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............................................................ Mühlet yarın . gece bitiyor 
Paris, 18 "Hususi,, - Lehistan - Litvanya ihtilafı çok 

vahim bir safhaya girmiştir. Litvanya ihtilafı tetkik için 
muhtelit bir komisyon te§kilini teklif etmişti. Lehistanın 
buna cevabı dün gece saat 22 de Litvanyanın merkezi olan 
Kaunasa gelmiştir. 

Litvanya Lehistanın isteklerini yerine getirmezse J,;ehiıtan 
kendisini her türlü harekette serbest telakki edecektir. 

Litvanya kainesi derhal toplanmış, ictima sabaha ltar
şı 2,30 za kadar sürmüştür. Hariciye müsteşan saat 24 de 
Fransa, Sovyet Rusya, İtalya ve İngiltere elçilerile görüte
rek vaziyeti anlatmıştır. 

i 
i 

i Altı maddelik olan nota hakiki bir. ültimatom mahiyetin· 
dedir ve 48 saat mühleti vardır. Bu mühletin hitamında 
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AtatUrkUn hayatına alt, buı.?Une 
kı.dar neşredilmemiş iki hatıra 
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Pr. Afet ' = 

Vatan ve hürriyet 
ittihat ve ~er kki 

Y'ozan: Husrev samı 
\, : 

Vaziyet vahim 
telikki ediliyor· 
H aut:t: r- hAdJse 

daha ,oldu Türk Terih Kurumu tarafmd:ı.n 
üç ayda bir neıredilen Belleten'in 

3 ve 4 üncü ıayılannm da baıkısı 
j tamamlanmııbr. Çok kıymetli ilmi 

makaleleri muhtevi olarak çıkmakta 
olan Belleten'in bu sayılannda 

Türk Tarih Kurumu Asbaılcanı 
Profesör Bayan Afetin, Atatül'.kün 
hayatına dair olan ve "Mukaddes 
Tabanca,, adını taııyan çok değerli 
bir makalesiyle Hüsrev Sami Kızıl· 
doğanın 1rene Atatürkün hayabna 
ı:.it "Vatan ve Hürriyet, ittihat • 
Terakki,, adlı bir yazm bulunmak. 

; Var§Ova 18 (Hususi) -Lehistanm 
resmi ajansı olan Pat ajansının öğren 
diğinc göre, 17 ma.rt saat 21 de Lit
vanya lıükfunetine bir Lehistan nota
sı tevdi edilerek ileride sulh için te.h· 
likeli olabilecek hadiselerin tekerw 
etmemesi için alınması laznn gelen 
tedbirler tcsbit edilmiştir. Lehistan 
hüklımeti gösterilen mühlet zarfında 
bir cevap beklemektedir. 

ilan edilmemi§tir. Ultimatomun mef.. 
ni de ihtillim hallinden ev\·~ı v~ 
vada neşredilmiyecektir • 

tadır. 

Bu çok değerli dergiyi edinme-

Profes<Jr Afet tavsiye ederiz. Hiisrcv Sami 

1

1 )erini Okuyuculamnıza hararetle 

Pr. Af etin Yazt.31 11 inci, Hüsrev Sami nin ya...""23ı ise 4 ilncü 8<1.yfaZanmıziUülır. 
~••w os4oawwww.....-uuuus ....... .._............,......, w ..... ,_w __ _ l\i ey Ve hali b i 0-~·;-··-•m• .......... F~~~-~~·d; .......... 

fevkalade 
yıkılıyor mu ? silahlanma 

Binada çatlak ve 
~~küntüler görülüyor 

\', Meyve Mlinde payandalarla tıttttlrulan çöküntiıler •.• 

Yeniden 4,5 mllyar 
frank ta bslsat 

isteniyor 
Paris, 18 (Hususi) - Meb'usan 

meclisi ti ün saat 15,30 da toplanmış ve 
Başvek.!l Lcon Blum yeni kabinenin be
yannamesini okumuştur. Ayni beyan· 
name müdafaa nazırı Daladye tarafın· 

_... De\'amı 8 incide 

BiRKAÇ SATIRLA -Gd>bek atatnl 
VDyaıınaı R 

Eski "Külliyatı Letaif,,de şöyle bir hi. 
kfı:re Yardır: 

Sıhhatine çok dü~kün bir ııdam günün 
lıirinde hastnl:ınmı~. Kcndİ5İne çok itina 
eder, odasından çıkmaı, doktorların tn,·sl. 
yelerini harfi h:ırfinc tatbik edermiş. Fa
.kot ne yaptıysa fayda etmemiş; sittikce 
dnh:ı fenalaşmış ,.e nihayet fimldinl kay. 

İyi haber alan mahf eller vaziyeti 
vahim addetmektedirler. 

tntimatomun müddeti Var§ovada 

Hariciye nazın Bek bugün Fra.nıl& 
lngiltere, ltaıya bliyUk elçilerini ka.
bul etmiştir . 

Ultimatomun muhtemel metni 
Nova Prada muhalefet gazetesinin 

bilahare toplattırılan nüshasmd& Po
lonya notası hakkında a.~ağrdald iza... 
hat verilmektedir: 

' Bu nota, bir ultimatomdur. Bu ut .. 
.... Devamı 1 incide ' 

Fransanın 
endişesi 

ita/ya ve Almanya 1 unus ve 
Şimali Afrikaya saldıracaklar 

~ bi:~ llle1' e h:ıliniıı yııpılışınıl:ın pek 1 le y:ıpıldığına del:ılet edip etmediğini sor. 
-~~l>ı:ınan s.onra lınlin Yemiş cihclindc- muşluk. O znm:ııı bize ,·erilen ce\'ııpt:ı dn 

lıcdc:r gibi olar:ık doktoru zorlamış: ltalya i7e Almanyanın ~imali Afrikado. giri§meğe haı:ırlmldıkları 
· - Am:ın doktor, elemiş, gnlilıa ölecc-

,._t?tıı llzerınde bir çall:ıma görüldüğü- bu ç:ıll:ığın cs:ısta değil hinnnın h:ırlcl 
1~ 'c bunun h:ılin fena mnlzeme i- _.. Dc,·nmı 8 incide 

6im. 
W Devamı 11 incide).; _ 
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Yazı tııerl telefonu· 2 3~ 7 2 F.'ntellirf'ns Scr,•lııın en mPşhm <'aımıılonnı!an 

:~:~· "· : ; ~6~~~ ~eue~D;!_eve1 ~ B~zl dlnremek tster9'en "apının Uoilne 
••0N11: ŞARTL!!1' IWl .. r ırıw'3ır fi serpilen harita ç ~ vllerl ayağına batan 
..... ,,. ..:::•... 1 , , 09 1., Bcy~.ha Tak-virı,ı..une caddesin- Ü 
;::::: !:: : •·:::: lcKap~an~mektebi8okağırn.ajf &dam f(-lfy&dl kopardı 
I .,,,.. ... • lll • fC bl ..J b L 

atımın ol~yucuı.arınnzdan bir mck • • : - Harald Hansen mi? Bu adam ı remedim .. Bu aayedı r Z6y&ret e .. • 
tu~ aldı": JJiyorlar ki: w fi ıllphet.::~r listesine dahildir. Nıaıl o- lediğini öğrendim. • 

' Vn gündcııbcri ao/..,ağ1mı;,a yine fi lup ta lngiltereye girebilmlı?. - Kimin aiyaretini acaba 1. 
:lJış çöpçü uyramaz oldu. Bir kaç ay et1. Ü - Onu bilmem. Fakat h .. rif" gemi- - Mektuplanna J. H. diye imza •-

vel de yine böyle o!mu§tu, şikayet g siyle beraber Plimutta .. Zannıma kalır· tan birisinin...... Me~uplardan anladı-

F eıtik,· nctictde kah il..-i giinde bir,:.. !abu n:!am dil"-manın postacıl.k hizme- g·una göre bu aıdam Plimuta bir ıey tea· fan Sa d a n_;:; l;ôh {lüna~rı bir çöpçiL uyramaya •• tini görüyor. ~endisinin bir çok fÜp· Um t.ılmık .:çin gelecekmit·· f! baglı1mı§tı. Fakat i§te on gün olu. heli adamlarla temas ettiğini gördüm. _ Mektuplar nereden geliyor?. 

m U h a 11• f ı e f l T e 11 1/0T ki çöpçümüz deği.§ti ue yeni go- Ü - Bu adamlar:n lsimlerini biliyor - Uç mektup var .• Biri Roterdam -
l. Ji leıı çöpçü. bir 9ün bize göründllkton muaunuz? • dan, ikincisi Cenevreden, üçüncüsü de 

B 1 !i sonr11 bir daha görünmez o!du. Ev- - Bilmez olur muyum?. EvveU Ar- Bernden .• 
U ffi :i lerimizdc çöpler biri1cti, tenekeler tür Bridge isimli bir ingi1ı'.z •• işçi sen- _ Yazıda nazan dikkati celbeden 

Y a N. t • N i ı iİ doldu tC§tı, m.utfal:!anmız çöplüğe dfk~llı idare heyetinde aza bulunuyor. bir taraf var mı?. 
.ız n : ııamc: 41.J az ı r1 "ö~··'" '·-1 .,ı hat t 

1:. u. nuıı., rV.ı ~ı ..... an ra o uramıyo • Villi Cons isimli hir serseri daha var.. _Hayır, çünkU el yazısı değil, dak· 
Leon Blumun kurduğu ikinci kabl- !i ruz. Helediye ç6p para.,ını güııUnU Bu ;dam bir kulübede oturuyor ve ya- tilo ile yazılmış. Maamafih cümlelerin 

n~ ~~. par~mentoda ve senal<><!a ken il hiç geçirmeden bizdcnı alıyor da nmda her akşsm kend.:. ayarında bir tertibine ve fülubuna bakılırsa mek-
dini gosterdi. (S. F. t. 0.1 partısı li- :: çöplerinıizi munta.zıaman topUıtnıağı çok serseri topluyor tuplan yazan adam ya Alman veya Al· 
derinin böyle bir kabine ile t~rii kuv if neden ihmal ediyor aoaba1 Bu va- a - Bu kulübe nerede?. man değilse bile Alman terliyesi almıı 
vet karşısına çıkı§ı dahi umduğu işi ;i ziyet bir1caç gün daha devam ederse ft - Kremil civarında.. biri. 

başaramamış ->lma.sllll ıddiaya kMi uı çöpl.crimizı ,,okağa dökmeye mecbur A - Yani ıar.eı muhafaza tertibatnnrz - Teslim alınacak ıeyin ne olduğu 
bir delildir. :1 kalacağımızı ve bıt harcl:etten dola. ve denizaltı gemilerimizin bulunduğu d · · 

Leon Blum, kabine teşkili -,azifesinı· lı:!I h' ı... __ _, r t '·-bul d . haklc,ında malumabnız yok eğıl mı?. 
·rı ıçvır niM'f u ıye M.ı e emıye. tersane yakınında.. _ Filvaki bu hususta biç bir malt1-

knbul ederken, Fransız milletinin sınıf ı';"; ceğimi::i be1ed:yeye ihbar maT«ı- E t 
~ "' • • - ve " matım yok amma maiyetimdeki me-Jarını ve temayülle'rlnl temsil edebile- ı: mına kaim nlnıal' üzere • litt/en ga- . isimleri ve adresi not ederken: murlardan ikisi Beridali oöz hapri.nde 

cek milli bir temerkür.e gitmek, ve bu i •etenize ya.:ınız k Iit ld t • 

•uretle, beliren bilyUk fırtınayı Fran. İstanbul gibi milyonlarca liralık ( miısiniz, dedim .. LQtfen devc:m eder da öğreneceğim .• 
.. .,, ~ - Ço enteresan ma ı mat e e e • bulundurdukları için her halde yakın· 

sanın sarsılmaz bir azim, irade ve fe- bütçeli belediyesi olan bir şehirde i misizin?. 
dakarlıkla karşılamasına imkln ver- vatandaşların hail çöp derdfnd .. nl. Cor. Şeridan anlattı: - Mükemmeır. • 
mek arzusunda bulunduğunu söyle-

1
.. şikil.yet etmeleri artık cidden garib, _ Dediğim gibi Nikolskinin dilk'ka· Bu flÖı; ağamdan henUı çıkmııtı ô.ı· 

mişti. Leon Blumun bu temerküzU y0~ bı·raz da e.yıb oluyor. • d k i . D . tandan bir haykırış itidildL ..... nını tarassut e er en çerıye anımar-
pamamasmın, Fransa iktidar mevkiine Çö·p fı:ıı' sıhhat f<>ı.dlr·, sıhhat i11I •• ~ :1 - Ne var? Ne oluyor?. " " "' kalı kaptan Hara}· Hansen girdi. On-
yükse!en yeni heyette sadece radikal her teten evvel ve her Qeyin ba~ın. H dan biraz sonra da §apkasını gözlerinin Diye kapıya doğru C?ıtıhrken Con 
sosyalist, sosyalist, (Ü. R. D.) ve da gelir. Kaldı ki şchrJ temizlemek, Jı: üstüne k:•::lar indirdifj için yUzünO Şcridan benden evvel dıwranarak ka· 
Genç Cumhuriyet damgalı ıdyasa her evin çöp!erinl muntazaman top. I göremediJim, fakat bacağını silrüyil· pının yanına ko§tu ve açmaıdan evvel 
adamlarını görüşll.müzün ~ebebl aca- latmak bir belediyenin ilk ve en mtL J! ıUrv.len vaktiyle türe"k mahkumlarına bana dönüp: 
ba nedir? j hlm Vlzifelerind~ndfr. Temizlenmi. fi mahsus ağır zinciri ta§mıı olduğuna - Hart.ta çivisi ziyafetJmi bazmede-

Mademkf tamamile mntf bir saha- i yen. hemeerileri çöp'erinl sokakla. H' hükmcttiği:n biri Reldi. içeriye girdi, mi yen biri her halde 1 dedi. 
da çalışmak arzuslle sağ partilere el ~ ra, arsalara dökmeye mecbur ed:len •

1 
beıı on dakika sonra elinde lir deste Kapıyı ıxrdrna kadar açtı. Çıplak a-

uz:ıtmıştı, bu parWer neden bu eli red- i bir ~ehirde beledlvcnin hikmeti vil- banknotla dışarı çıktı, paralan cebine yaklariyle kapı önünde çılgın gibi tepi· 
detmiş 1-ulunuyorlar? U cUdu katmamak lbımdır. i korken bir arabaya işaret etti. Atlayıp nen birinin üzerine atılarak herifi bir 

Zira, Başvekil Leon Blumun izah. H.. İ!ltanbul belediyesi her ~eyden ev. j gitti. kaç aan.'.ye içinde sımsıkı yakalayıp o-

bu pı:ırtilcr, kendi anladıkları şekilc.c:;d~e_,,,,.: , ..• Ye mli.tt.vJıtt,,.r.in n:-lrıun Jn ... n-·u~ı-. .. ... ı-. ı:.w:r·· · --"'-
e!tiği tarzda bir :·mmi temcrkUz., de H vel artık ~ ~öp derdini halletmeli TI; _ Tabii arabarun numaraımı aldı- da1an içeri aldı ve ellerine kelepc-:vi 

··mil'i blr i§,, görmeyi imkanaıı addet; fstanbulu gilzelle~tlrmek i~ln mft. İ _ Tabii değil mi? Gittiği oteli öğ- Yerde kıvranan adamın ayak.ltwnndan 
mc!:tedirler. yaıilar harcıyor. abidelerin etra- ıl rendim .. Otelin defterine yazıh ismi öğ· harita çivilerini çıkardıktan sonra bana 

Halk cephesi dışındaki partileri Le- fmı açıyor, feırtivaller yapıyonız. I renince kim olduğunu anlamaktı müı· döndü: 
on Blum, tam bir hürriyet vaadederek BUtlln bunlarm başlıca gayelerin.

