiti heroin verirlerken yaka.lanmıJlar
dır. 

1 . ltar~rükte Osman Nureddin 
~~li birini öldüren on yedi yaılarmda 

1
.--... -------~ ... __________________ _ 

,. _Re;cp hakkında ağır cezada karar tÇERDE: 
erılnıiştir ..• lcoca • GÜMRÜK ve İnhisarlar Vekaleti 

l' sı Osman Nureddini öldüren A· müsteşarı Adil yarın Ankaradan •ehri-
ı Re b' "' ~ ce ı rabıtaya haber vermiyerek mize R"elecek, srümrliklere ait tetkikler 
, •bıtayj) yanlı! ifa':!e veren frfan ve de bulunacakhr. 
,_~nesi lfakat hakkınida da nWıkeme • BU sene orta okul ve lise mual-
'Glrar vcrmistir. limlerinden 230 kadar muallim kıdem 

A. ~ r:ammı alacaktır. 
a l li Recebin suçu iıtedifi tamamen • MAARtF Vek:li Saffet Arıkan 
4~ 3~ıldığmdan Türk ceza ~anununun dün akşamki trenle Ankara.ya gitmiş-
~ O tnci mnddcsi mucibince idamı ti- tir. 
it tllgclirken Nureddinin genç erkeldere • ŞOFÖRLER cemiyeti idare heye· 

<lrs
1 01 1 

. . ti intihabatı bu avın yirmi aekiz"nde 
tıı ~ an anorma vazıyetı, Recel::fo yapılıcaktır. Seçim liç J!ijn süre~ktir. 
ta:unu hnfifletici scb:p eayılmıt ve ce- • SÜRP Atop meurlı/Yının kaldırıl 
tc ~ 24 sene ağrr ~e tahvil edilmi§· masma yakında başlan~.:aktır. :Buradan 
c.. e Y<ı~ının küçilklil~ü dolayıııiyle bu çıkarılacak kemikler Ermeni mezarlı· 
'"~a ğına ı:ötürlileccktir. 

tr sının üçte ikisi indirilerek katil al- • Otomobillerin b:r aydanberi .devam 
ril:tne hapse, lfakatin de bu suça i~ti- eden kontroll'!ri sona ernı'stir. Efüfin 
~ı: ~ttı.1tleri sabit görUlerel\ onlar da otomob"ller kın bir nm:ın"'a ıfai'!ılmu 
• f 1~-c- sene sekizer ay ağır hapse mah- cam takacak!ar~ır. Jl'•ki taksiler seyri 

l'?\ olınu§lardır. seferden men~dilml~tlr. 
• CENAZELEJ.ltİN beledlyece nakli 

evvelce asliye ceza mahkemesinde muh 
telif hırsızlıklardan 30 seneye ma:hkOm 

olmu§tu. Kara Ahmedi öldürdüğü için 

UZllft müddettenbed ağır cezada muha
kemesi görillmekte olan İbrahim dün 

adam öldürmekten de altı seneye mah
Jrlım ed:Imiı ve mahkumiyeti ceman 

36 ıene olmuıtur. Fakat kanunda 30 

t.eneden fazla hapis mahkumiyeti olma 
dığt için cezası 30 ıene ağrr hapıe in

dirilmiş ve aynca .da 22 sene nezaret 

altında bulundurulmasma ve müebbc

clen Amme hizmetlerinden mahrum bı· 
ıı-.kılmasma karar verilmiıtir. 

ikinci vapur da 
denize fndlrlldl 

Şirketi Hayriyenin Hasköyde kendi 

tezg!hlarında yaptırdığı 76 numaralı 

ikinci vapur dün denize indirilmigtir. 
Vapurun denize indirilmesinde Deniz 

d.:a.ret mUdürü Müfid Deniz ile mua

vini Refik ve Şirketi Hayriye müdür
leri hazır bulunmuştur. 

Yeni vapurun i"..hşap kısıml:ınnm in· 
!&SI ve donanması mayıs ayı sonuna 

kadar tamamlanacak ve vapur haziran 
içinde seferlere ba~layacaktır. 

Şirket, bu ikinci "-apurunun, altı ay 
gibi kısa bir müddet içinde yapılmı1 
elmasından dolayı fabrikasındaki iıçi· 

lerini talt:f etmi§tir. 

ve P"cır.ü!ır.esi isine nisan ayında başla
nıtcaktır. Bu işe bak~cıık memurlar 
için b!r servis otomobili, bir atlı •.:enaze 
arab~~ır almmı~. beıJ ,,;izcl sesli hoca 
tedrik edilmiştir. 

• KIZILAY cemiyetinin Fatih şu
besi kon~esi 20 mut punr günU sa
at on b!".'lte Fatih Halkevi binasında 
yapılacaktır. 

• TÜ:ıtK kadın hek=mteri birliği ikin 
ci toı:ılantısmı vanmııı, birçok tıbbi mü
şahcd'!ler P.:Öri\'müştür. 

• TEDAVİ için Avrupava giden 
Türk hava kurı•mu h·~~ıını Fuad Bul
ca An1<arava dll.,mti.~lt'.ir. 

• DAHİLİYE Vr ·~leti, havatı ucuı 
latma etrdınd;ı tetHkTer va'lm•k ilzere 
bir §Ube kurmaya karar vcrmlıtir. 

• İKİ sene nvet arazi tahriri için 

lstanbulda 
tem·zlik 

mücade~esi 
Bir çok dilkkln kapahldı 

Hastalıklı bir adamın 
işlettiği kahve de 

kapandı 
Son iki gUn r.arf mda Eminönü kay

makamlığı mmtakasmda yeniden bazı 
dilkk8.nlar sıhhi yasaklara riayet eL 
mediklerinden dolayı kapatılmı§tır. Üç 
gUn müddetle kapatılan yerler fUD}ar. 
dır: 

1- Uzunçarşıda 280 numaralı dük. 
klnda ahçı ve k~fteci K!mD. 

2 - Ayni yerde 282 numaralı dük
kanda köfteci Bahri 

3-Asmaaltmda Lizari Papazoğlu 
hanının üst ka tmda biskWcl Foti. 

4 - Sirkecide Muradiye caddesinde 
11-13 numaralı dilkkAnda ahçı Kerim. 

5 - Balıkpazarmda peynirci soka • 
ğmda 8 numaralı dUkki.nda tavukçu 
Koço. 

6 - Balıkhane sokağında 10 numa
ralı dilkkAnda ahçı Anderya. 

7 - Uzunçarıı caddesinde 3M nu. 
marada Şark eeker imallthaneei. 

Bunlardan ba§ka zabıtadan izin al 
madan açılan 3 kahve de kapatılmıfı. 
tır. Bunlar, Kutucularda BUyUk Kutu-

cu hanında Ahmed, Zindankapıda Se
yid, Kutucularda Baltacı hanında Mo
lziıı kahveleridir. 

Kutucularda 71 numaralı kahve bf -
l~üddet kapatılm~tır. Belediye za.. 
bıtaaı memurlarının son glinlerde yap. 
tıklan tefti§ler sırasmda bu kahve • 
nJn memurlar o civara yakla§tıklan 

sırada kepenklerinin hemen indirildl
ff görWmUttilr. Bu b&dJae fkl del• ~ 
kerrilr etmi§ qçA.Q.cq d.ef AŞ,Ulda AlC • 
murlar kahvenin !ahibl Mehınedi bul

muşlardır. Yapılan tahkikat neticesin. 

de Mehmedin tehlikeli ve sarf bir hu. 

tahkla malOl olduğu, dUkkllnınm kL 
patılmasma mlni olmak için memur • 
lan görünce kepenkleri indirip uzak· 

laştığr anlaşılmıntır. Mehmet iyile • 
şlnceye kadar kahvesini açamıyacak
tır. 

Belediye zabıtası memurları tara • 
fmdan dUn 40 kl§I hakkında ceza zab. 
tı yapılmı~. 6 nümune almmı~. 50 kL 

lo ekmek, 170 simit imha edilmf§tlr. 
Fatih mmtakasmda da 40 kişi ceza -
landırılmıştrr. 

Esnaf 
hastahanesi 
Cağaloğluoda bir 

bina kiralandı 
Esnaf cemiyetleri tarafından yeni 

kurulacak 25 yataklı esnaf hast,cıesi 
için Çağaloğlunda Halk fırkaaı eoak-

ğında büyük bir bina kiralanmıttır. Bu 

hastaneye bil!hare 10 yatak daha illve 
olunacak,tır. Hastanenin bir de doğum 
kısmı buluna:aktır. 

- ~ ---~ -teş_eJ:kli~ .e<U:n ko~iıyonlar bu sene it
lennı bıtıreeeklerdır. 938 ıenesi arazi 
versr:si bu tahrire P'Öre alınacaktır 

• lT AL YAN bandıralt Saturniva v~ou 
~le .dün ~brimize 350 ıeyyah gelmiş
tır. 

• DAH1LtYE Vekaleti. menkul kıv 
metler mukabilinde az faiz ve basit 
.ınuamelelerle halka oara temini imkl
rırnı veTen bir oro1e hanrlamısttr. Bu
na p-Öre, rı:.if usu otuz binden fazlı olan 
kıısabalarda ikru sandıklan kurulat.:ak 
trr. 

• DÖRT sınıf olan valilerin derecesi 
veni bir kanun projesi ile üç smıf a in· 
<lir"lecek, maaşların dereceleri de yük
seltilecektir. 

• LİSE ve orta mekteoler.de bu av 
başında '"bas'amış olan kanaat notu va· 
zılı imt!han,an av nibıvetinde bitecek· 
tir. Nisan içinde ıon de::sler verilecek 
ve bu sene b:ru daha erktn olarak 
söz!U imtihanlara nisan .ortasından 
sonra başlanacaktır. 
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CUMHURiYET' de 

Kuvvetler denkli· 
Qinds görülen 

buhran 
Yuaua Nadi yuıyor: 
.. Avuıturyamn Almanyaya ilhakı 

Alman devletini Adriyatik maileıine 

ve Tuna boyuna indirerek birdenbire 
İtalya ile, Yugoslavya ile. Macaristanla 
ve Romanya ile hemhudut kılıverdi. 
Çekoılovakya iıe Almanya tarafmdan 
ihata edilmie bulunuverdi. Şimdiki 73 
milyonluk Alman kütlesi İtalya ile de 
milttefik olarak Avrupanın göbeğinde 
kesif bir kuvvet manzaraa gösteriyor 
ve ilk bakışta bu kuvvete kim kartı 
koyacak diye herkese bir hayret elvcr
mi• bulunuvor. 

İnıiltere cihan,Umul imparatorluk 
sahibi adalı bir devlettir. Franaa garbt 
Avrupada valnız başına kalmı• ikinci 
üçüncıü derecede bir devlet gibi ~örü· 
nüvor. İste her •evd.en önce hislere 
hitao eden buhran buradadır ki, millet 
ler arası kuvvet der.ksizli~inin son mi
salini teşkil etmektedir. Bu fikri takvi
ye eden dij!er lmiller de var: 

l - Almanya ile İtalyanın müdaha
le ettikleri İspanya harbi devam edi· 
yor. 

2 - Akdena emniyetsizdir. 
3 - Atmanya ile italyan!n milttcfi· 

ki olan Japonya Çini istili etmeğe uf· 
ıaşıvor. 

4 - Rueyanm yerinden kmırldan
mavacak halde bulunduğu farzediliyor. 

Bu halile buhran büyüktür. Ancak 
onu yeni bir umum! harple takip et• 
mck hakikaten ıafletlerln en bJyüfü 
olur, ayni zamanda cinayetlerin de: 

Harp ihtimali, bu feci realite ile ka.r-
tılai$1J1 kUçük büyük her milleti hare
kete ~ireceğinden buhran o .zaman 
•imdi.den hatır ve hayale ıelmiyecek 
safhalarla çabuk hallolunur ve aşalı 
yukan yekdi!erine denk kuvvetlerin 
çarpı,mafı basladıktan ıörlitür. Harp 
bah"inde kuVYetinf n Ustiinlü~Une eok 
inanan devletlerin yaman surttte aldan 
dıklan ve aldanabil~ekleri unutulma· 
mak lhnndrr. 

Huıusile baskalanrun haktarma ve 
varlıklanna kıvmet vermiven emoerva· 
J:ıt harpcllerin dimyata pirince ıiderken 
ndekl bul~rdan da olmalan asla ih· 
tihal haricinde değildir. 

Avrupa uçurumun son kenanna ka
dar sürüklcnmistir. Bir &dnn daha: 
Yeni bir umumt harptir. ve ister ist~ 
me.ı ~ne ştman Amerika birleşik hü
kOmetlerinin de qtlrak edt\:eği ~ni 
bir umumi harp. , 

Şimdi kuvvetlerde muvazenesizlik 
buhranı var ~öt ıörUnUvor. Yann iş 
başa düsllnee bu mUvaıeneıizlik orta
dan kalkar. ve her mil'~tten daha iyi 
Almanva bitir kt, harp Milnihten Viva
naya atkı!llar it'in.de vaprlan bir tenez
zrU:ı ıe'feri de~itdir. Avttsturyanın Al· 
manvıva ilhakı makul bir zaruretti. 
hl tatlı verinde brrakmak ve milletter 
arast mUnawebetlerinde ıulha kıymet 
veren bir ahtlkm teenüıilne çalı~mak 
llnmdrr. tnanhğm menfaati bunda• 
dır. 

TAN' da 

Sen blllyormusun 
ben kimim? 

Sabiha Zekeriya J'UIJ'OI': 
"Köprüden tramvaya bindim. Bey. 

oğluna çıkıyorum. Önümde siyah kürk 
mantolu, ıiyah fôtr şapkalı iki kadın 
var. Biletci, bilet kesmek üzere yan· 
tanna valdaett. 

- Nereden bindiniz? 
- Eminönünden. 

- Havır ıiz Sirkeciden bindiniz. 
- Tcrbivesize bak, yalan mı ıöylil· 

yonım ben! Eminönünden bindim di-
varum. 

- Havır. Si.ı Eminönünden binme-
diniz. Ben ıtzi binerken ıördwUm. 

- Hll! da sayleniyor, e&psi%, utan 
maz .• 

Sivab kürk mantolu kadının kılık 
ktvafetine uvmavacak lrllfürler, sıra 
da~lar ı>ibl birbirine yaslanarak uza
nıyor. Hanım, hiddeten kendini. kav
betmie. muttııı~t ba~rnvor. Nıhavat 
tahtisive simit:ne .anlan d!nize d'!1$
mil• bir ka.ıarede vibi, asaletin paslı 
çenP"e~1~rine taktldı: 

- Sen bilivor musun ben kimim? 
dedi.. Ben... mebusun kmvmı ... 

Sabiha Zekeriva bu n.kayı anlattık· 
tan 90nra .c;y)e devam ediyor: 

"Sen bilivor musun ben kimim: şu 
uf acık tef~.:ik dallan vara tan. su Utkc
nin dörtte ilçUn.e. seref ve rUtbelerln 
en büvüP:ine, kllstahlı~n en tumtu· 
raklısına, boe bir ıurur ve azametin 
t'n hasmetlisine sahip olan ıen kismin, 
tanrvorum. 
İd b::ıı bir davul sribi vövdene takt

tan başmm irinde euur verine bir de
met ot, kü.rknJ manto ile 8rttü~nn vtı
rudilnUn, nrtıhnm ldnde kendini de
iil. baJbl•rmf'1 fl•nıt tnfe '!ttiJi mev-

/ Ull• "'".,. poirW.rJ 
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HDtlerrDn usuDDyUe 

gi tenzilatı 
"haların yakında Meclise 
ceğini Maliye Vekili söyledi 

Polonya, Litvanyayı 

u ayların terfii hakkındaki kanunda tadilat 
yapılması dün Mecliste kabul edildi 

Ankara 17 (Hususi) - Bliyük Mli
let Meclisi dün toplanmıştır. İlk olarak 
saylav general Nc.f.:i Eldenizin takriri 
mazak.ere mevzuu olmuştur. General 
bu takririnde, İzmirin i§gali esnasında 
şehit dügen erkaruharp albay F~inin 
kız kardeşi Müfideye maaş l>ağlanması 
m istemekte idi. Şehidin zevcesine 
"hidamatı vataniye,, den evvelce 40 lira 
maaıı bağlanmıştı, maaş sahibi geçen
lerde vefat etmiştir. Bu nevi maaşlann 
vefnt vukuunda aile efradından diğer 
bırine devri kanunen caiz değildir. Tak. 
rir sahibi bu hususta meclisin müsaa
desini istemektedir. 

SubayJnrm terfii 
Bu takrir encümene havale edilmiş 

müteakiben subaylar heyetine mahsus 
terfi kanununun birinci maddesini do
ğiştiren kanunun müzakeresine geçil
miştir. Birinci mlizakeresi yapılarak 

kabul -edilen bu kanuna göre: 
"Hiçbir subay mensup olduğu sınıfın 

htasmda, rütbesine ait askert müddetin 
e!l az üçte biri kadar bilfiil hizmet et
medıkçe terfi edemez. Bu ttıilddetler 
~u:may subaylan için harpte hasıl ola
cak ihtiyaı.:a E;Öre başbuğlukça lüzumu 
kadar azaltılabilir. 
Asteğmen ve teğMen rütbesinde olan 

havacı subaylann terfileri için rütbe· 
lerine mahsus asgari m:!ddetin '1eS2.bın
da kara ve hava sınıfları Jrtta1 .1md 1 

y .. p;ı::aklan hizmet mJdcletleriıJn mec
muu bilfiil kruı hizmetlerinden sayılır. 

Sm·f - ı ' · "" mudbin.:e r:lit.Jı=sini1' 
reukabili kıtaat bulunmaytn subaylann 
terfileri mafevklerinden alacaklan si:il
ler üzerlnc yapıhr. 

Harp nlwdemisi ve yilksek levazım 

mc' tebi tahsilince bulur:ı l "ubaylarla 
kurmay stajiycrlcri ve kurmay subay
ı~nnın akademiye ve yiiksek levazım 

mektebine gireceklerin d.: .:.ı mektebe 
girbezden evel tahsil esnaSJnda ve tahsil 
den sonra memur cdilecel:leri muhtelif 
muharip kıta kamutanlıklannda ve le· 
vazım sınıfı için kıta szyıian yerlerde
ki hizmetleri d...hi esas sınıflı.n kıta 

hizmetlerin.den sayılır. 
Alelumum muavin sınıflar mensupla· 

l'ından harp ak:ıdemisini muvaffakiyet· 
!c itnıam edenler, piyade sınıfına nakle
dilirler. İsbu nakilden evvel muavin 
sınıf kıtalarmda geçen hizmetleri, ktta 
Hzmetlerinden .. tyılrr. Anca°i\: terfi i~in 
piyade sınıfında sicil müddeti olan bir 
tene "jandarma stajiyer subayları ile 
milhendiı subayları altı ay'' bulunup 
muvafık sicil almak meşruttur. 

Mütehassıs tnbib ve baytar ve kim
yagerlerin hastahanelerde, bakteriyolo
jihane ve serolojihanelerdeki ihtisas 
luzmetleri kıta hizmeti olarak kabul 
edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıflanna 
mensup subaylar srnıflarına ait kadro 
dahilinde mafcvklerinden alacaktan si
·~ üzerine terfi ederleT. Ancak birinci 
:Ckrada mezkilr kıta subayla.·ından gay· 
ri mezkfır fıkradaki emsali nasıblılar

<lan evvel terfi edemezler. 

indirilecek vergiler 
Bu mt.ddenin müzakere ve l::abulUn.. 

den S'lnra kUrsüye gelen maliye vekili 
Jtiınd Ağralı, Biiyük Şcf'in nutkunda 1. 
faret buyurduğu ve bilkumctin de 
programında tem:7.5 eylediği vergi ten
zilatmdan haY'·anlar vergisi kısmına 
a.ıt Uiyihanm Bayük Millet Meclisine 
takdim edildiğini söyliyerek dem.i§tir 
ki: 

- Buhran ve muvazene vergılerine 

ait kısım da birkaç gUn içersinde tak- · 
dim edilecektir. Yüksek heyetin malu
mudur ki, hayvan vergisi kaydı mart 
nihayetinde başlar ve nisandan itiba
ren de mükellefler beyanname verir. 
ler. Kanunun bir an evvel memurları. 
nuza tebliğ edilmesi için ziraat, malL 
ye ve bUtçe encUmenlerine havale edi-

len bu kanunun acele olarak ç:kması
nı temin yolunda bu U~ encümenin 
müşterek bir encllm.en halinde çalış.. 
masmı rica edeceğim.,, 

Maliye vekilinin bu teklifi heyeti 
umumiyece kabul edilmie ve yarın top
lanmak üzere müzakereye nihayet ve. 
rilmlştir. 

Musolininin nutku 
~ Başlarafı 1 incide 

Musolini, ezcümle demiştir ~: 
"- 1933 de naıyonal - Sosyalizm, 

iktidtır mevkiinc gelmittir. Ayni sene
nin mart ayında Delfus, yeniden A
vusturya kabinesini kurmuı, fakat A
vusturyanın müstakil hrristiyan, fakat 
ayn.! zamı:ında Alman bir devlet oldu
ğunu ela kaydeylemiştir. O zaman, 
hilkfımet ile nasyonal sosyalizm hare
keti arasında bir müc:aldelc baılamıt

tır. 

Delfuıı, 1934 lsyarunı bashrmak 
mecburiyetinde kalmııtrr. Bir kaç ay 
sonra, nazi hUkQmet darbesi te§ebbüsü 
vukua gelmiştir. O zaman yukan Adij
lie bulunan dört fırkaya Brenncre git
meleri emrini vermi§tim. Bu, neticeleri 
tahmin edilemiyecek olan muhmel kan
lı hadiselere karşı çok tabir bir basiret 
hzıreketi idi. Hiç bir Avusturyalı, böy
le hareket ememiz! bizden '5temcmişti 
ve hiç bir Avusturyalı, böyle hareket 
ettiğimizden dolayı bize te§e~lrlir etme· 
di.~ 

.,1937 nisanında Şuşnig ile görüştU
ğUm vakit, ıansö\iye Avusturyaya la

tiklalinin her şeyden evvel Avusturya
ldan alikadar ettiW,ni ve Roma - Ber
lin mihverinin ttt..tyan harici politikası
nın esasını teşkil eyle(iiğini ıarih ıu· 

retttc anlattım. 
Bir çok aylar sonra, 7 mart 1938 de 

şansötiyenin bir adamı, bana yapılacak 
bir pl~bist hC'.ıkkında ne düşündüğümü 

sordu. Ben cevap olarak ve gayet açık 
biı: surette bunun lir bata olduğunu 
ve bombanın kendi ellerinde patlaya
cağını bildiı1dim. 

Bütün oünya diplomasi mahafillcrin
de ve gE.zeteleroc esefler ve lUzumsuz 
sözler söylenmektedir. Fakat bunlar 
tarihin seyrini değiştirmekten acizdir. 
Alpların öbür tara!ında, az çok resmt 
mahfiller, benden n.:çin mü lahale etınc
diğimizi soruyor. Bunlara cevap veri· 
yoruz: 

Biz bu hut1ustaı ne doğrudan doğruya 
ne bilvasıta, ne tahriri ne §ifafhi hiç bir 
taahhüd alamadık. Avusturya, hiç bir 
zaman, kendi istiklalini kuvvetle mü
dafa:ı iç;'.n bizden askeri bir mülfohale 
istemedi. Eısascn kendi milletine karşı 
askeri bir yardım istiyen bir memleket, 
bu isme layik değildir. 

Avusturyada vukua gelen hidiselcr, 
Avusturya milletinin Anglus.a kar§ı de· 
rin isteW.nin birer bUrhan,dır. Bir nevi 
nasyomılizm zihniyeti ile ileri sürülen 
biltUn c1elillere karşı da şu cevabı veri
yoruz: 

Eğer bir hldise mukadde:ıse, bunun 
size rağmen veyahut daha f enaaı aley
hinize vukua gelmesinden ise sizin leli· 
nize vukua gelmesi muraccahtır. 

Dilnyada öyle sathıbin ve fa§ist l· 
talyanın şunitinden o derece gafil in
sanlar var:lır ki bunlar, milyonlarca Al· 
manın teşkil ettiği rakamdan ve bun
ların hudut komıumuz olmzısı keyfiye• 
t~den bizi korkutma~ istemektedir. 
Her şeyıden evvel, ttıılya, ~olay kolay 
tesir ;o1tmda kalan ve korkan bir mem
leket değildir. 

Afrika harbi esnasında 52 devlet 
buna muvt.ffak olamamıttır. İtalya 

sağlam bir tecrübeye sağlam bir ruha 
maliktir ve yoluna ı;aşm2:ian devam et· 
mektedir. Biz, bundan o derece mütces. 
sir del!itiz l:i ahalinin tabit tezayüdü ile 

h:.::!u~ ü-:erinde vukua gelecektir. Bu 
hudutlarm içinJie İtalya ite olan hudut 
eki dost millet hududu, değişmiycn ve 
dokunulmıyan bir budut teşkil edecek
tir • 

Biz fa~stler için, hudutlar muhd -
destir. Hudutlar mlidafaa edilir, J VU" 

turya dramının son perdesi açıldığı za
man dünyadaki faşizm aleyhtarları, ikl 
totaliter rejimi biribirinin aleyhine ka" 
dırarak ve profesyonel ıulhperverlik 

yilzüne l\arşı &öyllyeyim, yeni bir dün
ya harbine başlangıç teşkil edebilecek 
bir darbe ile aralanndııki tcsanüıdil kı
racak fırsat nihayet ele geçti sandılar. 
Demokrasilerin, Mason localarının ve 
üçüncil entemasyonalın bu hesnbı, yan· 
lış çıktı. 

Bu Umit çocukça bir ümitti. Bu ayni 
zamanda bize karıı da zeklmızı ve bi
zim karakterinizi hiç nazarı dik'k.ate 
almıyordu. 

Şurasını <la söylemeden geçmiyelim: 
Milyonlarca AJman da ne yapaca

ğımızı bekliyorldu. Mihverin tecrübe 
devresi gelmişti. Fakat Almanlar biti· 
yorll!u:· kt, bu mihver yalnız normal za
manlarda n:üessir olan diplomatik bir 
mevcudiyet değildir ve bu mihver, Al
man milletinin ve Avrupanın tarihinde 
fevkalidc bir gilnde de salibetini gös
termi§tir. İttihadı gerek zaman,, gerek 
vasıtalar itibariyle biribirine benziyen 
l.ki millet, politika ve hayat düıUncc

lerinde de bir olarak, endişe içinde bu
lunan ~tamıza, bütün milletlerin niha· 
yet sulh içinde müsmir bir surette i§
birliği yapmalannr milmki!n kılan bir 
halde yeni nıfivazene vücuda getirmek 
l.çln birlikte yüri.lyebilirler. 

Elektrik şlrketlle 
müzakereler 

Elektrik girketi ile Nafıa Vek!leti 
arasındaki müzakereler devam etmek
tedir. Şirket namına iki murahhas dün 
Ankaraya giderek yap11an içtima.da ha
nr bulunmu§lardır. Konugulan mese
leler araSJnda İstanbul elektrik tesisatı 

mn ıslihı vardır. Kurulacak bir komis 
yon ıslah i!ini ve buraya aarfedilecek 
para miktannr tl'•hit edecektir. 

ÖIUme sebep olan 
kaptan 

Motörüne fazla yük doldurarak yol
da batmasına ve bu yüzden tayfalar
dan Bahaeddinin <SlUmUnc sebep olan 

motörcü Ahmet kaptan hakkında dün 
ağır ceza mahkemesin.de karar veril
mi~tir. Kaptan bir yıl hapse ve yUz 
lira para cezasına mahkQm olmuştur. 

Kredi fonslyeden 
kazananlar 

Kahire 16 (A.A.) - Yüzde Uç faizli 
v.e ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tah 
villcrinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 504,953 
numaralı tahvil ile, 

1911 senesi tahvillerinden 80,040 
numaralı tahvil eIJişer bin frank ikra
miye kazanmışlardır. 

Şokolaksin-
En murumid ke.bızlarda. bile tesiri 1 
ka.t'i leu.cti gayet latif rakibsiz 

mUshil 

Eczanelerden arın"'"'' 

ilhak mı edecek? 
Leh - Litvanya hududundaki hAdi

senlıı tehlikeli bir seyir takip etmesin
deu korkulmaktadır. Lehliler Litva.n
ya bllkfuneti tarafından gösterilen uy. 
sallık ka.r§ısmda yumuşamaınışlardır, 

Var§Ov& gazeteleri Litvanya aleyhin. 
de şiddetli neşriyat yapmaktadır. Le. 
histanda efkan umumiye galeyan ha
lindedir. 

Hariciye Nazın Bek'ln Roma dönU
§iinde Hitler'i Viya.nada ziyaret etme
si mukarrerken bunu ihmal etmesi ve 
sliratle Va.rşovaya gitmesi Avrupa si
yası merkezlerinde heyecan uyandır. 
mı§tır. Leh htikfımeti Litvanya • Le. 
histan hududunda ölen Leh nöbetçisi· 
nin bir tuzağa düşUrilldüğü ve bu tu
zağın bir mesele çıkarmak niyetiyle 
kurulduğu iddiasındadır. Hadise aka
binde Leh hütrumeti taraf mdan neşre
dilen tebliğde en satırlar okunuyordu: 

"Bu valta bizimle olan mlinasebetinl 
tabiileştirmekten çekinmekte ısrar e. 
den, iyi komşuluk kurmak istemiyen 
ve aramıma bir dllşmanlık havası de. 
va.nı ettirmeye çalışan Litva.nya dev. 
let adamlarmm bir yeni tuzağını an
dırmaktadır. Leh hükt\meti, hadisenin 
vahan:ıetine binaen lAz:rmgelen tedbir. 
leri almak hakkını muhafam eder . ., 

Litvanya. hükfuneti, resmen tarziye 
vermeye ve betba.ht Leh neferinin ai
lesine tazminat vermeye razı olduğu 
halde Leh hUkfuneti ilk düşüncesin-

den aaşmamakta, yani ''lftzmıgelen ted
birleri almakta,, devanı etmektedir. 
Frans3da bu hal Lehistanm Alman
ya ile birlikte Baltık siyasasını alt 
Ust edecek bir harekete başlamak nl. 
yetinde olmasına. hamledilmektedir. 
Bilhassa Bck'in hadise e8"'.ıa.smda R~ 
mada. bulunması ve Lebistanm İtalya 
imparatorluğunu tanmıııı olması Ro
ma.dan Baltıkta cereyan edecek ''yeni 
hft.dise,, ye mUzaheret aranmış olduğu· 
na delil gibi gösteriliyor. 

Balbkta cereyan edecek yenl hMi!e 
ne olabilir? Emrivakilere alışan Av • 
nıpa siyast muhitlerinde akla gelen f. 
ki ihtimal var: 
1- Baltık d'C)vletleri arasmdald an. 

laşmaya. imkan bırakmamak. 
2 - Hem Baltık devletlerini biribL 

riyle anlaşmnktan menetmek hem de 
Litva.nyayı ortadan kaldırmak. 

Lltva.nya ortadan kaldırılmasa bile 
bugUnkU karı~klıktan istifade ederek 
Memeli Almanların ve Litvanya
nm diğer kıyılarmı da Lehlstanm 
ele geçirmeye karar vermie bulunduk
larına ve bu kararı derhal tatbika kal· 
kışacaklanna inanılmaktadır. 

Danzig garetelcri Alınan birliğinin 
talıakkuk ettirildiği bu günlerde Dan
zig'in anavato.nla tamamiyet birleşme. 
sine artık kimsenin karşı koyamıya • 
cağını yazmaktadırlar. Bu neşrlyab, 
bir mUddet evvel Hitelrin; 

"Lehistan denizsiz bir devlet ola.. 
rak kalamaz.,, 

Şeklindeki beyanatına bağlayınca 
Almanya ile Lehistaıım Baltıkta el· 
birliğile kat'i bir harekete girişmeye 
hazırlandıktan açıkça anlaşılmakta
dır. bu müşterek hareket Almanyaya: 

i - Uzun zaman milcadele ettiği 
Memel'i kazandıracak. 