1 
küllt çe~edim .. Kopyasını da aldım; -Size blru evvel bahsettiğim Ar-

yani vicdanı (veya sadece siyasi) ka- den biri de ı;ıehre seyyah celbetmek- iıte... tnr Brigeyi takdim ederim, dedl. Bizi 
naat!erinl istedikleri kibl kullanabile- tir. Fakat sokaklan ç5p1U~e dönen 1 Uzattığı kiğıdı alıp okudumJ gözetlemeğe memur edilmit anlatılan .. 
ceklerinf temin ederek bir "dilşüncc bir şehre eeyyah değil, olsa olsa Soyadı: Beridal Mahpmumuz bağırdı: 
ve hareket birliği,, kurmağa davet karga ve sinek akım olabileceğini fsim: Edvar Ceymt - Bunu isbrat etmeniz l!nml. 
etmiş dejildir. Başvekil Blumun mu- de dürunmelfvizI • Doğum yeri; Londre.. Con Şerl~an ıükOnetle mukabele etti: 
ha.lif partilere yaptığı teklif, temerkllz ..ı:::::::::::ıc::::-.::::::u:::::::: .... :::m::m:::m Do~um tarihi: 4 Sonkanun 1870. - Biz de onu yapacağız .. 
kelimesile ifade edilen ~yin taban ta- Meslek: lrad ıahibi. Herifin ceplerini karıştırmağa, çı-
bana zıddı idi. Nereden seldiii: Lon&a. kan k!tğıtlan tetkik etmeğe baıJadık. mUhim ve mUstacel meseleler üzerin-

Adeta: Nereye ıittiği: Plimut. Mahpus itiraz ediyordu: deki kanaatleri ne halk cephesinin ke.-
- Geliniz. keblneme giriniz. Halk _ Dem~k bu adam ıu me§hur dosya -Ne hakla bana k.elepçe vurup cep· 

naatlerlne uyuyordu, ne de aradaki 
cephesi neyi emrederse onu yaparsı- hrrsızıymıc?, terin'' kanştmyorsunuı:. Bir otelde ka· 

tezadı ortadan kaldırmağa imkan var s 
n.ız! - T1 kendisl ptdan dinlemek cürüm mil? Burım res-
Demeğe benziyordu. Halbuki temer dı. Ha

1
k cephesinin beyaz dediğine _ Plimuta ne yapmafa gelmlt ca- mi daire değil yal .• 

ktız kabinelcrinin be!li başlı iki şekli onlar kml diyorlardı. Muhalifler ba?. Ben atıldım: 
olduğu herkesin maliimudur: sil8.hlaDına meselesinden gayri hiçbir _ Her halde lngiltere hesabına ha- - Demek kapıdan dinlediğinizi iti-

l - Ya muayyen blr milıt mesele~1 mesele ti%crlnde hnlk cephesi?e ayni yırlı bir it yapmak için değil t raf ediyorsunuı: .. Kimin hesabına ça-
halletmek Uzere teşekkül eder kl iır fikirde dc~ildiler Ve:: de~ildirler. Mcktuplannı poatah:.ıe vasıtasiyle Jı~yordunuz?. 
tlrak eden her parti esasen bu tşln ge- Silahtan.'llak .• iyi, ~lA. Fakat bu si- kontrol ediyorum, şüpheli bir tey g8 
rek manası gerek hal şekli fb:erlnde l!hlar kullanılacak mı ve kullanılırsa 
aynı fikre saplanmıe, aynı kanaate kime kargı? Kime karşı kullanılacak? ı 
ulnşml§ ve nynı karan vermiD bulu- Gerek dış siyasada, gerek memle-
nur. ket mUdafaa.smın manasında ve istika 

2 - Yahut muhtelif memleket me. metinde halk cephesinin m:ihim bir 
eeleleri üzerinde çalı§mak mnksadile ekseriyetine taban tabana zıd olan ve 
teşkil edilir ki b-u takdirde bUtUn zıd kalacak olan bu parti!er, faraza, 
esa!lan en hurda teferruatına kadar Fransız silahlarmm ltalyaya çevrilme 
tesbit ve knbul edilmiş bir programın sini as~a doğru bulmamaktadırlar. 
vUcudu lazımdır. TemerkUzde rol alnn . Dün gelen telgraflarda Framıanın sa
hcr partilerin s!yasal kanaatlerine ve- bık Başvekili La.valin, senato harici
lev asgari derecede fakat mutlaka uy- ye encUmer.inde, 936 da ltalya ile yap 
gun bir program. bğı anlaşmayı hatırlatarak: 

Leon Blumun suya düşen ''geni§ .. _ Hadiseler taraftar olduğum si-
temerkilz., teşebbüsleri asla bu iki , yasanın doğruluğunu, açıkça. ısbat et· 
eekle uymuyordu. Onun ''temerkllz,, miş bulunııyorlar. lt.ı'yaya k~ı T':'ran 
adım verdiği şekil, Ron fırtınalı hadi- sanm muhasnn biı· tnvrr takınmasını 
seteri istismar ederek Bağ partileri asla tecT.z etmemeliyiz.,, 
halk cephesinin kanadı altına almak Dedi~-ini okuiuk. DUnyanın bugUn-
ve havası içine BOkmak arzusunu gü· 

kU siyast manz~s~ ve mevcut mua-
dUyormuş gibi bir zan uyandırıyor-- bedeler Fransayı Bertin • Roma mih· 
du. Ya.nl .. o Franeayı ısarsmakta olan 
mllhim ve müstacel mese'eleri hep bir veri karş?sında yalçın blr cephe tut-
likte oturup konuşarak h:ılıedecek mağa scvkeder gibi görünllrken ve 
arkadaş aramıyor, muhalifleri kabi- yeni halk cephesi hükumeti ilk te
ncye eokmak istemesindeki kasd. halk , çcbblls'eri ile bu cepheyi kurrrıağa az. 
cephesinin mevcut mUhim ve mil.l!lta- mettiğini ihsas ederken muhalefetin 
cel mesek1 '!r Uzcrinde VP.ri'mtş hususf Senatodan yükselen bu sesi, çok mani
kararlı:.r.na • el çabu!tlu3u il'? onlnn dıırdrr ve Fraruıa ile dosttan bakımın
da iştirak ettirerek • umumt ve mim d'Ul cidden dü .. UndUrUcUdUr. Komil
btt' mahtvet venr.e~e sa\'a'!ıvor .. r?ibi nf~tlcrirı müzaheret etti., yeni Fran
btr zan. Hem bu zpn o'masıvdı bile 

1 
sız hUk\ımetinln Svvye~ler • Fransa 

davası batıldı. Cünkil halk cepheııf dı- 1 paktına aza.mi bir ı:>ağhlık gösterece
§mdaki partllerdenJıemen hepsinin bu ği ne derece muhakkak ise muhale!~ 

tin de bu pakttakı esa5'ar dahilinde 
giri§ilecek her türlü hareketleri bal
talamağa çalışacağı o derece muhak
kaktır. Bu takdirde B!um ne yapacak? 
Şiddete müracat edebilecek mi? Mu
halifleri ezerei yürüyebilecek mi? 

Kestirilemez. mm bilir! Biz, §imdi
lik, Leon Blumun milll bir temerl: 
yapamamak şöyle dursun, b9.tta mu
halif!eri kendisinden bir kat daha 
uzaklaştırmış olduğunu söylemekle 
iktifa edeceğiz. Fransa sağ partileri 
herhalde Şotanı aramağn başlamış ol
salar gerek. 

• • • 
Acaba bu Blum kabinesi uzun ömür 

1U olacak mı? 
E,;er gerek sağ ve gerek BOl parti

ler, dış eiyRM ve memleket müdaf~ 
sı meselelerini iç siya.sa tel!kkilerinin 
dar çerçeve'eri lc:imlen görmekte ıs
rar etme:r.ler de, memleketlerini bir 
uçuruma silrüklemekte olduğu için 
§U anda lanetli bir mana alan nazari
yelerine sekter bir i:a.rzda be.ğlı kal
mak gafletini gösterirlerse, yani niha
yet bir "mtlll birlik hUkfııneti,. kur
mak kararını veremezlerse, bugünkU 
eks~riyet, Fransız mi'letinin itimadım 
ve mi'li mUdıı.f:ıa kuvvetlerinin mUza
heretini muhafaza ettlkoe Blumu ik- ı 
tıdar mevkiinde tutar. Tabll, ek8eri-

(Dflf'flmr 1ıar) 

yetin bu kerameti gösterebilmesi de 
müttefik partilerin mevcut insicama 
göserecekleri sadakate bağlıdır. Ra
dikaller veya komilnistlcr, hiç yoktan 
ortaya bir ''prensip mesc!esi! ?,, çıkar 
dılar mı Lcon Blum palas pandıraa 

teker leni verir. 
Fransız Başvekilinin bu çok aşlklr 

hakikati ta.mamile müdrik bulunduğu 
radyo ile neşredilen hitabesindeki ıu 
sözlerden anlaşılmaktadır: 

''Tarihin f elAketli bir anındayız. 
Fransanın karşılaştığı vaziyeti ve do
tayısile bizi bekliyen vazifenin ne ol
du~nu anlamış bulunuvoru.z. Bu va
zifeyi hiç vakit geçirmeden, ihtiyatla, 
a."ır başlılıkla, BOğuk kanlılıkla ve 
a;imle başarmağa başlıyoruz Hedefi· 
miz 936 da llk kabinemfzi teşkil etti
ğimiz gUnkU hedefimizin aynidir. 
Yani; 
ı - Halk cephesi hUkt'ımetinin 

umumun menfaatine hizmet eden, 
hizmet etmeğe kendini borçtu sayan 
bir hUk<ımet olduğunu isbat etmek. 

2 - Fransada itimat uyandırmak 
ve Avnınanm sulhu seven milletlerine 
Francı n~"'I ıtımat e~Pebilir blr kuvvet 
o1~ ... ~""ll İ"h11 t e~T"'~k, 

C:ı.kalmı ~".>n Blum bu lkl v11QAini 
ne dereceye kadar baoa+~bUcc:ck?. 
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d{,aııata 
''B ahar 

daic 
olsun •• ,, s ~YlN gözlerimi a.çtı

l'İiltce gım vakit ortalığı I§ı.mış gö
liın. geç mi kaldım diye merak et. 
~ Saatime baktım, yarım saat ka
tök ~k~~ uyanmı§ım. Kaç gündür 
Qe)t YilzUnUn bulutlu olması günlerin 
talı~ar ~zadığını belli etmiyordu; or. 
:e~bıraz ısınması ile beraber göz-

'l' I§ık da doldu. 
1 ~t 51-Uı ve sakin Artemis'i, gönUllerc 

>..y ku SD.lan gamlı Hekate'yi • ya.ni 
~her iki halini - sevmez değilim; 
'i'e h nsrm pirleri, saz sesleri, hafif 
baı ~ı iniltiler, ıstırablar, feryadlar, 
~oıbüı 5altı.maları, Umidler, )-eisler ile 
~ u. .c:oe'yi bize hayatın en bilyük 
lh-d~llıliklerinden biri diye kabul et -
~ iler. Onların hepsini unutup da ka. 
bıı Iklann kudretini inkar etmek ka-

ı.ı llti? 
~lı· ~. ···• Fakat Apollon tanrının gU. 
~lgi hepsinden Ustün değil mi? Şii
~ Nihal, hayran olduğum bir man. 
aiııb esinde: 
~ illümt bu olgun, durgun sıcakkr, 
ili~ ~ vermez oldu artık Besine 
eaı:r· Ben, ''olgun, durgun sıcaklar'' 
~inJ hepsinden UstUn tutanlar -

~arı severim; çiçek açmağ3 ba~
'tl)ltu ağaçları için, ölüme benzer bir 
)! 1 dan uyanan ku§lar için, her §C

~bı, hattA birkaç güne kadar hepi
~tl t'a.ha.tsız etmcğe ba§hyacak si. 
~cı ~ f çin severim. Hayatın başlan
~ Olduğu için severim.. Herhangi bir 
~ll~~· insan oğluna fenalığı dokun. 
~lbı' onu rahatsız ettiği, veya ölü
~h elen ona bir fayda geleceği için 
~ a~tıneğe mecbur olabiliriz; ı.ehir
~ hl, kan emen tahta kÜrusunu 
~~o tatlı em kuzuyu öldürmemek 
~ mı? Fakat • riyas:z: söyJUyo • 
eıı.dn .... : c:ınmu yakan sivrisineği bile 
1 ıA:Utken ha.yata karşı bir cürüm 

"='l ı,ı;.; I 
~ 'ti·rn hf:med!p f~U!ilıilro ••. 

~'ir:ı bilhassa. yazın, yani .. olgun, 
l~tn B!caklnr,, m mUjde::isi olduğu 

!!everim. Ama o bunn.ltıcı günler-
:ç~ - ' o 

tııl> ~alvarnca.k, hat~ ~rorgunluk du. 
() ilk·l§ı çağ1rncak n ,.+m! Ne çıkar? 
~lı..~Yctıer de yine yazın kudretine i:;: bir ibadet değil midir? 

~geliyor, haya.ta taze ümidler 
t~ ~ k bahar geliyor! Her canlı i-

lh dan daha bUyUk bir müjde ~ 
~l 'il? Şair, insan oğlunun en büyük 
thı ~ olan Saadet'i bile anlatmak i
'nu bahara benzetiyor: 

ra benzetilir hir ye.,,-tt1 saadettir •.• 
"--.._ Nurullah ATAÇ 

4ı~e çika krah 
önların htidi e (ıkardıklan 
~lii Pen'e gidiyor 
ld kscı 18 (Hususi) - Belçika kralı 

~ite lıfıı başlangıcında, Almanların hl· 
~t Ç~'J;ardıklan Öpen gchrini ziyaret 
t t~ bildirilmektedir. 

i·~:un. ziyaretinden evvel Dahiliye 
tldtc lt'l:lırpek bu ayın 27 sinde öpene 
>ece~ Ve Almanca bir nutuk söyli-

Ecnebi vapur 
kumpanyaları tröstü 

aman diledi ! 
Hilktlmetln aldığı tedbirler üzerine 
kumpanyalar birer birer trUst'den 

çeklımeğe mecbur kaldılar 
Bu ihracat mevsimi ba§mda liman

larımızda i§ yapan ecnebi vapur kum
panyaları aralarında bir tröst teşkil c. 
derck nnvlunlıın ga.}Titabii bir surette 
yilkseltmi5lerdi. Buna kar§ı tedbir a
lan iktısat vekaleti ecnebi kumpan • 
yaların navlunlan tabii hadlerine in· 
dirmemckte ısrar ettiklerini görünce, 
ihracatımızı Yunan vapurlarıyla nak
letmek kararını ve.rmi§ ve bazı Yunan 
acentelerile mukaveleler imzalamıştır. 

nıı§tır. Bu temaslarla, önümüz.deki 
devre içinde ecnebi memleketlere deniz 
yoluyla sevkedilecek mallarımız için 
nakliyat tarif clcri bir nispet dahl. 
linde tesbit edilmektedir. 

İhracat mallarımızın maliyetini dü. 
§ilrerek ecnebi piyasalarda rekabeti 
temin için kara nakliyat ücretlerini as. 
gari hadlere indiren hUkfımet, deniz 
ruı.vlunlarını da makul nispetlere irca 
etmek hususunda kat'I karar vermiş • 
tir. Beynelmilel piyasa fiatla.rmn ve 
mallarımızın satı§ kıymetlerine göre 
tesbit edilecek navlunları kabul eden 
kumpanya.tarla ıımdfden mutabık ka -
lmacaktır. 

Mınta a iktisat 
odalar.ı 

Öğrendiltimizc söre ticaret odalannın 
Hsasile yerlerine İktisat odalan kurulma. 
sı h:ıkkındaki kanun ldyihasının Büy{ik 
Millet Meclisinde önümüzdeki hazirana 
kadar müzakeresi t:ıknrrür etmiştir. Çün
kü yeni bütçede bu yeni odnJann teşki
linin lcab ettirdiği şekilde tnhsls:ıt konul
muştur. 

Yeni odalar kanunile Tilrkiyede bug\ln 
mevcut yüz küsur ticaret odası )·erine on 
sekiz mıntakn İktisat odası kunılacaktır. 

Bu odaların seUri lficcnrdnn mnJiyetah
sil şubeleri vnsıtasile tahsil olunacak ve 
sarflynt de\'Jet bütçesinden yapılacaktır. 

lkUsat odnJan ticaret, mnadin ve t:lrnat 
işlerini kendi çerçevesi içine alacaktır. 

Bu suretle zlrant odalarının vazifeleri de 
bu odalara devredilmektedir. 

Dll;er tnroftan bugün odaların vazifele
rinden olan sanayJ işleri odalardan aynJ.. 
mnkta ve sanayi teşkil6t kanunile kurula
cak snnııyl federasyonlarına verilmektedir. 
Fakat, sana)i te~116t kanunu henliz partf. 
de bulunduğu için iktisat odalan kurul
duğu zaman sanayi federasyonları kuru-
lamazsa nroda bir fasıla olaca#ından bu. 
ikinci ltıylhanın da blrnn evvel Meclise 
sevkine çalışılmaktadır. 

Ecnebi vapur kumpanyaları navlun
ların harici piyasalardaki na.vlunlara 
tAbi olarak yUkseldiglni, her tarafta 
tarifelerin çok arttığı bir zamanda 
navlunları umumi seviyenin altına in
dirmek ellerinde bulunmadığını bildir. 
mi§lerdi. Halbuki Yunan vapurlan di. 
ğer kumpanyaların tonuna 60 §ilin is. 
tedikleri fındıklarımızı 37 §iline taşı
mayı kabul etmi§lerdir. 

Yunan vapurlarıyla yapılan muka. -
velcler şimdiye kadar arızasız bir· §e· 

kilde tatbik edilmiş ve fındık, incir, 
üzUm, tütün, yapağı, tiftik, afyon, kuş 
yemi gibi belliba§lı ihracat malları -
mız mukavelelerdeki tesellüm tarihle. 
ri içinde mahreç i'5kelelere teslim edil. 
miştir. Bu sureUe ecnebi kumpan. 
yaların hUkümetin Uzerinde bu kadar 
hassasiyetle durduğu ihracat işlerimi
ze adeta bir suikast yapar gibi aldık
ları karar ve takip ettikleri hattı ha
reket tam bir nkanıete uğramıştır. 

Göçmen nakliyatı 
için hazırlıklar 

Bu sene,. Romanya ve Bul~aristandan 
gelecek 20.000 gömen için evler yapılıyor 

---·--- -- ..... :ı:::ın .. 1;;2r;~ ~lrlTrn +a_ 
limat üzerine vnziyctten ihracat tacir. 
terimizi hnbcrdar ederek ve kendileri. 
ne icab eden yardımlarda bulunarak 
mnllanm mukaveleli vapurlarla sev • 
kettinniştir. Ecnebi kumpanyalar bu 
vaziyet karşısında birer birer tröstten 
ayrılarak hükumete müracaat etmiş -
ler ve navlunl:ırı indirdiklerini bildir
mişlerdir. 

Bir ihracat mevsiminin devamınca, 
İstanbul, İzmir, Mersin gibi ihraç is
kelelerimizden hiç mnl nlamıyan ve li
manlarımızdan boş kalkan bu ecnebi 
vapurları, kumpanyaların yaptığı 

tröstten zarar görmüelcrdir. Şimdiye 
kadar tröste dalın olan ecnebi kum • 
panyalardnn üçü hükilmte resmen ve 
tahriren mUracnat ederek tenzilatlı 

navlun tarifelerini vermişlerdir. 
Hük1lmet, önümüzdeki ihracat mev. 

siminde de böyle bir emrivaki karşı. 
smd& kalımı.mak için §imdiden hare • 
kete geçmiştir. Yüksek navlunları in
diren acentnlarla ve Yunan vapurları 
kumpanyalanyla temaslara başlan -

fskAo mıntakalarıoda evler ve 
arazi hazırlanıyor 

Göçmen nakliyatı mevsimi yaklaş· 
tığı için ,alaka.dar dairelerde hazırlık 
çalışmaları arttırılmıştır • 
Bükrcş elçimiz Hamudullah Suphi 

bu sene Romanyadan nakledilecek 
ırktaşlarımız hakkında hükfunetle te
m~slo.rda. bulurunRk Uzere Ankaraya 
gelmiıı ve cap eden talimatı almıştır. 

Bu de~fo i~inae Romanya ve 'Butga
ristandan nakledilecek göçmenlerin 
miktan 20000 kadar tahmin edilmek· 
tedir. Hakiki, miktar mahallen yapı
lacak tctkikattan sonra. belli olacak
tır. Her iki komşu memlekette bu yıl 
içinde a.nayurdn. göçetmek istiyen ırk
taşlarımız bu miktardll!l çok fazladır. 

Fakat, göç i§leri, iskfın mmtakalarmda 
ki hazırlıklara ve nakliyat imknlanna 
göre tanzim edilmektedir. Bu itibarla, 
bu sene, nakliyata zamanında başlan
dığı takdirde kıştan evvel 20000 ırk
taşımıztn memlekete nakli kabil ota
caktrr. 

Trakyanm iskfin mmtakası olarak 
tefrik ediiaı köylerinde hararetli ha
zırlıklar yapılmaktadır. Bu sene Trak 
yada yapılacak göçmen evleri beş bini 
bulacaktır· Bu faaliyete bizzat umum 
müf etti§ general Kaztm Dirik nezaret 
etmektedir. Göçmen evlerinin inşaatı
na seri halinde ba§lanmıştır. İnşaat 
bir sistem d;ınilinde ve toplu bir su-

rette yapılmakta olduğu için göç za.. 
manına kadar göçmen evlerinin kısmı 
azamı hazırlaıunı§ olacnktır. 

Romanya ve Bıllgaristan Türkleri 
içinde bu sene nakledilecek olan ail&
Ier mahallerinde çalı§an heyetler ta.
rafından tesbit cdiler..ek kendlledne 
tebligat ynpılmtıktadtr~.-~-~-. . 

Bu .suretle bu ırktaf.ıları.ınızm göç 
zrunaruııa kadar mal ve mUlklerini 
tasfiye ederek hazırlanmalan imkfmı 
verilmiştir. Göçmenler ziraata mUt&
ailik ala.t ve vesait ile hayvanlarını 
beraber getireceklerdir. 

Geçen sene nakliyata Nazmı ve Hi
sar isminde iki vnpur tahsis edilmişti. 
Bunlar münn,•ebe ile Köstence ve Var

naya giderek göçmen taşımışlardır. 

Fakat iki vapur, az gelmektedir. Bazı 
nnzaların da inzimamile sefer milddet 
leri uzadığı için, sevkcdilmek üzere 
köylerinden ayrılıp iskelelere inen 
göçmenler uzun müddet beklemekte
dirler. 

lskfin umum müdürlüğü, göç i§leri
ni tam bir intizam içinde idare edebil· 
mek için bu sene Köstence ve Varnn.
ya daha fazla vasıta göndermeyi dü
şünmektedir. Göçmen naldiyatma önU 
müzdeki mayıs ayı içinde başlanacak· 
tır. 

)'l'"ttr .. ____ _ 
~·"'---= ... ~---... ------------------------
~~ 'llan için yeni duba 

• ElllNONU ME\"DANl'nın açılması işi 
etrarındaki hazırlıklar bitmek üzeredir. 
Belediye tarafından Valide hanına 260 bin 
lira kıymet blçilmiftir. 

- ..... 
lecektlr. -" - - - ___ ,_. 

tı ttlavoalar alınıyor 
~~ ~aıı işletme idaresi İstanbul Umanın
~rı1:1t buhranını önlemek için Pire 
ıı,.,· ta tan mavnnlar satın almışt. Bunlar. 
-~r b anesi yola çılı.-anlmıştır. Bu mav-
ltrt~ 11 bir iki gün içinde limanımıza 

ı:.ı~.ltrıalltc ellüm cdilecektlr. 
\ı~ ıq l~letme i idaresi liman vesaitini 
tabrı~rının bir neticesi olarak Hnliçte

t rıı11" 11 ve Havuzlar idaresine iki tane 
1~ bı~ ısmarlamıştır. Bu mnvnaların 

, tı .b· lllek üzeredir. fdııre bu saç mav
ll~l'ıı ır Inilddet kullanacak, iş kabiliyeti 

(t'Q aıd:ıkJıtc ltibnrile ağaç mavnalara ü~ 
~ı fa~u nlaşıldılh takdirde Haliçteki 

h ıtıı l' rlknlarındn yeniden on tane saç 
'lı ""t\>11 °ı:ıtırıl:ıcakhr. 
bn..t~tr~lardan bnşk:ı, liın:ında gemilere 
~#ltlılıı~~· işinde talışlırılmak üzere orta 
~laıı;_~:c motörln bir su dubası da 
~ır. 

Nllru1tah A ta\'ın 
~eh,. konferansı 
l"' eıı:ıı • "-3.:93 nı halkevlnden: 
llı:ııı ıı ~ cumartesi günO saat 16,30 da 
"ıı~b a 0nund:ı muharrir ve öğretmen 

} ,bı.r ~ .\taç tnrnfından edebiyat me,·ıu. 
Itır. ~ıırernns verlleccktir. Dnetlye 

erke~ gelebilir. 

• HAPiSHANEDEKİ mcvlı:ufJnrın nakli
ne de,·am edilmektedir. Şlmdild hnJde 
gönderilmelerini bckliyen mahpusların a
dedi 600 kadardır. 

• MAARiF MODORLOGO tarafından 
şehrin muhtelif semtlerinde açılacak \'e 
anneleri çalışan çocuklara mahsus olacnk 
olan b:ıkım C\'leri hakkındaki proje la
mamlanmış \·e belediyeye gönderilmiştir. 

• GALATA yolcu snlonunun dabill tez
yinatı için açılmış olan mü~:ıl>:ıkaya veri
len e erler sene beJtenilmemiştlr. Fransa
dan bir mütehassis selirlilcrek işin ken
disine dc\'rİ düşünülmektedir • 

• DEl.EDlYE'nin Ankaraya gitmiş olan 
imar ve harita müdürleri dün akşam şeh
rimize dönmüşlerdir. 

• HALİÇ şirketi dün biri adi dilleri fev
kalAde iki toplantı :rapmış, belediyeye an
laşmak ve ortadaki pürüzleri kaldırmak 
hususunda idare meclisine s:ı.ldhiyet veril
miştir. 

• ADLlYE VEKALETİ tarafından icra 
işlerimizi ıslah etmek Oıerc lsviçreden se
UrUlen Zclman bu akşam Ankaraya gide
cektir • 

• DAHİLİYE vekili Ye Parli gene) sek
reteri ŞükrQ Kaya dün nkşam Ankaradan 
şehrimize hareket elmiş ve bugiln gelmiş. 
tir. 

• İKTİSAT VEKILt Şnkir Kescbir oğ. 

lunu tcda\'i ettirmek üzere Viynnaya sil
mişti. Yekli pazar günü ~ehrimize döne
cektir. 

• SÜMERBANK umum müdürü Nurullah 
Esat Silmer yarın Ankaradan şehrimiıe ge. 
leceklir. 

• A::-\KARAYA selmiş olan dördüncü 
umumi müfettiş general Abdullah Alpdo
ğan BaşYekilimlz tarafından kabul edll. 
mi şiir. 

• ADLİYE tebligat dairesi mübaşirlerin- J 
den Ali, dördüncü icraya ait bir dosyanın 
knybolmıısma sebebiyet verdiitlnden tev
kif edilmişlir. 

• RURSANIN Çekirge mevlciinde bir 
meteoroloji istııysyonu kurulmuştur. 

• KAÇAKÇILIK suçundan mahkemeye 
verilmiş olnn Şevket isminde bir komis
yoncu altı ay hapse ve 172 lira para ccuı
sına mabkQm olmuştur. 

• ET MESELESİ için Belediyenin yapa. 
cağı 250 bin liralık lstikraı hakkında tet
kikler yapılmaktadır. Ayni zamanda bele
diyenin et işinde kasaplar cemi)·etile be
raber mi yoksa a)n mı hareket etmesi 14-
zımgclcf iği hakkında da tetkikler ynpıl-

maktndır. \ 
• ış YERLERİ hakkında hazırlanmakta 

olan Sıhhnt ve emni)·et nizamnamesi ya. 
kındıı" tamamlanarak alakadarlara blldJri .. 

• OSKODAR iskele meydnnının çarşı nl. 
hayetine kadar olan kısmının ayni geni$
liktc açılarak düzeltilmesi kar:ırJ:ı~tırıl
mıştır. 

• 1ZM1T Bnyl:ır müdürlüğü geçen sene 
zarfında 5!U24 hayvana şarbon aşısı yap
mıştır. A:rni sene zarfında tmıiıte kesilen 
koyunların adedi 71283 tar. 