2 - Leh koridorunu ortadan kaldı· 
ra.rak earld Prusyayı ve Danziği ana
vatana tamamiyle yapıştmnak imk~. 
nmı verecek. 

Buna mukabil Lehistan da 1ki Al. 

ma.n yığını arasında damdaracık bir 
koridor yerine epey genig olan Litvaıı
ya kıyılarına. kavtıfacak ve ya.nıbaım
daki Almanya ile arasında zaman sa. 
man meseleler çıkaran ve ilerde bail" 
na beli alınası ihtimali a.rta.ıı koridor 
pürüzünden kurtulacak. 

Vaziyetin küçilk Baltık devletlerin 
de bllyiik bir tel§ş doğurduğu muhat. 
kaktır. Letonya bir i3gal hareketi baf. 
larsa Litvanyaya en uf ak bir muzaha. 
rette bulunamryacağmı bildirmiştir 
Buna mukabil Litva.nya; 

''Hldiseyi örtbas etmek için her 
türlll fedakArlığa. razı olduğunu, fakat 
mWki tamamlığma en ufak bir teca
vüzde bulunulmasına tabammW ede
mlyeceğini, derhal sil!hl& mukabele e
deceğini,, 

Söylemektedir. Acaba. küc;ilcük I.Jt;,. 
vanya., mü3terek bir Lehistan ve AL 
ma.n tehdidi karşısında bu cesaretl 
nereden bulabiliyor? Sonuna kadar 
kendini mUdaf a.a edip lstikHUine kah. 
ramanca bir nihayet mi vermek JstJ,. 
yor? Yok.ea Baltık polltikasile ya.kıll" 
dan allkadar ola.n bir başka bU~ 
devletin müzaheretine mi gUvenlyor! 
Eğer böyle bir mtlzaheret bir hayal 
olmaz da hakikaten kendini göeterir!I" 
Lehistanm bugUnkü bUtUn tereddUdle
rinden sıyrılıp açıkça Alına.nya ve t.ı 
talya ile birleşmesi mUmkün mildilr'! 

Şimdilik böyle bir imkan görünmU 
yor a.nıa.; yamıı, kim bugilnden k• 
tirebillr ki?... HABER 

• Romanya ticaret ateşemizin ıeşeb 
bUsU ile Blikreşte bir Romen - Türk 
Ticaret odası kurulmuştur. Odanıı' 
gayeli, iki memleket aramıdaki ekono 
mik ve kültür~l münasebetlerin inkitr 
tma hizmettir. 

• Kahirede toplanan olimpiyat ~er: 
mltesi dUn verdiği kararla, olimpiyat 
oyunlannın Japonya ikliminin musaa
desi sebebilc 21 eyl\U 940 tarilıindell 
6 ilkt,.§rin 940 tarihine kadar Tok)'O" 
da yapılacağını tesbit etm!ştir. 

• Bükreştc neşredilen resmi teblif• 
de kralın 22 martta Londraya va~ 
ğı seyahatı, bevnelmflel vaziyet dolıff 
sile tehir ettiği, ve İngiliz kratuun d~ 
bu vaziyeti takdir ederek vapılan tek?!: 
fi büyük bir teessürle kabul ettiği bır 
dirilmektedir. ci 

• Kızılordu ve donanmanm 20 it? 
yıldnilmil münasebetilc Sovyetler bf6 
liği ytiksek Sovyet meclisi divanı, 
kumandan, politik memur subay ,.. 
bahriyeliye muhtelif nipnlar verilasO"' 
sine karar vermiştir. ( 

• İsvec millt mUdafaa blltçetlıdJ 
mecliste milzakereai esnasında Başvde·M. 
söz larak, bUtç.enin mecliıe veril ııo· 
nmandanbcri vaziyette basıl olan~: 
~inliğin milli müdafaanın derhal • 10 .. yesi için bazı tedbirlerin tetkikinı 
ı:umlu hille getirdiğini ıövlcmiştir. ,.., 

HtikQmct, bunu tetkikten 1()1\ ir 
meclisten m:.ihim miktarda tahsilat 
temek nivctin.dedir. . 

• İngiltcrcde imparatorluk ~·~ 
servisleri için 938/39 bütçe tabının~ .. 
10 milyon 270 bin İngiliz: lirasına~ 
liğ olmaktadır. Bu rakam geçen 
d~n 990,000 lira fazladır. ~ 

Ademi müdahale masrafla~ ya; tir· 
tahsisatı, 91,000 den 70,000 e ınrrıı~eli 

• Brükaelde çıkan Pci Reel ~e~ 
binlerce kilogram altının Belçika il e~ 
1i bankasından Londraya gönden ıı;~ 
te olduğunu bildiriyor. Altı. !81,r 
5500 kilo~ram altın nakletınıfti!'· dil" 
ka ıcvkiyat yapılmalı da def'J'lf • 
mektcdir. ~ 

·-· . _ ... ~. 
BENJAMINO GIGLI a 

KALBiN SESi 
Filminde. Pek yakında SA /(.AR YA Si~ 

" TCRK sinemasın da 
BU AKŞAM büyük pla olarak 

Bayanlar; Baylar; teVenler, tevilenler; Herket; .,. 
VtCTOR FRANCEN 

SUZY PRiM RENEE DEVtLLER5 

AŞK IÇDN VAŞIVOR 
Pariı Univerıitesinde.. Büyük bir aık romanı - Genç bir kız; ısista~1' 

~ııı: ıııııtııllll!ııı,1111ıııııı nııııı111111ıııııııııı111mıııti1lllll1111::11ınııı 
hum benliği taşıyan, dünyaya "l!e insan 
lara Kaİ da~ınm tepesinden mikros
kopla bakan, blit1Jn var ohnlann için
de, l:uru b"r asaletin çürük halkalan
na tutunurken denizin dibine düşlip 
yok olasm .. Manto, elbise, isim, unvan, 
rütbe ödünç alınabilir, fakat benlik, 
insanlık ve şahsiyet müstear bir isim 
gibi taşınamaz;. Sen, sen~in, r.e seneden 
bir evvel, ne de bir sonra ~elen. Sen 
iı1te ondan mahrum o1an "!\en bilivor 
musun ben kim"m?,, a:ye bizi değil, 
!·endi kendini nldlta~ ici 'boş bir kalıp, 
dUmbc\eği andıran kuru bir kafasın.,, 

tir ~ .. ç sene i<;inde Almanlann ıekscn ı 
milyon ve 1talynnların elli milyon ota· _ 
cağını kabul ediyoruz ve 1 u, yalım bir 

Çikola tasıdır ı 

--1 
ve büyük bir dokt~run beyce.anlı hayatı Tcrkedilcn st\•gili - Kıska._rı•ç•lll" 

Gençlik - Meraklı - Neıeli - Ne fis bir Fransızca §Üeser 
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\' 31kaları veren: Don:ınma Komodorlutu . BaşklUbl Binbaşı lruan 

"•Ddoz saırayo büyQk bir heyecan 
içindeydi; hünkar, lhtıoaoden 

~aşman oDmuştu 
Gemisine geldiği zn.man filoyu teş • rümil§, diğer bir kol da Taksim ve Taş 

~l eden sef ıneler kaptanlarını kendi. kışlad& mukavemete hazırlanan a.et ta.
aını bekler buldu. Amiralm karaya burlarmı itaate davete gitmişti. lhtil!U 
çıktığım, Hareket Ordusu kumandanı eanaaında sadakat gösteren harbiye 
Ue gorü~meye gittiğini haber alan sü. ı nezareti muhafız taburu da Hareket 
\'a.riler Mes'udiyede toplamnı§la.rdı. ordusuyla birlikte tenkil hareketine iş. 
~ralin d~runesini bcklemi§lerdi. İki tlrak etmiıti. 
Ulnandanın ne konuştuklarını çok Nisanın onuncu gecesi Yeşilköy ön-

bıerak ediyorlardı. lerinde filodan ayrılan Fethibülend 
Kumandan onlara Mahmut Şevket kruvazörü de gUn doğmadan gelmio, 

Pa§ayla ne konugtuklarını, Hareket Dolmabahçe önünde demirlemiş, ordu 
0rdusunun ne halde bulunduğunu an. eehre girerken top atarak krt'alan se. 
ltttı. \'e neticede İsmail kaptanın uh- lAmla.maya bqlamıftJ. 
deaine dli§en vazifeyi izah etti. Bu v:ı.- P'ethibWendin kuru ııla ateeini 
~enin teferrUatmı da göril§tUkten Hareket orduau topçuaunun ateşi zan-
8orıra İsmail kaptan eri:e!i gUn (10 ni- neden laller sokaklardan saVU§muşlar, 
ISIJı 325 cuma gtinU) akşamı filodan kıılalarma kapamnıılardı. Ayasofya 
~~k Do!mabahçe dnUne gitmeyi meydanında, meclisi mebusan önUnde 
-nu-18.§tırdı. Kumandanın yanmdan tek nefer bile kalmamııtı. 
•:vrtldı. Takıime çıkan Hareket orduau kuv. 

BUtUn hldieelere rağmen· hUktımet vetlerl, Takılm kıılaıı ile Ta§k11lada. 
~kiinl muhafaza ediyor, nüfuzu ıı. ki b! taburlann ateıiyle karfılanmıg-
ll'a indiği halde kabine istifa etml - tı. Altlere atee etmelerine mukabil ı. 

l'ord\L İstanbulda irtica h!dise6i bae- ta.at tavsiye eden kıt'a kumındını mU
~~ıfı, biler Cııhid bey zanniyle mec- raeaatinin azgın neferlere bir te.sir 

6
1111 ınebusan önünde mebus Allan beyi yapmadıfmı görtl.noe tavsiye ettiği ıe. 
~llrdUkleri, Ali Kabull kaptanın tat- y1n cebren iıtihaall için 111llha sarıl _ 
dl dipçikle akrep ez.er gibi idam edil- mıı, burada iki taraf arumda muha
b fi sırada sadra.zam Tevfik paşa Ba. rebc başlamıotı. Şehri tüfenk sesleri 
1~ide meclisi vUkellyı topluyor, mU. sarınca halk bUyUk bir korkuya kapıl. 

ıakereyle \•akit geçiriyordu. mı§, dllkkAnlar kapanını§, çarşılar bo
k..~aret sandalyesini muhafaza.dan plm.ıl, herkes evine kaçmıe, gizlen • 
"""ika kaygusu olmıyan sadrazam, A • miott 
~anostan Hareket ordusu kuman• Taksim kıela.sıyla Taşkışla önlerın. 
'2uıu muvafoka.tiyle mebusan ve ayan de ba§lıyan müsademe öğleye kadar 

llıecJisle..."i reislerinin birlikte imzalı - lilrmllt ~ıfll'•nın çocuk oyuncağı
~ll"alr verdikleri telgrat'ı almca yeni na dlSndUğUnU gören itgal kuvvetleri 
lr Uınide dii5tü. Telgrafı doğru ma - kumandam nihayet topçusuna mUra -
:~e götilreceği yerde, muhteviyatı. caata mecbur kalmıatı. 
~marn yapmakla lttihntçılara ya. Daha ilk topların korkunç sesini 
ftnıcağını, Hareket ordusunun şehri duyar duymaz, kıışla duvarlannda açı. 

ve İttihat terakkinin iktidara lan gülle deliklerine korkulu gözlerle 
~e!li hallerinde bu suretle mevkiin. bakan a:!tlerin maneviyatı mıra in -
teı kalacağını umuyordu. Binaenaleyh mi§, bir kuımı silAhlannı bırakarak 

tı'afr nlır almaz, hemen nezaretler saVUJllluşlar, bir kısmı da ~iz ka. 
::eltuiyle viJA.yctlerc tebligat yaptır- larak teslim olmugla.rdı. 
ıtı' latanbulda blribirine giren ve tür- Yıldıza çıkan kol (Hareket ordusu 
!etı lleşriyatıa hft.diselerl bUsbUtiln alev- öncülilğUnU yapan binba§ı Muhtar be. 
)t t!iren Mizan, Şurayı Ümmet, Sada. yin kumanda ettiği bir piyade alayı ile 
'f1u hak gazetelerini itidale davet etti. mtllhak kıt'alardan ibaretti) daha 
'tuetelcrde neşrettiği bir beyan • Ortaköy sırtlarına geldiği zaman sa
tı e ile Hareket ordusunun Bakırköy rayı saran ve mı:'ıaf aza etmeye uğra
~lrnıa geldiğini, hadisata elkoymak şan taburlarm ate§iyle karşılanmış • 

}'Yetinde bulunduğunu U!n etti. tı. Buradaki müsademe daha çetin ol -
~Ildız. sarayı bUytik bir heyecan i. muş, abahm 9 unda bqlıyan ateş ak. 
~'Ydi. HUnk!r, menfi netice verdiği oa.ına kadar sUrmll§tU. 
~ ket ordueunun Ba!·ll'köy hattına Akıaın, gruba yakın taburlardan bl. 
~ &fınaslyle tcba.rilz eden ihtilllden rinci hattı teşkil eden iki tabur teslim 
~ olmu§; ne yapacağını dUşllnU- olmu§lar, mUaademeden çekilmi§ler, 
~· her oeye rağmen bu hAdl!enln difer iki tabur inat v~ ısrarlarında dl
~ U!ı.da da tacmı muha.faza etmek kelmfller, Yıldızdan Balmuıncu sırt -
itt~Usunu gildUyor, derin bir tce&!Ur !arma doğru muharebe ede ede çekil. 

""' bulunuyordu. mieler, karanlık bumca Balmumcu, 
'-t! lttr~md&, kendi3ine yardım edecek Zincirlikuyu hattmda karakollar teala 
~ bendegA.nmdan pek az kalmı§b. ederek erteei gUnU muharebeye deva-
~ Y 4 taburun muhafazasında bu. m& hamlanmıılardı. 
~Yor, bu taburların aldığı karakol Gerek Muhtar bey, prek Taksim 
~tı sayesinde korunmaya ça1131- kolu kumandanı Said bey vaziyeti fır. 
' u. M~rutfyet ilAn edildiği za • ka kumandanı HUaeyln HUınU paeaya, 
~ husa mııhafız krt'ala.n kuman- Harbiye neu.retlnde haber vermltler, 
~ hıa getirilmiş olan miralay Eyüb pap da gece Bakırköyden Ayutaf a • 
ta.:. lb.eydanda yoktu. Hemen hemen noea bir telgr&f çekmiı. geeeyanıı H· 

~ denecek kadar ekseriyeti Ar. at •.215 te çekllen bu telgraf Ayaata. 
~ neferlerden mütc.,ekkll olan bu fanoltaki Hareket ordusu kumandanı 
1'ta lar, ikl g'lndUr muharebe terti- Mahmut Şevket pqaya. ve vaziyetin 
~e1ı:'ltru§t1. Cephnneler hazırlarunr§, ta.f ıllltını, fD'k&nm eehlrdeki hareke -
~le, slllnml§, efrad kazılan mev • tinin netlce1lnl ıabtr1ız.lıkla bekllyen, 
~Yerleşmişti. içtima halinde bulunaıı (Mecllli mil. 

~"~iıah 8 nisan gUnU tabur kuman· J!) ye ayrıl eaatte gelmlış; onlara teh-
11t;:rnıı huzura çıka.rınıı, onlara he. rln durumunu anlatnnıtı. 

....., l'e ihsan verdikten sonra: Mahmut Şevket pap. geoeyarısı do-
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1 Giiniln meselesi 1 

Dışardan gelen lise ve orta 
mektep talebelerini kontrol 

ve himaye etmeliyiz 
... 

Bu çocukların -
uzakta bulunan 

aileleriyle temasta 
bulunmak ve 

aralannda nazım 
vazifesini görmek 

üzere Maarif 
MüdürlOQünde 
bir büro tesis 

edilmelidir 

Bizde, hali vakti bir p~ yerliıde 
olanlar, çocuklarını okumala.rı için ek
seriya bUyUk nehirlere gönderirler. 

Bllyilk ~birlerin en ~mda da ls
tanbulla İzmir vardır. Çocuklarınm 
oobine bir taksitlik leyli Ucretini ve ge. 
hadetnamesini koyan aile rebleri, 
yavnıları - iyi bir tahsil yapacağı için 
memnun • yolcu ederler. 

Bu memlekette herkes istediği yer. 
deki mektepte okumak hakkına ma -
ilktir. Buna hiçbir diyeceğimiz yok. 
Ancak, bUyUk şehirleriınir.e başka yer
lerden okuması için gl:Snderilen liee ve 
ortamektep telebeleri burada U\mamen 
kendi keyiflerine bırakılmakta ve u • 
zakhk dolayıslyle ailesinin kontrolunu 
kaybettiği gibi, kendi iberinde ayni 
şekilde milesslr olabilecek yeni bir o. 
torite de bulamamaktadır. 

Mektep idarelerimiz ancak kendi 
muhitleri içersinde sözlerini geçirebl _ 
lir ve hUkUmlerinl ytlriltebllirler. 

Dı§arda.n gelen talebelerin velileri 
ekseriya., kendi sözlerini · kırmıyacak 
veya kolay kandırıl:ıbilecek adamlar -
dır. MeselA ilk taksit müddetini leyli 
olarak veya hususi bir lisede geçiren 
talebe, f kinci tak81tte neharlliğe geç
mekte ve bazılarında adeta bir küçük 
memur maqı mlkta.ruu bulan veba. 
zan da o.oan cep ha.rçlığlyla, tahıilden 
ziya.de e~elnce ile meuuJ olmak. 
tadır. Hem alleeine ve hem de mem. 
leket heMbma zararlı olan bu gibi 
hallerin önüne geçmek muhakkak Jd 
llzımdır. 

Ö)1e talebeler tamnm iri, burada 
biçblr kontrola tabi olmadıklan ve 
lilerlndcn bol bol cep harçlığı getirttik
leri için mekteplerini yarıda. bıraknug
lar, BerSP..ri olmuşlar ve hatta bu yüz. 
den evlerinden kovularak ya birer ku. 
marbaz veyahut daha aaağ'I derekele. 
re inml§lerdir. 

Fena arkadaşı~ fena nümunele -
rin cezbettiği bu gibi zavallılar evvela 
gönderilen mektep taksiti ve cep harç
lığıyla idare edebileceklerini zanne • 
derek ve ailelerine neharllikte daha iyi 
çalı§Inak imkinlan bulunduğunu ya • 
zarak leyltıikten aynlınaktadll'lar. 

Meydanı serbest bulan bu gibiler kah. 
vclerde kumara alıamakta, bUyük bir 
kısmı, birer randevu evi haline ifrnğı 
kolayca kabil olan pansiyonlarda kıı, 
kadın dalaverelerine kapılmakta ve 
~ttlkçe kabaran bütçe açığını kapa
mak için muhtelif hilelere başvurmak 
mPcburiyctinde kalmaktadD'lar. Bu 
hileler meyanında, yenJ elbise yaptır -
mak, kundura, çamaşır almak, m.ek • 
tcpte yapılacak filanca teY için para 
istediklerini yazmak, yeni kitaplar 
satmalmak icab ettiğini ileri silnnek, 
sınıfta kalmamş.k için husus! ders al. 
mak icab ettiğini bildirmek, filhlıca 

profesörün verdiği ve herkm~in istifa. 
de ettiği lisan dersine devam etmek 
istemek gibi sebebler vardır. 

Sık ıık tekrar edilen bu teraneler 
aene aonunn. kadar vaziyeti idare ede
mediyse, hastalandığmdn:ı bahsetmek 
ve elbiseleri, yatağı yorganı Bitpaza-

bur miUKrWmıoyo d~m ik3 Zincirli -
kuyu - Balmumcıı hattına çekı1m~, bıı. 
rail.a karakol tertWa.tı alm1ı7, 1/CI· 
rın tçin mukavmnete Juızırlanm1{ttır. 

rmda okutmak da akla gelen tEdbir • 
lcrclir. 

Evvelki sene kısa bir zaman için ol. 
dukça aiddetll bir şekilde tatbik edi. 
len, fakat sonradan nedense unutulan 
"lise ve ortamektep talebelerinin kah
veye gitmeleri memnudur!" emri az da 
olsa bu gibi halleıi önliyeoek tedbir • 
lerden birisiydi. Şimdi neden tatbik 
sahasmdan çekildi anlıyamndım. 

Geçen gUn arkadaşlarla bu mesele 
etrafında görüşUyorduk. lçim.ir.den bl. 
ri, ortaya gUzel bir fikir attı. Tatbiki 
mUmkfuı ve bu gibi hallerin önUne ge. 
çebileceği kanaatine vardığımız bu 
fikri buraya, alfilcadarlarm okuması i. 
çin yazıyorum. Eğer kabili tatbik de
ğilse herhalde bir bqkasmı 41\l§Un • 
mek ve en kuıa sam&Dda icraata geç. 
mek lA.znndır. 

'Ba§ka vilayetlerden gelen ve Istan. 
bulda.ki lise ve ortamekteplerde leyıt 
veya neharl olarak okuyacak talebeler 
için maarif mUdUrlUğilnde bir büro ve 
ya kombyon kunılmalıdır. Talebelerin 
velisi bu komisyon olacak, kendileıinl 
mr.kt:Cbe yerleştirecek, talebe ile ailesi 
arMmdaki para ve sair mUnMebetle. 
rini kontrol ve tanzim edecektir. Bu 
suretle talebe, kitap para.81, bilmem ne 
ücreti diye ailesinden fazla para. çeke
miyeccği gibi diğer h('I'hangi hususta. 
da ailesini kandıramryacaktır.,, 

ıstanoul radyosu 
17 MART - 1938 PERŞEMBE 

17 inkilip tarihi dersleri, Univerait~ 
den naklen. Y. Hikmet Bayur. 18,30 
Çocuk tiyatrotu, (Doatlanmı:ı), 19,15 
Spor muaaubeleri E•ref Şefik, 19,SS 
Borsa haberleri., 20 Nihal ve arkadaşlan 
tarafmdan Türk musikisi ve hlk şarkı
lan, 20,30 hava raporu, 20,33 Ömer Rr 
za tarafından arapc;a ıCSylev, 20~45 Bi
men Şen ve arkada,lan tarafmdan Türk 
muıikisi ve halk şarkılan, (saat ayan) 
21,15 Raıdife ve arkada1lan tarafından 
Tılirk musikisi ve halk şarkıları, 21 ,50 
oıkcstra, 22,45 ajans haberleri, 23 plAk 
la aololar, opera ve ooeret narçalan, 23, 
30 son haberler ve erteai eUzıUn prog· 
ranu, 23,30 son. 

BOKREŞ: 
ı 8 radyo caıt, 20,0S piyano konıerl, 

20,35 franıızca ,arkılar, 21,15 Bcrlin 
flarioııik orkeıtrurnm konsori, 23 pllk, 

BUDAPEŞTE 
20 ıigan orkestrası, 22 Avrupa konae

rl, 23,25 opera orkestrası. 

BERUN: 
18, ıenfonik konıer, 19 bando, 20, 

10 Şobertin plWan. 21 cubaııt, 23,SO 
halk havalan, 'lier ne pahasına olursa olsun bf. nanma kumandanı RUstem pqaya 

~ Bağ bulundukça sarayı hUmayu- ~yle bir telgr&f verdi: 
~~ y:ı.pılacak ta.arruiları sil!hla A'l/03t4/tıtt()ll piı1gd1nnda dcMnmayı ı 
bı çaııoacaksmız. hilmayr.o• kumattdan• Rüatem paşa 
ı ~ irade etmişti. hcm'eflmM.· 

dan fyi kor§ılanmaaı, aallm-ln toplu 
halde bulunduklon yerl8rdfm t•rarını, 
1c-4lalarıM kaapnmalarm1 inta" etmi§
tır. TOfktf'kl w Takrim 7nflalanndaM 
muhalif taburlar l*ba,ı Said ~ 7ou
man®.nnd4 am.ı1ot'dılmı takip maı~ 
m~~ mll.!adtm"Ye tutufm"'1l.arao cüı, 
birka.9 aao.t aonra tamanwm t"Umi ai. 
Z41ı etmi§ler, ue dairoi •Mıyada rUou 
eylemiflerdir. 

~ - Yıldız MM.!f' Mlmayımu cloo
mıda mevzi a'latı tUJrt muha/sz t~ 
rundan mllrtkkep kuwet, o latlkamete 

4 - Şafakla baş1ıyaoak 1ıareketk, 
ml1.."tlnu avdet eden ~hrin nıancviya. 
tını takviye ve kuvvetlerimize maddi 
t:e manevi 11ardımıarıa kolaylıkları te
min etmek üzere kumandanızdaki do
nanma ik3 Dolmabahçe pi§gdhında Zen. 
geren<W.z bulunan, Fethibülend se/if'.Cİ 
hümayunu cluarına tahrUoi 9t1r1ıı azf. 
mm buyrulm&ı .ıe ledelh.aô8 ktlwette
nmlzle tefri'ki me3'<Ji odllm~ hu.m .. 
8Unda 4oobınnı fcraStna emri cililerinfn 
irzan buynılm.a.!ı babında. 

PRAG: 
20,ıs operet -..e film Tıarçalın, 22 
20, l S operet ve film parçalan, 22 

AVTUpa konseri. 23,SO _küçük orkeıt-

'b~bltUcvel 1327 ve 11 njsan cu. A~ta/a~; 
'--b.ı l gtlnU sabahleyin sa.at 6 da ls- 11/1! Nl.aan 3!5, MllJt 5,10. 
~giren Hareket ordusu harbiye 11 Niaa?J 3H 30boh1 Deri kıt'a1ari-
~ ı...~e glrmlı,, resmt daireleri, zap. le Bakır7olJydtm yllrll!.fÜf9 g6fi'6" ordu. 
~1 ... .,._kollannı eline geçirml§, lkl I """8fJGt 8)0 da §9,.ri 1t4d'8eN i§gal 

'°1lra da Hüseyin HilsnU pap. etmı,tir. 
&J1'ılan bir .kol Yıldm. J1L 1 - ~ 

tahrU' ue "6V1oodı'km Muhmr beyin 7cu
manda.!ında1ıi mfl/reae'lerimiı~ ffddet
li m~eler yaparak ak§ama kıad4f' 
muk<ıvemet etmı,, IOGt 5 dem sonra do 
birinci hatta bulımGK tki fahr, CITll 

Bare'lwt Ordu.m Kumandanı 
Jl'mik 

JCaAmut Şev~ 

ra. 

ROMA: 
22 Ka.nnm operamun nü1L 
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Hollvudun, skandaldan muaf ve sansUrUn 
müsamahasına nail olan tek yıldızı 

Mey Vesl'dlr 
-17-

lstikbali son derece parlak görünen 
Anita Paj da, reklamın kurbanı ol -
du. Daha parlamaya b~la.r ~lamaz, 
tam nümune bir genç kız "Holivud ba. 
kiresf,, olduğunu etrafa yaymaya baş
ladı. Her nasılsa kafasına giren bu 
garib fikir onun bütün sanat hayatı. 
m mahvetti. Ona herkes hayran kaldı. 
Ona herkes hürmet etti. Faka! zavallı 
kızcağız kat'iyyen film çevirnıedL O· 
nun bakireliğine qk sahnelerile halel 
getirmeye hiç kimse cesaret etmedi. 
Onun reklAını yolunda para harcanrrıı 
olduğu için, mütemadiyen fotoğraflL 
nm aldılar. Anita Paj'm portreleri, l!le

nelerce bütün dünya mecmualarını ,,., 
gazetelerini doldurdu, her tarafta o. 
nun resimleri satıldı. 

En fazla fotoğrafı çıkanlan ve en 
az filin çeviren yıldız oydu. Bililıare, 
onun sabit tebessümU de herkesi bık-

0 tırdı. BUtUn cesareti kınlan ve ihti. 
yarlıyan bu betbaht yıldız, nihayet, 
bundan bir müddet evvel her şeyden 
vazgeçerek bir fotoğrafçıyla evlendi. 
· Denebilir ki, Anita Paj, takbih e • 
dilmlyen y~ne yıldızdır. EsW!!en za. 
vn\lı kadıncağız, ümid ettiği zirveye 
erişemeyince, bununla iftihar etmeye 
başlamıştır ki, bu da onun hakkıdr. 

Çünkü Holivudda, hemen her yıldız 
i)>ice hesap edilmi§, ta.rtılmı11, netice
leriyle yapacağı tesirleri iyice düşü. 
ıntilm~ bir af aroza. maruz kalmıştır: 

. Gayet a.z istisnalar meyanında., bil-
hassa ,bir yıldız vardır ki, her türlü 
skandalden muaftır ve sansürün tam 
bir niUs:ımn.hasma nail olmaktadır. Bu 
yıldızın adı Mey Vest'tir. 

Mey Vest 
Tavaf.:sutunu rica ettiğim Marlen, 

bana •§Öyle dedi: 
- Benim tavassutuma hiç !Uzum 

yok. O herkesi kabul ediyor. 
Mey Vest'in 118.nat eefi, Cenovada 

doğmtiş olan bir Amerikalıdır. Kravat 
kullanmyor. KravaUardan nefret edi. 
yor. Be:raz ipekli yakası her ~ a· 
çıktır. Bu hafif teferrüat istisna edi. 
lirse, gayet §Ik bir adam Myılabilir. 

Bana: 
- Gelin! dedi. Mey bizi bekliyor. 
Mey Vcst, aşağı yukarı, asıl Holivu· 

dun içinde yaşıyan yegane yıldızdır. 

Ça.lı§tığı studyonun yanında. bir ev9e 
,ikamet ediyor. 

Babası Jak Vest, boksör,~ ise 
çamaşırcıydı. Kendisine gelince, daha 
beş yaşındayken, Nevyorh"ta Bnık • 
layn mektebinde piyesler tertip ediyor 
ve hocalarının taklitİerini yapıyordu. 
Büttin hayatı müddetince, hiçbir mu· 
vaffak1yet göstermeden oynadı. Şimdi 
fse, kırk y~mda, birdenbire tesadüfen 
meşhur olunca, korkuyor ve oynama. 
ga cesaret edemiyor. 

Mey Vest içeriye giriyor. İm.kim 
yok! Bir kadın bu kadar Mey Vest o
lamaz. Açık mavi renkli penyuvar i 

çfnde çırçıplaktır. Yürürken çıplak 
baldırlll'I penyuvarm anımdan görü. 
nüyor, beyaz ve yağlı elini ga.rib bir 
tavırla. uzatıyor, ayni derecede garib 

bir BeSle: ''Hello boy!" diyor w ben 
onun uzun BU.n'l kirpiklerinin menekşe 
renkli gözleri üzerin~e silratle titre • 
diğini görüyorum. 

Mey Vest, elleri kalsaJarınm Ur.e
rinde gülilmsiyerek, birkaç saniye kar. 

grmda, ayakta dw-uyor, göz kırpıyor. 
Mey Veı!!t olmak ve beni lııkisan ha. 

yale uğratmamak için, gözle görülür 
bir gayret sarf ediyor. Bu saon bir pa. 

nayır paviyonuymuş gibi. .• Ben du • 
huliyemi verip buraya girmişim gibi, 

rolilnil bilyük bir dikkatle tatbik edi· 
yor. 

Yukarsmda açık ve bol duran mavi 
penyuvarr, omuzlarını ve boynunun 

başladığı yeri meydana çıkarıyor. Yi
ne ayni penyuvar aşağıda daralarak 
kalçalannm yuvarlaklığını resmed! • 
yor. 

Mey Vest uzun boylu değildir, ol • 
dukça §İ§tııandır, fakat son derece 
mütenasip görilnnıektedir, Bende bı • 
raktığı ilk tesirin tatmin edici oldu. 

ğunu düşününce, beni bir kanapeye o. 
turmaya davet ederek kendisi de yanı-

ma otw-uyor. Dün bana gösterilmiş o
lan bir fotoğrafını düşünüyorum, her
ketıin va.hvt bir eevinçle elden ele do. 