• BELEDlYENlS yeni yıl bOlçesJ şehir 
meclisinin nisan de,·resf toplnntılannıı d:ı 
yetlşlirllemiyeccktlr. Buna sebeb mezb:ıha 
resminden eksilmiş olan 500 bin liranın 

kap:ıtılmns1 hakkında henüz bir knr:ır ve
rilmemiş olmasıdır. 

• SAADABAT paktının lran meclisi ta. 
rafından tasdiki nıOnasebetile İran harici
ye veziri Adle ile hııricJye vekili doktor 
HDştO Anıs anısında telgrnfüır teati olun
muştur. 

• Fuar münascbelile fzmlre geleceklere 
geçen sene }'apılan tenzillltın bu sene de 
aynen kııbul edlldlt;l, yalnız 15 sünlük ve 
bir aylık halk ticaret blletJ alanların tz. 
mirde assarl iki gfin kalmak mecburiyeti 
konduğu ıı16kııdar mnkamlardan fuar ko. 
mitesine bildirilmiştir • 

• SABAHA knrşı snnt dörtte lnegölde 5 
s:ıniye devamlı şiddetli zclzele oldu. Ha. 
sar yoktur • 

• lSTANRın. kambiyo, esham ve tahvl. 
lnt eşyası par.artesl gllnü Ankanıya sev
kedilecekllr. Borsanın memurları ve a
centalıır ise Ohfir pazartesi gfinfi Ankara)'& 
hareket edeceklerdir. 

- ~ --- - -
Elastik 

KURUN' da 

- Lastikli 
HASAN Kumçt111ı di11or ki: 

"Çcmberlayn Avam Kamarasında son 
Avusturya htıdlselcrindeı:ı bahsederken: 

"İngiJterenln sllAblanma programı (ltıs
llkU) dir ve dalma enternasyonal vaziyete 
söre zaman zaman sözden gcçirllecckUr.,, 
Demiş. İngiliz Başvekilinin gazetelerde 

Oıistikll) kelimesi ile dilimize çevrilen sö
zünü (cliıstild). yahut (cllıstik) kelimesi 
ile tercüme etmek zannederiz ki, daha 
doğru olurdu. Zim (Ulstlkll) kelimesinin 
dilimizde mutad olan kullanış tnn:ı baş
kadır. Birkaç manaya ıclebilecck bir söıc 
(ldstikli söı) denir. halbuki (elli.stiA) ya
hut ((\liıstlk) kelimesi icabında uzatılıp 
kı:ımJtılabilecek genişletilip darnJtılnbile. 
cek maddelere vasfolur ki Çemberlayuın 
İngiliz silAhlnnma programına elAstik de
mekten mnksadı da budur. İngiliz Başve
klU Almon)·anın orta Avrupada ~on emri
vakiler fle aldılı vaziyetten sonra BliyQk 
Brftanyanın sllAhJnnma programının l"e
nlden genfşlctllmeslni Rnlntmnk istiyor .. ,, 

TAN' da 

Bizim verdlaimiz 
örnek 

A LMANYA1UN Arnutııruauı ilhal:ı • .Ah. . 
met Emin l'almana 11ört. blr mera. 

mın ıulh %Lll1lanında fiddet ue baskın 110. 
luula elde tdllmulnl g6ıtufuor ki, dün
uada kopan infial f ırlrncuının .ıtbebl dt. 
budur: Diinuada lıtlhaları daima kabarık 
bir iki dt11ltl rxudır. Bunlar f ırwt bekle .. 
mekltdlrler. Fırıalr 11u11an buldukları da. 
kikada benim, aenin di11e blr fark gö:et
mluecekler. ıiddet uolu11la oeua ıtddtt teh
dldi11le her mer.amlarına ıxırm@a ralıı
makta kendilerini haklı ıauacaklardır. 

Tan baımuharrlrl ıöule dlgor: 
"Almıınyanın hareketini mazur aö ter

miye çalışanlar da eksik değildir. Bunlar. 
diyorlar ki: ''Ne yapsınlar, başka açık yol 
yoktu.,, 

Acaba yok mo)'du? Bu suale cevap anı. 
m:ık için uzaklara (filmfye hiç ınıum yok
tur. Kendi tuthıl\ımuz Yol, buna canlı bir 
cevaptır. 

Tiirk millell, kendi •arlığını boğmak is
tlyen kuvvetlerle açıktaıt açığa çarpıştı. 
lıtiklAJslz bir bayata. bir kl>le Taziyctlne 
bir Cfa ika bile tahammOJ etmemek için 
her fedakArhJı söze aldı. Sonra mıısa ba: 
şına eeçtL Müsavi &ıfntiyl banşı konqşto. 
Bir defa karşılıklı tnahbDUcre imınsını 
koyduktan sonra bnnlan mtfkaddes tanı
dı.,. 

Ahmet Emin Yalman bir 'de misal Dert. 
uor: Türkiye, boğa:ların aıktrlleştlrllmeıl 
llf nl bir emrivaki ıeklinde papmamııtrr. 
Ortada tamire ihtiyaç göster.en bir Jıakıı:
lık bulundu6una herkese anlatmış, aldka. 
dar devlell~rle a:un a.:un müzakerelere.. 
oirl1mı1. Montrö anlaımaıını 11önlll hoı
luouula 11apmı,tır. Ba ıurelle. taahhüde 
riayet prensibi hakkında ortaua mükem
mtl bir örnek koymaıtar. 

Almanuaua gelince ... 
"Almanyanın da mC§ru ha.JC vıc emel

lerini, konuıma ve anla§ma yolu ile ve 
dilnyanm asayi1inJ bozmadan elde ede· 
miyct.:eğine hi~ bir delil gösteril~mu. 
Almanya, Veraay gibi Sevr muahedesi 
cinsinden bir muahedeyi. Fransanm du. 
görilşlü tazyiki kar§ısmda parça parça 
yırttiğr ve normal ve müsavi bir mcv
l;;e çıkmıya çalqtığı .raman dünyannı 
bJtıJn demokrat ve hak tanır düıilnce-
1ileri Almanyayı haklı görmüşler ve 
Fransayı yapyalnız bırakmışlardır. 

Fakat sıra dünyaya düzen vermeye 
v~. silahları müsavi bir şeki!~e terket
miye aid müzakerelere gelince Alman
ya bunlardan hep kaçmı§tır. Kuvveti; 
ôJçücüz: emelleri ele geçirmiye bir va
sıta diye elinde tutmak istemiı. nitekim 
ilk fırsatta bu şekilde kullanım§, yeni 
bir siyasi dinin misyonerliğini yaparak 
yabancı memleketlerin kendi mukad-

.ı.cr.ı tlarına h&kimiyetlerini sarsmıya uğ
raşmış, iktisadi münasebetleri siyasi bir 
filet diye kullanmak emellerini ortaya 
koymugtur. 

Almanlann dahili siyasetleri kendile
rine aid bir iştir. Fakat hariçte bir me
ramlarına varmak için ku1Janüıklan va-

sıtalar ve açtıktan çığırlar dünyanın aJ1-
ka.aı olan bir meseledir. Çünkr:i dünya
nın asayişi ve istikran taksim kabul et• 
mez: bir küldilr. 
Dünyanın umum! halinin 1:u bakım· 

öan bize telkin ettiği dfi§üncc kendi 
tuttuğumuz: yolun kendi hesabrmız:a i· 
deaJ bir hak ve menfaat yolu olduğu, 
dLinya hesabına da en güzel •e en ol
ğun örnek tC§ln1 ettiğidir. Bu yaman 
örneğe aylan dütcn herhangi bir hare· 
keti ~ görmek, Türle miıtt siyaseti
nin ruhunu ve ilstıiinlül\ip.ü anlamamü 
demektir ... 
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Va an ve hürriyet 
itti t ve Terakki 

Buhran ve muvazene 
vergilerind e zi18t 
azırlanan proje bu ün Vekiller 

Heyetinde görüşülecek 
Yazan: 

- mr.7' ta7'ilı. 1:ıunı.mu &"başkanı diği :annesinin §clkat ve hasretle tutupn 
fl"OfU'ür bayan .Af de - huzurunda aylar-ca sürmii1 olan hicra-

.l'ilrk Tarih Kurun:mnaıı .ı nisan 1937 nau dinlendirdi. 
tarihli ikinci aayih Belletenmae {Ata· Mustafa Kemal faaliyette 
tür1til c11nlerkeıı) ba~ğt 'Bltmda yazd1- Rıhtıma çıkar çıJcmu Ahmet Tevfik-
Pız tôymetli :ve samimi yazıyı o1c:u· ten eski arka~lanndan gcrir ve hatip 
dmn. Harbiye rıııckıebinden ~linıharp Ömer Naciyi sordu. Akpm kendiaini 
~aızşı ..olarak &ık.an astma :Keı:ua· görmesini &Öyledi. Ömer Naci. diyebili-

fmndüi smda geçen M'keTi rim ki, Mustafc: Kemaldeki gW.i Jcud-
bir macerayı anlattiktan sonra kısaca ret ve dehayı ilk keşfeden bir yanve-
'.C\TATAN VE HURRİYET) cemiyeti- iaktn idi. Yüksek Oit halk hatibi olan 
niJı Atatürk 'ltarafu:u.ia.o .nerede nasıl Ömer Naci, Mustafa Kemalden onra 
kurulchığwuı bikiy.e .ediyorsunuz.. ori!a ve memleket i,Çinde pek çok scvi-

Bu yu:dar şimdiye bdar meÇhul lca- len bir zattı. O gece Naci ile bulu§tu-
Jm tarih! bir 1dkati tay'dmbttı. Bn i- lar. V.çÜr1.;ü ordu ımntalcamıda da (VA· 
dbarla T-ürkhrü:ime ycni!bİr1hazineb- TAN veHtraRIYET) cemiyetinin te§-
.ıandttdıirnr.ıdan aoıayı siı:i c:andan kiline k rar veroiler. 
tebrik ederim. Ertesi gUn Naci Lembet'teld topçu 

Yl:ZtilmDn sonunda "Evrensel ve ta- kııtasına geldi. Bana Mustafa Kemalin 
rihii ~§İ 190B ;.inkılabınm esasını ~- gcli!iğini sôyliyerek bu up.m SclAnik 
(la Dr. M'Ull:alamn erinae r'8ımk ıa- Askeri ~5,ştiyesi muallimlerinden Bur--
2ımdır" \:üml • 'bitirlyorsunuz. sah Hakkı Bahanın evi.,e mühim bir 

.Mustafa Kemalin bu büyük eserini msoe1enin müzakeresi i,Çiıı gideceğiz 
metnlekete mail ~ e 1908 in- dedi. Hiç ımutmam o taJkm ve ateıtn 
•dtimıe ae &UTCtfe möesSir ıolduğrm:u ruhlu Naci fevkalade bir heyecan ~· 

ufhaittida yaşaımı bir adam ma· de sarsılıyor. hiçbir yerde oturamıyor-
~e ben de ışöyıiyete~ Bayan Alet, gecenin hululünü sabırSizlıkla bckli-
bu meaut fırsatı bana •crdiğiıüzden ao- yordu. Na:iye bu m'ühim ~timam mev-
Jızn a1n ~lr ederim. ' znunu s~rdu'lrça a~k söylemiyor, yalnı~ 
~ (ümitlerimizin tahakkuk) etmek üzere 
K tafa K ı 1 · te ·, olduğunu esöylemekle iktifa eaiyordu. 
i 'Şamda Dr. Mustafanın evinde Ata- Aqam olmu~u. 'Muayyen uatte Hak-
türkün kurdulu "VATAN ve .HOR· 1n Bahanın Kule kahvelerine giden yol 
IR1YET'' «miycti o havali.de inti ra üzerindeki evine karanlıkta cirdilc. 
~ .AııUk bu büyük esm bü- Bakkt Baha yeni evlenmİ§ bulunuyor-
ltbı mern!e«ete yaymak, te§kil!tlıındır- da. Güı:el dö§cruni§ bir gelin odasında 
aıak lhımdr Artık onun muazzam ac- toplanmqtık: Mustafa ıtcmat, Ömer 
ba kuneti, tap.caltyeni aahtilar anyoı· Naci, Hakla Baha. Mnstafa .N6.:ib (2) 
au. Sultanın .rulüm ve istibdadına .kar- ve ben. KahYC!cr içildikten, Hakkı Ba-
p memleket~ milleti kurtarmak za- ba ile ban :lii.tüdcr yapıldrktaıı eonra 
mammn gddiğinc katiyetle ınanmıştt. Mustafa .Kemal oturduğu koltuktan 
Bu inanı~, bu atcşh\ ülkü, hütün mcv- &>_jnılaralı: ağır ve vakur bir uda ile 
Cudi " -~~--~---ır-1'11'Ka~ızrr, oeuı; .:ou --gcce ouraaa ır 

am vcSuôye onun d~ündüğü geniş ih 1cri toplamaktanmalaadım şudur: Mem 
tilU ~ :inlali,p hareketlerine ıüsstilharcke leketin yapdığt vahim .anları ıiu söy-
o\mmrm. KenBidne ıen :müsaid muhit lemeğe lüzum görmiyorum. Bunu cllm-
yahantt unsudartn iftirak'SUI'i!'\erl isin- teniz müdrikainiz. Bu betbabt memle-
dc kaynapn (Makedonya) wi. Hem de l:cte .kar§I mühim vuifclerimiı yardır. 
orada mektep hayatmc1aıiberi evdigi, Onu kurtarmak yegane bodefimizdir. 
itimad ettiği yü.ılct4.:.e fedakAr nbit Bugün Makedonyayı v~ tekmil Rumeli 
aıbdqlan da vardı. Bunlar ~urişçi ıun- kıtasnu vatan camiasından ayırmak is.-
.mt.aila Makedonyanm yeŞil ve rengin tlyorlar. Memlekete ct.:nebi nüfuz ve 
°'"a1anm!a, «manlı -ve karlı clağlarmcla hfil-..-imiycti 'kısmen ve filen ginni§tlr. 
maksatlı% çarpışryorlarih. Orada yakın Padişlh zevk ve saltan.atma 'düş.kün, 
tıchlikcyi aıi1a.mtf olan Türk Aütlesi da· her :zilleti irtikSp edecek menfur bir 
~a uyanık, daha ol,gwıidi. Hemen \.11r - şahsiyettir. Millet zulüm ve istib-
ıım verdi: Makedonyay& ~ek... dat altın.da mahvoluyor. Hürriyet o1mi· 

'hlcat Hasta.fa Kemal Şamda hür ve ;an bir memlciltette <ilam ve izmihW 
e:rbcst değildi. Oraya ;sürülmii~ her rdrr. Her terakkinin ve 'kurtuluşun 
'&kik& nezaret 'R ~ altmda bu· arıasr hürriyettir. Tarih bugün biz n· 
tmm:yoidu. Bu şartıar içinde bliyük e- tadlnrma bazı büyük vazifeler tahmı1 c
mclirii nam t:aha1dcak ıett:iretl'kti? İşte diyor. Ben Surlyede lbir cemiyet kur--
'btl kö.tdil - U Çözmek thı:riıdı. dem. hti'bdat ile mücadeleye başladık. 
' Jı(uıtaf.a Kemal için 'bu .baya'tQ mü - Buraya da bu cemiyetin csasmı kıınnağa 
kül 'ft gayri uıümkiin yoktur. Bir kere gcıaim. Şimdilik giz1l çalışmak e tq-
.bmr ..erdilctc:n aonra o y mutlaka kilitJ ıtaanuv ettirmek 2antridir. Su-
.,.. bebcmchal o1m8lıdrr ve olur. den fedakarlıklar bekliyorum. Kahhar 

· Makedoayaya ıeÇ.mek için idn almait bir istibdada kat'§ı ancak ihtilal ile l.:e-

:veya ma.ı~ dumıtymı ctm-...k :zarurf v~p ~ermek ve .köbı:ı.cleımiı oWı çlirUk 
tir mecburiyetti. Fakat ustafa Kcma· idareyi yıkmak, miUeti haldm kt1ma:k 
ıe Jdm ~e e cesaretle irin verebilirdi? hülba vatanı kurtarmak için wi va• 
F.a mefl'U mazeretleri hile bbul edile- illeye davet cfüyorum!' 

• ~. Bu vaziyet ~ M taf a Oda içinde derin bur sükiit hasıl ol-
Jtcmll kendisine has Olan karamu ver- mll§tu. Umbanm soJ.eun ı:iyalan isin-
~: hin atmadan c\tmelt. Bu hareket <de.Mustafa Kemalin ~ ~cin.in .akis-
f°ınr etmeıc dem&ti. Ruhunan bu ilk ia- lcri Mıa dalgalanıyordu. ömcr Naci •· 
yan atqiyle Akdeniz ktyısma indi. (). yağa kalkarak, Mustafa Kemalin 'hita· 
ra&ı:a ilk vaparl.a Akdenizin dal.falı en- ıtesine kaT§I o tatlı ıiv:eaı1e: .. .Mustafa 
emıc.ıtne llÇddı. ltemal arkandayız. .eni takip cdeccğiı, 

Sellnllde bey can ; 
Mustafa Kemalin Yunanistanaan 

yud.ı!t bir telgraf nrkada lan are.smda 
hemen pyi olmuştıı. Bu ttlgraf ltendi 
11.mf '8rkadapanndan Erk!nıharp yüı· 
ıbqr11 Scltnikli Ahmet Tevfike ( ı1) hi-

taben yuilmııtt. 
'Bir gtın 'Muttata Kemal Selinik nh-

tımına yana~n bir vapurdan -çıktı. :Oc
riıı mari cöılerinin içinde ihtfüUin im
§Clderl çUryordu. Rıhbmda kendi'llini 
bekliyen Tevfikin dlerinı ha:vetlc sı'k· 
tr. Kendisinin o1an bu gü~el memlekete 
ayak basar basnlaı duyduğu tatlı heye· 
caıı 1Çlnde yolculu~unun bütün zabmct
Jmnl, meıalckatterirı! unutmuştu. İs-
keleden, yıilarea gocukluğtinun a.ılz ve 1 
~tetli habralannt tapyan sokul rdan 
geçerek eyinc doğru gitti. Ogün~ sev 

Olümler, ccllitlar, iş.kencCle bile biri 
bu mmimizd n ç~yttektir. Hür
riyet verilmez, o ancak alrnrr. ~alilm 
ve istibdad ıattmda in1iyen bu masum 
v~ biçare milleti kurtaraeaeız, yaşasın 
!hürriyet ve ihtı1~11" m1eriyle derin $il• 

kutu ihlal etmiıti. 
Muıtaia Nccip1 inla bm o fcdalc:!r 

cvlfüb, gitli luÇkmltlarla yarumda 'gSz 
yaşlarını zaptctmc~e çalı.§Iyordu. Mus· 
tala '.Kemal tekrar söı:e 'ba~dı: "Ar
kadaJ!ar l" dodi. "Gerçi bizden evvel bir 
çok teşebbüsler yapllntl§trr. Fakat on· 
lar muvaffak olamadılar. Çünkü, tcş

lln1atsız 'iıe başladılar. Biz kuratllğımız 
tc.Şkilat ile bir gün mutlaka ve behe
mehal muvaffak olacağız. Vatanı mille
ti kurtarat.:.ağlz.'• 

Bu hitabelerden sonra tcşkillt tıi 
görü!iüldü. Nihayette Atati!rk bana l>a· 

Hüsrev Sami 
karak: "Hü.rev, tabancanı ~ıkar, bu 
masanın üzerine koy, karannuu yemin 
ile de teyit edelim." dedi. Taıı.dığım 
brovnik tabancaaıru masanın ilz:erine 
koydum. Hepimiz ellerimizi bu taban
canın ürcrine koyarak ölünciye kadar 
bu mukaddes dava uğurunda çalışaca
ğmuza and iGtik. 

Bu tarihl manzara cidden muhte
şem ve u:vi :idi. Atatürkilil yüksek hu
zurunda o gece Türkün kurtuluı tarihi 
doğmuştu. Bu suretle 1908 inkılabını 

yapan Vatan ve Hürriyet cemiyetinin 
o gece Selanikte de temel taşlan konul· 
mqtu. 

11\'1~ !n ln IAbı ; 
Yazımın l.: •• ·:- :!-,. soylcdiğim gibi 

meçhw kalan bu tarihi hakikati milli 
tarihe artık vcrinelidir. 'Bu sım 'bilen 
hayatta ancak Uç ki~ kalmrştIT: Ata
türk, Hakla Baba ve ben. 

Mustafa Kemali ralirn idare tekrar 
Şama iade etti. Selanikte kalan arka
da§lan Mustafa Kemalin kendilerine 
tevdi ~ emanet ettiği büyük eseri ge
nişlettiler. Vatan ve HWTiyet Cemiyeti 
7atanın her köşe.sine dal budak ııaldt 

Mcinlekıetin en kiymetli, en fedakar ev· 
Udlamu sinesine aldı. Bazı kUçük 
grupl4lr da buna iltihak etti, nılıayet bu 
teşekkül az zaman.da taa.ızuv ederek 
kahramanlariyle ı 908 tıemmu.tunda Za
lim Sultanm !tartısına dikı1di. 

Hfiktlmet faaliyette 
1907 martında bir hid!se cereyan et

ti. Sultanın hafiyeleri bu gizli te§ekk:ll
}lj sezdiler. Cemiyetin faal azasında iki 
lti§i pek §Üpheli görüldüğünden hiıku
metçe takiplerine baş1andr(3). 'Bun
ltr<h.n birisi Ömer Naci, diğeri .de 
,, ... ı~:"'"' 

Naci o sıralarc1a Sernnikte inti~.ar e-
den (Çoeuk bah9C$i) gazetesinde Fey-

lesof Rıza Tevfik ıle ~etin bir kalem 
müna'•aıaşına girmi~tl. Bu edebi mli
naka a :nihayet mevzuundan çıktı, ve 
r.iyasi bir şekil aldı. Naci 'bir makalcsin
de(4) Rıza Tcvfike kartı "beı asırlık 
.Ur tarihi şanuşeref ebediyen topraklara 

göm:ilürken" gibi o devirde söylen
mesine cevu verilemiyen tafkm sözler
le vatanın içinde bulunduğu .felaketi 
haykırarak: ilan etmi§ti. Bu yazılar o za 

man Sclinik muhitinde büyiikbir beye
t.:an uyandırmıştı. Bu lisan münakap
sma ben de ufaktan kan~tım. Bir 
gün cemiyet arka.da lanndan Talat 
(~a), Naci ile beni hu1asl dnet ede
ı-ek §öyle bir teklifte bulundu: .Bugün 
umumi mUfettişlikwı bir arkada§ bana 
sütln tcVkifini~ için müfettişlikte ma· 
~ arasında şifreli telgraflar teati o-
tundufunu söyledi. Ben d~ bu ifrclcri 
telgrafhanede gönlüm. 

Cemiyetin hcniiz barckcte geçecek 
kadar kuvvetli olmadığını takdir eder
s!niz. Tevkifinizi daha bazı tevkifler de 

"p edebilir. Biz cemiyetin selimeti 
namcna ikinizin de memlelcctten aynl
n czrun muvafık Olacağı fikrindeyiz. 
~em ae ayrılmanıza baş'ka sebeb1cr de 
"'ÇUdır. Geçende (Beşçmar) da müu
:kuc cttiğimis vcs.hilc ı.:emiyetin barl~e 
bir neşriyat vasıtası da bulunmak lli
.zmıdır. Parlste ~n Prens 'Sebahaa
din ve Alımet Rıza partneriyle teması 
.ancak siz yapabilirsiniz. Hangisi bizim 
JllrOgrama uyarsa onunla birle iriz. Şa
:yed burilan muvafık bwmusanız e~· 

velcc konuştuğumuz gibi cemiyet nam 
'Ve h~ma. Avrupanrn baŞka bir yerin
de biz de .aynca blr gazete çikaralım. 
.Burada kalmakta israr ederseniz cemi
yetin me".:udiytti :tehlikeye düşecek-
1ır. Arkadaşlar hep bu :fildTde, sis ne 
(lü§ünüyonunu.z. 'Bu mese1e hakkmda 
3yrıca bir ıçtima yapalım mı'? 

Ankara, 18 (Hususi) - Maliye Ve- Cetvelde küçük, orta, yüksek a.-1 .. 
kfiletl buhran ve muvazene vergileri ücret sab:pleri muhtelif laııımtara •~ 
hükmlerinin birleştirilmesi ve hasıl ola- mak eu retiyle bunlardan kesnece~_! 
cak vergi nisbetinin tahfifi ile kazanç zanç, buhran ve muvazene ver~1 
veq~iıi üzerinde teksifi hakkında hazrr· birleştirilmesinden hasıl olacak ,..-
ladığ~ k:ınun projesini dün Başvekalete nisbet ve tenı:ila.t tesl:it edUmiftl'· . ..id 
vcrmııtt.r. Hava kuvvetlerine yardım~ 
- Proje bugUn icra '\İckilleri heyetinde aynen muhafaza olunmaktadır. • 

&6ril§illerek ıon ~lini alacak ve Bü- BuhrDn ve muvazene verıll~ 
yük Millet Meclisinde reye konulacak- birleştirilmesi ve hasıl olan nişbı:d~ 
trr. tel\zilat yapılması, tenzilat var13at11" 

Hazırlanan projede kazanç, buhran da 4,5 - 5 milyon liralık bir tetir.,.,,, 
ve muvaı:ene vergisi kanunlannın is- cak mahlycttedir. 
tisnalar lnsmı yeni bir §~e bağlanım§, Hazırlanan cetvelin ana çizgilıri ~ 
küçük maaş ve küç ücret sahiplerinin nüz kat'i olcırak bilinmemekle ~ 
bliyük maaı ve büyük ücret sahiplerine aldığun malumata göre, meıell _ •!! 
n.:sbetle biraz ldaha fazla himayesi yolu- ıoo liralık bir ücret sahibi ö:ıiilPtll"""'" 
na gidilmiıtir. hazirandan .itibaren bugün elint ,,,,,. 

Projeye bir de cedvel bağlanmıştir. paradan 3 - 4 lira fazla dacakt~ 

' 18 Mart 
zaferi 

Bugün, Türk ordusunun tarihte 
kazandığı muvaffakiyetlerin en par 
laklarmdan birini teşkil eden Çanak 
kale zaferinin yıldönümildür. 

Bundan 23 sene evvel 18 mart 
1915 tarihinde dÜ§man, muazzam 
donanması ve en asri techizatile si
lfilılandmlmış ordusile Çanakkale 
boğazından içeri girmek istemi§, 
fakat çelik ve ateşten ibaret olan 
milhi§ savieti Tiirkfuı imanlı göğ
sünde eriyivermi§l. 

O giln Çanakkale, Truva. menkı· 
belerini unutturan bir §ahamete 
sahne oldu. Harp .zaferleri tarihinin 
en başına geçirilen mutlu giinil bu 
gün göğsUmüz iftiharla .kabararak 
anıyoruz. 

w-u.... _,_..__ .. -., _ .. __ -
!:.Wdlnıtcn cemiyetin neşir vasıtası 'hir 
gazete.,e de fevkalade ihtiyaa varru. 
Bunu ancak ateşin kalemiyle Naci Uia
re edebilir.di. Bu sebeble Parise gitıneğe 
ararar verdik. ~unu ertesi günü yalnr.: 
Truata ooyledik, baıl:'a biç bir arkadaı 
hareketimizi bilmiyordu. 
Pariste 
lki arkadaş 1907 martı sonunda Paris 
te bulunu~rduk. Orada çalışan iki 
grupla da temasa gelmiştı.1t. Ahmet Rr
=anm partisi ve programx bize daha uy
ğun göriln~. Es<ısen nyn gazete çı 
kannak için mali kudretimiz de yok'tu. 
Uzun mUzakere ve münakaşalardan son 
ra Ahmet Rrra üe bazı !Brtlar dahilinde 
bitleşmeği muvafık görooğümüzü da
lr.ideld arkadaşlara bildirmi§tı1c. 
Vatan ve Hüriyet-Terakld 
ve ittihat 

Aaramızda Selanikle uzun mUhabe-
1-tler 1..~reyan etti. Bunlann mcvruunu 
iki cmnyetin birle esinde alacağı i
sim te kil eaiy<>rdu. Ahmet Rwı tera.k· 
ki TC ittihat isminin aimmasmda anu
dane ısrar ediywdu. Sebeb olarakta bu 
ismin U%un :za.manaanberi 'bir <çf?'k yer
lerde tanındığım, yeni bir inmi tamt 
:m.a.k zamana mütcvaklaf o1du~nu söy 
lilyordu. 

Biz de muidc bu .isim ıaltmd bir çok 
~ntajlar yapıldığmı ban crkil.runm sa
raya satılıhfmı ve ilerde muvaffakryet 
halinde intisap davalannm ba§lıyacağı
nı 'Söyliyerck vatan 'Ve hürriyet isminin 
kabulünde ayni i~tle ıtSrar ediyor• 
du'k. Müzakere bir oarahk vahim bir 
~'kı1 alnu§tı, iftlrok acrecesini 'bulmu§-

'tU. 
Ekseriya vaki olduğu gibi, insanlar 

WyUk ülküler k l'flSında bazan fera 
gatler yapmağa mecbur kalırlar. 