JaŞtırdığı bu fotoğraf, onun köydeki 

Bürlesk tiyatrosunda fakir bir aktris

ken, kocasıyla beraber 1911 de alm • 

mıştır. O za.ma.n en aşağı yirmi yaşını 
geçkindi ve gerek kendi Uzerinde, ge. 

rekse kocasmnı Ur.erindeki elbiseler ve 
ayakkabılar, cidden acınacak vaziyet
teydi. 

Mey Vest'in artık genı; olmadığı, e
sasen ya.kından besbellf, fakat buna 

rağmen eayaru hayret bir kadındır. 

Pembe teni bütün tazeliğini muhafaza. 
etmiştir ve elleri tıpkı küçük bir kızın 
elleri gibidir. 

(Devamı var) 

Donanma cemi
yeti piyankosu 

çekildi 
Donanma cemiyeti ikramiyeli tahvilAtı 

piyangosunun 15 mart 1938 günü yapılan 
&& ncı ke~lde:ıinde ikramiye ve amorti 

isabet eden tahvilAt num&ralarmı göste
rir cetveldlr • 

K~ıtldecl citta olunan tertip numaralan: 
374 990 2258 2532 4500 4685 6529 7011 
7121 8552 8997 

Altı yaşlarındayken, ona, hayır ce
miyetleri namına tertip edilen mü.sa.. 
merelerde, dint ef saııelerden baş rol
ler verirlerdi. Fakat o, en illht şahsi. 
yetlere öyle hafifmeşreb, öyle sinsi bir 
hal veriyordu kl, bu, muallimlerini 

İluamlyc isabet eden numaralar 
hayrette bırakıyor ve atisi hakkında 

İkramiye TL. '.rertlp No: Sıra No: 
endişeye dilşlirüyordu. 1000 374 

Mey, mesleğinde, büyük bir itidal ve 
150 

2 

belki de Umitsizlikle, her şeyi yaptı. 990 22 
Yirmi yaşında, bir sirkte şantözken lOO 7121 55 
evlendi. Kocaeıru terketti, daha doğ - ıo 7121 20 
rusu kaybetti. Sonra yine sirkte bini. 10 8552 99 
cl ve trapezci oldu ve nihayet, sene - 10 4685 97 
!erce, seyyar köy tiyatrolarında meto. 10 2258 41 
dramlar oynadı. 10 7011 35 

Gayet zeki olduğu için bir ııenaryo 1 5 6529 73 
yazdı ve bunu Holivud finnalarmda.n IS 8997 'i'1 
birisine teklif etti. Müstahsillerden bi- 5 89~7 H 

Cellad göıu· 
Açılan kana ı larıo 

etrafına beton duvar
lar yaptırılacak 

Cellid gölünün kurutulması ve küçUk 
M cnderea nehri mecrasının temizlen
mesi ve ıslahı için yapıl~ tesisat ve ka
ııcıllardan bir kısmı, bu mevsimdeki ıü
rekli yağmurlar yUzUnden harap ol
muştu. Yapılan tedkiklere göre açılan 
büyük kanatlar, toprağın terkibi itiba
riyle zamanla yağmurlar yüz,linden top
rakla dolmaktadır. Bunun öıdine geç
mek için kanallann etrafı beton duvar
hırla çevrilecektir. 

Nafia vekaleti milyonlar sarfiyle vU
cuda getirilen Küçük Menderes bavza
amrn ıslahı ve Cellad gölünün kurutul
ması projesinin iyi bir şekilde tahak
kuku için kanallann etrafında duvarlar 
in§aıını muvafık görmüştü. Bunun için 
kc-şif yaptmlacaktır. 

Vekalet bu işin bir an evvel bitirilme
si için haziranda bir müt;ıakasa açat.:ak 
ve m:iteahhidin temmuzdan itibaren 
derhal faaliyete başlamasını §art koya
caktır. 

25 
Manısada 

bin talebe 
okuyor 

Manisa mektep inşaatında 
biı incilfğı kazandı 

Manisa (hususi) - Manisa merkez 
illrokullannda (grupla çalışma) faalj
yetinin güzel neticeleri, §imdiden gö
rillmeğe başlamı§tır. Alınan tedbirlerle 
hiç•bir mektep öğretmensiz bırakılma
mıştır. 

Maarif ihtiyacmı ~ok iyi anlıyan vi
layet meclisi de, bu yıl büdceainde kül
tür işlerine mühim tahsisat ayırmııtır. 
Bu suretle öğretmenlerin kıdem zamla
lan, mesken bc.dclleri, makam ilcret
Jeri iç.in bü.dceye karşılık konmu§tur. 
1 hazirandan itibaren öğretmenler mcs· 
ken bedellerini alaı.:aklar, kıdem zammı 
a:mağa hak kazanını§ olan öğretmen
leı de ççalışmalarirun milkafatmı göre
ceklerdir. 

Köylü ve şehirli, b:itün halk maarif 
i~lerinde canla başla çalışmaktadır. Bir 
S;Ok köylerimiz mektep yaptırıyor, sıra 
hazırlıyor. Muallim istiyor. Vilayetimiz 
mektep inşaatindc birinciliği kazanmış-
tır. 

Viliyet dahilinde bu~ün 457 öiret· 
men çalışmaktadır. İlkokullara devam 
eden talebe yekunu yirmi beş bine ya
kındır. 1938 yılmda yeniden Eşme, Kİrk 
Ağaç, Gördes, Manisa merkezlerinde 
tam teşkilatlı birer ilkokul binası yaptı· 
nlacaktır. 

Nüfus itibariyle sekizinci, kültür ba
kımından yedinci gelen villiyetimizde 

bı:günkü hummalı faaliyet büyük verim· 
lcrinl her halde ~ek yakında göstere
cektir. 

Seyahat notları 

Ovasından bal, 
dağlalarından 

• 

yağ akan Aydın 
Tam 20 mllyon zeytin ağacı 

Dağlardan yağ akıtacak bir hale 
gelmek için aşı bekliyor 

Bu muazzam serveti istihsal gayeslle 
· Ziraat VekAletl ilk adım olarak bir 

zeytincilik kursu açtı 
·?'~ 

~-~~-.... , 

. 
Aydında ıeytitteilik kur.m müteJıa.aml cm1e kur3ta ~l~n ~ncilerden 

bir kıam.ı 

Aydın (husuat)' - ~ydırun değerli 
valisi Bay Salim Özdemirgiindayı ziya
retimde kendisini yalnız: bulmadım. Ya
nmda belediye reisi Bay Naftz de bulu
nuyordu. Vali makamına mesai saatin
den kırk dakika ,evvel gelmii olduğu i
çin kendisiyle bir saat kadar konuştum. 
Bu nazik, fakat o nisbctte otoriter ida
re amirinin z:evkle dinlediğim sözleri 
Aydını çok enterese eden ciddi meae· 
lelere mütealliktir. 

Vali, vilayetin umum! durumu hak
kında gazetemize izahat verirken, bil
hassa ekonomik allnda beni çok tenvir 
etti. Öğrendim ki, villyette şimdi bir 
zeytin meselesi var. Ve bu mesele Ay
dının istikbaliyle t>ek ciddi surette a
likalıdır. 

Bu alikanrn ehemmiyetini tebarüz 
ettirebilmek için ilk önce kaydctmeli
dh ki, Aydın,'Türkiyede en çok zeytin 
ağaçırıa malik bir beldedir. I..akin bu
nu yurdun bir çok yerlerinde değil, 
hatta Aydın sınırlan içinde bile bilen 
ilzdır. Aydında sayısı yirmi milyona 
yakla~an zeytin ağaeı mevtud bulun
J\lğu tesbit olunmu,tur. 

Yirmi milyon z:eytin ağaçı ... Bu mu-

uzam rakamın huzurunda bir nebı• 
tnakkuf edelim. Anbyat.:ağu ki, bU>.Uk 
bir servet ile karp karşıyayız. Ne ya" 
ıık ki. bu ıcrvet §imdiye kadar baki' 
lralmı;tır: bakılmamış, (delice) bali.ıı" 
deki ağaçların ekserisi aplanmamıttıf' 
Hill!sa ondan iıtifade edilemc-miştir. ti 

BugQn Aydında bu muazzam ser"e 
tatihaal gayesiyle hayırlı ve ciddi bir ~ 
dım atılmıt bulunuyor. Ziraat veklile 
vil!yette bir zeytincilik kursu açınrf" 
trr. Şimdilik merkeze inhisar eden ıe! 
tincitik kursu önUmüzdeki yıl da tak•P 
tttiği gayeyi kazalara teşmile başl~:: 
c.aktır. Demek oluyor ki, ortaya !nkt~ 
fı ınüsaid bir çığır açılmıştır. l{ursııtı 
Cj&lışmalannı tef erruatma kadar kevdel
mekte fayda bulmuyorum. Gaye malô~ 

• 'l'ğ' kn"klecttt"' dur: Mevcud zeytıncı ı ı te ı laft" 
mek ... Buna muvaffak olurl~a da aşı 
mış ağaç adedini teksir eylemek. •" 
"Ovasından bal, dağlanndan yaı f 

kan Aydm" buna gercekten muhtaÇ~ ~ 
Aydının ovasından bilhakika bol ın~ 
darda "bal" akar, çünkü incir bu ıne ı 
leketin en eski servetlerinden biri ha~ 

'l'k ,.,, 
ba-bcasıdır. Teknik1C1en inclrcı ı :c. .. 

s k' dl!!P 
dın ovasını ballandırmıştır. U ııı •" 

Muğlada tayyare model sergis: 
tamdan henüz kAfi mik.darda yağ akıfl 
mavor bu Aydnm. k di"' 

İlbaym sözlemden mülhem olar~ Jtll' 
yebilirim ki Aydının yarma yaptıgt l rt 

·ısyet e zırlıklarla Egenin en parlak vı d ıı-ıt 
k" at ı,,

başmda -İzmir müstesna- mev ı . ~· 
nt görmek uzun sürmiyecektir. ~tr8fıf1' 
tAyette üç mihim mahsulün inki~a bit 
yapılan hizmet küçük değildir. ~un f' 

. . . ı 111e 
incir vardı, bugün bır zeytın ış ıııı 

k me\fı: zuubahstfr. Yarın da pamtı gt' 
:te ka~rlacağtz. Bu fiç m:m öriindcnltte" 
ıcı~ek mektubumda urun uzadıya b3. fit 
derken Bay Gündayın bu sahadakı 
aliyetini de tebarüz ettireceğiın· (;. 

fi. \P _/. 

;:=::::::====~~· 

1 

Yurddan 
KUçUk Ha'1er'er 

----------------------:~.,,i~· * Urfada Yenilik gazetesi &ahı aP 
ti Galibi öldüren Mahmud Adana ıııal'' 

risini teshir etti, bir rol koparmaya 5 990 97 t 

muvaffak oldu, müthiş rekl~mlar yap. 5 2532 73 Muğla (husust) - Tayyareciliğin inki~at ve memleket dahilinde yayılması için 

...:eza mahkemesinde 16 sene hapse r1.C 
kOm cdilmit ve diğer maznunlar bt 

tm:lı, Amerikanın bUtün kadınlarını Balldald tertiplerin hlzalarmda göste- Muğla tayyare kurumunun teşebbüsü ile model tayyarelere aid malzeme tstanbul-
çılgmca bir şekilde kıskandırdı, bUtün rilen stra numaralarından mUtebaki ay- uan getirtihni§ ve ilkokul öğretmenleri tarafından modeller yapılmak için tedrisat 
erkekleri zevkle titretti. Hul~a pa.r· n rtertiplerin diğer sıra numaralarına ve ispcktörü Şevket Akerin idaresinde bir kun cıçılmı§tır. Kura bir ay kadar devam et
tiyi kazand. 4500 No: lu tertibe k!milen amorti isa- mi§tir. Kura sonunda modellerin uçuşlan yapılmı~ ve ikin';i ilkokulda modellerden 

Büyük ikamet.gfthtaki apartrma,nı bet etmiştir. mti ı ek kep bir sergi açılmı~tır. Sergi çok alaka uyandırmıı ve halk tarafından al!ka 
beyazdır, möbleler beyazdl?', duvarlar 1 İkramiye ve amorti bedelleri 22 mart i:e gezilm:§tir. Sergi bir kaç gün açık bulundurulacaktır. Sergiyi ilbay da gezmiş 
aynalarla kaplıdır. Kuyruklu koc~an 1938 tarihinden itibaren tediye edile ·j"le çok bcğenmi§tir. Serginin uyandırdığı ajaka dolayısiyle hariçten bir çok zevat 
piyano da beya,zdır .. ~avan camla kap. cektlr. Amorti bedeli beher tahvil için m<'del malzemesi sipariş vermışlerdir. Reem, kursta plııan ilkokul öiretmenlerinl 
ll,dlr, bir Ttlrk Hram n yirmi kurqtv 'to yaptıklan model uçaltlan göstermektedir,. 

etmi§lerdir. rı si· 
• İstanbul-Edime asfalt yotunıı ,~" 

livri kasabası içinden geçen ve artın ,,. 
kaldırımı döşeli olan kısmın tıet:ı,ur• 
falt olarak yapılması kararlat tctıf• 
Yol bu yaz mevsiminde yapııaca 01111 

• Balıkesirde yeni yapılaca~~ 
doğum evi ite köy ebe okulu biP 
ttmell merulmlı atıbmttıft 
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E·srarLı intiharlardan sonra 
1 Viyanada üç bÜYük 

aıim tevkif edilmiş 
Rayştag yann gece içtimaa 

davet edildi 
~~Y'all&, 16 (A.A.) - Viyana.um tica
c~ lllerkezinde en i§l~k caddelerden birl 
liıı Ratnerştrasede, bugün 1935 de Ber
..:: I\urrurs Tendnmda vukua eeıen 
~· eıer1 hatırlatan Yahudi ayehtan 

1!:..ısf'.~ olmuotur. 
~ 01~rında gamahhaç (§&retleri taısı -
~llı eıvu genç:lorden mUrckkep bir grup, 
~dt tUccarlanı hncumda bulunmu~. 
'ti~ !'olsun Yahudiler,, diye bağırarak 
liııı altları dolaşmış ve dUkklnlarm vit -
bn;rfnı boz renge boyam~, Uzerine "Ya
\ •• ltolitne!!lnl yazm~txr. Polis bu hl-

ett!r 
~ 1\ se~ircl kalmıştır. 

~~'<if ed:ıen Ali 'llltıır 
~~ "'111, 16 (A.A.) - Bu aqamld Paru 
"'r ~ hzetE'si Viyana muhabirinden al-
ttı~~ telgrafı neşrediyor: 

)il~ •eııı~yonal şöhrete malik llç bO
>ta •dam, psikanaliz mucidi pro!esör 
,~·d, son ilim Nobel mUklratmr kun
~~l'ofe~r I~Mvf ve geçen eene boğa
' 11 ha!ta olduğu zam:-a Hitlerl 
hor VidQn imtina eden meşhur operatör 
~ 1!8(5r Nomanm t("vkif edildikleri eöy
~ ıtı"~edir. 
!1'ıtiJe intihıu lar 

(\', 'Yttııa, 16 (A.A.) - Heimvehr'in 
h-.zı~rıperver cephe) mUessis ve §ef i 
~~ı E:ınil FP.y, refikası ve oğlu ile 

§er t intihar etmiştir. 
~ ailesinin ne serait tahtında in
~ e~tlği henüz malô.m değildir. Bi
~ , bır şey varsa o da Uçtinlln de 
~~·"er kurşunlarlyle ölmü§ olarak 
~ lldukıarıdır. 

~i~l~çe daha bu bapta bir şey ne~
~ llıeıniştır ve haber henüz umumi
l~ ~ayı olmuş değildir. 
~t~taı partinin eski ve mUhlm şah

~· 11!titıden biri olan Tirol endüstri 
~ '1 :1ltı reisi Fredirih Reitlinger'in 

t'h ~ 1 ar ettiği söylenmektedir. 
\ btuk Unlvereitesi profesörletin -
~ ~ Y8.§mda Gustav Bayer dE" ev
~' ~1tını, sonra d:ı kendisini zehir-