1n1a1&.bm menfaatine uyğun olan bu 
itt!hadı bir lsim yüzünden kınp atmamak 

ciheti iltizam olundu. Vatan ve hUrri
yct 1.:cmiycti terakki ve ittihat clmr al· 

dı. 
Bu is.im tebedôllU 110 temmllz 1908 

3 Yeni gemı 
ısmarladık 

Ayrıca S de ştleP 
alınacak " 

Denizbank, Almanı-adaki Bıaoı f1 
Vos te.zgfilılanna, soğuk hava~ 
havi üç yeni gemi siparif ctnıif ..,. 
na ait mu"4avelename Ankarada w'ı 
lanmı§tır. -~ 

Gemilerin her liri lqer bin ~ 
ve 16 mil sür'atindedir. Bu vap~ 
bilhassa kesilmi§ hayvan nakli1~· 
ktillanılac ğı söylenmektedir. GCIP"""" 
rin parası Klering yoliyle öden~ 

Aynca, .Dcnizbank, Etibank.,. 
uankasr arasınöa. bir Vapurculuk._!! 
keti kurulmu§tur. Bu "rket ~. _ 
te §ilepsiliğin inki§afr için uğr~ 
tır. Şimdiki halde İngiltereden ili r · 
almak üze.re pazarlığa gir~ 
0~gÜnt -saaı .,u~so da-Hütri~ 
diye tepesinden Şişliye doğrll . .Mil 
mekte <>lan eoför OsmMm i~ .. 
ki 3931 nmnataıı Ford kam~~ 
mt!e giderken &rline ba.sk bir ',,t 
çıkmış şoförün fren ya~ f' 
men kamyon stila dönerek ~ 8' 
va.1iamnış ve Ud eğaca çarpatt* _..,. 
virdiği gıôi ön 'laSmı ta.ınaJDıll9 r 
ça.lmımıştrr. ,,-

Bu mlithiş devrilme ~ ıe ~ 
yonun Usfilnde bUhınan iki anı~ 
şoför, mucim kabilinden hafif 
tılarla kurtulm~la.rdir. ~ 

Ha6ise)i mlitea:kip, oför ....... ~ 
çevrilen knm.yonu hlrakarak ~~ 
tır. ~ 
tarihine yakın bir zamanda valı:i ~ 
t.u. ~ 908 ioktlabmda hakild ~ ~ 
kuvvet, sonradan a1dlklaz:ı rtl' " 
ittınat namı altında çalıpıı "/• .,, 
Hüniyet Cemiyetinin öz ev~ A_ 

tşte yakın milli tarihimizin bO ",/ 
bul kalan hakikatini kunımll11; ;I 
dinnekle mem1elcet tarihine katt' 
vnzif elerimi yapmış oluyoruın- • • 1,. 

Atatül"lrlin eserlerinin kökl~~ 
nrz Şamda değil, onu bUtma'k içfll~ 
derin mazilcrc inmek llznndırz 
Atatürk tarihin bir tesadlif~ ~:ti' 
O ba§lı başına mazi, hal ve ı~ ' · 
Jllillli tarihimizin hepsidir. o ~ 
rih de onundur. . ~ 

(1) Ahmet Tevfik Hür?yeti*l _.ı 1 
dan evvel ölmuıtfrr. OcmıyetİJl _J 
ldymetli azasındandr. tiJJJY~ 

(2) ustafa Necip pi>-aae ~ ~ 
idi. Balkan harbinde Babıili ~İ 
de hid dilşmüıtür. 

(S) Ömer Neı;inin ta'kibine ~ ~ 
bitlerin.den y\lıbap '!bttbiın. be~ 
kibi me ac şüvar'l ınülumır ,1\.11 ~ 
edilmişlerdi. Her iki$i de lgos ~ 
linde telef olmuşlardır. ~ 

(4) O ~ıralar.da idilli tf/I' 
Fran~ a.onanması tara.Und- / 
telmihen. ~...,. Biz bu garip teklife kar_şı evvela ret 

cevabı verdik. Bu ece düıünc. k kati 
cnabımw yamı ~ebileceğimizi öy· B E N J A M i N o G 1 G L ' 
liycrek aynldı'k. O gCl.!e Naci ile birlı "" K A L 

1
• N E s i 

te 'bu teklifi utun uzadıya tetl.-ik ve tıili--
nakap ettik. Blı:im tcvlcifiıniz belki ar-

kadaşlar arasında vakıtsız bir panik çı- SA KAR YA 
karabilirdi. En metin sndtf;unız arka- Filminde. Pek yakında 

d~u~b~o~k~~~~~ ~ı~-•••••••••~---~D•••••••·-~ bir enöişe erlyordak. Biri '&On ~- 1 
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Fır~lfil~~d©l t~oaş : 
:ERiN TARl:.~::~~R:::~~Oononm• Romod•""~~~~;.'Binbıtdh~• 1 tal ya ve ~iman ya Tun ll s ll 
~D6yetUerden geBen telgrafDaırcJlaı ı• s t 1• 1 a"""" e d e c ek ı er '• 
11 11utbeOeırnn AbdQuhamld yerıne 

SuDtan Reşat namına 
011<unduğu blBdlrlınyordu 

ti~ilstem paşa bu telgrafı alır almaz ne blldırilmi§, Mahmut Şevket paşa o 
bi~ derhal harekete geçirmig, Fet. gün Sait pa.§a ile birlikte htanbula 
~ eııd civarına doğru dümen tut . girml§tl. Onu mUteakibcn mebuslar 
ÇJ~tu. Aynca bir gün evvel Haliçten hususi bir trenle topluca Sirkeciye in
"e ıp donanmaya iltihak eden Bura ml§ler ve yine topluca yollarda blri
~8.§oz dcstıcoyerlerinden Ta§Ozu da ken halkın alkr~lan ar::.!mda.n mecli
teb . Yoluyla Karadenh:e kaçmaya te. si mebl18an binasına gelnıişler, derhal 
~ büs eden Astlerin bakiyeaini devşir- içtima etmı§lerdi. 
tteye memur etmişti. Şükrü bey kap- . O celse ~ok kısa sürdU. Cehıeyi Sa. 
ti tı.ın kumandasındaki Ta§Oz destroye- it paşa açtı, ve bir maddeli rumame 
te donanmanın öncüsü gibi harekete ciP.rhal mUu.kere edildi. ŞeyhUlhıllm • 
te Çnıfş, FcthibUlende filonun gelmek. dan getlrti!en fetva h&l'i tasdik edi. 
ğa:duğunu haber vermişti . Sonra bo. yor, meeia de bu karan vermiş bulu
~ doğru dilmen tutarak vazifesine nuyo?"du. Karar hareket ordusu ku -
~rnıştı. Saat 6 da yola çtkan do • mandt.nlı~a ve ~adarete hsbe?"ellerte 
lle &, saat 1 de Dolmabahçe önlen- blldirdi. Mebuslar ve Ayan topluca 
ltiı gelrniş, filo, burada muhtelif mev- Harbiye nezaretine geldiler. Mahmut 
tucere dt.mirliyerek toplarını Yıldız is- Şevket pa~ o eıı.atte bir kararname 
l>ıt arrıetinc çevirmiş. tehdidklr bir ta. · tsdar ederek idarel örfiye illn etm~ 

,,alınıştı. ti. Hareket ordusu kuvvetlerince bu 
li!ı l.ıeclisi milli" o geceyi i~tima ha • kararnamenin icabları yapılmaya, ter
~s~e geçiriyordu. Reis Said paşa mec. tibat alınmaya başladı, herkes silAhı. 
~ ~busan ikinci reisi TalAt beyin nı karakollara teslim ediyor, halk so • 
tr et ettiği Bakırköyden çekilen tf>I- kaklara asılan kararname usretlerinin 
ha~f Uıerine ne yapmak llzımgeldiği etrafına toplanıyor, kararnameyi illn 

111 ~ında heyeti umumlyeye fiklr.8Clr- eden gazeteler milveuilerden kapı3ılı. 
bfı.Ue' ~eyeti umumiye bir saat !Uren yordu. 
"4ıt l'l'lUnakaşada.n sonra: "Bir tarza~ Harbiye nezaretine gelen mebuslar 
Zıc d~rmıycın, aa.cıdetind.en ~a'ul bu. 274 kişiydiler, bir iki saat zarfında 
"i ~ıtgu tabaMını htr an §aMt emelltJ. vükell ve nazırlara da haber uçurtu
~/:!fra.,Zarı tığrunda kanlı ool«ılc.ırcı larak onlar da Harbiye nezaretine cet
~ı· mekten çektnmiym. HUnkdn" bcdildi. Ayni zamanda nezaret mey • 
'ttr''tle dair fetva cılınmMı,, fikrinde 18- danında hazırlanan (Otağı hfunayun)a 

e~ie. bu i!in meruiminl 2'Wice yeni padieahın cUJ<ısu i~ln bir de taht 
~ ..... ~· ~t3Q.O u . ..a.uo.1ıı.ıa \-n .. "'' .uö.41&.ıCluuı. ,...,_ • ,_,.., , __ ·--.·l·-'---

tı_ ) ın hal'i karar altma almmın- sadrazam Tevfik pqanrn da dahil ol-
~ duğu bir heyet Dolmabahçe aarayına 
~ karar verildiği Sll'ada, faal tıe • veliahd daireafne gitmiş. vazı yeti ve. 
~ern1Yla Mdiselerin bu kısmmda mU • liahd R~ad efendiye anlatmıv, cUlfla 
~bı tneı bir idare tesis eden Tatlt bey ve biat merasimi· t için Reşad efendiyi 
~l ilden vllAyetlerden gelme 10.15 beraber alarak Harbiye nezaretine ge. 
bt~ıı.f çıkanmştı. Bunlar metin iti. tlrmiı:ıti. 

'l' Vle tAmamen biribliintn ayni f di. Reşad .efendi neznretin dış kapı8m. 
( eı~aflarm mealleri §Uydu: dan girerken (Ma."Şı sultan!) çalan bir 

~.!ı.tJ~ta/cınosta meclisi mffii riya - bando tarafından sel!mlanmıe. biat 
, ttc >... merasimi için toptana.nlarm alkış ve 

eı.:ildye.timiz hududlannda geçen (padiphmı çok yaşa) sadalan arcısm
~'>ı~:i:ııı iii.barr.n hutbewrin Abdül - da (otağı hUmayun) a girmi~i· 
~d han i.!mi yerine Sulta" Mehmet Burada usul ve niza.ma uyularak 
~.,.~1r1. han hami" Hamırnı okmıduğu başta şeyhUlisl~ olmak üzere biat 

10ıur... hazırlıktan yap?l~ış, fak&t ittihatçı -
'l' 

1 
• • • Vildyeti 1arm teklifi Uzerine yeni padişn.h& bi-

be;e R'rafl~ okuduktan sonra Tallt attan evvel me~tiyete sadık k:daca
~ bUYtik bir tal!kntla artık ha.l za- ğına dair yemin ettirilmesi krırarla§ • 
le 01:nı geldiğini, hattA geçmekte bi. tmlmı§h. 
hıl'lflt Uhnu, memlekete yeni inJnl~pla Teklif Reşad efendiye blldlrildf. 'h le Yeniliğin timaali olan bir pa. Taha. çıkmıg olmakta.n bafka bir ga. 
~tıı:ı.111 getirilmesi zaruret haline gel. yeteri olmryan, değil bir dt-vletl, hattl 
~~ 1 1.nl:ıtmıo ve bu nokta alkıştıırla kendi hareketlerini bile idareye gUcU 
ltıı!1111ıtnrnıştı ... Son olarak mcclfıııi mil- yctmiyen, yaıJh veliaht bunu hs.hi!'le 
'aıı b!arın lstanbula, meclisi mebu • kabul etmle, kendisine öğretilen yemi. 
\~ l.Casına gitme.si zarureti muza - ni şu "ekilde tekrarlamıotı: 
~ edilerek buna da karar verildik- "Et.dadı izamımdan mcvru.! ve ga· 
l\~nra içtima nihayet bulmuetu. yet hakkı cUltls ettiğim tcıhti ıfüi Os-

' lt bey meclisi millinin içtimaın. manide hıl1dlmran 1:mluM.ukça ~cr'~c-
\la 1ı:1ktıktan sonra ittih:ıtçı grupuna ri/, kanımıt caasi ah1:t1mını, ıamlü nıq
~haıı dlseler hakkında izahat vermi§, nıtiyeti, hııkııktl milleti ve menafii va. 
~laıı karanlığı ayni binada (ktUpte) t'7ıtı ~ıırınet edecc.qim.e, bilhassa kanu. 
tı~et· ~ıı Parti grupu bilha.ssa hal key. ' nu e.!a..'iyf nefsimden aziz bilip bu u.. 
'11tta:11 alkıelamıg, bu toplantıda bu. ğurda hiçbir ~eydtm çekinmiyeceğimo 
~ b \'asıf, Rauf ve Hamdi kaptan- vallnhi, bin4hf, ue talla1t.i!,, 

t2 il karara çok eevlnmiglerdi. Veliahtm yemininden sonra şeyhü-
l(%ı::sa.n 325 pazar sabahı gafakta l!sllm dua etmiş, bunu mUtt?akip bi
~ ~ltt beyin kumandasmdakl mUfre- at meruimi baş1 amıştı. Padi~ah har
~~ CfrHJruyu - Balmumcu hattmda- biye nazırına mahsus mükellef bir 
1,

1 
taburlara bUtUn kuvvetfle yUk. koltuğu taht yerine atmıg, on& otur. 'ta! Çok eiddetli bir müsademe muş, biat edenler de saçak yerine etek 

~ ,,. ıotı. Çarpt§Dlanın uzadığını gö. öpmekle bu merasimi tamamlamışlar
~rı:.toplannı Yıldız istikametine dı. 
~tıeıı1' bulunan donanma, Fethibil- Biat merasiminden sonra, yeni pa
~( ~~tılan iki topla harekete işti. di6ah, yollara dökillen halk kütlesinin 

~il §ti. . arasından alkı§lar ve (padl§ahım çok 
l\b1ı1-ı top ateşi mukavemet eden asi yaşa) sedalariyle uğurlanarak sarayı
tı\ıı~a arın maneviyatını alt üst etmi§, na, Dolmabahı;eye dönmil§tü. 
\t~i ;~rnet imki.nlarını parc;alamıo, a- Abdülhamid Yıldızda bulunuyor, ha
~~. l teak;p mukavemet hattı çözül- remde kapanm1ş otunıyordu. 11 NI • 
~blrt st taburlann efradı da(';ılmış, !!andan sonra yanına yaverler dahi uğ. 
~ ~ tarata nvu~mda baı:ı a. ramaz olmu,ınr, Tahsin bey savuş • 
~dı~t a. mnlkt~et ~ ~rtaraf ~ mUJ11, padl~~ha yıllarca nlmnhk nzi-
\t l! erı eonra vaziyet telgrafla tek. , feel gören keramet1ft ~yhi bile orta
' t ~~ket ordusu kumandanlıfma dan l!l!' olmu§tu. 

~llköYdeki meclisi mllıt riyueti- (Devmnt oor) 

Bitlerin A vustw-yayı ilhak etmesi 
akabinde herkesin l:anaati ı:ıu merkez
deydi: 

"Aln1anyanın Breruıcr geçidine da. 
yanması asla İtalyanın ho~una giden 
bir vaziyet suretinde kabul edilcmc.z.. 
İtalyanın bugüne kadar taayyün et • 
mi§ olan a.na politikası ile bu vaziyet 
nasıl telü edilebilir'!,. 

Fakat yeni Almnn emrivakii knrşı
~nnda, ltalyadan ufacık bir itiraı yük. 
selmcsi şöyle dursun, bil!kis Musoli
ninln ate§li bir nutukla bu hareketi 
resmen tasvib etmeye hazırlandığı 
duyuldu. Bu bul umumi bir hayret 
uyandırdı. Herhalde Mmıolini "bu u
mumi hayret., e kızmr~ olacak ki dün, 
dUnyanm her tnrafmda dikkatle din. 
lenen nutkunu söyierken dünyanın her 
tarafına. cepheden bir hakaret eavur
ma ktan cekinmedi: 

•· - Alman yanın Brennere gelişini 

hayretle ka?'§ıhyan!ar ancak budnla -
lardırl" 

Diye bağırdı. Binaenaleyh artık bu 
hale hayret edebilmek bir hayli bUyUk 
cesaret i§idir! ER!!en meselenin hay. 
ret edilecek tarafı da kalmadı. HMi
se gittikçe vuzuh kazanıyor ve pek 
bUyUk sürprizler arüesinde bulunduğu 
muz nnlaşılıyor. Şimdi dUnyanm ilk 
hayreti umumt bir tel&.ç ve tedehhU
§e inkılap etmi§tir. 

Bu telAs ve tet'IP.hhUş, bilhassa Fran
sayı kaplamıştır. Dilnya hadiselerini 
bugüne kadar, eski tellkkilerle ve es. 
ki hesaplara göre mütalea etmekle 
Fransa ne bUyUk bir hataya düştuğü
nü §İmdi acı acı keşfeder gibi oluyor. 

Avusturyayı Aimanlarm İngiliz -
İtalyan konuşmaları başlarken işgal 
etmelerini, lngilterenin İtalyayı taz • 
ylk etmek için başardığı mUhim bir 
siyası hüner sananlar da Fransa gibi 
diişünüyorlardı. Yani Almanya ile İ. 
talya hudutları arasında bir tampon 
devlet bulunmasını Romanın hayati 
bir mesele olarak kabul ettiğine ve 
Alır.anyanm Brenner·e dayanmaaile 
1talyanm kendi emniyetini tehdid ·al
tına girmiş f arzedeceğine, hele AI. 
ma.nyanm Tirollardan veya Dalmaçya 
dan sarkıp Akdenire inmesine asla göz 
yum&mıyacağına inanıyorlnrdı. Muso
Ifninin nutku, Roma • Bertin mihveri. 
nin hadiseleri, eski diplomasi hududu 
içine sıkışan dar bir görüşle yaratma
dı~ı, bilakis çok geniş ve husust bir 
görUş ufku doğurmuş bulunduğunu 

artık açıkça ispat etmiştir. İtalya ile 
Almanyanın Ha.be§ işini, Avusturya i. 
§ini ve İspanya işini ayrı ayrı değil, 
müştereken başardıklarını kabul et -
mek l~mdır. Roma - Berlin mhveri. 
nin çaltşması, iki &)Tt devletin biribi. 
rine dayanarak, biriblriyle pal'AI'lık e
dip anlaşarak ayrı ayrı işler yapması 
suretinde mütale~ edilmemelidir. Bu 
mihver, dili:cesi "kollektif bir istill 
şirketi,. ne benziyor. 

Fransanm bu vaziyeti nihayet kav
rayabildiğini meşhur Frj\naız aakerl 
muharriri ve Fransa erkanıharbiyesi. 
nin yan re!mt bir unsuru olan Gene
ral Ba.::ı.tier'nln Le Tcmps gazetesin. 
de neşrettiği bir makaleden de anlıyo
ruz. Bu zat diyor ki; 

''Fransanın harb platlt müdn.faa e. 
sııslarına göre yapılmıştı. Fransa, 
Majino hattını yapmr.kla ve Ren mın
takaaını gayriaskerl bir halde bırak -
makta hudu<llarını emniyet altına al. 
dığmı sanryordu. Bu vaziyette Alman
yanın m~mleketimir.le harbcdebilmcsi 
için bu müstahkem hatta hUcum etme 
si IA~ımgelecekti. Almanya erltanı -
harbiveıi bizim bu ?>llnrmıza Liejle 
Anvern arasındnn Belçikaya dalıp ce. 
nahtan hücum etmek tehdidile muklı.

be!e etti. Alman ordularının Belçika
ya girebilmesi için Hollandayı işgali 

Yazan: Şekip Gündilz 

Şimali A/rih.-aııa 11aptlaca.k Alman • !tal yaıt o!etıkiyatını korumak md/eaı,ıi 
yül..Zencock olan /tal yan zırhlılarından bir~ 

de l~zımgeliyordu. Hollandalılar buna 
bUtün kanalları açıp memlek<:tlerini 
suya gömmekle mukabele etmeye ka. 
rar verdılE;l'. Bu vaziyet kargısmda 

Majino hattının diğer cenahtan yani 
mUdafaasız bir halde bulunan lsviQ • 
renin istilasiyle taarruza uğrıyacağı 
rivayeti çıktı. Bunun iU.ez'ine Jsviçe 
de aıeıaceıe ukeri hazırlıklara-ve tah· 
kimata girişti. 

Almanya niçin Fransay& hilcum et
mek istiyordu? Zira orta A vrupada. 
girişmek istediği büyük iıılere bizim 
m~i olmak istiyeceğimizi biliyordu. 
Bunun için evvela bir.e saldırıp kolu. 
muzu kanadımızı kırmaya ve aonra 
Orta Avrupayı rahat rahat zaptetme
yc karar vermiııti. Fakat Majino hat
tının mUdafan kıymetlerini hiçe in • 
dirmek için düşUndüğü her çare boşa 
çıkınca Alman erkAnıharbiycsi Fran
eayı ezmek esasından vazgeçmedi. Bi. 
lakis gözlerini bir başka ufka çevirdi. 
Bu ufuk şimali Afrikadır. Evet, §11 

anda şimali Af rikadaki Fransa top -
rakta.rı, bilhasM ilk ağızda Tunus, 
tehdid altmdıı.dır. Bize karşı harb Av. 
rupada başlarsa motörlU kuvvetler 
birdenbire işe yarıyamaz. Bu kuvvet
lerin harekete geçmeleri için evvel~ 

cephele;.-imizdeki ana müdafaa hatla
rının ta.hrib edilmiş olması lfızımdır. 
Halbuki harb Afrilmda başhyacak o. 
lursa. bu kuvvetlerden derhal istifade 
edilebilir. Libyada yUz bin ltalyan as
keri bulunduğu malUmdur. Geçenlerde 
bir kolordu daha katılaca~ duyuldu. 
Bu kuvvetlerin başlıyacağı bir harbe, 
İtalyan donanması, anavatandan tak. 
viye kuvvetleri taşıyarak yardım ede
bilir. 

İşte mesele burada.dır. Şimdi orta • 
dan Avuaturya kalkının bulunduğu i
çin Almanya da Brennerden ttalyaya 
geçirc:.•eği kolorduları rahat rahat gi
malt Afrikaya yollıyacaktır. 

Şimali Afrika bir İta.lyo.n • Alman 
istilası arifesindedir. Esasen geçen 
yıl İtalyan donanması tarafından ya
pılmış olan büyUk manevraların hede. 
fi ve manası da buydu. Almanya 
müttefiki İtalya ile birlikte bu planı 
tatbik etmekle bir taşta iki kuş vur· 
muş olacakıı:. 

1 - Şimali Afrikayı paylaşacaklar. 

2 - Bir harb vukuunda şimaıt M. 
rikadnn Fransaya a!ker ve zahire sev
kiyatı yapılmasına m~i olacaklar. 

Tehlike burad~dır. Milli müdafaa -
mızın başında bulunanlan dikkat ve 
teyakkuza davet ederim . ., 

Bu hakikati göriince İrq>anya ihU. 
lalinin manası d.:ı.ha a~ık olarak göre 
vıuınaktadrr. Balearlara Franko h~ -
kim olduğu ve Fransa. ile timall M-

rfka arasındaki yol da. kolaylıkla ke
silebileceği için Fransa Afrikada bir 
harbi önlemek imklnlarmdan mah • 
rum olacaktır. 

General Baratiar makalesini §Öyle 
bitinyor: 

''Bu iddia bir hayal midir? Aala. •• 
Tarih tekerrür ediyor. Avnıpada mu· 
Ziffer olan Kartacalı Anibali mağlfib 
etmek fçin Sipyon llUil ordularım Af. 
rikaya geçirip onu besliyen Kartacaya 
saldırmıpa Roma • Berlin mihveri de 
bizi felce uğratmak için gözlerini ıi
mali Afrikaya dikmi§ bulunuyor.,. . . "' 

General Baratier yanllf mı dü,unü. 
yor? 

Yanlış dUşilnmti§ olsaydı ltaıya.nnı 
Libyada t.ahşidat ve Tunusta tahri -
kat yapmamış olması 18.znngetirdi. 

Libyadaki kolorduları Jtaıya bo§u.. 
boşuna beslemiyor ya ... 

Şekip GWldü:: 

ID::ı:ı·J 
lstanoul radyosu 

17 ,00 tnkılip tarihi den.i: Unfveni· 
teden naklen Recep Peker 18,30 Bey
oğh Halkcvi J?Öaterit kolu tarafından 
b! r temsil 19, 15 çocuk terbiyesi: Ali 
Karni Akvüz 19,SS Borsa haberleri 
20,00 memleket şarkıları Nebil oğlu 

hamil Hakkı 20,30 havı raporu 20,33 
Ömer Rız:a tarafından arabca söylev 
20,45 İnci ve arkada§lan tarafmdan 
türk musikisi ve halk şarktlan (saat 
ııyan) 21,15 Mustafa ve arkadaşları 
tarafından tUrk musikisi ve halk ŞU· 
kıları. 21.SO ORKESTRA: 

1 - Subcrt· Senfoni ina1Öve. 
2 - Staup: Babel uved. 
3 - Çaykovski: Marş sln. 
4 - Lanıı;er: Grosmütterhen. 
S - Dri~o: Leko . 

22.45 ajans haberleri 23,00 pllkla so
lolar, opera ve operet ı>:ırçalan 23,20 
aon hcıberler ve ertesi 2iinün programı 
23.:0 SON. 
BtlKRES: 

18.00 Predcsku orkcstrast 19,55 'Ser 
tin fUrmonik orkestrası 20,35 opera· 
dan nakil. 223.15 pli.le 
BUDAPESTE: 

18,30 t>!Ak 21.25 radyo orkeıtraıı 
23,00 si~ mUziği 24,05 cuband. 
BERLtN: 

18,10 n:vano konseri 20,00 o~ra 
pllkl;m 21.00 variyete 23,30 serenatlar: 
ve hafif müzik. 
PRAÔ; 

20,30 ra.dvo orkeıtraır 22,00 orkea
tra konseri 23,15 pllkla hafif müzik. 
ROMA~ 

20,30 Ke~a orkestrası 22,00 senfonik" 
konser 24,15 ca.zband. 
VAR$0VA; 

19,15 p1l.1< 20,00 mUzik 21,00 VU'fO 
va flltmonik orkeatruuun koneeri. 



6 HABER - :ad~ poabla 
r 

t\fey Vest köy salonlarının krallçe~ddir 
ve uzun müddet kraliçe kalacaktır 

Voleybol maçları V• • k h • l k 
lı;d~;· İstanbul Bölgesi Voleybol Ajanıı. J\..lŞl no sanını ııme 

-18- 19.3.938 cumartesi günü Alemdar cad
, desinde kain Y.M.C.A. salonunda yapıfa. 

cak \•oleybol maclan: 
Bir müddet görüşmeden osnra bana 

gelecek filminden bahsediyor: 
- Filmin adı Every day is a Holi

day (Her gün taW) dir. Bunu göre _ 
ceksiniz! Ben bu filmde çifte rol oy
nuyorum. Rollerin birisinde Mey Vest. 
im ve sarışın bir kadınım, diğerindey. 
se, 1900 deki Müzikhollerin birisinde, 
matmazel Fifi adında bir Fransız yıl
dızıyım ve esmerim. Bir korse, siyah 
çoraplar, beyaz dantel!lr et.eklik giye-

ceğim. Teksaslı kovboylara. varıncaya 
kndnr herkesin ytizilnU kızartacağım. 
Fransızca. şarkı söyliycceğim. Anne • 
min aslen Fransız olduğunu herhalde 
bilirsinlı:. Şimdi dinleyin.,, 

Ayağa Kalkıyor, dans adımlan yap. 
mağa başlıyor, ayağını yere vuruyor, 
milteamz bir koku bulutu yayarak to
puğu Ur.erinde dönüyor. Kırık sesile, 
fransızca garib bir §iveyle • bir şarkı. 
nm mısramı söylüyor: • 

"Bacağını ktildırıyor oo ... 
topuğunu yere uuruyorsun.,, 
Mey Vestin söylediği tıarkmm ancak 

bu son mısramı hr.tırlıyorum. Zanne· 
derim ki, bu Jize kMi gelir. 

ŞarJadau so..'lra apartırnaru dolaş

mağa bqlıyoruz. Burada her ;ey, Ame
rilralılarm taha:yyiil ettikleri Pariı sti
lindedir. Yani, beyaz atlaslı, mobilye-
ler beyaz cilalı ve kilçük yasnklar açık 
mavi ve pembe kordelfilıdır. 

O da bisıkleti 
:o&. nevinin bir harikasıdır. Bura

da ancak il~ şey var: Uz erindeki §i~eler 
ve altından taknniyle bir kuyum<:u ca
meldnma benziyen kocaman tuvalet 
maaur. Sonra beyaz ipek pomponlarla 
sUılll kocaman, haşmetli bir karyol~. 
Nihayet, bir kö~de bisikletçilerin evle· 
rinde idman yapmak üzere kullandık
lan bir bisiklet, bunun faydalı bir e§· 

ya mı yoksa bir dekor ewasr mı oldu· 
ğunu pek anlayamiyorum. 

Bu olğun ve şişman kadının şayanı 
hayret talil bUtUn bunların eseridir 
ve bu kadm Amcrikada her hangi bir 
yıldızdan daha meıhur olmakta devam . 
etmektedir. Bilhassa, "sekeıapil" i en 
büyük zaferidir. 

Hemen hepsi, altın arayıcılarının, 

petrol arayıt.:ılanrun, aeyyahlann halef
leri olan bu erkekler ne diye Greta Gar-

bonun entelektüel cazibesine, Marlcrun 
marazt cazibesine, Loretta Yungun 
bakir cazibesine hassas olsunlar. Bir 

kadının cazibesi, onlann nazarında, 

beli tabancalı erkeklerle dans eden ve 
icabında onlara yumrukl.ıt mukabele e

tien, boyalı, beyaz '1e yan çıplak vü
cı:dlu sağlAm ve hqin kadınların haya
lidir. 

Mey Vest onlar için, iıtc bunu ı.:an
landırmııtır. O, köy salonlannm kralı· 
sesidir ve uzun müddet kraliçe olarak 
kalacaktır. İ§te bunun içindir ki sansür 
onun için mevcut değildir ve "ahlak 
.kurumları" onun aleyhinde bulunmaz
lar. 