"! ~ \f•, 

'tt':ııtu:-ya zenginlerinden Böıet, U
~ ~ de bir milyon §ilin para ve kıymet 
l·~ ~<ı Olduğu halJe otomobille ka~ar
~\' 'dutta yakalanmı§tlr . 

~~~'•1uryıulnki Al nan 
v·\tet·eri 

\-t?'~l\a, 17 (Huaust) - Alnk"'a kı-
1 l\'Usturyaıdı kendilerine gSıteri'i ~e'ki1cre k!mUcn varmıılardır. 7 
~:~~0rdu ile dağ livası Grnuden 
vİ}> aını iıgal eylcmi§tir. 

. t ftt ~11•da bir fırka Badhalde de diğer 
i)İlt ~. bulunuyor. 10 uncu fırkanın 
l3 

11 
bir kısmı Alten Hofendedfr. 

~'d rıcu kolordu da klmilen Avus -
~\::." bulunuyor. Fakat mürettep 
~- iter· b k ~ ~ 1 ilinmiyor. Bu muntu:am ı· 
tto·r~Ycra. Türinıcn ve Prus)•&dan 
1t hil. !tir. Bun lira nasyonal ~osya
~ıı ·Ull\ kıtaatı da ilave o1u~muıtur. 

l\d 
:ıh ln ba~ka Av'Jsturynd!ı 550 Al· 

~l)ı 'rp tıy,-areıi bulunmaktadır. 
l\ı~ikanan h'r :iedt 
il}-~ 'ny" orta el~iliği, dUn yapılan 
~·t t~tamı geçitte lıu:ır bulunmak Ü· 

~ht':ı1h, Lehistan, Yu:oslnya, Ma
~b-ı~' Japonya ve Amerika heyet· 
ltl ~!cflerine davetiyeler gönderil -

\\t~llı Unlardan yalnu; Amerika mas· 
' t~ arı itiraz ederek davete icabet 
ııır ~tir. 

lllııı 
l~ lll C ıJc !llU:tl 

t 'o '-n 1938 plcbistinde mUntehlp-'• ~ı 
> ~d 1 •tak ıuı1in metni şudur: 
~ o ( h· 
\.. ~e bıı cııtleri, şefimi% olarak tanı-
.~~}'._ •uretle de A vusturyanın At
~ •ııl\ıq batt<cımasını kabul ediyor 
~~ ? • ., 

~ 'hı ~'11,,.a tya altınları Berlln 
ti "ıt --} b 
~tt!/·nlı; direktörü Şaht1 devlet 
~,/ ~•Ynharıd ile birlikte buraya 
"~ .... 

'tu )Otı u1!'• b:ı.nkasının. yekQnu 41 o 
~' 1nc baliğ olan. dtm ve döviz 

~tı)~ ~•rline nakledilecektir. 
~t. 1h& l mevkuT 
\Oı\t ? (A.A.) - Şugniıin riean
'bt~ '' lfurer'in annui kontu 

' :Se?vcdcr' de hapsedilmiş o-

lan ltm ite eski Avusturya ba§vekilinin 
sıhhatte olduklannı haber almııtır. 

Kontes, kın ile nl~nlısmın iz!divaç
lon ha~kmda hi~ bir §ey bilmediğtni 

il!ve ediyor. 

ffitler Berlinde 
Berlin, 17 (H usust) - Hitlcr dün 

akıam 17 de tayyare ile Viyanadan 
dönmüjtilr. 

Bitleri hAmil bulunan tayyareye 6 
tayyare rcfokat etmiıtir. Bunlarla ez
cUmle Ribbentrop1 Hes ve Ditrlh gcl
miıterdir. 

Hl.tler BaşvekAfat dairesi balkonun
dan halka hitaben kl!a bir nutuk aöylc
miıtir. Bu kısa nutkunda Hitler .. Millt 
birlik gayesinin vilcudaı getirildiği bu
gUnlerdeki hissiyata,, tercüman otmuı, 
•'bu birliğin bUtün tehlikelere göğüs ge 
receğini ve hiçbir zaman yıkılmıyaca

ğl,, nı bildinniı ve sözlerini §Öyle bitir-
mi§tir: 

"- Almanya. bilyük Almanya ol
muıtur ve böyle kalacaktır. Şwktan 

garbe, ıimaldcn cenuba kadar bütün 
memleketteki Almanlar, buna samin· 
dir.,, 

RHyştag toplamvor 
Ray§tag meclisi, Hitlerin bir nutku· 

nu dinle~ek Uı:cre yann SD!lt 20 de 
toplantıya çağnlacaktır. 

Bir ıayiaya göre, Rayiıtag ba to~ 
lanttdan ıonra, feshedilecektir. 

Çin taarruzu 
genişlivor 

Şanslde Çloalıer bas 
kınlarla lıerllyorlar 

Hankeu, 16 (A. A.) - San nehrin 
ııol aa.hilindeki ve Lughay cepheainin 
batısındaki Ofn taarruzu geııi"lemek
tedir. Tungkuan•ı geçen Çin kıtaatı 

muhtelif iyeleri ve ezcümle Tungkuan 
ka~ıeında mühim bir mevzi olan 
Fenglintuyu geri almı~la.rdır. 

Şa.nsinln diğer bölgelerinde, muhte
lif cephelerde harekette bulunan Çin 
ummrlannın bilha!!a cenub doğusun· 
da ve batıdaki da~lar Uzerind' Jaopn 
kollarına baekm ya.ptıklan bildiri! • 
mektedir. 

Şimal cephc:;fnde, Tiençin • Puke de. 
miryolu boyunca, Japon kıtaatı, 10.000 
uker, tank ve ağır toplarla taa.rrııza 
geçmi§lerdir. 

Menghııien Mlgesindeki Japon kıta
atmm "Ma.nçurt J.aorensl,. adiyle meş
hur olan gtneral Doihara.'nm kuman
dası altında. bulunduğu bildirilmekte
dir. 
J11~onvatlA flleffl'rherl;k kamı'lu 

Tokyo, 16 (A. A.) - Meclis. sefer. 
bel'llk kenununu ittifl\kla ve tadil~t:zıız 
kabul etmhıtir. 

Kanunu Ayan meclisi de ta~vib et .. 
mlşttr. 

' l<ati 1 var, 
koşun~'' 
MPğ~r katti 

hfr tremvaymış ! 
Dün gece Mustafa Arif ve Utif ia

m:nde Uç arkadaı aarhoı bir bı:lde Bey· 
oğlu caddesinden geçerken katil var! 
Kogun kaçıyor 1,. diye bafırmağa bat
Jamıı!ar ve halkı heyecana nrmtıler
cir. 

Etraftan yetlıen polisler "Ne var? 
Hani katil?,. diye sorduktan namn -tıç 
arkadaı tavırlarını hiç bo%môl1an gayet 
soğuk kanlılıkla: 

- B:.r: tremavaya katil deriz! İıtas· 
ycnda tramvay vardı. Binc~ğimb: aı· 
,.ada kalktı. Onun için bağlnyorduk !,, 

Diye cevap vcrmi§lcrd:r. Üç aarhoı 
birinı.:i sulh c.eu mahkemeıir.e veril
m~lerdir. 

ZA Yl - 1atanbul 20 ind ilkokulu
nun 934-935 yılı mezunuyum. Dipl~ 
marnı sayi dtim. Yenisin{ çıkarac:atrm
oan Hkit'nin hUkmli yoktur. 

İstanbul Fatih 20 inci clrul 934-155 
mezunlanndan ZS3 Saide Bekir. 

tHllırsoz 
- Bizim evde olanları biliyor mu-

sun? 
-Ne oldu? 
- Geçen gece hırstZ girmio. 
- Çok bir şey götUrmllı mü? 
- Hayır, hiçbir §eY göttiremedikten 

başka kendisi de hastahanelik oldu. 
- Neden? Sen mi dövdün! 
- Hayır ben evde yoktum. Karım 

beni meyhaneden fü~ndU sanmıe. 

- Eğer bu 7:ilr1:ll almazsan bir da. 
7ıa beni göremezsin. 

- Kaçar mısınt 
- Hayır, gözlerini oyanm.! 

Arada fark va rl 
Oğluna uzun uıadJYa naailıat et

mişti. Delikanlı: 

- Peki ama baba, dedi, sen de genç 
llğinde çok borç yapmr§Sm. 

- Evet. Fakat o zaman borçlamnı 
ben değil, babam ödüyordu. Halbuki 
l!enin borçlarını ben ödilyoruml 

- Bundmı ct'Vel bulttnduğunuz ~ 
dtm., bayanın roblcınm giydiğiniz için 
kovtdmtı§.!tlnu.z. Sakın benim roblan. 
nu da giymeye kalkmııyın! 

Kırılmaz kadeh 

- Otomobi74eki pl4ka nu.mara.n mt, 
yok3cı araba1'tn 'mal tarihi mit 

lstarıbnlda zelzele 
oldu 

Jtastıthıneden tebliğ ediliyor: 
Bu sabah saat üçU 55 dakika 27 aa

niye ge;e kuvvetlice lir zelzele kayıd· 
edilmiıtir. Şehrlmf.r:den daha hafif hi,.. 
eedh~ bu zel.r:etenfn mtTku fistU İs· 
taftbWctan 1 eG kilometre nıenfede tıfı 
R1bt edibnelmdlr. ( A.A.) 

Hok'kaba=ın 1«ırt"1, koca8tnın ceble. 
rini ar04tırıyor. 

Tavuk 
SütçUlUğü ikinci plana atıp iei çor. 

bacılık ve plavcılığa. döken dükkAnlar· 
dan birinde tavuk istemi3ti. Getiri • 
len nesneyi görünce söylendi: 

- Garson, bu tavuğun ancak deri. 
aile kemikleri var! 

Garson cevab verdi: 
- Til)'.lerini de mi istiyorsunuz! 

- Ah! G61t6 tTQf olmamı§mnl 

işti ha 
t. M A. lokantaya gitml§ti. Listeye 

göz gezdirdikten sonra seçtiği yemek
lerin hepsini birden sipari~ etti: 

- Bir çorba, ama sıcak olsun ... Bir 
bütUn tavuk, yanına bol patates ko
yun ... Taze engin.ar var mı? 

- Var ef e:ıdim. 
- Öyleyse bir de enginar... Sonrn 

makarna ve kaymaklı baklava ... Hep. 1 
sini birden söylilyorum, ama, eiı ta.. I 
bil birlblri arkMma getirirsiniz. 

Ve peçeteyi boynuna takıp bekleme
ye b~ladı. Faknt ne gelen var, ne gi. 
den. .. Hiddetle garsonu çağırdı: 

- Garson. buraya bak. 
- Buyurun efendim. 
- Han! benim çorba? 
Garson özür diledi: 

- Af !edersiniz efendim, yemeği 'De· 
raber yiyeceğiniz arkada.starı bekliye. 
ceğinizi sanm15tım. 

- Hangi arkada§nn, &rkadnş bekle. 
diğimi de sana kim söyledi? 

- Ismarladığınız ycmekJcr. 
l. M. A. hiddetle y?rinden kalktı ve 

bir daha o lokantanın semtine uğra. 
madt. 

ıresadOf 
- İkinci kocanızla nerede tanı§tJ • 

nız? 

- tık kocamı 
gUnt 

otomobille emiği 

- Yemi ro1mm tıa.stl 'kooacığım1 

'I 

- Doktor, size gelmeden evvel bir 
eczacıyn müracaat etmiştim. .. 

Doktor, hiddetle, ha5tn.nın söiUnU 
kesti: 

- Zaten birçok hastalar hep böyle 
sizin gibidir, doktora gidecekleri yer
de eczacıya başvururlar. Eczacı siu 
kimbillr nasıl tehlikeli bir t.CY ta\'Si
yc etti? 

- Siıe müracaat ebncmi söylemi§
ti doktor! 

Son moda ppka 
- Yeni §apkan mı1 Ben ortada §tıp

ka göremiyorum 'ktırıcığım! 

D=llDcgmetçl 
Bayan, yeni hizmetçiye, usul öğre

tiyordu: 
- Misafirlere çay verirken cvvelü 

en Nlılara verirsin. 

Çay saati zamanında hizmetçi elin. 

de bisküi ve gato tabağıyla, yaşlıca 

Uç bayanın önünde durup sordu: 
- İçinizden en ya~lısı hanginiz? 

Di§çiııin muayenehanesinde 
beklerken kabu8! 

sıra 

- Yanılıyorsunuz, ben heykel de
ğil, modelim! 

~'\fD kla .. 
Bir katolikle blr yahudi seyahatte 

uğradıkları şehirde tarihi kiliseleri ge· 

ziyorlardı. Yahudi, arka.d:ışma sordu: 

- Kiliseye girerken \•e çıkarken ni

çin ıstavroz yapıyotı5unuz? 
- banın çarmıha gerilerek b1dUğU

nü h:ıtırlo.m:ık için ... 
Yahudi şeytani bir gülUmsemeyle: 

- İyi ki, dedi, kazıklanarak öldü • 
rillmcmie! 

OdJ m n~s;n~ 
Zengin hastanın yeğeni, doktora 

sordu: 
- Doktor, hiçbir Umit yok mu! 

- Hayır azizim. Hartn kurtuldu, 
birkaç güne ke.dar ayağa. kalkar, 
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Bu hafta yapılacak olan 

Ful bol maçları 
19 • 3 • 938 cumartesi günü yapılacak 

tnaçlar: 
Be§ikta§ stadı: J 

Galata G~nçler • Kasımpa~ B ta· l 
lmnları saat 14 de hakem Tarık Öze-
rc.ngin. i 

Be§iktaş • lstanbulspor B taktmlan 
ıaat 15,45 hakem Tank Özerengin. 

Taksim atadı 
Beykoz • Topkapı B takımi.arı saat 

14 hakem Adnan A'l9n. 
Galatasaray • Güneş B takımları sa

at 15,45 hakem Adnan Akın. 
20/3/938 pazar günü yapılacak 

m<?çlar: 
Fl'nerbahçe atadı: 

Altınordu • Karagümrük A takımla
rı saat 13,30 hakem Rıfkı Aksay. 

Be§ikta§ atadı: 
Beylerbeyi • Galata Gençler A ta

lmnlan saat 12 hakem Halid Galip 
Ezgü. 

Anadoluhisar • Hilal A takımları 
saat 13,45 hakem Suphi Batur. 

Ortaköy • Kasımpaşa A takımları 
saat 15,30 hakem Halid Galip Ezgü 

Taksim atadı: 
Galatasaray • Güneş (milli küme 

maçı) saat 16 hak.em: Federaı::yon an· 
trenörll. Yan hakemleri Adnan Akın 
ve Ahmet A.c1cm. 

Bu haftaKı maçta 
Hadise çıkarsa 
Müsebbipler 
şiddetle 

cezala ndıru s ca klar 
Futbol f cderasyonu reisi Sedad Rı

za, bu haftaki milli küme maçını ya
pacnk olan Galatasaray ve Güneş klüp
lerinc birer mektup göndererek bu iki 
ldübün §İmdiye kadar yapmış olduk • 
ları k arşılaşm:ılardaki müessif va ka. 
lar bu. defa da tekcrr\lr odc.rse, kendi. 

sine v.?rilen salahiyetle bu gibi vaka. 
lara s."lbeb olanlan nizamnamenin 22 
nci maddesine göre tecziye edeceğini, 
bildirmiştir. Yirmi ikinci madde, fe -
derasyon reisinin herhangi bir oyun. 
cuyu mllıt kUme maçlarına i§tirakten 
mahrum bırakahilere~ hakkındadır. 

Fenerbahçe 
Hakkındaki ceza 

tebliğ edildi 
On be§ gün evvel oynanması icap 

ederken saha ihtil!fı yü21:inden Fener
füerin i§tirak edemedikleri Fenerbah
se - Üçok müsabakası dolayısile Türk 
spor kurumu umumi merkezi tarafın
dan Fenerbahçe klübünün hükmen mağ 
lfıp sayıldığı gibi, iki yüz elli lira da 
para cezasına çarpıldığını evvel.:e yaz
tnıştık. 

Umumt merkez Fenerbahçe klübü 
aleyhine olan bu iki karan İstanbul 
mıntakaaı vastıasile d:.in mezkQr klü
b~ tebliğ etmiştir. 

ş:mdi aan lacivertli idarecilerin bu 
karara itiraz edecekleri rivayet edil
mekte ve yalnız: cumartesi günkü mil-
lt kilme maçlarının Taksim sahasında 
oynanat.:ağt, pazar müsabakası için ni
zamnamede sarahat olmadığını ileri 
ıürecekleri söylenmektedir. 

Diğer taraftan kendisine müra'~t 

ettiğimiz: mezkQr klübün salahiyettar 
biı rüknü; milli kUme fikstürü muci
bince gele<:ek pazar günü oynanacak 
olan Harbiye _ Fenerbahçe müsabaka
smm da Taksim stadında yapılması 

için ısrar edilirse yine sahay.t çıkmaya 
caklarını söylemistir. 

Galatasaı ay - GilnE>ş 
maçının hakemliği 
Bu pazar gUnU Taksim stadında oy

nanacak olan Galatasaray - Güneş 

milli küme maçının hakemini tayin et
mek Uzere bu iki klübiln murahhasla
n dün akşam bir içtima akdetmişlerdi. 

Bu toplantı esnasında İstanbullu 
hakemler Uzerinde hiçbir anlaşma ka· 
bil olamadı~ için, Ankara mmtakast 
antrenlSr11nUn bu maçta hakemlik yap. 
mak U.zere davet edilmesi knrarlaştı
tırılmı§br. 

• 

Bu güzel Pasifik adasının sakinleri spora~~~ 
düşkün insanlardır. 

F u.tboL, boks ve denizcilik en fazla rağbet 
gören sporlardır 

Bir Fransız muharriri, Pasifik denizinin en güzel adası Talıiti de, fevkalade enteresan bir röportaj 
yapımı ve bunu Fransız spor mecmualanndan (Maç) ta netretnıif tir. Biz de tercüme ediyoruz: 

O!iyanusya adalarında ve bilhassa.' den ve ba.§lıklarından nefret ederler. boksör bulunur. Ve yerli ~piyonla 
Polinezya.da en fazla rağbette olan Tesbit ettikleri noktaya daha süratle karşıl~ır. Boks suvareleri Tahitide 
spor, hiç şüphesiz deniz sporlarıdır. varabilmek için, ellerine büyük bir çok büyük rağbet görmektedir. Bil -
Bunlar hayati sporlardır. Her Polinez.. mercruı parçası alırlar ve ayaklan hassa kadınlar bokstan son derece hoş. 
yalı yüzmesini bilir. Yerlilerin suya gergin bir halde suya atlarlar. Son- lanmakta ve miio:ıııhıılrn eı:ıruHnııda. kes
karşı derin bir aşk besledikleri iddia ra, istedikleri derinliğe gelince mer • 
edilemez, fakat dalına deniz kenarın· canı bırakırlar ve vücudu öne doğru 
da yaşadığı ve gıdasını denizden te • sallıyarak, derhal faaliyete geçerler. 
min etmeye mecbur olduğu için, vakti- Hepsi de gözlük kullanırlar. • 
nin mühim bir kısmını denizde geçir - Bu spor, hiç şUpbesiz, sporların en 
mektedir. tehlikelisidir. Otuz otuz beB yaşından 

Yüzmeye gelince, Polinezyalı stille itibaren, büyük dalgıçlar - ki ekseri . 
yüzmesini bilmemekle beraberğ ken. ya ihtiyar yaşlarından evvel ölürler . 
disini suda gayet rahat hissetmekte. artık hiçbir işe yaramazlar ve ciğer
dir. Maamafih, \'asat bir kraulle yü. leri boşalmış olduğu halde, iki bUk -
zen bir Avrupalının, Polinezyalıyı ya- lüm bir vaziyette dolaşırlar. 
rışta ge~mrmesi çok nadirdir.Tahitide Piroglar (ağaç kUtüğünden ve bi
ve civar adalarda yerliler, kurbağala- ribirine eklenmiş derilerden yapılan 

Genç bir yerli suya da1ar1:cn 

maya benzer garib bir yüzüş tattıik et
mektedirler. Sırt üstü yüzme onlan 
güldürüyor. Suya daldıklan zaman - ki 
ekseriya çok yüksek yerlerden atlar • 
lar • evvela ayakları suya dalar. Bil. ı 
hassa kadınlar, imkanı yok başlarıy· 
la atlamazlar. Hepsi en yüksek yerler
den suya dalarlar ve bu hareketi, kat
iyyen yorulmadan, on beş veya yirmi 
defa tekrar ederler. 

Fakat Tahitililer. bilhassa, su al -
tında. yüzmekte büyük bir meharct 
göstermektedirler. Kadınlar bile. su • 
yun sathından bir metro aşağıda, şa. 
yanı hayret bir suples ve esrarı bir 
türlü anlaşılmıyan ayak hareketlerile 
yüz.erler. Erkeklerin elde ettikleri ne. 
ticeler cidden harikuladedir. Dalgıçlar, 
ekseriya yirmi ve çok defa otuz otuz 
beş metro derinliğe dalarak, kendile
rine her zaman hUcum etmek cesare
tini gösteremiyen köpek balıklan a
rasında inci istiridyeleri ararlar. Hat
ta bir yerli kırk iki metroya kadar L 
nerck dalgıç chliyetnamesini kazan . 
mıştır. Tahitililer, dalgıç elbiee1ezin • 

hususi kayıklar) • ister balıkçı, ister 
yarış pirogu olsun • sol taraf ta bir 
muvazene aletine maliktir. Pirog ya • 
nşları büyiik bir alaka ve rağbet gör
mektedir. Çünkü yarış ekipleri, Tahi
tinin muhtelif mmtakalarma mensup 
en gUzcl atletlerden müteşekkildir. Pi
rogl:ır ekseriya yelkeıilidir. Sulövan 
adalarının kayıktan Polinezyanm en 
seri kayıkları olarak eöhret bulmuş. 
tur ve akıl ve hayale sığmıyacak bir 
sürat elde etmektedirler. 

Deniz sporlarından bahsederken, 
yerlilerin kullandıkları deniz ciridine 
temas etmeden geçilemez. Yerliler bu 
sporda cidden büyük bir meharet ve 
isabet gösteriyorlar. Ciridciler deniz 
sathı üzerindeki balıkları, on, on bce 
metro mesafeden vurmakla kalmıyor, 
suyun altında da ayni meharet ve isa· 
beti de gösteriyorlar. 

Çocuklar, isabetli vuruşlar yapmaya 
alışmak için, küçük ciridlerle milsel • 
Jiih oldukları halde, "turluru" tabir e
dilen kara gemileri üzerinde tallın ya
parlar. Gayet çabuk yürliyen bu yen
geçler güç bir hedef teşkil etmektedir. 
Çocuklar büyüyünce, daha sporcu olan 
diğer bir talime bafilarlar. Yere çakı. 
lan uzun bir sırığın üzerine konan 
hindistancevizi hedef telakki edilmek
te ve bu hedef ine otuz, otuz beş metro 
mesafeden atışlar yapılmaktadır. 

Deniz sporlanndan başka, Polinez. 
yada, fudbola da büyük bir al~ka gös
terilmektedir. Futbol yalnız Tahitide 
değil, fakat civar adalarda ve bilhassa 
Bora • Borada oynanmaktadır. Her 
gün, sabahlan, küçükler, ak§amlan 
da büyükler, hiç de fena olmıyan sa
haya gelerek futbol oynamaktadırlar. 

Boksa gelince, bu spor umumiyet f. 
tib:ıriylc, adalara ecnebi ve bilhassa 
tngiliz, Amerik&.n ev Fransız gemileri 
yanaşınca, canlanmaktadır. Bu gemi
lerin mürettebatı arasında, her zaman 
amatör veya sabık profesyonel bir 

Sııyım dibinde duran ba§ktı bir yerli 

salonu, ekseriya, Avrupadaki maçlar. 
da olduğu kadar kalabalıktır. Tahiti
liler son derece taşkınlık gösterirler. 
Bereket ki, meşhur gitarlar, nihayet 
herkesi barıştırır ve ortalığı teskin e
der. 

Tenis bilhassa Avrupalılar tarafın
dan oynanmaktadır. Maamafih yerli 
bir melez şampiyonu vardır ki dünya 
turnuasına çıktığı esnada a.daya uğrı
yan sabık dünya §alllpiyonu Fransız 

Koşeye karşı tam beş set mukavemet 
göstermiştir. 

Adanın tenis şampiyonu, ayni za. 
manda ping - pong oyuncusudur. 
Diğer sporlara gelince, bunlar, an • 

cak senede iki defa. milli bayramlar 
münasebetile, müsabakalar şeklinde 

tezahür ebnektcdirler. Bu fiayramlar 
hakikt spor bayramları olmakta ve bi· 
siklet yan§lan (ada turu), atletizm 
müsabakaları, pirog ve at yarıştan, 

futbol turnuvası, yerli danslar müsa -
ba.kaaı ve Uç gün müddetle adanın en 

TahiHn!ıı uPiroJc" fsmf ucrfTcn garib g~mllcıri yan.c qcıpnr7arlcon 

ooıcul'., 
r ı şamt>lyon oıdLJ 

Fransa İngiltere ve Belçika~ 
arasında., her sene olduğu gibi, ~ 
ne de beynelmilel bir futbol tutJI 
yapıldığını yazm.ıştxk. p 

·Geçen hafta İngiliz ordusunu 8-0 , 
bl büyük bir farkla yenen ~ 
bu haf ta da, Brükselde, 35.~ .•• ıw 
bir seyirci kalabalığı önUnde ~, 
lılarla kat'§ılaşmışla.r ve 2-1 gali~, 
lerek turnuva §ampiyonu oımtJ31 _. 

İngiltere gibi, dtlnyanm tutb!'.tt ~ 
şiği olan bir memleket mUın~ 
nin turnuvada. en fena de~yi ~ 
olmalarına hayret etmemeli. ~ 
turnuvaya yalnız haldld asker "~ 
cularla iştirak ettikleri halde, .., 
Fransız, gerekse Belçika t:aJaıri1atfı ~ 
kerliklerini yapan birçok prof~ 
oyunculardan müteşekkildir. BU_! ti 
cular turnuvaya iştirak edebileav
za.manda askere alınmaktadır. 

Amerikada yapılan atıetısıl' 
milsabakalanoda 

Yeni dünya 
rekorları kırıtJt 

Nevyorktan bildiriliyor: ~ 
Geçen pazar akşamı M.a.d.isOl1 ~ 

Gardenin, kapalı atletizm salı tll' 
mUhim müsabakalar yapılmIO .;e_.J 
çok "kapalı,, dünya rekorlan ~ 
tır. 

Iııte müsabakaların neticeleri:.-~ 
600 yarda - linci J. Herbet ~ 

ka 11 saniye 1/10, yeni dünya. S 1 
(eski rekor 1 dakika 11 saııiY8 S '1 
Hornobstele aitti); 2 inci B<>J'ltı 
cü Kunningam. _ ..ıdf 

Mil - 1 inci Kunningam 4 ~, 
saniye 4110, yeni dünya. rekoJ'U• 
V enyke, 3 ünctl Bradley. • . ~ 

60 yarda (final) - 1 mcı 'p,1 
6 saniye 2110, dünya rekortJi ~ 
Ben Conson, 3 üncü Kerr. BeJ1 ~; 
yarnn finalde 6 saniye 1/10 1'f" 
dünya rekorunu kırmıştL 0 il 

2 mil - 1 inci Norman ~ 
kika 1/10; 2 inci Lon ~· . ~ ~ 

60 yarda ma~a :-- 1 mcı 'l'O. ~ 
sa.niye 3/10, yenı dünya rekotU ~ 
rekor 1934 de 7 saniye 5110 1~.; Jf 
tarafından tesis edilmiştl). 2 
len, 3 üncU Donavon. •"' 

Bu müsabakalarla., Amerf.k~ı 
palı,, atletizm mevsimi sona. . 

-- - ";2 
mühim hA.diseleri §eklinde cg,111;," 

tadır. ~ 
Bu iki bayramdan ma.adAr ~ 

müsabakalarda boy ölçUşıilek 1JoP ~ 
nı pek de bulmamaırtadırlsr~ .... .sJ " 
zam ve sistematik bir a.nue;;,'-1 
ların müstakil haleti nlhiyel 
tyyen uymamaktadır. Jılt İ 

Hulasa, Pasifik adal~ .;;ı I 
tında, spor mühim bir .rnevlti J~; 
mekle beraber, kat'iyyen t~ b~J 
bi tutulmamıfjtır. HalbUkı, i' , 
denizde bUyük bir suples ,.e ~, 
gösteren yerliler arasındaJl• ~ ~1' 
Hide ııampiyonlar yetişebile~;8' ~'. 
kiır ve bedihidir. B~~a.n b:~,J'I 
müsabakalarında, buyük ~ sııJıl-' f 
yctler gösterebilecek del~ ~ 
çoktur. Fakat takını sparl rPJf· ~ 
ce, bu burada adeta inı.k~ ıJıştıt"" 
kil Polinezyalıları disiplıne . ..# 
hemen hemen muhaldir. 

11 
.. pj 'I 

Esasen bu yakışıklı ve ~~"' 
lu atletleri, hattı üstüva ~ ~ 
tında rahat bırakmak hef ~ 
hayırlı olur, çünkü onlıı.J1 ~1~1ı' 
götürmek ve bu yabancı 1 

e!fl. Y t 
müsabakaln.ra. sokmak, şnpb 0 r.1'f' 
hatlerini bozmak ve belkLdc 
lüme sürüklemek olur • 
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Bir 

BUN DDD DOLA 
zabı a ·kayesi 

Klube girmek üzere sokağı geçeceği 
~.rada Mallorin•nin gözüne san bir ilan 
~ı;;ti: hiç şüphesiz yeni yapıştınlmıştı, 
Crıünde on, on iki kişi duruyordu. 

Mallori de yaklaştı; boyu uzun ol
duğu için pek fazlı> sokulmadan, diğer
lerinin başı üzerinden okuyabildi. ilan, 
b:: :ı_ 
ııtı.m il!nlara benziyordu: kocaman 

bir is.~, altında da yine göze çarpa
tak ka:dar iri harflerle yazılmış birkaç 
lı:eliıne. 1 numaralı halk düşmanı olan 
Ceyıns Mallori'yi adliyeye teslim ede
cek olan adama yirmi bin dolar müka
flt verilece~ti. Onu, kendi adamlann
dan biri teslim edecek olursa, bu hiz
!tıctine mukabil parayı aldı~tan başka 
rıe kadar ağır olursa olsun bütün kaba
hatlerinin de affedileceği vadddiliyor
du, 

• Maıtori öyle çabuk heyecan duyan 
•daınıardan değildi ama bu utırları er 

CuYlJnca kalbi çarpmağa başladı: sil· 
krin bulmk için iki dakika soka~a do-
1•§lnağa mecbur oldu. ilanı okuyanlar 
Çoğalmıştı; onların arasından epeyce 
~Üşkülatla karşı tarafa geçti, klubc 
ttrdt Salonda oturmuş resimli mecmu
'1arı kanştıran kibar ve yaıhca zeva
tın aelamma şöyle yanm bir muk,abe
lcden sonra hemen yemek odasına git
t' 1 l'e bir pencere yanına oturdu. 

. - İki kadeh porto; iki takıı:n getirin. 
Şınıdi Mister Reynoldıı da gelecek. A· 
tele işimiz var. 
. Garson sofrayı hazırlarken Maaori 
~e listeden yemek beyendi ve ~çinde en 
1Yilerindcn çeşid çeşid cigualar bulu
~~n. tabakasını açtı. Sanki çok mühim 
~r 1§miş gibi, hangi cigarayı ~çeceğini 

.r türlü kestiremiyordu. 

- Bonjur, reis; geç mi ~aldım? 
- Hayır, Parkins, geç kalmadınız 

'ına bugün öğleden sonra çok işim ol
dtığu için ben sizi beklemeden sofra
)l oturdum. 

~ t:'red Parkins (yabancılar onu M. 
'Ynolds diye tanırlardı), otuz yaşın· 

:~ vardı. Tostoparlak çehreli, bön ba-
·~h, gürbüz bir delikanlr. Hemen hiç 

t~silnıiyen teb:ssiimü, inci gih~ dişle
tıni meydana çıkanrdı. Sa!, sevimli bir 
~<ıl~ vardı. Mafüıri'nin sağ kolu mcsa· 
Csınde idi ve §inidiye kadar üç l;işi 

01dUrm·· t•· uş u. 
l>ark.:ns kadehini rciainin kadehi ile 

toıı:u~turdu ve sokağı işaret ederek: 
- Gördünüi mü? dedi.. 
~allori bi't'jı il: bir evet i~a:-eti 

htıtı. Porkins: 

~ - Aceba efkarı umumiye bunu· nasıl 
t'§ılayacak? dedi. 
- Efkan umumiyoden bana ne? 
~eisin tavrında'l\i garabeti Parkins 

lrıcak o zaman farketti. 

- Neniz var? dedi; bu ir.: mi merak td· .,. 1Yorsunuz? 
d ~eisin cevap vermediğini görünce 
'"aın etti: 

) - Ben korkulacak bir şey görmü
ltt0tuın .. Namuslu adamlar arasında hiç 
) l?lse sizin asıl hüviyetinizi bilrr:,:. 
~r: h'!~n olsaydı hiç şüphesiz şimdiye 
t dar haber verirlerdi. Onlar lda müka
c't hckliyecek değil ya 1.. Birlere gelin-

e. hiç tehlike yok; çünkü adamkırımız 
~iti t o 1 • 1 . ~· arumaz. n a r a emır erı-

,.'ti hep ben götürdüm. Zannederim 
'Jl't. onların hiç birine doğrudan doğru
b~ lir emi: vermediniz .. O halde sizi 

tn yok demektir. 
- Siz varsınız ya! .. 

' iarkins, hayret ve heyecanın.ldan az 
c~ tın l\adehini yere düşürüyordu. 
'taltıon, çerezleri getirdi. Mallori ta
l ğına birkaç zeytin aldı: sonra hiç bir 
ey olmamış gibi bir tavırla: 

1l\a - .Bu akşamki rr.ndevumuzu unut
tc dını: ya?. dedi. Saat yedide tayya

ttıcydanın:la .. 

ti .l>arkins'in hayreti henüz geçmemiş
\~1 ltarşısındakinin ne demek istediğini 

anı:rnış gibi tekrar etti: 
- Saat yedide tayyare meydanında .. 
- Yemeğimizi tayyarede yer."z. 

b- ır~llori'nin yüzüne bir sükun. adeta 
ır ne 1 . . 

ııe ge mıştı. 
t1;ı - Jl;r ay tatilin. eminim ki çok fay-
U sı olrı:ak, detli. Bir ay hiç bir şey dü
ı;:crnck:, b.:ç bir hazırlık yapmamak .. 
l'f~ t.aıı7oea. 1-1ık an .. Siı de bana 
'Vi c!erfrn o brr ny "iş., ten bahsetme· 

n .. 

- liiç merak etmeyin. 

ünlük 
Parkins lokmalannı yutanuyordu. 

Bir gayret gösterip sordu: 
- Kuzum, reis, ne demek istediniz? 
Mallori cnun gözler,:nin içine baktı: 
- Anlamadınız mı? 

- Benim size hiyanet etmeme nasıl 
ihtimal verebilirsiniz?. Bir düşünün: 

iki senedenberi beraber çalışıyoruz. 

Belki on defa hayatmıızı beraber teh
likeye koyduk. Benim size 6Cld<&atim
den nasıl ıüphe edebifasiniz?. 

Mallori ba~ını salladı: · 
- Siz iyi adamsınızdır, ParlQns, a· 

ma bir tarafta da yirmi bin dolar vur .. 
Sözümü kesmeyin. Hükumetin bu tek
lifi daha pek yeni, iyice düşünecek ka
dar vaktiniz olmadı. Şimdi öyle bir 

şeyi aklınıza bile getirmezsiniz ama son
ra ne olur, bilinmez ki... Nihayet beni 
ele vermeğe kalkarsınız ldemiyorum; 
ondan emin olsam bilirsiniz ki dur
mazdım .. 

Mallori sustu ve dudağınrn bir ta-

Parkins, işi a'laya dölı."'J'Mk i.!tedi ... 

rafında korkunç bir gülUmscme belir
di.. Sonra devam ette : 

- Yirmi bin dolar az §CY değil ki! .. 
Biz: iki aenede, ba§ımızı bin bir bel!ya 
soktuğumuz: 1lrude o kaklar kazandık 

mı?. 

- Öyle ama yine de .. 
- Bizim gibi adamların gnyeE.~, ne 

yoldan olursa olsun para kazanmak 
değil mi?. 

- Evet ama bu yoldan değil. 
Goo-son gelip çerez tabaklarını kal

dırdı, sonra yemeği getirdi. Bir müddet 
Mallori ile Parkins borsa haberlerin
ıclen bahsettiler. Garson işin.: bitirdik
ten soııra Par~'ns: 

- Zannederim, de<li, bu işi hallet
menin kolayını buldum. Siz benden an· 
cak bugün ~üphe edebilirsiniz. Yann 
ta nerelerde ol<t:ağız; orada mükafat 
falan yok. Ben de bugün sizin yanınız
dan aynlmam, olur biter .. Nereye gi
derseniz ben de beraber gelfrim. 

- O ıda benim işime gelmez. 
Parkins israr etmedi. Mallori biraz 

eğildi. elini arkadaşının eli üzerine koy
du ve: 

- Parkins, dedi, benim nasıl h:r a
dam olduğumu bilirsiniz; Sims kar -
deşlerin başına geleni unutmayın. O 
budala herifler bana km-şı ~oyabilecek-

Jerini sanmışlaı'dt; her türlü tedbire 
başvurmuşlar, po1.~si ayakk;ndırmışlar

dı. Ama hiçbir şey para etmedi ve ta
yin ettiğim günde .. Posta vagonu me

selesini, küçük Erik'i nasıl kaçırdıdığı· 
mı da hatırlarsınız. O işlerde de hiç 
bir tedbir para etmedi. 

- İyi Ct'Tla şimdi bunları niçin söy
lüyorsunuz?. 

- N!çin mi? Bugün biri gidip be
ni polise haber verirse o biri'nin yann 
giineşin doğduğunu göremiyecegını 
hatırlatmak için .. Benim hapsedilmem, 
hittt~ öldürülmem yine intikamımı al
mama mani olmaıı:. Anlıyor musunuz, 
Parkins? Beni ele veren h2,'.n bu hare
keti ile kendi idam lç<ırarını da imzala
mış olur. Hiç bir ümidi kalmaz. Binrm. 
z..,rive ölmüş aayılrr. biUiil ölmesi de 
an~1t yarın sahaha kadar gecikebilir. 

ı;>ark.:Os kızmadı, biUikis işi şak"}'a 
boğmak istedi: 

- Tevkif edilir. öldürülürseniz in
ti!--ar:unızı na!ıl alırsmız, pelç aklım er
miyor .. 

- Smis l:arde~lerin de ;.kıll3rı erme
mişti .. Erik'in bab;mnın da aklı erme
mi§tL Hatta o işte çürük noktayı siz 
ke§retmist.'.niz, Pr-rkins .. 

- Öyle ama bu sefer iş ona benze
mez ki ... 

- Evet, hiç benzemez; fakat netice 
aym olur .. 

Mallori yavaş yavaş, sözlerinin her 
birini tartarak ilave etti: 

- Ancak bir gün sonraya bırakılınıt 
bir ölüm.. Evet, mühletli bir idam .• 
Parkins, siz mesele halletmey~ seversi
niz, bu meseleyi de kavramağa çalı

şın: Bir adam ki bil yatta gibi gözük
mesine rağmen ölmüttür, çünkü beni 
haber vennekle kendini öldürmüttür. 

Parkins zoraki bir tebessümle: 
- Tatil esnasında bu mesele ile uğ

raşmm, dedi. 
- Evet, tatil esnasında .. Ha aahi .. ı 
Sözü tamam:le değiştirdiler. Yemiş

lerini yerlerken ikisi de gülüyorlardr. 
Kahveyi içer içmez sofradan ~-.ı~tılar. 
Holde kimseler kalmanuştı. Klübün 
kapısında biribirinden ayrıldılar. 

- Akşama görüşürüz, Parkins .. Sa
;ıti unutmayın: tayyare beklemez. 

- Merak etmeyin .. 
:(. ~ ~· 

Parkins iki saattenber.: ldüşünceli 

SC'kaklarda dolaşıyordu. h"1sseriya bu 
gibi hallerde yalnız gideceği yerde ne 
~adar eğleneceğini nasıl istirahat e
deceğini düşünür, kendini neşeye bıra
kırdı. Bugün ise döndükten sonra neler 
yapmağa mecbur olacağı hatırına ge
liyor. bununla kendini üzüyordu. He
nilz t..=r tasavvurları yoktu. Reis, tatil 
zamanının bu gibi tasalarla zehirlen
memesini lstemişti. Parkins ide öyle 
hayali geniş adamlardan olmadığı için 
istikbali, mazinin maceraları ile doluy
du. Kontinantal Bank·r nasıl soyduk
larını, kasalar odasında bütün ele~ttik 
zilleri bir!den çalarken bekçilerle nasıl 

boğuştuklarını; kuyumcu Müller'i na
Bil öldürdüklerini, sonra polisler tara
fından nasıl kovalmıdıklarmı hatırlr

yordu. O gün az kaldı yakalanacaktı. 

Bunu düşündükçe Parkins 'k,an ter için
de kalıyordu. 

Aceba kaç parası olurstı bu işi bıra
kabilirdi? Şöyle orta halli bir hayata 
yetecek kadar bir para.. Şimd.: bunu 
düşünüyordu. Ama hesap işlerine pek 
aklı ermeıı:di. Bir ayda ne kadar para 
lazım?. Bu senede ne eder?.. Bunları 

düşünmek uzun şeydi .. Beş bin dolan, 
on bin doları olsa .. O kadan pel~etiş
mez .. Kendi k,endine sorduğu sualin 
cevabını gözleri önüne dikilen sarı bir 
ilanda okudu ama hemen gözlerim çe
virdi, hızlı hızlı uzaklaştr. 

il- :;. :(. 

PARKiNS'in karan kati idi. 
Reisine, dostuna hiyanet etmiyecekti. 
o halde kendisi için yeni, asude bir 
hı:ıyat tasavvur etmesinde ne beis var? 
Hem gönlünü eğlendirmiş olur, hem 
de kimseye bir kötülüğü dokunmaz. 

Kendini zengin bir adam diye tasav· 
vur etti: çalışmadan yaşıyacak ~adar 

zengin ... Deniz kenarına gidecek, ora
t:la kuml::ıra uzanacak, vücudunu gü

neşin altında hazla çevirecek ve başka 
hiç bir şey yapmağa mecbur olmıya

cak .. 115nda muhbirin cinayetleri affo
lunacı:ığr, kendisi rahat bırakılacağı 

söyleniyordu. Demek ki Smis kardeşle
rin 'k,atli de, posta vagonunun soyulma-

sı da, küçük Erik'in kaçmlması da u
nutulacak, Parkins öteki insanlar gibi 
olac~ .. Memnun memnun, sakin sakin 
gülüyordu o kadar uzak, o kadar uza'lı;
larda idi ki... 

Birdenbire o hayal aleminden haki
kate iniverdi: kuyumcu Müller'in dük
kanı önünden geçiyordu. Kepenkler in
dirilmiş, yandaki evlerin duvarları üze
rinde de kurşun izleri görülüyortlu. 

- Bir ay sonra bütün bunlar tekr21r 
başlıyacak ... 

Elli adım ötede bir duvara yapıştı

rılmış sarı ilan.. Parkins kendinlden 
cidden şüpheye başladr, korktu. Klüp· 
den çıktığından beri akhndtın neler 
geçmemişti? HaHr.ıki saat da daha üç
tü. Daha dört saat bu azabı çekecekti.. 

- Ne yapıp yapıp b~(jka şeyler dü
şünmem tazım. 

Bir an bir sinemaya girmeği düşün
~ü, fakat bunu bir alçaldık telakki etti. 

O kadar korkuyor muydu? Kendine o 
kadar emniyeti yok muydu? Parkins 
lçrne galebe etmek istiyordu. Bir oyun, 

mesela gazetelerdeki gibi bir mesele 
icc:ıci etmek, zihnini onunla meşgul et· 
mek ... Böyle ~eylerden çok hazzeder
di. Mallori'nin sesini duyar gibi olldu: 

"Bir gün sonra bırakı~ bir ölüm .. 
Par~ins, siz mesele halletmeyi seversi
niz, bu meseleyi de kavramağa çalışın: 
Bir adam ki hayatta gibi gözükmeaine 
rağmen ölmüıtür, çünkü beni haber 
vermekle kendini öldünnüıtür.,, 

işte bu meseleyi halletmeğe çalışsa 
da olur. Bittabi Parkinıı bu meseleyi, 
çıkaracağı neticeden istifade etmek için 
değil, sa:lece eğlenmek için halle ça
lışacaktı. Belki bir tek faydası olabilir
idi: saat yedide Mallori ile buluştuğu 
zaman ona: ''Sizin verdiğiniz davayı 

halet tim!.,, diyebilmek zevki .• 
Bu meselede üç şık olabilirdi: 1, 

Malloıt, kendini tevkife giden polisle
rin elinden kaçıp kurtulur; 2, tevkif e
dilir; 3, kurtulmağa çalışırken öldürü
lür. 

Boywıbcığım çözmüş, sonra ya1mlığı· 
11ı çıkarmıştı~ .• 

Birinci şıkkr ldUşüneU.m. Mallori, 
lturtuldu~tan 60nra, kendini ele ve
renden nasıl intiknm :alabilir? Zaman 
meselesi hesaba katılmazsa iş çok ko
lay. Onu ele veren istediği kadar dik
kat etsin, bir tarafa gizlensin, cünbıi 
b=.rinde Ma11ori onun izini bulur, inti
k<mınr alır. Fakat Mallori: "O, binna
zariyc ölınüı sayılır; ibilfül ölmesi de 
ancak ertesi sabaha kadar kalabilir." 

Ohalde onu ele veren de ertesi sabaha 
~a!dar polisin himayesi altında kalır. 

On iki tane kadar polis memuru ... Ha
yır, on ik.: tanesi çok. Mallori onlardan 
birini satın .alt111i olabilir. Daha iyisi 
bir'k,aç kişi, ama hepsi de emniyetli. 
Mesela Emniyet Müdürü Mak Farel; 

başkomiser Sulivan da Mallori'nin a
man bilmez düşmanıdır. Koır.:ser Ka
ber de v<:ır: Mallori onun kardeşini öl
ldürdü. işte onlarla her tarafı kap:ılı bir 

odaya saklanır; kapıya da emniyetli bir
kaç adam korlar ve içeriye hiç kimsenin 
Cırakılmamasına emir verilir. Bittabi 
yemek de yemez, cigara bile içmez. 

O halde Mallori'nin tehdidini P.:ra e· 
debilmesine imkan yoktur. Gerçi polis 
müdüriyetini bomba ile uçurması da ha· 
tıra gelebilir ama bu katiyy~n imkan· 
eız bir şey ... Parldns içinden: 

- İmkansız, dedi, imkansız... Hem 
de ben kendisi için en müsait şıkkı ele 
aldım. Tevkif edilir, veya öldürülür ise 
o zaman hiç mesele kalmaz. 

Gülijü ve: 
- Blöf, dedi, blöf ... 

$ • * 
PARKINS kendini birdenbire polis 

müdiriyetinde buldu. Buna ne zaman 
karar vermişti? Kendi de bilmiyordu .. 
Hatta kı:.rar vermi§ demek de caiz miy
di? Hala da ne yapacağını kestireme
mişti. İçinden: ''Hayır, hayır, dönmeli
yim.,, diyordu ama gizli bir kuvvet onu 
kapıya kadar sürükledi. 

- Komiser Sullivan'ı görmels istiyo-
rum .. 

- Ne yapacaksınız?. 

Küçük bir masanın üzerinde kalem, 
kağıd va11dı; PZırkins bir §eyler yazdı, 

b~r zarfa koydu ve zarfı kapattı. Po· 
lis memuru zarfı alıp içeri gitti. 

Parkins yalnız kalmıştı. Dönebilir, 
lsaçabilirdi; henüz vakit vardı. Fakat 
yerinden kmuldryamıyordu. Mallori o
nu tokip etm;§ ol:s:ı şimdi bir kurşunla 
devirebilirdi. 

- Buyurunuz .. 
Odaya girer ıgirmez '5\Jmvan: 

~;::~:~~ıea~ 
r: Çeviren ı 
f!NuıruOOah ATAÇ ==-sn ,.. ' ••• 

- Omid ederim ki bizimle alaya 
gelmediniz, dedi. Bu gibi meselelerde 
öyle şeyler çok olur lda.. 

- Benim adım Fred Parkins. Mal
lon:'nin çetesinde reisten sonra ben ge 
lirim. 

Sullivan derhal polis müdürüne ha· 
ber vermişti. Mak Farell ile Kaber de 
geldiler; Parkins onlara: 

- Tekrar ediyorum, dedi, Mallori bu 
akşam saat yeldide tayyare meydanmda 
olacr.ık .. Şunu da tekrar edeyim ki beni 
öldürm~si tehl~esi de var. 

Sullivan arkadaştan ı:Ie yavaş yavaı 
bir şeyler konuştu .. Sonra gidip duva
rın bir yerine bastı, gizli bir kapı açıl
dı. 

- Bur~ı iyi mi?. 
Parkins gidip baktı: içeride bir kle

mir karyola ile b".r de sandalye vardı. 
Pencere yoktu. Elektrik limbasr da 
bir kafes içinde idi. Sullivan tekrar et
ti: 

- Burası iyi mi? Biz, el altında bu
lundurmak istediğimiz adamlan bura
ya ~oruz. Duvarlann kalınlığı bir met· 
rodur; bUndan başka kapısı da yoktur, 
Kasa gib: bir şey ... 

- Beni buraya kap::ıtacak mısınız? 
- İsterseniz kapıyı açık bırakabili-

rim .. 
- Daha iyi. Siz de odada kalacalm

ruz, değil mi?. 
- Hiç merak etmeyin, birimiz mu

hakkc:ı~ burada kalırız. Koridora lda 
bir adam koruz. Kafi mi? 

Parkins küçük odaya girip sandal-.. 
yeye oturdu. Polis müdüril arkada§la• 
nna dönüp: 

- Artık biz de i§imizle uğraıahm, 

ıdedi. 

• • • 
SAAT YEDL 
Parkins'in haleeanı 60t\ dereceYr 

bulmuştu .. Evvel! boyunbağınr çöz
müş, sonra ya1:;alığını çıkarıp gömleği
nin önünü açınrştr. Boğulacak gibi idi. 

"Artık bitı:yor, diyordu, kurtuldu ise 
de. y al nd ıise d itiliyor. Nihayet: 
ettiğimi anladı.,, 

Mak Farcı ile Kaber, Mallori'nin ya• 
kalanmasma bizzat nezaret etmek ilze· 
re tayyare meyldanına gitmit olan Sul· 
livan'dan haber bekliyorlardr. Onlar 
Parkins ile pek meşgul değı1diler, çUn• 
kü Mallon:'nin on:ı bir şey yapmasına 

ihtimal bile veremiyorlardr. ' 
Bir çeyrek sam kadar bir zaman geç· 

ti ama bu hepsine de bir asır gibi gel .. 
di. Nihayet telefon çal!dı. Polis mildürll 
hemen 'l\oştu : J 

- Siz misiniz, Sullivan?.. Bravo,: 
Çok iyl, çok iyi .. Tebrik ederim.. Ça) 
buk gelin .. 

Telefonu kapattı ve dönüp: 

- Yakalanmış, dedi. Ateş ctmeğc 
bile vakit bulamz•:nı§. Birkaç yumrult 
sallayıp iki polisi yere devirmiş, işte o 
kadar. Sullivan onu umumi hapisaha· 
neye kadar götürdükten sonra buraya 
gel ece\ ... 

Sullivan biraz sonra geldiı Malfori .. 
nin yakalanması çok kolay olmu§tll .• l 
Yol arkaldaşlannın li.mler olduğuna' 
anladığı zaman iş işten geçmişti. Par• 
kins sordu: 

- Bir şey demedi mi? • 
Dedi. ''Hiç ummazdnn, bunu yap

b mı?,, dedi. 
Parkins kıpkırmızı olmuştu; bir kaç 

kere gözlerini sinirli açıp kapadı. Son
ra başmı çevtrdi. Sullivan ıarkadaşlan
na Purkins'i i§Sret ederek: 

- Çoktan pişman oldu, dedi. 
Yemek getirdiler; fakat Parkins ye· 

meğe ağzını sürmedi, hatta verilen 
yaparak cigarasmı biJe içmedi. Karye>
laya uzrmnıış, ellerini ensesinin altın

dan kilitle~§. gözlerini kapamıştı. 
- Hiç bir şey düşünmemek .. Uyu· 

mak .. Yarına kadar, 9abaha kadar uyu• 
mak ... 

Gece bir türlü geçmek bilmiyordu. 
P.cır~inıı ikide bir yatağında dönüyor, 
mütemadiyen saate bakıyordu: iki bu. 
çuk .. üç .. Uç buçuk .. 

Birdenbire aklına bir şey geldi: ''Ya 
şimdi hapishanede deWJse?.. Ya kaç· 
mı§sa 1 dedi. 

Fada izahat vermemişti .. a:nn komi· 
ser anladı _ve başmt sallıyarak telef onu 
açtı: ' 

(Dcoom.;·ı~~: 
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lbrabim 'p~şanın çadırınd~ 

edebi bir sohbet yapıldı 
:Ule devrini açan bu muazzam siln. 

net düğününlln Sinci günü, sadrazam 
Nevşehirli İbrahim pa§a He vezirlerin 
ve devlet erkanının Okmeydanında, 

destilerden yapılmıt bedellere ni§an 
talimleri f1e başladı. Öğleye doğru da, 
ter.:ıanelilerin kalyon muharebesi oyu. 
nu ile düğiln şenliklerine geçildi. Onu 
ayı!arla ayıcıların halk tarafından bU
yük bir zevkle seyredilen güreşleri ta. 
kip et ti. Fakat bugün, ayılar güreşi 

bırakıp kaçmaya ba.~ladılar. Ortalık 

heyecan ile karıştı. Nihayet ayılar tu· 
tu!arnk tekrar zincire vuruldular. Bun
dan sonra ya3lı g\lrc[ lcr ~ apıldı. Meş. 
hur pehlivanlar Zünnfınoğlu !le pchlf. 
van m':l:;hur Keskinozlu, Üsküdarlı 
Kara Osman lle Abdullah pcblh"all gU.. 
reştller. 

.. 

Bu &'klzinci gilnde de 24D çocuk a· 
lay göstererek sünnet ~adırına gittiler. 
Alay esnasında birkaç çocu~n ağla-

'VçUncll Ahmet devrinde Jstanbu1 .. 

dığım gören İbrahim paşa Edirne ko. hem tiç gtımtış surahl, 405 dlrhem gU
Junu onlan eğlendirmeğe yollııdı. Sur miiş tepsi. Esircller: bir oğlan ve bir 
emini de çocuklara şelterlemeler dağıt.. kız e3lr; hallaç!ar: sırmalı neflı bir 
t.J. Sünnet çocuklarının alayından ı;on- yasttk hediye ettiler. 
ra karada yUrUyen gemi seyredildi. Esnaf alayına ertesi gün de devam 
Bundan sonra hüner gösterme!{ Uzere edildi. Sabahleyin saat alaturka 4 de 
mevd:ına tasb~z:ır !le hokkabaz'ar gel. UçUncll Ahmet oğulları ile beraber Ok. 

Si. Nihayet sıra 18 inci a.snn en meşhur meyda:ıına geldi. Saz faslından, oyun. 
o}'lıncu kollarından Bahçıvan oğlu ko- cu kollarından, eanbazlardan, ayı gU
Junı:ı ge!di. Sonra, esnaf alayı başladı. reşlerinden ve 219 çocuğun eUnnet ala
Sırasıvla ~adırcılar, ha!faflar, haffaf yından k&tyon muh&rebeslnden BOnra 
yamuklar, bakallar, yaş yemit • i!er, kn- esnaf _atayı başl&dı. • 
vuk~t·ıa·r. yorgancılar, yeni bede.sten DUSfinUn dokuzuncu gilnll, alay gös. 
esnafı. esircilE'r, hallaçlar alay göster. ~eren esnaf da şunlardır: tUecarlar, ku· 
dile~. Yine her sınıfın çalgıcıları, rak. yumcular, kazaz1ar. bezzazlar. ahçılar. 
kasları vardı. Arahalar Uzerinde dUk. terziler ve ca!t~ırcılar, nnlcılar. kazan· 
kiınlar kurarak s~nntları:n te~hir edi· cıla.r, bezi~lar. 
yor'ardı. Takdim ettikleri dilğiln hedl- H~iye!crine gelince: 

yeler im• gelince. ~adırcılar:. d1~1 yeşil ve Tüccarlar; kıymetli kumaşlar~ ku -
nl ııtlac;tan, lçf fstanbuJ dibasından, yumcuI~. elmas yakut ve inci ile ya. 
yö p:lrr.tş, içinde dört nakt~lr siltunu pılmış ~ir yelpMe. elmas ve yakutlu 
btılıı.,an altın sı1Pm!l bir çadır: haffaf.1 bir c;alat saat, 2300 dirhem gilm\1.§ tep. 
lar: tncl VP ztlmrild ile murassa bir f. si, 1000 dirhem gümüş şamdan, lOCO 
ki ~ift Qlımı!!ı, inci ı.,ıemel( ve strnıah dirhem gümüş leğen, bir okka ağırlı
Çcrkes filfirlan. 300 dirhem yaldızh ğında ikı gümüş kase, 500 dirhem iki 
giimUş tepsi: haffaf yamak1an: 340 gUmUş maşraba, 2 okka bir gilmUş ib
dirhcm gUmUş tepsi~ bakkallar: bir rik, bir okka a3ırlığında bir buhur • 
okk:ı ağırl!ğında iki gUmUı, ~amdan, J. dan ile bir gül!ptan. 
ki o'ı:ka nğırlt~ında kıymetJi bir gUmUş Kazazlar bir tane mücevher inci ta. 
sini, ktyınetll kuma.sl:ır, çi~kler, ka- kımh ~apr:ız. bir mücevher kuşak. bir 
vuk~ular. kıymetli kuma~lar, yot'!Ylln • mUccvhet sırmalı haz.ine kolanı, 5 ta
c11:ır, 5!10 dirhem gümüş ıe:ren ibrik, ne eom hazine diz~ini v~ eair hediye-
215 dirhem gümüş tepsi, 150 dirhem ter: bezz3zln.r: t~lemeli bir bohça. al. 
kapakh bir gümUş tas, atlas ve bU • tın 1-;lemc'f kadife ve nltın iE;lemeli şal , 

rUmcUk üzerine i!:11emeli dört tane iki top telU kumn~. dört destar hün. 
kıymetii yorgan: bedesten esnafı: 4 Mrı, Uç top kenar bez, Uç çekme bo
top ağır atma telli bürümcUk, 182 dir· yama, iki mirz:ıt bez, klapta.n ntlM 

!IJJımuFD~OO!llEütr:m~lmfllit!t;uıw:ma=r·'GJmll• 
Sabiha od:ı.sındaydı. Korkuyordu. Fatma: 
- Pek a.·tı göz. .. derni§ti. Bakıyor küçük hanımcıtım.- tn

aan o göz erın gvrmedibine kat'iyycn inanamıyor ... Bana adeti 
görüyor bibi geldi. 

Acaba göruyor muydu! Onun ihanetini, kendisine sadık ka· 
lıp k:ılmndığını anlamak için mi yapmı§tı bunu ... 

bohça; ahçılar: 700 dirhem gl\mUş lb· 
rik leğen, 150 dirhem gümUş bir ma§. 
raba., bir ibrik Yemen kahvesi. terzi • 
ler: 300 dirhem bir gümü§ matra, 400 
dirhem gilmüş oamdan ve makas, 150 
dlrhem gümüş kahve ibriği, 280 dir -
hem gümüş gil!Aptan, 210 dirhem gü
müş buhurdan; Çakşırcılar: 132 dir • 
hem gümUş gülaptan, 210 dirhem gU • 
mtiş buhurdan, 154 dirhem gUmUş 

şamdan; naleılar: 800 dirhem gUmUş 
şamdan, ot çift gUmliş nalça, altın çivi· 
ler; kazancılar: 7 okka ağırhğmda üç 
gümüş sini, llç gUmUş maşraba, gUmUş 
gülaptan ve buhurdan. Bezirganlar: 
10 top nefis Venedik dibası, 10 top 
Florıuuıa atlası, en nefis Hind kl'maş
lan, kıymetli çiçekli §allar, 10' ı dir. 
hem gümüş ho§af tası, 1000 dirhem 
gümüş ibrik leğen, eski maden beş ki.. 
u ve bir BOfralık on tabak. Ve uir 
birçok kıymetli kum9.1lar ve ıailar 
vermiş,erdl. 

ikindiye doğru UçUncU Ahmed ile 
oğulları tersane knsnna döndüler. O 
gün, bostancıbaşı He bostancı ocağı 

neferlerine, hassa silAhşorlarma. şa • 
hlncibaşı ile maiyetindeki nef er!ere 
oUyük bir ziyafet verildi. Bu ziyafette, 
M haseki ile 200 bostancı, kırmızı bra
tala.n ile ziyafet çadırlarını bir l~Je 
bahresine döndUrmUşlerdl. 

Yine o giln, SıvM mutruı!lTtt'ı, Koca. 
eli mutrummfı, bosta.ncıbaşı, birinci 
mlrahor, ikinci mlrahor, arpa emini, 
c:akrrcıba.şı, atmııcac1b:ı.sı. !7ahfnclbaşı 

tarafından ~mUş takım!an, kıymetti 

" . ' . . . . . . . .. . ~ . . 
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Rakıplerini oyalarken 

Nasıl silllblanıyor 'l 
ln~iller ... :le hummah bir silAhlanma laalıyeti var; 
bu iş ıngilizlere bir buçuk milyar 11terliodeO 
fazlaya maı o acak 

tngiltercnin, 193 7 - 1941 seneleri mt tonajı 130.000 e beliğ olan her 11"' 

i~fod~ki silahlanmC) i~ine sarfcdilmek nıftan altmış kadar yeni geminin auyı 
üzere ayırd.ğı bir buçuk milyar İngiliz indirileceği ilmit cd.-.lmektcdir. 
lirasının bu işe yetişmiyeceği an:aşd· 1938 de inşasına ba~'anacz•~f. yeni ge-
malsta-:lır. 1938 - 1939 senesi müdafaa miler meyanında iki büyük dretnot, bir 
tahsisatı 8.500.000 tngiilz lfralık hava tayyare gemisi, dört bUyük kruvazör. 
hücumundan muh:•=aza h !birleri de üç ufak kruvazör, Uç derıizaltı geırlsi 
dahil olmak üzere 351.750.000 İngiliz ve üç mayın gemisi vardır. Bund>ı>'1 
lirasıdır • başka Ingiltere bahriyesi de tensik e-

1939 - 1940 seneler'nin ise silah · dilmekte, eldeki gemiler asıileştiril• 
lanma i:.=nde tngilterenin en fazla pa
ra sarfedeceği seneler olduğu tahmin 
edilmektedir. 193-8 - 1939 malt sene· 
leri mlidafaa blitçeıi bu &enenin müdı. 
faa bütçesinden 68 milyon sterlin fazla 
olacaktır. 

fngilterede hilmmah 'bir riJahlanmı 
Caalıyeti vardır. Takip edilen plan ıöy· 
el hülAr.> edilebilir: 

donanma 
1935 ıenetindeki harp gemileri in· 

ıaatı anca~ 139,345 ton oldu&u halde 
l Klnunus.ari 1938 tarihinde bu ra
kam 54 7,014 tona fırlaırut bulunuyor
du. 1938 senesi nisanı ile 1939 senesi 
martJ arasıJYJ;.::i zaman zar!ında umu· 

mektcclir. 
ı 938 eenesi içinde inşasına başlana· 

cak iki büyük dretnotun kaça mal ota· 
cağı şimdiden tahmin edilmemekle be
raber bunbrın en mükemmel tarıd• 
yapılabihneleri için 1-.0:ç bir fo:Ja~arlılc• 
tan çekinilmiyecekt!r. Maamafih bd 
dretnotlann tonajı Londrada toplanm1' 
olan ve Britanya, Fransa ve Amerlk• 
Birleşik Devletleri murahhaslarıncl!" 
terekküp eden bir kon-isyonun verce~ 
ği karara bağlı kalacaktır. Bu kornit• 
yon 1936 senesinde Londra bahrt ko~ 
fem:ısında tesbit edilen hadleri tadil 
cihetini tetk~ etmektedir. 

Ordu 
fcap eden her türlü harp malzemesf. 

kumaşlar, §allar, kahve takımları ve ntn lngiltereyc uzun müddet yetiıccell 
8amur postlarından mürekkep düğün bir nisbete iblilğı için çab,·lmaktadır• 
hediyeleri takdim edilmişti. hgilterenin bir çok yerlerinde bUyülı. 
Akşam ilzeri İbrahim paşanın çadı. modem depolar vücuda getirilmcktr 

nnda edebi bir sohbet yapıldı. Paşa, dir. 
yanındakilere ihsanlarda bulundu. Bu Kara kuvetleri techizatı her clhctçf 
arada, şiirlerini okuyan Seyid Vehbi • ikmal edilmekte n asrlleıtirllmeJctO' 
ye de bir avuç altın verdi. o sıra.da Ü· dir. fngiltererin deniz aşın kuvvetıerl• 
çUncU Ahmetten bir hat geldi. Padişah nin ve gıımizonlannm buılan d• 
bu mektubunda: "Havada yağmur lh. kunetlendlrUmiştlr. 
timali var. Ben gelmlyeceğim, eğlen • Hava kuvvetler\ 
ceye 8en nezaret ey!e !., diyordu. ibra- Azami 11Ur'atle tayytıre ycıpabilınet 
hım paş:ının odası önUnde bir de musl. gayesiyle tayyare modeJ adetleri asgari 
ki faslı yapıldı. Kol kol çengiler oy • hadde irr.lirilmektcdir. Böylelikle ısı\J" 
nadı. İbrahim Pa~ıı, diğer eğ- ayyne bir kaç model<!cn kısa bir ı•
lencelerd Tı evvel f'§Ck §enlikle. manda pekço~ tayyare yapmak irnkJtl 
rine başlanı1ması."ll emretti. Bir. dahiline girmiı olacaktır. 
çok fişeklere, bu arnda da araba te- Yeni kurulan altı tayyN"e maktncsl 
faslı başladı. fabıikası lstihsa11ta ba§lanuıtır. Suıt" 

Burnaz Hasan Çelebinin riya. tardan baıka kurulmuı diğer tayyar• 
setindeki güzide bir heyet, bu akşam aksamı fabrilm!an da faaliyete ıeçmit• 
bilha!3sa müverrih Ra~id ile Seyid Veh- terdir. Büyük bir oomba fabrikası da 
binin şarkılannı okudular. ikmal edilmek üzeredir. Bütün bu fab-
Ş!ddetll bir yağmur baı;ladı. Kolay rik,alar evvelce düşünülmliı olan prol'" 

kolay dinmlyecck görünüyordu Ertesi rama bu defa yap:lan ilavelerdir. 
günkU eğlenceleri dUştinenlcri bir ya.e 59 yeni tayyare meydanı te!'is edil· 
kapladı. ._.. De\t&Dlı 11 1nctde 

••D!N:t.J:A•l!llPJl!!il;l#l:D:t9l•:u313111~r.ı:ıııu.-
rma hiçbrr §eyi kalmıyacağmı sanıyorum. 

- Rahat.sız olmasın öyleyse ..• Yarın tanışmz. 

Oooo! Hayır._ Neler düşilnüyordu. Onun böyle bir şeyi ak· 
Jı::la getirmeyecek kadar kendisine itimndı vardı. Bu çocukluk· 
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Suad'in gelişiyle evdeki umumi ahengin bozulduğuna bu bl1 
işaret ol:ı.maz mıydı? Şimdi hiçbir kimse yüksek sesle konu~ 
mıyor, hiç kimse ağzından çıkacak kelimeyi düşünmeden sarf~ 
demiyordu. Hele Sabiha adı .. En bilyük günahlardan 15ayılı:1' 
bu jsmin söylenmesi değil, dü~ilnUJmesl bile sanki yasak ed11• 
mişti. Belki böyle olduğu içindir ki herkesin kafasına bu fslıtl 

tu. 
Aşağıda, Suad'in etrafında toplananlar konuşuyor~ardı. 

Mevzu dör.e do'nşa. gözlerine getirilmişti. B::ı.basının sorduğu bu 
suale Suad kıscca şöyle ee\·n.b verdi: 

- K:ükns cephesinde Ruslara esir olduktan sonra biz1 N:ır
gin ndasma götürdiller. Oradan da Sibiryada Iskutskun şima. 
lin1eki kamplara gönderdiler. Burada kaçmaya teı;..ebbUs ettim. 
Yakalandım. Daha §imn.ldcki kamplara yollandtm. Senelerce bu. 
rada kaldım. Muhabere imkanı dahi yoktu. Ee&ret hayatı ba
na çok nğtr, tahıımmiUU im!rans:z görUnUyordu. Yeniden kaç
ma vı tas::ı.rladım. I{endime bir arkadaş daha temin ettim. Planı. 
mt;.ı hazrr1 adık ... Her ne pahasına olursa olsun kaçacaktık. Ne
tckim böyle yaptık. .. Fakat ihbar cdilmi~ olduğumum, peşi· 
mize düşPnlerden anladık. ({aranlık bir geceydi. Bir fıreatını 
buinrak gn.rnizondan çıkmı~t·k. Ar!mmıza düşenlerin bizi yaka· 
lıyacaklarını anlayınca arka:la, teslim o'du. Ben kurtulabilece
ğbı Umidindı>yd im: aya;;ım knymaytp da, önilme çıkan ynra 
yuvarlanmasaydım. 'Yalnız b:ışımın şiddetle bir taşa çarptı(;ı. 
nı hatırlıvorum. Bayıldığım için gerisini bilmiyorum. O gün. 
den sonra da ... 

Su"d ~mıhı ... Bu kısa rrınc-era aslan gibi adamın p,C:zlerlne 
maı olmuı:;tu . Ra .. a. oğlunu tl'!"eHi edece1< cU,.,.,lcler sarfetti. Ana
sı· "in~Prh iri~c[ :r,, de::li. Selim sus~u Eu sırada y:ı·"·::ı.n 
m"r'iivenı .. r :t0 n rre1en h;r rnc·rt·"n b.,c: ,. ..... 1,.-111 .. r. Aı;-:ı' ~·a Ti'at· 
mıı fnivordu. ~c1lm. f'~b!!1anın ~c. y; p~._:wı <.:;.rnme• l1ıı1n cınu 
bh el i~rn:tiv'e yanına ça~arak ı&.#.ı~1 lıalıutle 6U~uu. ~·at. 

ma ccvab verdi: 
- Yukarda, odada..~ 

t 

}'azan: Hasan ~as m U5 
Suad sesin ge!diği tarafa döndü: 
- Arurımadım. Bir §ey mi söylediniz? - diye sordu. 
Selim durakladı. Fatma ile Selimin ne konuştuklarını kim

ııc bilmediği için cevab vermediler. Selim ir..ah etmek mecburi· 
yetınde kııldt: 

- Feride'nfn nerede olduğunu eordum, ağabey ... San& de
ğil .... dedi. 

- Feride de kim! 
İrfan Paşa yutkunarak g';z!erini yere indirdi. Safinaz hnnım 

toparlandı: 

- Selimin evlendiğini bilmiyor musun Suad? • dedi. 
- Evı:t... Söyledi, çal: ee\'indim anne ... 
YUzündc Ant bir de~9De oldu. Sa.bihasınm b:ı.hsi açılacak 

diye korktu. Sonra ilave etti: 
- FP.ride yengemizin adı demek? 
Sualine cevab ala.mayınca kendi kendine konu:}ur gibi fı., 

eıldadı: 

- Ne tesadüf! .. Ferid ve Feride ... 
Suad bunu söy,erlccn ynnındn oturan oğlunun arkasını sı. 

vadadı. S:ı.lon:ı çöken derin se~izlik içinde yine bu genç ada.
mm cr'•e!: se!3i yü1t!!eldi: 

- Tan:r.amadık Selim, kendi~i burada dc~l mi? 
Bu sua!e cevab vermek güçtü. Selimi mü§kül vaziyetten ba· 

bası kt•rtarma ·a çalıştı: 
- Bu~n b1raz harareti vardı. Ben kalkm&masmı. istirahat 

etmeelni eöyled.fın.. Seni de onun için k&r11lU'&JD&Ch Suad... Ya-

ahtapot gibi yapışm13 duruyordu. Şurada toplandıkları v~ ~~ 
nuşmaya çalıştıkları zaman içinde herkes, her saniye bu ısil1l 
le uğraşını§, kafasından bu adı atmaya, kovmaya çalıernışt'-
Selım bile, "Feride" adını nekadar müşkülfltla aöyliyebiJJlli~ 
Şımdl hakikati söylemediklerine herkes pişman gibiydi. BU b!ı 
rP.ketleri, şu göz.!cri görmiyen adamın zaafından fatifade der 

miydi? Ya günün birinde farkına varırsa ne olacaktı? ... 8: 
nu masum bir dü~ünceyle, kendisini büyük bir UzüntUye 10 

mamak için yaptıklarını anlatabilecekler miydi? Şu anda ~ 
len görenler bunu. görmiyen de yalnızlığını dilşUnUyordU. _...A 

Sessiz'ik çok uzun sUrdil. Selim, ağabe~inln sabrın• bSY'~
ediyordu. Eve adım attığı umandanberi Sabihayı eornı~~ 
nasıl öldüğünü, neden öldUğUnU 8ormayışına hayret edıyoı:ııı~ 
Acaba Sabihayı sevmiyor muydu? Bu kanaatinde aldanınıe f 
dı? Zayıf bir ihtimalle "belki,, diye dUşilndU. Fakat ya Sabl~~9' 
O da •nı aldanmıştı? .. Bunun imk!ru yok? .. Sabiha bunu JJ19" 
getse kendisini sevmiyen birine bu kadar bağn ke.JınanıD 
nasızlığını anlardı.,, 1f gf· 

Suad'in Sabihayı sormayışı bu kadar ki~i içinde bir çocuıifirıl 
b1 uğla.mamuı düı;Unc~iyleydf. O §İmdi istirahat etme tel< 01. 
kabul etmemiş bulunmasına tizUlüyordu. Odasına çıekilIJl!rıı· 
:r:ıaydı, Ferid'le konuşabilir ve başını bir bo~luk içinde yu 
yan bu ürilntUden kurtulabılirdl. k-' Jıd 

Safinaz Hanım Suad'in durguıılufunu gidermek. bel' 
alır h&vadaa kurtarmak S.tedl: 



IHlaıırp 

'' 
gazeteci Der hangi tehllkelerle karşılaışarDar? 

gitmek istemiyor, 

• • 

Gazeteci anlaf ıgoı : 
Bani bir kurşuna d 12 me sahnesini filme afmakfa Jtham eaıvorrardı: 

çöp arabasına yükletilişlerini çekmiştim! Halbu ki kurşuna dızilenıerın 
~lır gazetecinin 

o s~aınyada 
~~şundan 
~eçenuer 
f spanya harbi gazetecilik mes· 

leğinin tehlikesiz olmadığını her 
kese gö:stermiıtir. iki dütman 
tıı.rahn bütün hüınü niyetine, • 
alınan b~tün tedbirlere rağmen 
harp muhabirleri her vakit bir 
çok görünmez kazalarla kartıla· 
§ıyorlar. 

Vu mecmua11nm ispanya mu
habiri, bu memlekette on ay kal· 
ınıırr. Bu müddet içerisinde ken· 
Clisine heyecanlı Ye korkulu saat 
ler geçjren maceralannm bir ka
çını anlabyor: 

~ 'l'oledo kalesi önünde kurıunlar vıı· 
at'ak Zadokover meydanrnda:ı geçi

l'or ve siperlerin ta1Jan üzerinde 11ç· 
tt;-or. 

41 Afakincm elimde, durup dinlenme· 
~il filim çekiyorum. Türlü tllrlil elbi
~ler. giyinmi1 delikanlılar, omuzların· 
~ıllhlan, objektif önilnde kahra
~ ta tavrrlar alarak gCStüılerini ka-

ttrnaktan hoılanryorlar. 
tı leuvvetU bir araba anıınn siperlere 
;>-d~n yokuştan indi. Bu yolun nlha
ritt_ınde bir ip geriliyor. Bu ipten ile· 
h·li tehl'keli mıntaka aayılrr. Otomo· 
dil bu ipe yakla§tt ve durdu. tçeriıin· 
trı tüfekti, tabaneab, hançerli, keli· 

~trıin tam manasile tepeden tırnağa 
1 dar silahlı birçok adamlar çıktı. Bun
~~r bana doğru yürUdil, bir hamlede ma 
•rıcrı:ıi, film çantamı elimden aldılar. 

aı ._ Bir ku11una dizme vakaamı filme 
1'l l?ı~şsınız, bunun heaabmı vereceksi· 
···ıı 

~;Ye havktrdrlar. Kuvvetti bilekler 
di 1 otomobile doğru ıllrllklemek iste· 
1ti Beni bckEyen istikbal hakkında en 
ıu •k bir tereddüd~ dahi mahal yok .. Ö-
lı trıe nıahkftmum. Bunu, Lu •damlann 
~Jlsinin gözlerinde olı:uvorum. Bütiln 
~etimle itiraz ediyorum: 

ı.. ._ burunuz. beni dintey:Oiz. Ben hiç 
il:tt 1cu 
~'it tşuna dizme vakaaınrn fotoğrafını 
b.T\ll'ıtdim. Bu itte bir yanlıılık var .. 

1 
-~ l bırakımı. 
~Uracık la kurşuns dizelim t., 

lttt nuı,:ın hızıyla inen bir yumruk afzı
kaoattı. Bir acı yükseldi: 

'ttı.' ..... '.Mademki otomobile binınek iste
'~or. Şuracıkta duvara dayayalım, kur 

a dizcı:m. 
it,liir dakika içerisinde. göğslimden ite 

'
1rtTnu taşlara dayadılar. 

; '.Eller yukan. 
ti!\· erıı yakalayanların geri çekitdikte
°l'ı?ı 1' sonra da tüfeklerini dotdurdukla· 
tı: r tardUftlm vakit ciğerlerimin bil· 

tı ltuvvetile yayğarayt bastım: 
~e:: l!ir defa daha tekrar ediyorum. 
ıııı 1 haksız olarak ı.:ezalandınyol'SU· 
~ t. f şte büt•Jn filmlerim elinizde .. Alr· 
l'~ fl~tnler·n banyosunu yaptrtmız. Bi· 
hır bırer bakmız. Eğer dediğiniz gibi 
~a 1't!lın 2örfirseniz o vakit ben ce· 
~a razıyım. 

•ı:alabalık arasında bir dalgalanma 
ıı. llcn tekrar haykırdım. 

tu;; ~teş etmeyin~z. Beni valiye gCS· 
~r- rttiz. Ortada bir anlaşamama.,.lrk 
•ıl\i. f~en hiçbir ku~una dizme sahne· 
~it ılnıe çekmedim. Anhyor musunuz 
~~~dirnı 

~al •""azım yntılırcasına bağmyordum. 
hit ~!1tnda samimiyd:m. Hakikaten hiç 
t l'1 ldarn sahnesinin filmini almam11· 
~~ 'iatnız, kurşuna dizilen mahkilm· 
~\ı t.e~etleri bir süprüntü arabasına 
ııtdt etilırken bir resim çekmiıtim. Bu 
ti~ •lAkadarlann kulağına yanlış 
s~olacaJr .. Bereket venin ki hay
\. bir- ın tcshini gösterdi. Delikanh

kac dakika aralannda a:3rilftUler 
1 

U:Jtte ue acığc111 gördüğünUz rc.,fm, {syana fştirak mıçıt ile idama ma7ıktlm 
edilen Frankocuların son i.!tietıabı mr a,,ında alınmı§tır. Urugıway i.!miftde. 
ki vapur hUkumetçiler tarafından ha pi.!hane olarak kullanılıyor. G<t.mecl· 
nin obje7cti/i IMrşıtJında kendisine §ah a1t0 bir poz veren adam, hapiahane 
gemi.!inin komutanıdır ki., .:xroall& me .!lekda,ıımt=ı dar bir kamarada yok 
yere MUJtl~ce hapaetmi§tir. 

sonra bana d8nerek: 1 
- Haydi gidelim, dediler. 
On dakı1ca ıonra Tolodo valisi Don 

Luiı Veganın yanındaydım. Vali ıöy
lt.diklerimi dikkatle dinlerken bir ta· 
raftan da masası üzerine atılan ma
lrincme, film kutuma bakıyordu. Bir
denbire sözllmU kesti: 

- Şimdiye kadar çektiğiniz filmleri 
Madrielde sanıllre g8aterdini.z mi? 

- Evet, dedim, telefonla aorabilir· 
s:niz. 

- Ben ffe öyle vapatağım. 
Vali telefonu eline alırken: • 
- Allah vere de sansür dediğinizin 

ahini söylemese! diyordu. 
Yarım ıaat sonra, vali

0

nin sofra-
sında QJi ile karşı karştya yemek yedik. 

Harp yerlerinde 2 .mır - tBJ 
yemekten sonra da, beni kurşuna dir 
mek istiyen g5nUllüler, beni ölüm oto· 
mooirnin l>n siperine oturtarak, kendi 
makinemle güle gUle fotoğrafımı çekti
ler. 

Urm?unv srrm·einde nnsı1 
hapsed idim ? 

Earselon limanmda demirli bulunan 
Uruguay gemisi, su üzerinde bir ha· 
ııishanedir. Geminin her tarafında•t bem 
beyaz levhalar vnr. Bu levhalar üzerin· 
de, ta uzaklardan gör:inen sims:yah 
harflerle, gemi ile alakadar olmryanla
nn gemiye yanarmasıru kat'iyyen men 
t.den il!nlar yaz1Jr. 

Kendisine 10 lira vererek beni gemi· 
ye götürmesini teklif ettiğim sandal· 
cı bqtnı salladı: 

- Bayım bqınut belAya tokacak-

sınır! 
- Sen iıfme nn~ma, ~ediğimI yap .. 
Gemiye çıkılacak merdivenin baJltl· 

da. eli ıUngUJü, beli tabancalı bir nö· 
~tçi var. Ona komutanı görmek iste
diğimi, gemide resim çekmek için izin 
alacağnnı söyledim. 

Bir zabit geldi, bir hayli kıımıJ 
gibi duruyordu. 

- ş:mdi buradan palamarlan ç&· 
ret misiniz, dedi. Bu gemiye yanaı· 
mayı meneden il!nlan görmediniz mi? 
Şuna bakınız hele .. Fotoğraf çekmeğe 
izin istiye:ekmiı .. Siz deli m"siniz Al· 
lah a~kına? Böyle bir müsaade katiyen 
verilmez, .• 

Bu zabit aldanıyordu. Halk mahke· 
mesinin reisi ertesi günil bu müsaadeyi 
b::ına verdi. Sandalcım bu sefer, beni 
sandala almadan evvel bu izin kağıdı· 
nı tekrar tekrar okudu. Gemide beni 
<lUn hiddetle kaqılayan ayni zabit bu 
sefer de hayretle gözlerini açıyordu. 

- Peki öyle ise; taliiniz varmıf .. 

Bu adam bu sefer de aldanmrıtı. Ta
liim gene yaver değilmI1. Kamaradan 
soluk benlzlJ, u.r:un siyah saçlı kısa bir 
adam çıktı, vesikamı ubitin elinden 
aldı, göz gezdirdi, bana vereli: 

- Bu vesika bet para etmez. Fede
rasyon komitesi tarafından imzalanma· 
mııtır. 

Mü1kül!t çıkaran bu adama sordum: 
- Siı kimsiniz. 
- Ben Federaayon komiteıinin bu 

gemi Uzerinde mümessiliyim. Bu sıfat
la gemiyi terkctmenid emrediyorum. 

- J'alrat ı..lk mahkemetl relll., 

Bay mDmessil, sinirli bir adam gıöi 
ayağını yere vurdu: 
- O, mahkeme reisi ise ben de bu ge· 

minin komutanıyım. Haydi, geldiğiniz 
yere dönünüz. Eğer bu gemiye bir daha 
ayak basarsaruı siıi denize attrnnm. 

Ertesi gün Uçü11..-ü defa olarak tali· 
imi denedim. Bu acf er elimde propa
ganda vekilinin imzaladığı bir izin kl· 
fıdı var.Komutan bu sefer küplere 
biniyor, acaba tehdidini yerine getire
cek, bana bir deniz banyosu yaptırmak 
için nöbetçilere emir verecek ml? Ha
yn .. Yalnız hiddetli bir hareketle izin 
lrtfldmı yırtıyor: •ı~lan bir 'Hlfe 
bana derhal uhfle dönmemi emrediyor. 

Maamafih bu ısrarlı ziyaretlerimden 
~aliba gizli gizli hotlanıyor. ÇUnkU mer 
divenden inerken kilpeıteden sarkıyor 

bana tatlı bir sesle: 
- Bu gemiyi gezmek için, yalnız 

foderasyon merkez komitesi başkanı i· 
z.in verebil:r. diyor. 

Bunu ben de biliyordum. Hattl iki 
~efa ondan izin almaya da teıebbUs et
ır.iıtim. Fakat ikisinde de hayır demiı
tf. 

Gemivi ~örmek fikrinden va.rgeç· 
nıedim.Belki adliye vekilinden bir tav
siye alırsam buna muvaffak olurum 
diye dü1Undüm. 

Adliye vekili ile görüştüm. O da, 
bunun imklnsız olduğu fikrin1e .. Fakat 
ısrarlarım karıısında telefonla merkez 
kom'tesi başkanile konuıtu, bana bir 
iz.in kAğıdı verdi: 

- Yann gemiye gidiniT., mesele hal
ledilml1tir. 

Ertesi gün tekrar gemiye gittim. Bu 
sefer hiç kimse beni tanımadı. Bütiln 
muhafızlar baştan aşağı d~ğiımiıter. 

Beni karıılayan zabit: 
- Komutan karaya çıktı, yarın geli· 

niz. 
- Ben onu burada bekleyim. Bu· 

gün gemiye döne<:eğini biliy.,rum. 
- Peki arkamdan r::Un!z . 
Ayaklanın, nihayet, basılmaz veh· 

mini veren bu gemi güvertesi Uurin· 
<\e y:irildü. Birdenbire rehberimin sert 
ve boğuk sesini i~itt!m: 

- Mademki komutanı beklemek iıtJ· 
ycrsunuı, buraya giriniz. 

Adam beni adeta zorla bir kama-
raya tıktı. Kapı Uzerime gürültü ile 
kapandı, dıtarıda bir kahkaha çınladı. 

Gözlerime ve kulaklanma inanamıya· 

cağım geliyor. Demek ben de Uruguay 
gemisinde mahpusum. 
Canım sıkıldı, kapıyı yumrukladım, 

tekmeledim. Hiç cevap alamadım. Boş 
yere İspanyolca olarak bildiğim biltün 
küfürleri savurdum. 
Yakın bir kamara.dan gelen bir acı 

sözümü kesti: , 
- Sus .. Şimdi gelirlerse tana temiz 

bir sopa çekerler. 
Bu sözü s<syliyen hakild bir mevkuf 

tu, beni de deliğe yeni tılalnuı birisi 
aanıyor. 

Kamarada bo~ bir sıcak ftl' .. c .. 

. f! 

lngiJtere rakip
lerini oyalarken 

~ Başt:ırarı ıo tncada 
miıtir. Bunlardan otuzunda tayyare 
latalan vardır t 

Hava bficumundan konınma 
Bu ıenenin sonunda bütün lnciJte

renin sivil nüfusuna yet.ifecek bdar 
gu maakesi hazırlanmıı olacaktır . 
Bunlar, her ıehir ve lr,asaluun nilfuıu
na göre oralarda busust depolarda mu
hafaza edilecekler~ 

Belediye itfaiye teıkilitınduı ayn ~ 
larak pyct ıümi.ıllU ve oori itfa.iye tef· 
kilatlan vUcuda getirmek te tuanur 
edilmektedir. Bu ci.imleden olarak alel-

tde otomobiller tarafından çekilebile
cek iki bin bet yüz itftiye tulumbaaı 

sipariı edilmiıtir. Bundan b&fb iki 
yüz adedt te gayet ıüyük itfaiye tu
lumbası ısmarlanmııttr. 

Nakliyat 
Elde'lı\i nakliyat vaat.alan miikem

melleştlrilmekte, bunların ieabmda bir 
limand;.cı diğer bir limana kolayca bai· 
lanabilmeleri imk!nlan temin edilmek
tedir. Bu itte &ıda maddelerinin ve 
hayva.,at yemlerinin müvueneıt bir 
ıekilde tevzü meselesi en batta dil~ 

şilnillmÜJ, icap eden tedbirler almmıı· 
tu. 

Petrol iatihaalltıru depo edebilmek, 
harp vukuuDda onlan mtih;ı!ua edebil
mek ve onlann yerini tutabilecek mu· 
avfo müstahsilat bulmak yollan da dü
ıUnülmektcdir. 

Aıker adedi 
Son beı ıene zaırfmda bahriye ukeri 

yüzde yirmi bq nisbetinde arttmlmıt
tır. 1938 senesinde buna 7000 nefer da· 
ha ilivcsi düıUnUJme~tedir. 

1937 senesi z<rlında orduya intiaap 
edenler ondan evvelki aenekindeıı 3600 
fazla ldi. 

Territorial ordusuna 1937 de 
45320 kişi daha ilave edilmittir. 

Hava kuvvetleri için ıubay Te nefer 
yetiıtirilmesine bllyük lir hız Teril
mi§tir. 1935 aenesindenberl takriben 
.f:SOO euhay .. 0.000 neler ~J-
ti.r • 

- Londrada çıba Ma
cheater GanQ.a•._ -

ketimi çıkardrm. Etraf rma p geıdfr
dim: Pis duvarlar, dSşeksb bir asma 
yatak. Saatime balrtmi. Onu bet geçi· 
yor. Komutan nerede ise gelir. 

Pipomu doldurdum. baktım. Birka~ 
dAlcika ıonra etraf kamaralanndan see
Jer Adeta inledi: 

- TUtiln, tiltiln .. 
Etrafıma yayılan tiltUn lro1nmı, n· 

vatlı mahkQmlara, atııılan pyden malı• 
rum olmanın ıstırabını bcn:m yllzüm· 
den bir defa daha çektirdi. Derhal pipo· 
mu söndilrdüm. 

Saat bir oldu, bir karanna g(lrill
tüsO isittim. Demek nihayet kapıyı a
~caklar. Dışan sıçramaya karar ...u
miş, zihnimde şiddetli protesto cUm
leleri hazrrlayarak bekliyorum. Fakat 
kap1m açılmadı. Bu klStU 'p.Jrayı ya.,.n
tar beni. açh~a da mahk11m etmiıler, 
demek .. Komutan da hAll ırelmlyor. Bel 
ki de burıiin h;ç ,,lmiv!Cek. 

Vakit ikindi oldu. Etrafa alqam ka· 
nnlı~ı sindi. Yakm bir kamarada bir 
mahbus hıçlcınvor. 

Fosforlu, ıttldayan saatime baktım. 
Btlki etli, belkf yOz defa .. 

Saat yedide, ı,ç:t yerini gene kara· 
vana sesleri doldurdu. Acaba kapı bu 
dcf a açılacak mı? Gene bpuun ka
natlarına yumruklar, tekmeler Alla· 
drm. Sanki burada olduğumu kimse 
l:ıllmivor. Geceyi bu pis delikte mi ge· 
çireceğim? 

Saat on biri eni geçe beni çıkardılar. 
Az 11ıklr ~Uvertede komutanı ve do
nuk gütn!'Jnil gördilm. 

- Adliye vekilinin emirlerini yerin~ 
,;etirmek istemivorum. Tekrar karaya 
d5nt'.:eksiniz. Eğer sid bir daha bu gr 
mide görUrsem ayaklannıza zincir vur
c'iunır, sizi sekiz giln •talı ambara ata· 
nm. 

Halbuki bir hafta sonra &ıGme dllf· 
til, bütün gem~yi gezdir.eli ft fotolraf 
cekerken nazik bir tavırla çektllfm fo
toğraflardan kendisine de birkaç tane 
Pönflermemi rica etti. 
şo•lSrftmDn Uzerine atet eltimi 

İıpanya hlcliselerile allndu ola
lar JU ftbyı belki de umattM1

•
1tllr __ .,...... ........ 
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Ingilterede harp Litvanya hududuna bir Polon
• • 
nesı kuruluyor ya fırkası tabşid edildi 

Polonyaya aleyhtar propaıaııdaf& 
Litvanya beglamıf değildi: "Litvnylt 
yalnız, Polonya ıazetelerinin ve radyO" 
lıı.-ının Litvanya aleyhindeki aiateroatill 1 
hilcumlannı yalanlamakla iktifa.:_eı.1•_!. 

linde olduğunu sarahaten beyan etmek· Londra, 17 (Hususi) - B. Edenin 
fikirlerine mnkes olduğu zannolunan 
Yorkşayr Post gazetesi, azası mahdud 
miktarda bir 1uırb 1.."abinesi te~kili hak. 
kında bazı m:ıhafil tarafından ileri sil· 
rülmti§ olan teklif ten bahsetmekte ve 
bu teklifin lehinde bulunmnl:tadır. Zi· 
rn nokaitnazarları muhtelif yirmi kn.
dar azadan mürekkep bir kabinenin 
dikta.törlüklerle milzakerede buluna
bilmesi gnyri mmükiln görünm<.!&rteCiir. 

İyi maiumat almakta olan mahafi. 
le n~rnn İspanya ve Çekoslovııkya 

meseleleri mUnnsebetile kabine erk~ 
arasında ciddi görilş ibtilaflan çıkmış. 
tır. Bir kabine buhranı zuhur etmesi 
muhtemeldir. 

Öğrenilclijinc göre, B. Morrison, B. 
Horc • BeliiJ., B. Olh er Sutnfoy, B. 
Ormsbi - Gorc, B. M:ılkolm ?\lakdonald 
gibi genç m .. zırlnr hGkCımetin Çekoslo
vakya ic;tiklfilinin ihlfı.line milsamaha 
etmiycce;ini, açıkçıı iMn etmesini iste
mektedirler. Bilakis diğer na.zırlar ve 
bilhassa. B. Samuel Hor, bilakis bu 
fih'Te muhaliftirler. 

Arelannda B. Hor Pellşa da bulu
nan birçok nazırlar İtalyanlarla Al. 
man'arm tsp:ınyada hakim kesilmele. 
rine mfuıi olmak için kat'i ve şiddetli 
surette hareket edilmesini istemekte. 
<lirler. 

B. Hor Belişa'nın fikirlerinin kabul 
edilmemesi takdirinde istifa edeceğini 
tehdid makamında söylemiş olduğu ri
vayet edilmektedir. 

Bu tnkdirde B. Malkolm Makdonald 
da, istifasını verecektir. 

Bö~;le bir vaziyetin hükfuneti yeni 
intihaba.ta mürncaat etmeğe icbar et
mesi muhtemeldir. MuhafazaMr fırka 
ise her ne pahasına olurs3. olrun bllil:& 
mani olmak istemektedir. 

Ortada deveran etmekte olan mUte
ruıkız şayialara nazaran ya kabinede 
tadilfıt yapılacak, yahut hatta kabine 
iııtH'a ed k • Vlns on r U'in ri-

yasetinde yeni bir kablne teşkil oluna. 
cnktır. 

l\fillt birlik hilkllmetl 
I..ondra. 16 (A.A.) - Çemberlayn'm 

Alman hlil\ilmeti ile başladığı a.üza -
kerelerin daha bidayetinde akamete uğ
raması az~rine bazı mebuslar Eden'.!n 
bütün p~n•leri ihtiva eden bir milli bir
lik hük:ım.ti kurmooınrn imkan dahi • 

llnştnrofı 1 incide 

Sük!in ve intizam süratle iade edil· 
miştir. 

Brüksel 17 (A.A.) - Bir~ok gaze
teler, krnl Leopoldun nisan :ıyınm ilk 
,günlerinde Öpene gideceğini yazmak
tadırlar. Maamdih resmi mahafil, bu 1 

haberi teyid etmemektedir. 
Moskovadan Frımsaya teminat 

Paris 16 (A.A.) - Pol Bonkur, bu 
sabah Sovyet sefiri Suriçi kabul etmiş.. 
atr. Sovyet sefirinin Moskova lYükQ
ıneti tarafından Prağ hiıkfimetine v~ 

;ıilmiş olan teminatı tekrar etmiş oldu
ğu muhtemel görillmektedir. 

Çekoslova!cyaya karşı bir taarruz vu
kuunda Sovyct Rusya derhal bu mem. 
leketin imdadına koşacaktır. 
Moskova teyhl ediyor 

Moskova 16 (A.A.) - Havas ajansı 
bUldiriyor: 

Diln, ynbancr bir büyük elçilikteki 
bir kabul resminde salahiyettar bir 
Sovyet ricalinin, yabancı bir gazeteci
ye c.e •aben, şahsi surette, Fı ansa - Çc
koslovakyanın yardımına koştuğu tak· 
dirde, Sovyetler birı:ğinin Almanya 
taraf ınd:ı.n hiJ.:uma uğrayaca~ Çekos -
lovakyaya yardım edeceğini söylemiı 
olıluğu burada yalanlanmamaktadrr. 

Mali1mdur ki, Sovyet - Çekoslovak 
ı1aktmm tatbik edilmesi için, filhakika 
daha evvel Fransa - Çekoslovakya pak
tının tatbik mevkiine girmesi lazrm
dır. 

Diğer, aynı yab:ıncı gazeteci, ayni 
scllahiyettar zata, Sovyctler birliğinin 
Çekoslovakya ile hemhudut olmadığını 
~öylemiş ve bu zat, cevaben "eğer Çe
koslovakya hücuma maruz kalırsa Sov
yetler birliği Çekoslovakyaya varmak 
~arecini bulacaktır., demiştir. Bu cevap 
da burada yalanlanmamaktadır. 

Çember1yfin iz~hnt vermek 
istemiyor 

T .J 

tedirler. 
Ayni mahfellere göre, Roma ile ya -

pılan .müzakereler de muvaffal:iyetsiz -
lik1e neticelend.!ği takdirde bu ihtimal 
bir hakil\at ola~tır. 

Burada hakim olan kanaate göre, 
§imdiki hükQmetin teşekkül tarzı aeri 
..kararlar ittihazına mani olmaktadır. 

Durada lıerkes, Rivierada bulunan 
Boldvin ve Eden ile sıla ~emasta ol • 
duğu söylenen Çurçil'in nutkunun tesi
rt altında bulunmak,t<"dır. 

Uzun bir konuşma daha 
Romn, 16 (A. A.) - Lord Pört diln 

akşam Kont Çiano Jle uzun bir müla
katta bulunmuştur. Bu görüşme, bil· 
yUk elçinin Romaya dönmesindenbeıi 
yaptığı UçüncU görU5medir. lngiliz ha. 
riciye bakanlığı ynkın doğu işleri eks. 
peri B. Bende! de mUzakerede ha.zır 
bulunmuştur. 

İngffz parlftmentosunda da 
ihtilAf baş gösterdi 

Londra, 17 (A. A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Diln avam kamarasında yapılmı) 

olan müzakereler, amele fırkası tara. 
fmdan vcrilmie olan takririn 141 re. 
ye karşı 317 rey lle reddedUmesile hl· 
tama ermi§tir. Maamafih parl~mento 
ekseriyeti içinde Avusturya ve ispan
ya hadiseleri karşısıuda derin ihtilftf· 
lar olduğu anlaşılmaktadll'. 

B. Çemberliyn'in ademi mUdahale 
siyasetinin muhafazasını iltizam eden 
beyanatı, amele fırkası sıralarında. ve 
hatta bazı muhafuakat'larda hakiki 
bir hayret uyandırmıştır. 

Amele fırkası mebusları ve liberal
lerle bazı muhaf azakô.rlar arasında bir 
mukarenet vilcuda. getirileceğine dair 
bir ~yia deveran etmektedir. Böyle 
bir projenin dcrpifJ edilebilmesi keyfL 
yeti bile z.ihinlerde htikUm. .urm.ekte 
olan teşcvvüşü göstermekte ve hü1ru. 
metin harici siyaseti hakkında efkan 
umum.iyeyi kendi lehine kauınmış ol
maktan 1JZa.k olduğuna delMet etmek
tedir. 

Mil§S.hitler, ÇemberIAynm avam ka
marasındaki beyanatmm vu fıkrasına 
işaret ediyorlar: "Hükfunetim, sulh 
zamanında meeburt askerlik hizmetini 
tatbik ctmiyccektir.,, 

Almanlar 
berlayn, bugün Avam Kamarasında, 

ton hadiselerden doğan enternasyonal 
vaziyeti derin surette tetkik etmek 
fırsatını bulmadan !ngilterenin Çekos
lovakyaya kartı olan taahhütleri hak· 
kında sarih bir beyanatta bulunmaktan 
bir kere daha içtinap etmi~ ve bu me
sele hakkında Sir Saymenin 'beyanatı
na bir §ey ilAve etmi}'C'.:eğini bildirmiş
tir. 

Muhalefet azaSJ, sarahat istemekte 
ise de, Başvekilin bizzat kendisinin ga
yet clddt telakki ettiği bir mesele Qze
rnde izahat vermekten daha fazla ka
~ınmasınm doğru olamayacağını teba
rüz ettirmiştir. 

İ5çi lideri Atli "Ba~vekil pratik su
rette harici politikasını değiştirmiş 

olduğunu kabul ettiğinden kendi hari
ci pol~tikası hakkında ne nman beya
natta buluna-;akttr?., tarzında bir ıual 
sormaya kadar varmrşttr. 

Çemberlayn buna cevaben. demi§tir 
ki: 

"- B. Atlinin çıkardığı neticeyi ka
bul etmiyorum. Atlinin cevap almak 
hususundaki ultimatomunu da red· 
dcdiyorum.., 

B. Atli, o zaman Çembcrlayna §U ı.;e

vabı vermiştir: 

"- Yabancr bir memleketin ultima
tomu ile muhalefet resinin ultimatomu 
~rasında, Başvekil herhalde muhalefet 
r,.;,inin ultimatomunu tercih etmelidir. 

Çek Almanlarımn diledikleri 
Prağ 16 (A.A.) - Alman südet 

partisi uasından Franlo, dtin parl!
mc:ntoda beyanatta bulunarak ezcümle 
demiştir ki: 

- Çekoslovakyadaki Alman ekalli
yeti namına 18/2/937 tarihii itiWtan 
memnun olmadığımızı resmen beyan 
cc!erim. Bundan sonra kUltUrcl hürriyet 
lcrimiz ile iktısadt ve içtimat temina-

Parla, 17 (A.A.) - Polonyanm, Lit· } 
vanyaya kurşı Hitlerln Avusturya bak
k;ında kullandığı usulleri tatbik edece
ğine dair Berlinden gelen haberler, bu
rada heyecan tevlit etmiştir. 

lngiliz elçisi Polonya nazırla .. 
r.Je görüşecek 

Londra, 17 (A.A.) - Varıovadaki 
lng.:ıiz sefirine Polonya ile Litvımya 
arasında geçenlerde vukua gelmit olan 
hudut hadisesi hakkında Polonya na
zırlarr ile görü§melerde bulunması için 
talimat verilmiştir • 

Büyük Britanya ıeffrinin Varıova 

hilkQmetine İngilterenin Polonya tara
fm!dan haddi zatın::la bir gQna vahameti 
olmıyM bir hadiseye lüzumuncün fu· 
la ehemmiyet verilmekte olduğu mil
taleasmda bulunduğunu ve Polonya -
nın hatihaZITda Avrupalda mevcut ger
ginliği arttıracak herhangi bir hare
kette bulunmıyaeağıru ümit etmekte 
olduğunu bildireceği bu baptaki istih
barata at(en beyan olunmaktdır. 

Polonyaya itidal tavsiye 
olunuyor 

Parla 17 (A.A.) - Öğrenldlğinc g8-
re İngiltere ve Fr.ınsanın Varıova se

firleri, Polonya - Litvanya hudut hA
disesi meselesinde mütedil.tne davran· 
masını Polonya h~etine tavsiye et
mişlerdir. 

Fazla olarak Fransa aefirl, timdiki 
gerginl.:ğin beynelmilel vaziyet kUJı -
sında Polonya m.Mbuatmın Çekotlo
vakya aleyhindeki nepiyatma nihayet 
verilmesi temennisinde bulunmuıtur. 
Vilnoda tahşidat 

Riga 16 (A.A.) - Röyter muhabiri 
bildiriyor: 

Litvanyadan gelen haberlere göre, 
Vilnodada iki. Polonya fırka11 tahıid 

edilmi§tir. Yarın için ciddi inki~flar -
dan korkulmaktadır. 

Polonya, her ihUmall ~arşıla· 
mağa haur 

Varf)va, 16 - Millt birlik partidnlH 
parlimento gurubu bugün kabul ettiği 
bir karar suretinde, milletin bugiln her 
zamankinden daha ziyade birlcıik olım· 
sı lazımgeldiğini bildirmekte ve: "Her 
ihtimali ka11Ilamağa hamu" denilmek
tedir. 

Bu karar aurcti bu sabah, ordu batlru· 
nıandaru MarcıaJ Smigly Rydz'e veril· 
miıtir. 

Hariciye nazırı Bels. öğle vakti bura
ya gelmiştir. 

İvovda, binlerce talebenin iıtirak et
tiği bir mitingde, son hudut hidisesi 
münasebetiyle Litvanya tahrildltını 

protesto eden bir karar sureti kabul e
dilmiştir. 

Novogret'de de li.nlerce kişi toplana
rak Litvanya tahrikatına karşı şiddetli 
tedbirler alınmasını istemişlerdir. 

Hudut hAdisesi nasıl olmuş ? 
Kaunas, 16 (A.A.) - Elta bjansı, 

I.itvanya - Polonya hududu hidiscsi· 
sinin Litvanya tar.Mınldan yapılan bir 
tahrik hare}seti olduğu hakkında 

Polonya menabiinden gelen beyanat 
etrafında aşağıdaki tebliği neşrctmek
tedir: 

Resmi Litvanya mahafili, Polonya 
neferinin, illç defa kendisinin bir Lit • 
vanya polisine ate§ ederek Litvanya a· 
razisinde yaralanması olduğu keyfiye
tinin tahkikat neticesinde kat'i surette 
sabit olduğunu bildirmektedir. Polonya 
tebWğnin i~aret ettiği gibi bunun bir 
tuzak olduğunu s8ylemek, kaçamaktır. 
Polonya tebliğlerinde bildirildiğinin 

aksine olarak, Polonyalı nefer, hadise 
esnasınida idari huduttan 17 metre bu 

ca.dele etmcklğimiz lazım gelecektir . ., 
Hiller harp islivorsu •.• 

Paria 17 (Hususi) - Epolt gazetesi 
bir makalesinde §Öyle yazıyor: 

"Hitler harp istiyor mu? Eğer isti
yorsa Praga kar;ı da Viyanaya yaptı
ğını yapsın. Alman gazeteler!nin ağzın 
dan anladığımı.ıa göre Çekoslovakyaya 
bır ultimatom verecek, südet mmtaka
aum muhtariyetini ve Rus • Çekoslo

vak yardım paktının feshini iatiyecek
tir. Eğer bunu yaparsa, Bertin bilme
J:dir ki Fransa böyle tehlike karşıBinda 
tek bir adam gibi ayağa kalkat;aktır. 

Mam ve V erdilnde F.ranaı2 a.sMrinin 

taraf ta, Litvanya arazisinde 
malçta idi. 

bulun -

Litvanya resmi mahafili ıurasmı da 
tebarüz ettirmek ~ter ki, idari hUdut 
ilzerindeki hadiseler, daima Litvanya a-

raıziai dahilinde vukua gelmekteld.ir. Bu 
da Litvanyahlann daima idart hududa 
hlinnet ettiklerini Polonyalıların ise 

ayni hürmeti göstermediklerini göster· 
mektedir. 

Polonya tebliğinde, Litvanya hükQ-

metinin Polonyaya aleyhtar bir havayı 

i4ameye daimi surette gayret ettiği söy 
lenmektedir .. 

Rcamt Litvanya ınzha.fili buna aşağ
daki cevabı vermektedir. 

"t' ~ mı§ ır.,, 

Dünyayı ateşe verecek 
kundaklardan biri 

Parla, 17 (Hususi) - Jurnal pır 
te~ ya~yoc: 

..Danziı koridoru meselesini ııaU~ 
mek için Almanya, Polony.tya deni.ıde 

mahreç bulmak hususunda Litvan)'8:16 
ait Memelden istifadeye her halde ~ 
sur etmiyecektir. Görülüyor ki dUnY'" 
l ayı ateıe vermek için elde lir saıt 
kunda'ki vardır . ., 

Fransanın milli müda
faası tehlikeye girdi 
Lo~ 17 (A. A.)., - B&vaa ajan.. Dilgman Kataıonya köylerine SO ki.\ 

ıı muhabirinden: lometre yakla§DU§tn'. Bu halk~! 
lyi bir menbadan öğrenildiğine gö. da teli§ uyandmna.ktaysa da 80~ 

:re lngillz kabinesi, dünkü ictimamda, larda tam bir aU.kft.net vardır. Her tr 
bilhassa Fransa hWdı.meü tarafından rafta asayig yerindedir. Siya.d çuJ' 
lnglliz elçw Sir Fllps'e tevdi edilen ve lar ve sendikacılar sokaklarda,~ 
"general Fraııko Jntaabnm geçenler- de halkı aoğuk.kanlıhğa ve mucadele,
de ecnebi kuvvetleri ve malzemesi ile davet eden bandrollar sarılı kanıyoo
kaıanmrı olduğu muvaffakıyetin lar dolaştırıyorlar. Katalonyayı ts11 :ı 
Fransanm mlllt müdafaasını tehlike- likeyi kallılryabileoek surette .hasd'" 
ye sokmakta olduğun,, nu beyan eden lamak hususunda her aey yapı~ 
notasını tetkik etmiştir. Fl'anaa hükft- dır. 

metı. İngiltere hUkOmetinden tapan .. Barselona cephelerinde .ııJ 
yadaki ecnebi kuvvetlerin geri nlınma. Banelona., 16 (A. A.) - Mi1Jt P, 
larma medar olmak fuıere lspanyol dafaa nezaretJ tebllğ ediyor: 
muharibleri arumda bir mütareke ya. Şark cephesi: düşman Monıan:; 
pılm88J için bir teklifte bulunmak hu· mıntakasmda şiddelli taa.nıızlardt 
susunda Hnayak olma81DI talep etmek- Iurunupa da ilerliyememlştlr. DU...,.
tedir. nm ileri yUrUyUşU keza Andorat" 1 

lyi malmat almakta olan bir menba- Aleerlt7.a yolu üt.erinde durdurdl11'-_t.ıııı 
dan öğrenildiğine göre, İngiliz nazır. Krivilen mıntake.smda a.stler JıfUV
larmm elmerisl bir mütareke akdi için J\ltayı legal etmişlerd!r. Hava ~ 
sarf edilecek olan gayretlerin bo§& gi. vetıerlmiz dilnmam miltemadi~ ... 
deceği mUtaleumda bulunmaktadır. aç etmektedlr. DUşmanın 4 taYP'~ 
Bu ll8.Zll'lar, «aeb! muhariblerin ade. nı dU§tlrdWt ~ de bir ta..yyare .,,t 
mı müdahale komitesi marifetBe'°i'm bt#lk. · 
alınması llzmıgelmekte olduğu mUta • EndUMa hesi: .....t 
leasmdadn-lar. Bu zevat, İspanyanın • cep • ~ıu:"': 
imar l§leri için İngiliz parasma mub- p~ giinU :an, ~eiclik:U~" 
taç olacağını ve o zaman lngilterenln Faslı aske en m ep ~ır rr 
lspanyadald ecnebi tahakkUmUnU or. le hatla.rımwn ~kında.ki 490 ~ 
tadan kaldırmak için bir tazyik icra kmılı mevkie hUcum ederek bU sJ .,_ 
edebileceğini Ulve etmektedirler. yi ele geçirmiştir. Fakat derb ~ 

Ingiliz başvekilinin beyanatı mukabil taamızla tepeyi geri al~ 
Londra, 17 (A. A.) _Dün avam Diğer cephelerde bir ney ~ 

kamarasında, Başvekil eu beyanatta Frangistlerin resmt tebh~ ~d 
bulunmuetur: Salamanka, 16 ~A.A.) - Sal~ği~ 

Paristeki İngiliz sefiri dün aksam ne§redilen Frankıst resmi tepl "I' 
Fransız hUkfunetinden m~zkfu- htlktl • İleri hareketimiz.e devam etti1'-ftS'' 
metin, İspanyada halihazırda mevcut Guafalope nehrinin eol ~ · 
olan askeri vaziyet karşısında ne de. dık. ~ .. 
recede huzursuzluk içinde olduğu hak. Alkanizin cenubunda, 234 vsiiııl Jt 
kmda maUlma.t almıetır. İngiltere hfl· tepeyi ve Soto de Kaspe me 
knntetl, son hadiselerin ehemmiyetini gal ettik. ~ 
takdir etmekte ve Fransa hUkfunetl 1- Kaspenin bB.tısmda, Ebre ~ 
le sıkı bir teması muhafaza eylemek- da. Çiprana köyUnU ve Kaspe '.A 
tedir • ., nin garını, mezarlığını, m~°' 
Hariciye nezareti daimi mlisteşarı ve nihayet Alkaniz-Ka.spe yolu ı1'1 
Balter liberal mebuslardan Vilfrid Ro. rinde bulunan Ribuela. tepesini -.,e 
bere cevab vererek İtalyan torpido rakımlı tepeyi aldık. _.-ı,.ıa.I 
muhrlplerinfn frankist kuvvetlere gön. Sağ cenah kıtaatı ezcUmle 'lT~~ 
derllmiş olduğunu kabul etmiştir. Mu. t:epesini ve Palomar de ArroY•Y11' ~ 
maileyh, bilhaesa şöyle demiştir: ettiler. Bu bölgede düşman &Z ço I" 

- İtalyan torpito muhriblerinin ~ 
Frankist donanmasına gönderilmiş ol- mukavemet göaterd.i. DU ~ 
duğuna dair herhangi bir habere ma- ytatı mühimdir. Birçok eelı' el" I' 

tır. Hava muharebeleri esnasıısduO' lik değiliz. Man.mafih bazı torplto ıt 
muhriplerinin ge"en sene sonuna doğ. ki rata ve ild kustıs tayyare 

10 
rUlmilştilr. ..-nı Frankistlere gönderilml§ olduğunu ber Y 

Ö;ı;,,. d' Londra, 115 (A.A.) - tyi b• .ııf' 
6 • en ım.,, .. ıerıo> , 
Diğer taraftan Başvekil. şimdiki ah. parlamento mah!illerlnd~ . so~et 

ne göre, Fransız ve 1ngılız h ~ val ve ~erait dahilinde milstemlek!t ar•ffT'""~ 
meselesi hakkında Almanya ile müm. leri Salaımanka ve Barse!o~klııl'~ 
kerata girişmenin mümkün olamıya· b!.r mütz.ıreke ak.dedilmest ı bol~ 

araottınn'lk Uzere istiıarelerde cağını beyan etmiştir. :ıı 

1 s pa n yada makta-lırlar. • • dürt ısıU'~ 
ispanyanın Londra elçısı 

harp Vaziyeti celen Barsclonaya çağınl!nıttır. 
Barselon, 17 (A. A.) - Milli mil- Jspanya cumhur reisi 

dafaa nezareti kara ordusunun sililh Frımsaya gidiyor _.JJI 
altına çağrılan sınıflarına muadil olan .,- ~I' 
bahriye sınıflarını silfilı altına davet Tu~uz:, 16 (~.A.) - • tsp~ ttl 
etmi§tir. hurreısi Azana ıle Harbiyi'! 11 Jderi Js~ 
Frankoeulnrm tanrruzu tonun bugiln buraya gelece _.. 

karargahına bildirilmi1tir. ,tıl"" 
inkişaf ediyor ıcı11' 

Barselona, 16 (A. A.) - üç gUn. Fransa-ispanya hududu ,._)"" 
dcnberi Katalonya hUkfunet merkezi Perpinyan (Franaada) 16 (~ 
ut taarruzunun inkişafını derin bir Hudut, lıpanya cihc:_tiııdeA 
lıeJ:ecaııla ta.kil> etırıe~. I kP.-ttlmrıar..' 
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Mali buhran 

-··
1 "1l'ft:,-

ll İhtiyar Şima, 'Prohazka,, bankası-ı 
d Ilı kapıcısıydı. Elli senelik hizmetin. 
'te~ ~ nihnyet bir gün banka di -
~· ~Un yanma çıkarak maaşına 
lit~ kronluk bir za.m yapılması tek-

lllde bulunmak ces:ı.retini gösterdi. 

~l>a.n Prohazka kapıcının ricasını din. 

0 
1kten sonra ihtiyarı bir Mndalyeye 

ı::;tu, kendisi de odasının içinde do. 
do aya başladı. Bir müddet sessizce 
lö 11ftıktan sonra eilerini kaldırarak 
ıe başladı: 

tı - Bana b:ı.kın Şlına, dedi, bu yap
~z edebsiıce teklif ten dolayı ben 
d kolunuzdruı tuttuğum gibi kapı 
li~ar~ cdebllirdim. Fakat yarım saat -

hır vaktim olduğuna göre sizinle 

dilştiller. Halbuki siz yirmi kronluk 
bir zam Uıtiyorsunuz!. 

Son günlerde nakliyat hisse 5enet. 
lerl üzerindeki istek de a.znldı. Şimen
difer tahvilleri on iki kron kadar düş
tü. İtalya hükfunetl İngiltereden yUz 
milyonluk bir istikraz yapamadığı hal. 
de siz benden yirmi kronluk bir zam 
istiyorsunuz. 

Fransa kendi çelik fabrikalarım sat 
maya uğraştığı eu sn·ada, siz guya hiç 
bir ı:ey olmamış gibi benden yirmi 
kronluk bir zam istiyorsunuz. 

* !spanya, Portekiz borç para bulmalt 
için senelerdenberi uğraştıkları ve 
bir yerden tek bir snntim bulamadık. 
lan halde siz: 'Pan direktör, bana yir. 
mi kronluk bir zam yapınız!,, diyor"' 
sun uz! .. 

~ Y. Hlişeh , 
Rus~adan çeviren: Ferah Ferruh 

~dll§Ça konı:şmak istiyorum. Siz 
~ ~ ayd:t yirmi kronluk, yani se. 
ti iki ~ ıız kırk kronluk bir zam is. 
l'0rsunu.z. Hem de bu teklifinizi De-

~~es kılıcının - yani para yUkseli. 
d ~ • para borsası Uz.erinde asılı dur-

"Direktör hazretleri, diyorS?muz, si. 
za elli scnedmıbcri Mzmet ettim. Mali 
'Vaziyetim r.ok br>::ı,k. On çocuğum var. 
Aldığım para 1rdfi golmiyor. Bunuıı i. 
çin ~en ayda yirmi 1mmlu7• bir zam 
i8tiyorum.,, 

Haklısmız, betbaht adam. Fa.kat ben 
ne yapayım? .. Şu mali buhranı görmü
yor musunuz? Hem ne diye bunlardan 
size bahsedeyim? .. Evet, azizim, evet. 
Siz aklını:.ı oynatmışsınız!. Mali vazi
yeti düşündükçe sizin bu istediğinizi 

bU!bUtün deliilk sayıyorum. Evet, bu 
sizin yaptığınız düpcdilz deliliktir. 

Siz hayatınızda hiç malt işlerle uğ • 
rnşmadınız mı? Bu kadar senedir bu
rada, bu bankada hizmet ettiğinizi 

söylediğiniz halde, maliye mefhumu. 
nun (M) Jerini bile kavrıyamamışsr. 
nız. .. Öyle değil mi, canım?. Maliye 
hakkında. ufak bir fikriniz olsaydı, 
gelip benden, hem de böyle bir zaman
da, zam ister miydiniz? 

Aziz.im vaziyet fena; hem çok fena! 
Podolyadaki çimento fabrikalarının 
tahvillerini satın almağı bir tecrUbe 
ediniz bakalım!. Ne? Bcşınızı sallıyor 
sunuz?. Satm almazsanız, değil mi!. 

bf maliyecilerin yataklarında tabanca 
ile vurulmu3 bir halde ölU olarak bu
lunduklarını biliyor musun? Sonra 
Rehe, Kine, Men Vülehard gibi bol'8a· 
cılarm asılı olarak bulunduklarını f3it 
tiniz mi? 

Bu şirketin bugün borçlarını veremi • 
yecek bir halde olduğundan haberin 
var mı? 

Bunlardan hiçbirisini nazarı itiba. 
re almayarak benden ayda yirmi ku. 

ronluk zam istiyorsun? Hey ihtiyar, 
ihtiyar!. Aklını ba§ma topla!. 

llfu eu znmanda yapıyorsunuz. Karel, Mrison, Komo, bankacı Ha
merle gibi §ahsiyetlerin nehirden ölü 
olarak çıkarıldıklarından haberin var 
mı? 

~Alpinı) hisse senetlerinin 772 den 
)\,_ _a düştüğUnU biliyor musunuz? 
~~k fabrikaları hisse senetlerinin 

O dan 938 e düştüğünden haberdar 
~ız? Aziz Pan Şima, Slav fabrika.. 

d~~nı hisse senetleri de mütemadiyen 
d~ektedir. Evet, evet, bunlar da 
u~llıektedir: hem 728 den 716 ya ka-

~- Bu pek müthiş bir §eydir. Hal-
1tı ki bütün bunları hatırınıza getir • 
ıa:.ksizın ayda yirmi kronluk bir zam 

1Yorsunuz! .. 

lij lı~ll1ta direlctörU ümitsizlikle elleri. 
blribirlne wrdu: 

~ - Ne diyorsun azizim, bütün ban
tl tahvilleri sallanmaya b~la.dı. Hat
~ >..Yusturya kredi bankasmm tnhvil. 
~bile son gürılcrde beş kron knd~ 

Prag borsasına giderek orada neler 
olup bittiğini gözlerinizle bir görilnUz! 
Borsa, kimsenin rağbet etmediği tah • 
villerle dopdolu. BUtUn tahvillerin fi. 
atı dUJUk. Halbuki si:. zam istiyorsu
nuz! İsviçre hükfuneti bile iki milyon 
kronluk bir istikraz yapamazken siz 
nasıl olur da zam istiyebilirsiniz? E
vet, evet yalnız İsviçre değil, Bulga. 
rlstan, MacarisUın, Polonya da ayni 
vaziyette bulunuyorlar. Bunlar da hiç 
bir yerden be§ para ödünç bulamıyor
lar. Siz bunların hiçbirisini dü.şünıne
den yirmi kronluk z:ıın istiyorsunuz! .• 
Devletler borç veremiyor, sen benden 
zam !stfyormın! .. 

Sonra iki yüz yetmi§ beş krona sa
tın aldığım sun'i gübre fabrikalarmm 
tahvillerine §imdi iki yüz altmış be§ 
bile veren yok!. Siz bana iki yüz alt. 
mı§ dört verin, şimdi ben onlan size 
vereyim!. Gene başınızı sallıyorsa. 

nuz? Alıyorsunuz değil mi? Sonra da 
benden, utanmadan, yirmi kronluk 
bir mm istiyorsunuz? 

Ya ııcker fabrikalarının tahvilleri -
ne ne buyuruluyor? Şekeri tatlı tatlı 

yersiniz, fakat tahvillerini hiç sormaz 
smız!. Öyle değil mi, ihtiyar? Bunlar 

da düştü. Evet bunlar da düştü.. Vinç 
berg inşat §irketinin ına.s etmek Ur.e
re olduğunu biliyor musunuz? Bilmi
yorsunuz ,değil mi? Ta bit bilme7.l!iniz! 
Siz yalnız para istemesini bilirsiniz!. 

Mtiller, Skab:ıt, Kovner, Gibner gf. 

Bana bugün iflas tehlikesile karşı 
karşıya olmayan bir tek müessese 
göstereme7.l!in !. 

Sonra Uraldaki altın madenlerinin 
bir zelzele neticesinde mahvoldukların 
dan ha berin var mı? Amerikadaki 
petrol kuyularının klµ'uduğunu işittin 
mi? Brezilyadaki kauçok orma.nlan -
nın kül olduğunu biliyor musun? 

Denizlerdeki balıkların bile isyan 
ettiğinden haberin var mı? Susuyor. 
sun?. Cevap venniyorsun? 

Sonra az daha unutuyordum.: Çok 
para kazandığını zannettiğimiz tram. 
vny şirketinin halini biliyor musun: 

Ben, sana. bu anlattıklarımı bir da.. 

kika olsun hatırına getirseydin benim 
yanıma gelmezdin!. Benden ayda yir. 
mi kronluk bir mm istemezdin! .. 

Haydi ihtiyari Bugünlük sana ver

diğim bu ders kMidir. Sen para ver
sen bunu bir başka yerde işitemezsin! 

Banger Prahazka bunları söyledik

ten sonra, hareketsiz olarak sandal. 
yede oturmakta olan kapıcı Şimnyi 

omu1Janndan sarstı. 

Şima, birdenbire sandalye ile bera. 

ber yere yuvarlandı.. Vücudu soğu
muş ve taş gibi olmuştu. 

Mali buhranın §iddetinden zavallı 
Şimanm kalbi durmuştu. 

= 1 1 

.. __________ ...,......... ....... .. .... il------------
Ah! Su 1 Eline ve şakaklarına bir 

p.~,..~ ı:ık su! .. 
Bu onu kurtaracaktı t. 
'- Su! .. Biraz su!. 
Müthiş bir ses çıkardığını unnettL 

Hakıkattc ise duda]Çan hareketsiz kal· 
dr. . 

'Omitsizlik içinde: 
- Aman yarabbim! ldiye dü~ündü 

Ölınck .. Bir tek dooıla su için ölmek 
etrafımda kimseler yok demek!. Beni 
kiınse duymcıdı 1. 
Fevkalbe~ : r bir gayret tarfetti. Fa

kat h:r tek p:ır:mı:ığını bile oynatamadı. 
:Saca\lan t-•ınki kur~undandı.. Hare
ketsiz kolları adeta bağlanmı~. yapı§
hu§ gibiydi .. 

Maamafih bu gayret blisbtütün boJ 
Çıkmadı. Göz kapakloo hafifçe açıldı: 

Hiç hayret etmeden - hayret dütün
tenin §iddetli bir izharıdır - yabancı 
bir odada bulunduğı..nu gördü .. Burası 
~rif ve ıık bir salondu .. 

Bunun üzerine, gözlerile, bu salonu 
dolaıımak istedi. Gözlerfoin haıreketaiz 
Olduğunu anladı t Naz~rlannın sabit 
oluşunun verıdiği deb~etten kurtulmak 
için, bu defa da cözlerini kapamak i!· 
tedj: Fakat tıynı deh~etle hissetti ki, 
göz kapaklarmı artık kapayamıyordu. 

Göz kapaklannın arasından sızan 
h·tfif nazarlar, kapının üzerindeki nakr1 
lara dikilmişt.~. 

1'ekrar: 
- Su 1. Biraz ıu !. 
Diye bağırdıl:'lnı zannetti de, haki -

k.atte en küçük bir ecs dahi çıkarama· 
dı. 

O zaman, karma karııık zihnime 
korkunç sergüzeşt canlandı: Otelinden 
Ç~ktnıştı.. Bonzonfan sokağına gelmit
tı N" · ' N" . ? Ah 1 ''O . . · ıçın .. ıçın •. ı. nun,. evını 
:~:::nek i.çin 1. Kral!. Kral on betinci 
"Q1 o kapının altında ne yapıyordu?. 
~Uthit bir kıskançlığın, lu~bini ez

d!ftnı hl~s~tti.. Kral ''onun., için gel
lbifti l. Kral!. Halbuki, zavallı ~Uçük 

bir zabit olan o .. 'Omit etmi§ti.. Ah 1 •• 
Artık her şey \itmişti .. 

öleceğini .. Onu bir daha hiçbir za~ 
man görembiyeceğini sonuna kadar 
''onu,, düşündüğünü, "onun,, bilemiye
ceğini hissediyordu. 

ölmek 1. Evet .• Birkaç dakika sonra 
ölecekti.. Uğultular mütemaıdiyen ar
tıyordu. Kanm, beynini sardığını anlı
yordu. Şaka~an patlayacakmış gibi 
§;:iyordu .. 

Tam bu mda, kapmın üzerindeki 
nakı§lara dikilmiı olan gözleri, bu ka-
pının açıldığını gördü. 1 

Kapının aralığından, bej'l:r, dumanlı, 
silik bir ıekil gördü .. 

Bu §ekil keni:Hsine doğru yzıkla§ı • 
yordu .. 

Genç erkek bütün mevcu•liyeti, fev
kalbcıer bir gayretle gerf.ldi. Sılı:ıımıı 

gır!' ğından, nihayet çılgın bir cevinç 
iniltisi çıktığını duydu .. 

Çünkü, kendisine doğru ilerJiyen bu 
bcyu ıekli t:ınımııtı ! 

Bu, o i:Ji t. 

O?. Trmitaj orımnında'ki pembe el. 
biseli genç kız!. 

VIII 

KONT DO BARRI 

Şövalye d' Assasın, sabahleyin, bir 
kılıç darbesile omuz:undan yaraladığı 

dil Barri, phidi Kont dö Sen - Jernıen 

tara!ınldan evine götürülmüıtü .. 

Dü Barri, konağı, kocaman, muhte
ıem bir binaydı. On dördüncü Lfıinin 
hiiliilmdarlığı uımanında, tiü Barri 

nin babası bu ikametgahı en mutantan 
ziyafetlerin ve müsamerelerin merkezi 
haline gctirmi§ti ve bu muhtcıem ve 
şa§nlı aalona bizzı:ıt kral da sık sık ge. 
lirdi. 

Fakat fim:li bu salonlar sessi% vı 
tenhaydı. 

MARKIZ DO POMPADUR 

----------------------------~------------------------------...--ayrılırken, solçağın öte tarafından i~ 

garip adam görünmüştü. 
Bu iki adam biribirlerinin koluruı 

girmişlerdi, bir fikir teatisinde bulu
nunca duruyorlardı ve tekrnr yürüme· 
ğe koyuldular mı, sağa sola yalpa vu
ruyorlardı .• 

Birisi: 
- Se~ temin ederim ki Krebiyon, 

daha uzağa gitmek faydasızdır, diyor, 
diğeri de cevap veriyordu: 

- Bunun aebebini söylesen hiç fena 
almaz, Noe •• 

- Beni dinle, yürüyerek kendimizi 
yormak aptallıkt1r. 

- Niçin, Puasson, niçin? Bunu söy
lemeni talep ediyorum .. 

- Mademki em:rıer yürüycre~ bize 
ldoğru geliyorlar .. 

- VaJJahi, billahi, tallahi sen sar
hoşsun Noe .. Hem de müthiş sarhoş. 

Noe hıçkııidı: 
'. - Krebiyon, bana hakaret ediyor-
1Sun ! 

Krebiyon inat etti: 
- Söyle bakıyım, tufan esnasında 

cökten pr~ mı düıüyordu? 
Noe sevinçle bağırdı: 

- Şakayı bırak ama .. Eğer ben ha
kikaten Puasıon (balık) olsam ela beni 
bu şarap dery::ısma atsalardı ne güzel 
olurdu. 

Krebiyon arkadaıınm omuzuna vura
rak bağırdı: 
, - Puasson, c:idden hoş adamsın. Sar· 
hoıluk ilAhların iyiliğidir. Jupiter sar
hoş olurdu.. Vü~en sarhoş olurdu" 
Ben st.rhoş olduğum zamanlar, Kome
yin "Sid,, i ve Rosinin de ''Andro
mak., ı beni kudurtmak için yamııJ ol
duklarını unutuyorum .. İlter misin sa
na bu sabah yazdığım ''Katibina,, nın 
ikinci perdesini okuyaynn. Son mısra .. 
Al Al .. Bu ne? .. Bu c:eıet ne?. 

: İki ayyaş, izah ettiğimiz §ckiDde yü
rüyerek ve ~onuıarak Aranson kona
ğrrun önüne kadar ıelmi§lcrdi ve Kre-

biyonun ayağı, bay&ın yatan şövalye 

d'Assasın vücuduna çarpmıştı. 
Krebiyon bu beJyenilmedik tesadüf~ 

ten mütevellit garip bir endi§cyle eğil
di, 

Puasson kekeledi: 
- Canım .• Bir meslektaş olacak.. B"r

rak uyusun.~ 
- Sus, ayyaş 1. Bu bet baht yaralı· 

dır .• Belki ode ölmüştür 1 
Puasson, kafaamdaki dumanlar biru 

dağılmıı olduğu halde: 
- ölmü§I 
Diye tekrarladı ve merhametle ürpe

rerek ilave etti: 
- Zavallı çocuk! .. Bu kadar güzel 

bu kadar genç yaıta 1. Doğrusu sevgili· 
sine acıdım.. 

Krebiyon ıdoğrularak: 
- Hayır, :Hayır 1 dedi. Olmemiı; 

kalbi hfili çarpıyor .. Hey, mösya .. Mös 
yö 1 Rica ederim uyanın 1 

Şövalye hafif, ancak duyulabilir bir 
inilti çıkardı fakat kendine gelemedi. 

Krebiyon: 

- Ne yapmalı? diye mırıldandı. E
ğer bu genc:i burc:ı:ia yardımsız bırakır
s<.ı:n şairlikten isttfa ederim. 

Bu Krebiyon, filhakika şairdi; tas -
rih edelim: Trajik bir şair. 

Evet, yukarıda izah ettiğimiz halde 
bulunan, ayyaş Noenin arkadaşı ve 
onun gibi ayyaş olan Kırebiyon, "clek
tr,, "Tiyest d'Abre,, ve haksızlığın nis
yana gömdilğü ''Radamist ve Zenobi,. 
gibi gilzel trajf'ldinin müellifiydi. 

Noe, birdenbire: 

- Onu benim evime götilrsek nasıl 
olur? dedi. 

- Buradan Hu!et sokağına götürü
lünc:eye kadar on defa öbür dünyaya 
göçeder. 

- Şu halde sana götilrclim mil 
- Bussi sokağı daha uzakttrf 
- Şu ha!dc ne yapmalı? Ne yapma-

lı? 

Şair birdenbire doğrularak: 
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ünlük zabıta 
O uncuda 
~re gidip 

'1nız? .• 
Bek· 

.Par.Kin-

..JUŞ, Cedi, siz de uyuyun. 
, .utık zengin oldunuz, güzel rü· 

yalar görürsünüz. 

• • • 
SEHER VAKT! ... 

Sullivan, Mak Farcı, Kabcr uyuma
m:şlar, odadan ayrılmamışlardı. Kaber 
PC):kins'i uyandırmak istedi. Parkins'in 
çehresine bir sükfin gelmi§ti; bütün 
larışıklar silinmit. dudaklarında lir te
bessüm peyda olmuştu. Kaber: 

- Baht!:rar adam f dedi ve ıresini 

~seltip bir ~ d~fa: 

- Parkins 1 Parkins 1 dedi .. 
Fakat Parkinsin sesi çıkmıyordu: 

Sullivzın yerinden fırladı, Parkins'.~ ko

lundan çekti, kaldırdı. Vücud henüz sı· 
caktı ama eansızdt. 

Hemen doktoru çağırdılar. He}9m: 
- Bu adam ölmüş, dedi. 
- Oldüğünli biz de anladık ama ne-

den ölmüş?. 

Hekim eliyle anlaşılmaz bir hare
ket yaptı: 

- tık bakışta tabii bir ölüme benzi· 
yor .. 

- Hayır, tabii ölüm değil; bu ada
mı öldürdüler. 

- Nasıl öldürdüler?. 
- Biz de ornsını anlamak istiyoruz 

ya!.. 
ölüyü soydular ve hekim uzun uzun 

muayene etti: Yara falan yoktu. Polis 
müdüril: 

- Zaten yara olmaz ki 1 dedi.. Oda· 
ya giren olmadı .• 

- Be119 zehirlenmiştir. 
- Bir şey yemedi ki .• 
Komiser Kabcr ı;ordu: 
- lnsan kork·.ıdm ölebilir mi?. 

Doktor: 
- ölebil.:r, ·dedi, nma o ~aman yüz-

leri böyle olmaz .• 

- O halde ne ::>ldu 1. 
- Otopside anlaşılır .• 

Sullivan beklemek istemedi, şapkası· 
nı aldı, . çıktİ, bir otomobile bindi ve: 

- Umumi hapishaneye 1 dedi .. 

•• •• 
MALLORl ytıtağına oturmu§, çe

nesini ellerine daya.-nıştı. Sutıivan'ı gö· 
rünce: 

- Başınız sağ olsun 1 dedi. 
·Komiser kızdı : 

- Şakanın sırası dc~il, ded:.. Siz
den işin aslını öğrenmeğe geldim. 

- Anlıyamadınız mı? Sizin gibi öm
rünü mesele halli ile geçiren bir ada
ma ya~ıştıramadım, doğrusu. 

- Bu mesele bana çok zor geldi. 
- Halbuki çok basit. Düşnün bir ke· 

re .. Himayenizdeki zata kurşun mu at· 
tılm-? Bıçak mı sapladılar? Boğdular 

mı? Elektrikle m~ öldürdüler? Gazla 
mı öl~Urdülcr? Bunlardan hiç birine 
imkln yok, değil mi? O halde ne kaldı .. 

Ne kalae3~? Bir tek şey kaldı .. 
- Zehir .... 

- Gördünüz mü? O kadar zor değil-
miş .. 

- Ama Parkins lir şey yemedi, bir 
şey içmedi, cigara bile kabul etmedi.. 

- Ya 1 Demek k. muhakkak sizi~ hi
mayeniz altına girdikten sonra bir ~ey 

• yiyip içmesi lazımdı? Parkins size 

söy1emcdi mi? Öğ1c yemeğini beraber 
yemiştik .. 

- Ne? Öğle yemeğinde mi zehirle· 
din~z?. 

- Elbette. Ama han~ulade bir ze
hir. Bir toz .• Nerede olsa erir. Ben onu 

bir cigııra içinde sakladım.. Parkins'in 
portosuna döküverdim.. Tesiri on be~ 
saatten evvel gözükmez. Ancak biraz 
uyku ge1.:r ama o da sona doğru, tatlı 
bir uvku .. Bundan daha iyi bir ölüm o-

' 

• 

hikayesi 
lur mu? Doğrusu Parkins bu iyiliğe 

layık değildi.. 

- Ama dün öğle yemeğinde onun 
sizi ele v:rcccğinden em!n miydiniz? 

- Emin olsam tkşam tayyare mey
danına gider miydim? Bilakis, ona em
niyetim vardı .. 

- Demek ki buna rağmen onu öldür
meğe kalktınız?. 

- Hayır, onu öldürmem §tCrta bağlı 

idi. Parkinı size elbette söylemiştir: 

Akşam yemeğini beraber yiyecektik. 

Ben ona zeh:ri içirdiğim gibi panzehiri 
de içireccktim .. Anlattım ya 1 Zehrin te
siri batidir, hiç bir tehlike yoktu. 

Mallori birdenbire kızdı: 
- Aptal 1 dedi, ona söylemiştim: 

''Beni ele vermekle hain kendi idamını 

imzalamış oldu. Hayatta gibi gözükse 
bile hakikatte ölmÜ§tÜr .• ,, Bunlan ona 
kaç defa tekrar ettim. 

Sullivan: 
- Yani, dedi, intikamınızı önceden 

almışsınız. Buna hiç, tesadüf etmemi§· 

tim ... Ama hnkkınız var, zor bir mese
le değil miş .. Amma iman çabucak ak· 

tından ümiCıini kesiyor, bulamıyaeağrm 
deyip aramaktan vtczgeef.yor. 

- Ben de dün akşamdanbcri kendi 
~endime hep bunu söylüyorum. 

- Yoksa sizin de mi halledemediği
niz bir mesele var?. 

- Hem de sizinkinden hayli zor •.. 
Hele bir dinleyin: Bir adam bapish> 
nede lir demir ka!es içinde; ne silahı 

var, ne de elinde bir alet. Kimseden 
yardım görmesine de imkin yok. Bu a-

dam kafesinden çıkmak, ısonra üç de· 
mir kapıdan ve yedi mctroluk bir du

vardan aşm<:•k, bir ordu polise yakalan
maktan ~açmak için

1 
ne yapmal~dır? 

- Doğru, bu mesele ötekinden daha 

zor ... Ama halledebileceğinizi hiç um
mam. 

Mallori hafUfçe omuzkınnı silkti ve: 
- Kim bilir? dedi. 
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- Buldum, Puasson. 
Dedi ve bir facia aktörü jestile elini 

küçük konağa doğTu uzatarak ilave 
etti: 

- Karının misafirperverliğini tah
rik et! 

Puasson, kendi kafasına bir yumruk 
atarak bağırdı: 

- 01'ır şey değil 1 Ben imkanı yok, 
bu fikri yalnız ba§ıma bulamazdım. 

Bak şu tiyatro piyesleri bulmasının 

faydasını .. Dur g~deyim t. 
Ve Noe., yalpalı yürüyüıfine dilmen 

uydurmağa çalı§arak, gidip kapıyı şid
detle vurdu. 

Biran sonra kapıyı bir uşak atçı ve 
hanımı madrr.n Puasson·un kocasmı 

tanıyıp, meseleyi öğrenince, tabii onla
ra itaat etti. 

tlçü birden, şövalye d'Assası eve gö
tUr:lülcr V'e kapıyı kapattılar. Arc:ıdan 
bir d<ıkika geçmemişti ki Bonzanfan 
sokağı Arjanson konağının önUne gel
miş olan sessiz gölgeler tarafrndan iş
gal edilmişti. 

Bu adamların şefi olduğu anlaşılan 

adam bir ta net savurarak b<•ğırdı: 
- Uçmuş! Yok! Meydanda yok! 
İri yarı, dev cüsseli birisi hayretle 

cevap verdi: 

- Halbuki ben ona. en müthi§ dar-
. belerimden birisini indirmiştim. Ben 

böyle vurduğum zamanlar insnn ancak 
birkaç saat sonra ayılır .. Yahut öbür 
dünyada ayılır .. . 

- H~rhalde yan tarafa vurdun, bete 
rfksiz 1 Fakat yoiumuza devam edelim 
belki ona yetişiriz .. 

Polisler Viktuar meydanına doğru 

yürüdüler ve biraz sonra, zülmetlcr için 
de kayboldul21r. 

Evin içinde, şövalye. geniş bir kana
pcni.-ı Ü?:erine uzatdmıştı. 
Bulunduğu oda alt kattaydı. U§Ak 

. şamdanlan yakmıştı. 
Evtn içindeki gürültüden uyanan 

t 

madam Puasson, gecelik peynuariyle 
görün-dil. 

Krebiyon, birkaç kelimeyle ona hadi 
scyl izah etti. O da, şövalyenin ~oluk 
çehresine bir nazar ~tfetti. 

Bu aralık Puasson da, dikkatle bu 
çehreye bakıyor ve burnuna enfiye tı
kayar::ılc: mınldamyordu: 

- Onu nerede gördüm!. Nerede 
gördüm onu!. Anju şarabının Şampan 
§arabından daha iyi olduğuna ne kadar 
eminsem, bu delikanlıyı kısa bir müd
det evvel gördüğüme de o 'kfıdar emi· 
nim .• Fakat nerede?. Fakat ne zaman? 
Fakat ne münooebetl.e? 

Madam Puasson da ürpcrmişt!. 
O da şövalyeyi. bir yerlerde görldü

ğünc emin:li. 
Fakat zihn~ kocasının zihinindcn da· 

ha berrak olduğu için hatırlamakta güç 
lük çekr.ıiyerek mırıldandı: 

- Buldum!. Bu o garip avcilc müna
kaşa eden \"e ormanda b!zim kızı gözle· 
rile ''yutan,, genç süvaridfr 1. A !. Şim
di buralarda dola§ıyor .. Kapının önün
de bayılryor !. Bu meseleyi aydınlat

mam lazım.. Güzel bir delikanlı .. Va
~ur. fakat zengin olmadığı belli.. Sa
kınalım .• Aptallık etmiyelim !. 

Bunun üzerine Noe Puassonu kolun 
dan yakaladı ve kU~ük ısalonun bir kö
şesine sürilkliyerek: 

- Pekal:i, dedi, ben bu delikanlıyla 
me gut olurum .. Sen gidebilirrfo. 

Noc de. ark2daşma dönere~: 
- Gel Krebiyon 1 • 
Dedi, madam Puas!on da devam 

etti: 
- Dur! Umit ederim ki, yarınki gü

nü unutmazsın, değil mi? 
- Canım. buna imkan mı var? 
- "'-

1 
.. 11h saat altıda burada ol Bili-

yorsun ki mesele çok mühimdir. 
- Gcle:eğiz, karıcığım. Güzel yeşil 

veleğimi, s~rı ipekli pantalonumu giye
ceğim .. 

Kaldın soğuk bir tavırla: 

- Buna lüzum yok 1 Güzel bir §Ckil· 

de giylnmek için lizım gelen her §eyi 
burada bulacaksın; §imdi iyi dı'..nle; 

eğer yarın sarho§ ol\,lrsan hepimizi re
zil edersin 1 

Noe itiraz etti· 
- Madam! 
- Eğer sarhoı olmazsan, eğer her 

kes gibi nazikane ve asilane hareket 
edersen, merasim clbiıscJerinfo cebinde 

, tam bin altın bulacaksın.. Bin altın 1 
Duyuyor musun

1
? Bu bin altını kıızan -

mağa çalı§ .• · 

Puasson gözlerini falta§ı gibi açarak 
bağırdı: • 

- Bin altın 1 Bu parayla Krcbiyon 
en a~ıığı on sene susuzluktan kurtulur. 

- Sen de öyle f 

- Madam! 
- Git .. Şimdi git .. Ve söylediklerimi 

unutma! 

- :a:n altın! .. Gel, Kreblyon.. Gel 
gidelim dostum .. 

Bunun ii?crinc iki ahbap, kolkola gir
di' · - ve ye~diğerine adet! yapı§arak 

uzaklaştılc:ır .• Gariptir lr,i, sarhoşlukları
na adeta bıraktıklan yerden başlıyor -
]ardı. Heyecan dağılınca, zihinlerinde
ki duman tekrar kafaDlrına hakim olma
ğa b:ışladr. 

• Bunun içind=.r ki, yine, ~okaklarda 

adımlarilc garip hendest tekiller çize· 
rek ve bazan duraklayarak evlerine 
doğru yütilmeğe koyuldular. 

Pua~son şöyle diyordu: 
- Bin altının kaç ti§e Anju şarabı 

edeceğini ,hesap edelim. 
Krebiyon da şu cevabı veriyordu: 

- Affedersin dostum.. Herhalde 
hesap edilecek §işelcr Şampan ~ıırabr
dır .. 

· Filhakika, ebedi münaka§alarırun 

mevzuu bu idi. Onlan bir tek nokta 
ayırıyordu. Birisi Anju §arabına, ıdiğe· 
ri de Şrcnpan şarabına bayılıyordu • 

Esasen, en mükemmel dostluklaı· da 

bile aiyah bir no1rita bulunduğu çok 
doğrudur. 

Bu müddet zarfın!da madam Puas
son da §Övalye d'Assas.ı iyice tetkik 
ederek, hiçbir yarası olmadığını anla· 

mıştı. Fillıakika, genç erkek, sağ şaka
ğının üzerine, görünürde iz bırakma· 

yan fakat sok müthiş olan bir darbe 
yemişt!. 

Kadm: 

- Bundan öleccğhıI hiç ide zannef· 
miyoruml 

Diye dütUndü ve korlçunç bir tcbee· 
aümle ilave etti: 

- Esasen .. Beynine kan hücum et· 
mekle ölürse .• Benim bundan haberim 
yok ı. Bu görünmiyor .• 

Bunun üzerine §(>valyeyi kanape~ 
üzerinde daha iyi yerleştirerek gamda· 
nı bıraktı ve çekilip gitti. 

Evde her ıey, yine derin bir tsükOta 
daldı. 

D'Assas, sokakta yere düştüğü za· 
man, ıuurunu tamamile kaybetaıittL 
Sonra, yapma~ hususundaki sevki ta· 
biinin verdiği kuvvetle, gözün zulmet. 

lcr içinde göründüğünü zannettiği seri \Ti 

soluk ıııklan andıran çok hııfif bir bcr• 
raktlık zihnini sarar gibi oJıdu. 

Onu yerden kaldırdıklarını, bir yer~ 
götürdüklerini, bir yere wattıklarınJ 

hisseder gibi oldu. 

Böylece, bir müddet geçtt. 
Sonra. ağır ağrr, düşünceler t~k11 

edildi, zihne yayıldı, daiıldı ve tckrıu 

§eldl almağa batladı. Kafatında bir kUl 
şun ağırlığı hissediyor ve kulaklanndll 
çok şiddetli, yeknesak ve bir 'elnle ~ 
rültüsUnü andıran uğultu duyuyordl.14 

Sonra, nihayet bu fikir ıdUşOnce pan 
çalan, birbirlerine eklcnmeğe başladL 

Bunun ilzerine dütUne~ldi. 
Bu korkunç oldu. 
tık dü§ilnee., öllim dil§tlneesi oldU: 

Kanm, §iddetli darbeler halinde be)"'" 

nine hileum ettlflnl hissetti 
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. liedije kazananların 
•simlerini neşrediyoruz 
~e. t~bat tarihli bilmeceınUin ha1-

dilllliJ ıekli ıu idi1 

~ll'tN UCLU DOLMA KALEM 

~· KAZANAN 
~ ~tinci: Nermin Ankara tiyatro oku 
\t Cbcci. 
~.PERGEL TAKiMi KAZANAN 

Q .ı'.llci: Muhtar Uygur Nipntaı ille 

0 8fR ALBOM KAZANAN 
~ Ç\ln.:u: Şaziy.c Dikolçay Nipnca 
lı ltı.cı :ıkokul. 
~R MÜREKKEPLi DOLMA 
l KALEM KAZANAN 

~ ' Tabende' Sultanahmet Kabasaal 
~~ ~Üfide Kasımap 3 - Bedia ~-u 
~a 0ltuı 4 - Semiha Dıvudpaşa 5 -
~~l'iinn·sa Dikolçay 6 - Rıza uzun 
~U ~f 7 - Süzan Küçükçeknı~.:e 8 -
~~- U~ Kumkapı 9 - Glilçen Hasfmn 
'l i(taı 10 - Erol Sarıyer 
ilta DOLMA KURŞUN KALEM 
l KAZANANLAR 

~.t - Dür.dane Şi§lİ 12 - Aysen 
?,~epe Fatih 13 - Erol Demirel 
~ buı 14 - Fethi Tütenyurd Kasım 
't ~ıs - Ziya renizyollannda kama
t•pı.5 - Havva Halilafı ıokak 17 -
\ ~ç Cağaloğlu 18 - Muzaffer Ti
~ 1J'am UI - Muıtafa Kızıltan 
~.; lialid Ankara caddeli 21 - Vey 
G~. a..,udpaşa 22 - Sahurc yayla cad-
1• 

1 ~3 - Al"ye Altıncı Fındıklı 24 -
~<b ~ile Kara Üsküdar 25 - NUzhet 

l;>ık_ 

'
1
ntR PAKET $EKERl.EME 

~5 KAZANAN 

~ - Ömer Enıoy Sirkeci Dervt~1er 
~ Sabahat Cağaloğlu 28 - Bay
\ ; ltatih ortaokul 29 - Bekir Ö
~~ 4 Üncü ilkokul 30 - Mtijln ko
~ ~•tıra pap 31 - Yavuz Kabataı 
l) ....._ ~elek Şehremini altın'.:ı ilkokul 
~~o,, ll'chamettin Üsküdar 3~ - Fikret 
\~._~ a 39 - Behire Beyoğlu Bekar 
\.ı lJ 10 - Zeki Vefa Fsesi 41 - O~ 
~Yaa1 Fatih 42 - Nurlye Kara
~ le 43 - Cavit Gülen Üsküdar 
,; Ziya Y cşilköy 45 - Zehra U-
1> .:_1 46 - tsa tramvay tirketindc 
\ ~ 'l'ahtr Moda Atifet sokak 48 -
~at~ buysak Kumkapı Nişanca 49 -
h~& 1 'larol Boyacıköy SO - Meh,1 ll'atih. 

3~t~ DEFTER KAZANANLAR 
~tııı ...... kbrm İstanbul 13 UncU ilk 
~J ,s2 - M. Ersen Kumkapı Ni~ınca 
~ ...,. l.!uzaffcr Kumkapı 54 - ı. Bil
' «:;d• 
~ ....._ 

1trıekapı 55 - Mustafa Biıt<ır 
~ "l' ~- BillGr Edimekapı 57 - Ha
~~ '~rağaııı bostancı 58 - A. Zeki 
.lt\~~i Dantekye sokak 59 - Cahit 
atilt 1Yll lisesi 60 - A. F. Kunal 

t,ı ;1
151 - aZhit Vefa lisesi 152 - M. 

~ \t '3hremini 63 - Şadiye Alaan
~tl '•14nekapı 64 - LUtfi Özin E-t'" 0 rtaokuJ 155 - S. Bari Tozko
~~ '5G - GJzin Tan Tepebışı 67 -
~ 't' l'trı Tepebap 158 - DJfan Bat
.~ ,;•lcaaap 69 - Lemi aCner Kadı 
~~il - M. Sellmi erkek faesi 71 -
·~M . ~lttnel eFner 72 - Yurdagül 

··:ı , 
~' ? 3 - TUkman Tokbaş Saraç-
~-~ 1 

- 'Diran Yazıcıyan :ş~li 75 -
~;tz GUlen Davudpa§&. 
~ER TUVALET SABUNU l 

)G kAZANANLAiil 
) '"; /\.. Nuri Evirgen Bahcekapı 
~tt C'}'ziye Houpa~! No. 47 78 -
~ıı_rıScvtrn Galatauray lisesi 79 -
1"t~ '1 ela tises: 80 - B. Cı!.ğlı Sa- ı 
;, 'l.81 

- Semiha Komuma Fatih 1 
1..: ~ •ltt Vefa erkek liıesi 13 - Ca. , 

~ Ott..~~~nl 84 - Necati Jtum 
~~ 85 - Hacı Halid IOkak 

Pehice Kagazlır 86 - Ekrem t1ru 
Harbiye 87 - ismet Kıroğtu Kumkapı 
ortaokul 88 - Hami Çaylar Pertevnl
}'al J!aeıf 89 - İsmail Eser ŞehreminJ 
90 - N. Eıer Kumkapı ortaokul 91 -
Şevket Çuhadar Kumkıpı Nişanı.:a 1)2 

- Hacer Kadirga 93 - Umia Çapar 
94 - Mebrfire Yalaz Kocamustafapaşı 
95 - İshak İklvar 915 - Fuad Kıra
«Dmrük 97 - LUtfi GUrcan Haydar
paşa lisesi 98 - Sabri km İstanbul 
99 - Muall! Eaerıgill 52 inci ilkokul 
l 00 - Nimet Kıpkin Kadirga. 

BiRER CEP DEFTERi 
KAZAN ANI.AR 

101 - Salamon llel Hırırçavuş 102 
- Gal"p Yücel erkek lisesi 103 - Fi
ruıan Erten erkek lisesi 104 - Ati 
Sığlam Cağaloğlu orta,,kul 105 - Ke
ınal Ersan Uzunyusuf 106 - Murtara 
Altınbaş Unkapanı 107 - Azra Vildan 
1. nkara 108 - Nct..:ll Kansu Bakrrk8y 
!09 - Vedat Öne Haydarpııı 1istti 
11 O - Ayla G\inse1i Beyazıt 11 l -
Yüksel Ur Kıztaşr l12 - Sehrib9n 
Ege BCJlkta, 113 - Şadt Acun AŞ!k 
raşa 114 - Şerife Demirel Kurtuluş 
J15 - Meliha Özkan Fatih 116 - S•· 
hın GUnok tzmitte Rifat Tan vasıtaıile 
l ı 7 - Adalet fzmit yukan kozluk 118 
·- Giiler Çiftehavuzlar ııg - Sehhare 
8z4ilr Fatih 120 - Nilsret Arsel 'Beşik 
taı Yıldız 121 - MUfide Sargm Sa
mıtya 122 - Nimet Birtan Erenköy 
ru lisesi 123 - Leman Doğanay 124 -
Erdoğan Arsan İstanbul. 
BiRER LASTiK KAZANANLAR 

125 - Saime ~ipi 126 - Gülçen 
Gülç Ankara 127 - Sevim TUzer Ça
talca 128 - Mehmet Sadi 423 129 -
Mustafa Kurd Haydarpap 130 - Tu
ran Özçet1n Sanıüzel caddeli 131 -
Arif Beykoz kundura fabrikası 132 -
Hadiye GUrbakkaJ 133 - fhkla Per
teniyal liıeıi 134 - Sıtkı Ktmil otlu 
merkez kuman.danhfı cezaevinde 135 -
cŞrmin Hunol Pslı:ildar 1!8 - N. 
Keskin UıkUdar 137 - S. Oıer Kum 
kapı ortaokul 138 - Yatar Kural U&
küdar ı 3g - Öıyürek Taltaim orta 
okul 140 - İsmail Şehreminı 141 - te
ma:ı Koçkapan Pertemiyıl lisesi 142 
- t. Hakkı Şehremini Odabaşı 10 -
N. Yumak Fatih Ba§mUezzin 144 -
Naciye YUt.:eşen Topkapı 145 - (;o. 
rin Akay Tophane 146 - Fahreddin 
Özn:ül Kumkapı 14 .,_ Muhtehem 
(.-ay Çapa ortaokul 148 - Raif Se
ren Kuruçeşme 149 - Hilıeyin Har
Jarpı§a lisesi 150 - Fuad Öge Hıy
c!ırpaşa 1iseıi. 

BiRER KURŞUN KALEM 
KAZANANLAR 

151 - Neriman Gök vaEkonağı ca~ 
desi 152 - Oğuz Koyutürk Davudpa
•a 153 - Gclenbevi ortaokul ımıf 11 
A. 129 154 - Metin Öngöl Suluban 
ıokak Ankara 155 - Mualll 44 Uncü 
i.kokul 156 - Türkln Kartepe AkM
ny 157 - Asuman Nedim Akkuzu 
158 - H. K. t. E. A. S. 8 HO - Nak 
Çok. Me. ls. 160 Kemal Dikolçay Ka
dirga 

Satıhk ev 
Biri büyllk diğeri k\l~ük olmak tlle

re 2 ev ratıhktır. 
Müracaat: Kmltoprak Şefik bey ıo

kak No. 48 bay K~zım 

iLAN 
445 numaralı ıoför ehliyenamcml 

kaybettim. Yeniıini çıkaracağım~&~ e• 
kııinin hükmü yoktur. 445 sicilli ~ 
tör Saim. 

ZAYİ - 1355 numaralı arabacı 
yılAkamı zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hlikmil yok1ur. 

Tophane Lülec"ler 10 numara Ab
dullah oğlu Yusuf 

(V. N. 10874) 

f)n VPl 
İstanbul müddeiumumtlifiaden: 
lstanbula ıeldili ınllJllan Salilıli 

icra memuru f uet e enelht ~tthal .. 
muriyetimiu mnr..:ut etmeeL 

J 
Haırp yerDerlınde • 

gazei&ecıoeır 
hangi teGııDUke
lerıe karşalaşov 

(BCJ§ tarafı 11 lncide) 
dır.: Dört hüldimet zabiti Albacetı'dan 
Valansiya19 gitmek ll%ere bit' tayyare
ye biniyorlar. Meğer tayyare pilotu ra· 
kip taraftanmtJ .. Yan yolda zabitler tay 
rareclnin dJ§man iıtikametlne gittifini 
seziyorlar. 

lçler~nden birid rovelverini çekiyor, 
pilota çeviriyor. 

- Geri dan, yoksa ıenl yere sererim. 
Zabitin arkadqtan, kolundan tutu 

yorlar. 

- Ate1 etme. hlçbirirr.ir tayyare kut 
Jenmıuıını bilmiyoruz, bu adam öllir
ıe halimiz ne olur? 

Biru sonra tayyare Sarag-,sava fnt
YOT' ve dört zabit mevki kutrı:ındanrna 
siHihlannı tes1im ediyorlar. Böyle bir 
v-.ıl:a da az kalsın benim baııma geliyor
du. 

Benim Madriddcki otomobilimin §<>" 

förü de meğer gizli gizli Frankocu
larla temasta bulunuyormuı. Ameli ve 
i'1ek %ekbı ııycıinde f1yet beni o
tomobnimle beraber karır tarafa kaçr 
nraa otomobl1 ve rove1verlm için bir 
mOklfat alacağını hesaplamış .. Ve Mad
rltin tlma1fnde cepheye yapaı.:ağtm bir 
riyarette bu işi baprmıyı kurmuf. 

Bu iı}ten daha evvel fÜphtlcnmelir 
dim. ÇUnkil 5ğle yemefinden ıonra ha· 
reket edecektik. Fakat tofar bir frenin 
tamirine lıtlzum gördU.Hareketimizi ge
ceye kadar geciktirdi. 

Sonra: 
- Böyle daha iyt oldu, dt-dl, yarm 

sabah erken erken i~e başlarsınız. 
Hareket ettik. Şoföre kati emirler 

vermi1tim. surat saatte otuz . kilomet
reyi geçmiyecckti. Yedi, defa, ıiperle
dnln arkasına çeknmiş milisler tarafın
dan durdurulduk. Son defasında aor
dular. 

- Nereye gidiyorsunuz? 

........................................... 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Buruıu.klukla.rdu kurtulmağı ve daha gen~ ft g11zıel 
göri.ınmı:ği seversiniz değıl mi! Açık beyaz taz.e ve 
bir genç ka terıiııe malik olmak istersiniz de.ğll 

m1? Evet deraiım, bu basit güzellik tedbirini tec. 
i'ilbe edınlı. Her akşam, yatma7.dan evvel pP.mbe 
reı·glndeki fUI\ ALON ltreminJ kullanınız. Bu il.re. 
min terkibınde Vıyaııa Universıte Profesörü Dr. ~ 
jskaJin cazib keşfi olan ve bUyU:k bir itina Ue intL 
bap edilmıo geııç hayvanlardan lstih8aJ ve "BJO. 
CEı.' tabır edileu mUceyreleıi canlandıran yeni cev. 
ber mevcuttur Bu cevher siz uyurken, cıl,dinizı 

besler ve genc:lt!ştirir. tık tatblkındnn itibaren erte. 
ıl sabah. cildinlzın ne kadar tazele§mie ve gençlq. 
mfş olt4uğunu goreceksfnlz. 
Hastanelerde 60 . 70 yaşlanndakl kadınlara yapı. 

la.o tecrilbeJerde 8 balta nihayetinde bW"Ufu.klukl&. 
nn tamamen r.aıl olduğu görUlmUştür. 

Gündüz için Cyağsız) beya:r rengindeki roKA.LON 
krernınJ kullanını&. 'Terkibinde taz.e krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata oUf u ile derinliklerde gizlenmış ve hiç 
bir sabunun ihrac: edemcdıği gayri aaf maddeleri 
barıce atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
ferklbindel< kuvvetJcndirfcj ve beyulatıcı kıymet. 

il unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve Uç gün zarfında en çirkin ve 
en aert bir cildi beynzlatıp yumuşatır. 45 • W yaşlanndakl kadmlana 
bile bir gene; kızın taU:>Jiğlnl ve yumuşaklığım verdıği teminatlıdır. He. 
me:ı bu günden bir tUb veya bir vazo rOKALON kremı ıı.lınız ve tarif 
edlldiği veçhıle kullanınıı.. Neticesinden aon dere<'e memnun kaJacakeml! ............................................ 

lstanbul Deniz Ticaret mUdUrlUğUnden: 
Mildirlyet için yeniden mobilya yapt ırılacaktır. Tahmin bedeli 2100 liradır. 

- General Vıtlerin kararglhrnL 
Çavuı ağır bir sesle cevap verdi: 

- Dikkat ediniz, 1200 metre sonra. 
Yolun ikiye aynldıfı yerde aola sapı
nız. Eğer aapmananız dotru ötekile
rin kararglhma gideniniz. 

Teminatı muvakkate 157 lira 50 kuruet ur. Bu iı:e talip olanların, §art.nameyi 
görmek llzere her glln mUdirlyet idare §Ubesine ve ihale için de 18-3-938 Cuma 
günil aat 16 da temi atı muvakka~ ma kbw: veya banka _mektubile Galata.da 
Deniz Tlcreti Mlldüriyetindc mUtc§ekkil komisyona müracaatları i!an olunur. 

- Peki. teşekk\Jr ederim. 
Fenerler ıönU1c. gi.diyorur. Şorar bl 

na yollan iyi bUdJğini ıl:Sylemi§ti. Bu 
ı~zıCi yatan değildir. Farkına varmamı! 

gibi otomobili yavat yavaı hızlandın 
yor. 

Birdenbtre tıaymdnn: 
- Yolun ikiye aynldıfı yeri geçtik. 

dur. 

- Hayır. geçmed~ 
- Geçtik .• 

Şofar birdenbire fenerleri ya1nyor 
Manivelayı çekiyor ve otomobili hız
bndınyor. iğne, kırkı, elliyi ,österiyor. 

Şimdi işi apaçık anlam!§tım. Rovel-
wrimi çekerek emir veriyorum: 

- Dur, Yoksa atq ediyorum. 
Şoför hlll silrati arttınyor. 
- Yıpamuıunıı:. Hududu ıeçtUr. 

Sonra ıizi kurıuna dizerler. 

rTıbaneam patladı. Kurıun 1t'~rün sal 
e!lne isabet etti, ve volanı bıraktı. 

Sefil yıl vardı: 

- Beni öldürmeyiniz. 

- tn aıatr .• 
Pencrleri söndürdilm. Arabayı cerl· 

çevirdim. Panaıman paketini p~ 

reden attım ve §OförU karanlıl~lar içeri

eJnde yalnız bırakarak hareket ettim.,. 

Operatör - Ürolog 

Or. SUreyya Atamal 
Beyoğlu • Parmakkapı tramvay du. 
rağı, No. 121, birinci kat. 

Muayene a.ati: 18 • 20 

llAo 
Yol satıhları, dö§emoler ve ea.ire 

in~ınn mn.hsus ıslah edilmiş u~ul ve 
yaliut malzeme,, hakkındaki icat l~in 
ııanayi müdiriyeti umumiyeslnden is • 
tihsal edilıni§ olan 26.2..1936 tarih ve 
2110 numaralı ihtira beratı bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğinden 
mezktlr ihtiraı satınalmak veya isti
car etmek arsuaunda bulunan ıJevatm 
Galatada Taptu banmda 18 numara
da mukim Say Teoclor X. Slnanicll8e .J 
a11rac&&t etmeltd. .cıoaı 

(1172) 

.. -
..ıususı ŞA~TLA~IMIZ J.IAIC~IND~ 
GIŞ(L~QiMIZDGN MALÜMAT_ ALIN.1 ZI 
' 

'STAN!UL - ICAQAk'OY PALAS - ALALEMCI J.IAN 

. . .... ··.. . ., ·. . . . .. 
' ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 77 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan baıka 50.000, 40,000, 

ikramiyeler vatdır. 
Biletlerinizi ayın yedinei &linllne 

betiniz ikti%urdır. 

25.000, 20.000, 15.000, 10 bin 1'..ralık 

kadar byilcrlnizden almanız kendi mea-



l& =- ;:;:;.o...r-
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Tablat; inQD nüvesini bütiln kudret ve !cta!etiylc yaşayacak bir !ekilde 
yaratmı§tır. 

Bilmemezlik veya ihmalimizin eseri olan bnstaldt tabiat knnunlarma aykırı 
lıarehelimttin cezasıdır. 

Saym Bayanlıır; bu sonsuz ağır ceza fara çarpılm:unak ve 

bütün lezzetlcrinl tısdarak yapmak için adet zamanlarmızda 

~ hayatm 

F iL ve B 
kullanınız ! 

iN 1 

. ... " .. \ . ~\ ~ .• ,.· ... ~ ... ·· . 

5500 Adet Yüz avJusu 
110 Takım Sil cek 
175 Adet eştemal 

Evsafı yukanda yazılı üç kalem eşya, ayn ayn veya birlikte Ptın nlı-
nacaktır. Aüıkadarlann nümuneleri görmek ve teraiti anlamak 

üzere Yeni Postane C'İvannda (Kızılay Han) ında 

Kızılay Deposu DlrektörlilğUne 
18 Mart 938 tarihine ır.üsadif cuma günü akfrunına kndar 

müracaatları 

1 liraya kumaşile kuş

tüyü yastıklar. 13 li

raya kumaşile kuştü

yü yataklar, 20 lira

ya kumaşile kuştüyü 

yorganlar. 
Satış yerleri: Beyoğlunda ve Ankartıda Yerli Mallu Pazarları. 

lstanbul Deniz Tfearet müdU~lüğünden: 

1 JAHlli - Ak~am poswı 17 MART-1938 

RADYO iLE 
Kolayhkla istasyon bulmak meselesi 

halledilmiştir 
Amerikanın En Lüks 

u 
Rekaıb~t !Fftyca'lteını<.dla saı.toDmaktadnır 

5 LAmba ve 45 Liralıkifd-
8U81 Modeli Dinleyiniz 

Bir HArlkadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBiA PAZARI 

Sirkeci : Hamidiye caddesi No. •1 
Telef on: 23818. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
12 I 311938 vaziyeti 

AKTiF 
&..ı 

~tm afi ldJogram197104.G.:> 

ll&ıı.lmot. • • • 
Uf altlık. ., • • 

OaJa.Udeld 11.ııhablrler J 

l'Urk Uraaı : • 
llarlgt.C.IU mullablrlerı 

A.ltm satı kllograı 6 482 009 
A.I tma tab Y1ll ka b1I terbest 
döTizler. 

oıaer dllv1%1eı H borçla 1 

ıuırtnı bakiyeleri • , • • 

Hazine ta.brilleJ'lı 
'ıerubte edilen nrakı oaktıye 
karşılığı. 

27.724.338. 711 
23.211.992.-

1.031.328.09 

788.444.47 

9.118.729.56 

10.565.71 

23.941.529. 72 

~ PASiF 

~ Benua1e, , 1 1 1 1 

lira 

DıtJyat a&ıt~r ~ • ' 
Sl.967.658.SOı• Adi ve tevkıılAde. • . .. " 

E:I usıısJ • • • t • • 

788.444.47 

33.070.824. ~ 

roaavwdek1 Banknotlar: 
Deruhte edilen errakl aaktJye 
K&ııunwı 6 ve 8 lDC! madd• 
terine tevfikan ha.zine taratm. 
cıan nJd tecii.>'at. 
Deruhte ec!11en Hr&kı a.akU"8' 
bakJyest, 

2.105.172.40 
4.516.007. 70 

158.748.563. 

14.372.277.-

144.376.286.-

.Müdüriyet motörleri için 20 ton benzin açık eksiltme ile alınacaktır. Tah
min l;>edeli 4730 lira teminatı muvakkat e 354 lira 75 kuruştur. Taliplerin 18.3. 
938 cuma günü eaat 15 de Galat.ada den iz ticareti müdürlüğüne banka mektubu 
veya İstanbul muhasebesine yatınldığm a dair makbuz ile ve şartnameyi görmek 

KanuoWJ e ve 8 lnct macı. 
delerine tevtlkan Hutne tua. 
tından vakJ te<:lyat. 

158. 748.563.-

14.372.277 144.376.286.l 

38.825. 708.9.: 

Karıııııgı tamameıı aJtm olaralr 
uaveten tedavfile vazedilen 

·Reeakont mukablll Ulnten to4. 

yazec1. 

rtırk Llraıı.ı aıevdaatJ 
1~ ': 

19.000.000.-

13.000.000.-

Baztnt bonoları. • • • 
fstiyenlerin de Mildilriyet idare şubesine milracaatları ilan olunur. (1171) 

' 
Senedat clhdıuln 

Oövh l'aabbUdab: 

1 

• ' 

nı-aı1 •enetıer • • • • • 38.825. 708.94 

r Ti F O B i L -
1 

~~n:ı:ee!:"'!~07Ala~ı -3-8.83-7.906-.0-2
1 

' 

& l UyenJD karvıJı~ cmam n 
D r. l h san sam l ( ta.ııTtU\f 1Ubar1 kıymetle 

1 
I ilo •;e paratılohutıhklırına tut ı · Serbe.ııı esham •e tah"11At 5.189.096.40 

ıııanıak için ağızdan ıiınan tifo hap .tnruııarı 
d 'ıtrn Ye cttm Ozcrtne SS.593 ı arı ır. Hiç rahatsızlık vermez. l leı • 
k 1 b·ı · K u _ 9.292.221.28 

es n a ı ır. utusu 55 ~. ralnilAt Uzertn. 

:::::::::z::::::ı::.-;:: .. ·:-=.-a:.ı·:~-=::::::-.::::. 
Wssedarlaı 

tfnbtcllt .. .. .. .. 

44.027.002.4:.. 
9.347.814.2(; 
4.500.000.-

15.106.820.S(ı: 

342.oıo.5so.1cU 

Altma tahvili kabtı <Uıvl.zler 1.800.63 
Olğ!r dlıv1•1er ve alacaklı 

ıtrırtnıı: tıaktyeıen • • • • __ 32_._2ss_.362 __ .so_, 

&fubteW __ 1 __. _ • _ _. __ ı .. 

:: .. .. Deş Ook,oru 

~cali P AKŞi ·=I 
z Mart 1113! tarlh!nden IUbaren: Iskonto badeli yüzde 15 1-2 ;; Alfin-Uze~ anm ym;aır' 1..2 

il 
:: 
ii Hıutolannı hergün &nbab saat ~ -

~ 

10 dzın akıam 19 a kadar kabul eder. ·I 
Salı ve cuma ıünleri saat 14 ten 1 ~ n 18 e kadar paruı:r:drr. 1 

G@~ D=Oelk:nmu 
Or. ŞUkrO Ertan 

Gaziantep Nafia MUdttrlUğllodeo : ;/' 

Ker!cntiı.§Uı yapılacağı illn edilen gümrük karakol binasının y'iJıı 1 
.• ~.n ~ 

umum mildürlüğünce Akçakoyunluda y_a...PılJ!lasına. lüzı,ını 2'<>rül~Uw;!ı6 

!İ Adres: Knraköy Tünel meydanı, :İ l 

G 
Terıınne caddesi b3ımda No. 1/2 G .............................. ___ r. ........ g ........ : ••••• - ......... ~====· 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. S 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

a partı ll'l:1"ı nur. (1424) 