Mübalağalı ah1ik sansürleri şöyle dil· 
ıünüyorlar: "Bizim erkekleri baştan çı
karan bu iyi "kovboy kız" değil çene-

lerine kadar kadife elbiseli, esrarengiz 
tebeasilmlü Garbolarla, Ditrihlerdir." 

Mey V cst beni kapıya kadar tetyi e-

Ciyor. Halinde, berşeyi yapıp yapmadı
ğını, efunesiyle mlitenasip blı §ekilde 
hareket edip etmediğini soran bir ifa· 

de var. Kalçalarını daha fazl.ı yuvarlı· 
yor, ilci gözünü daha fazla kırpıyor. 

Fakat, beni bir geyler sıkıyor. Jestle
rinin her birinde bir gayret hissediyo-

rum. Onun kendisine bakmadrğımı zan· 
nederek kendisini gcvıcttiğt bir andan 

istifaclc ederek ona bakıyor ve yuvarlak 
köylii yanaklarını, yayılmı~ ağzını, tat· 
1ı bakışını ve mahçup bir az da mahzun 
halini görüyorum. Ona şöyl! demek i· 
çin can atıyorum: "Tt1ekkür ederim. 
Artık benim için geyrct sarf etmeyin, 
artık oyun oynamayın ve artık Mey 
Vuti taJdid etmefin. Birat istirahat 

edin, olmayı tahayyül ettiğiniz sakin 
ev barumı olun." 

Fakat bunlan tabiatiyle söyliyemiyo
rum ve Mey Vıest tekrar maskesini ta
kıyor. Bana haber vermişlerdi, bunun 
ı~n biliyorum ki, kendisini terkeder· 
kcn bana "Leydi Lu" rollindeki meşhur 
climleyi söyliyecek: "Bugünlerin birin· 
de gelip beni görün." Bu numaranın 
klasik sonudur. 

Hakikaten öyle oldu. Kirpikleri çar
parken, burun aelikleri oynarken, ka
}.11 kapanıyor. Tqlıkta paspasın üzerin
de, büyük kırmm harflerLe §Unlar ya· 
:z:ılıdır: "Bugünlerin birinde gelip beni 

görUn.'' Paspasın üzerinde 1 Hayasız
lığın saf ve adeta müstehzi bir meydan 
okuması. 

Bana Mey Vcstin evine kadar refa
kat eden neşriyat şefiyle beraber, tek
rar Paramunt studyosuna doğru geli
yorum. Bir kapının önüıulen geçerken 
neşriyat §efİ birdenbire durarak soru
yor. 

- Yıldızlarnnızın en yaıtısı ve en 
~uhundan sonra, .en genç ve en safını 
görmek ister misiniz? Esasen fransız
clır. Fakat onu Fransada hemen hemen 
tarumazlar. Onu biz yetiştirdik. Bir A· 
merikalı kadın gibi konu§uyor, dütü· 
nilyor ve oynuyor. İsmi Olemp Bra.dna 
dır. 

- Olemp Bradna mı? İsmini biliyo
rum. Bu, Pariste, çocuk tiyatrolannda 
dans eden küçük bir kızdı. Onu ne yap
mak istiyorsunuz? Yeni bir Şirley 

Templ mi? 
Ne§l'iyat şefi iki büklüm olarak gü

lilyor: 
- Çd.:uk dansözünüzıü, Şirley Temp

linizi &imdi i:örürsüıW~J .. 
rvevamı oor) 

Istanbulspor. Yefa 15 hakem Ali Rıd\'an 
Galatasaray - Eyüp saat 15,30 hakem A

li Rıd,·an, 

Feneryılmaz. - Anadolu saat 16 da ha
kem İlhami Polnter, 

Hiltıl - Beykoz saat 16,30 hakem İlhami 
Polnter, 

Beşiktaş k lUbUniln 
googresl 

Beşiktaş klilbü umumi heyeti bu pazar 
!labahı saat 10 da klüp merkezinde top-
lanacaktır. 

nu defaki kongrenin seçen hafta klilp 
idare heyelile birinci hatta ikinci takım 
oyuncuları nra~ında çıkan ihtilaf yüziln
dcn bir hayli mfinakaşalı olncdı umul. 
maktadır. 

DJ§er taraftan duyduğumuza gore; se
çen haftaki oyuncular ve idareciler arasın-
dnld anlaşamama:r.lıkl:ır da matbuata yan
lış aksetmiştir. 

Hakkıya )'nzılan mektup yüıfinden tı
kan ibtllıU bfitiln takım ,.e idare heyeti a. 
rasında gibi gösterilmişti. Halbuki bütün 
anlaşamamazlık mektubu yazan zat ne 
Hakkı beyninde cereyan etmiş ve birinci 
takım azası idare heyetinden tarziye fste
melU hatırından bile geçirmemiştir • 

İstanbul as1iye mahkemesi birinci hu. 
kuk r}aireslnden: 

Foti Harnlambos tarafından mahkemenin 
36-5J)3 numarnsile Ortaköydc Dercboyun
dn Tüfekçi B:ıhri sokak 14 No. da Mümtaz 
aleyhine :ıçılan davada usulen ,.e ilanen 
kendisine yapılan tebligata rağmen mah
kemeye gelmiyen müddeialeyh hakkında 

gıyap kararı verilerek muhakeme 18-4.938 
saat U c talik edilmiş olmakla tayin edi-
len günde müddeialeyh mahkemeye gel
mediği vcyn bir \•ekil göndermediği tak. 
dirde muhakemeye gıyaben bakılacağı ve 
muhnkcme dl\'anhancslne asılan gıyap ka-
-- .... - ... :.,;~ .-. ... 1 ----·- · • 'I ..... -~'" • 

sayılacağı il:1n olunur ... 

lstanbul Sıhhi Mtlesseseler Arttırma ve 
eksiltme Komisyonundan : 

Sıva.s nümune hastanesi için ıazmı olan 48 kalem di§çi malzemesi açık ek. 

siltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme Ca.ğaloğlunda. Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü bina. -

smdıı. kurulu komisyonda. 23-3.938 Çar eamba günü saat 15,30 da. ya.P.ılacak· 
tır. 

2 - Muhammen fia.t 2100 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 157 lira. 50 kuruştur. 
4 - İstekliler §artname ve listeyi her gUn komisyonda görebilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait tica ret odası ~·csikasiyle 2490 sayılı kanun

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka. mek· 
tUplarile birlikte belli gün vo saatte komisyona gelmeleri. (1173} ------

lstaobul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komis1'oooodao: 
Bakırköy emrazı akliye ve asa.biye basta.nesinin ctıY.a deposunun çatı ~ 

atı açık eksiltmeye konulmuştur. 
1-Eksiltme 23.3.938 Çarpmba. gilnü saat 15 de Cağuloğlunda Sıhhat ve 

lçtimat muavenet mUdürlilğU binasında kurulu komisyonda Y.a.pıla.ca.ktn'· 
2 - Keşif bedeli: 5446 lira. 75 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 409 liradır. 
4: - Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni eartnamele

ri, keşif hulA.sasiyle buna müteferri diğer evrak her gün komisyonda. görülebi-

lir. 
5 - İstekliler cari seneye a.it ticaret odası vesika.siyle 2490 sa.yılı kanunda 

ya.%Ilı belgeler ve bu işe benzer 5.000 liralık is yaptıklarına. dair İstanbul nafia 
mUdUrlUğUnden eksiltme tarihinden b,ir hafta. evvel alını§ olduktan müteahhit
lik vesiknsiyle bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya. banka. mektuplari· 
el birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1174) 

lstanbul Te~efon 
Müdürlüğünden: 

İstanbul • Sof ya telef on devresi için bir adet rödresör mUba.yaası açık ek. 
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25.4-938 Pazartesi günü saat 15.30 da Mü· 
dUrlük merkez binasında toplanacak alon satım komisyonu huzurunda yapıla
caktır. Muhammen bedel 3973 ve ilk teminat 298 liradır: Şartnameleri her gUn 
Levazım Dairemizde görillebilir. isteklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminat-
~ariyle müracaatları. (1318) 

lstanhul Emniyet MUdilrlllğUndeo: 
Müdiriyetimiz memurları için 1678 takım elbise ile 1678 adet kasketin ku· 

tna§ı daireden verilmek ve harçları müteahhide ait olmak Uzere dikimleri kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bir takım elbise ve şapkanın muhammen dik· 
me bedeli 350 kuruş, muvakkat teminatı 440 lira. 48 kuruştur. 

Eksiltme 24.3.938 perşembe günü saat 16 da vil!yet defterdarlığı muhasebe-
cilik dairesinde yapılacaktır. 

Teklif mektuplan ihale tarihi olan 24.3-938 gilnü saat 15 e kadar kabul e-

dilecektir. 
İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve nümuncsini 2'örmck üzere müdüriyet muha-

sebesine mUracaatlarr. "(1269). 

gibi irfan olamaz 
Alsan cak k a file başkanına veril•"' 
cek en yerinde c evap b udur. 

Spor sahalanmızda ıık sik tekerrür 
eden müeaaif hadiselerin son iki nümu
neaini Alsancak taknnmm Fencrbahçe 
ve Güne§ klühleriyle yapbğı milli kü
me maçlannda l'Ördülc. 

Bu aütwıla.rda daima ıiddetle tenkid 
ettiiim (aert oyun) (kırıcı oyun) tar• 
zınr mağlubiyetin verdiği kızgıruıl:la 

tatbik etmek hatasına düıen Alsancaklı 
gençlerin (omuzlarında bir §eh.rİ tonuil 
etmek ribi ağır bir yük mevcud iken) 
bu tekilde hareket etmeleri hiç şüphe 
yok ki hepimizi müteessir ebniıtir. 

Alsancaklı gençlerin tecrübcıizlıkle
rini pek iyi bildiğimizden onlann bu 
1-arekctlcrini hoı görmcği münaa.ip bul-

duk. Bir buçuk saatlik didiımenin yor
iunluiu henüz kirpe sayılabilecek o
lan bünyelel'dıe bazı pyn iradi hareket
ler tevlid edebilir. Bu yorğunluğa; ka-

:ı;nmak hırsının, spor heyecanmm İn· 
zimam ettiği de hesaba kablacak o
lursa, düıüncemizin yanlıı olmadığı 

kolayca anlaıılır. Ancak idare edici va-
2.iyetinde bulunan ve gençleri inı.delc
rine en a bakim olduklan ba mücadele 
anlannda ikaz etmekle mükellef olan 

rah11lan, ıpor sahasında vaki olan men· 
fi heyecan tezahürlerine icazet venniı 
11:önnelc çok ncı oluyor. lıte bana bu 
ıntırlan yazdıran gazetemizin pazarte
si günkü nüshasında neırolunan ve bir 
icazet mahiyetini la§ıyan mülakatbr. 

Alsancak ıkliı'bünün kafile batkam 

!ti~ ~Jlatfa~~ M~.fl~'C\u"11ı: 
mağa değer bir hadise tcıkil eder. 

Taknnlanmız ve oyunculannm: hak· 
kında hemdn hı:smcn hiç bir mallımab 
olmadığı anlatılan batkazun; "Fcner

bnhçc kötü, Beıiktaı akıllı, Güneı ma-
8lesef hakemlerle oynuyor'' demesi, 

çok gariptir. 
Memleketin spor hayabnda daima 

bir varlık olmuı ve adı hCJ' zaman Türk 
fudbolunun ~şmda bulunmuş olnn 
Fenerbahço tnkmu için (kötü) kelime
sini bu kadar katiyetfo kullanmak an• 
cak bu vadide hiç bir düşüncesi olmi
)"anlar için yerinde sayılabilir. 

Kuleli - lstanbul l isesi 
Hendbol müsabakası 
önümüzdek.~ hafta, Güneş - Galata

saray maçmdan önce Gazi Beden Ter· 
biyesi mezunları ve İstanbul Lisesi 
muhteliti ile Kuleli Askeri Lisesi ta
kmılan arasında saat 14 te bir maç 
yapılacaktır. 

Bütün bir aeCrıe hım bir asker gibi ç" 

Ir~arak latnnhulun en '--· ~ 
.... a,it 

tefevvuk etrneğe muvaffak olmuı . 
Cüneı takımının ~ün muvaffakiyeti1'

1 

1-~kcmlere bağıılnmak ve nihayet bil 
mevsim namağlup takım unvanını' lıı'" 
zanan Bc§İklaş on biri için akıllı tıı1'J1tl 
ekmeği bir hakikatin ifadesi ol.rnatct•" 
n28k buluyor, muhterem batk•~ 
t kuvvetli) tabirini bu üç takrmdatl tıı~ 
birine layık gönnemiş olmasına da fıııf 
ı·et ediyorum. 

Ne tuhaf ~eğil midir ki teşad~ ~ 
üç te.knna Alsancağı mağlUp ettırt1' 
bulunuyor. 

Bay lsmıail Haldmım biraz da Jıl" 
kemlerimiz hakkındaki sözlerine tf' 
mas etmek iateyonım. -

Her gün bir batka hatalarına t~ 
<lüf etmekte bulunduğumuz ~ ~ 
kadnşlanmızı müdafaa etmek bana Jii 
mcz. Ancak onlarm !U veya bu ~ 
iltizam ettiklerini iddia etmek Jcan" 
timcc hiç yerinde değildir. ttiJ' 

Yirmi iki oyuncunun lıareütını 
kik ve takip edecek olan hakeııı ~ 
yet bir insandır. Onun her ha~ 
g"Örmesi1 her hatayı cezalandınna•l ~..k· 
değildir. Zira böyle bir p.rhn ~ 
l:ukıına imkan olamaz. Bu ciheti • Ol" 
culann da bilmeleri ve her kararı ~ 
nü niyetle karııiamalan J&zmıgd~~ 
göre hiç bir fnide temin etmesi ihtı ·ııi 
mevcud olmiyan itiraz te!eb'l>U•le" 

ıılk~t~kta ma~ n~~r? .. -jjJ• 
idesi cari olduguna ve netice ooon bit 
ranna bağlı bulunduğuna göre ten-e#' 
manzara tefkil eden itiraz sahn~-~ 
den kaçınmak bir fudbolcu için Ö~·~ 
mcsi en lüzumlu bir noktadır. ~ 

Buna biz hakemle oynamağı~ 
deriz. Bunu iyi beceremiye:n ~ 
sahada daima sekiz dokuz löıi kal 
mahk\ımdurlar. ·.,dd 

1ıte idarecilerin en ziyade ~~ 
durmalan icnp eden nokta budU1'• ,de~t 
veya dokuz kişilik tııktm mut~te!dı" 
fakat ekseriya mağlUp olur. Nı fe' 
~okuz kiti lrnlan Alsancak ~~ç~ 
nerden dokuz gol yedi. Ve ikincı 1'itcli• 
yine dokuz ki§İ kalmca sahadan çc rtıl' 

Vaziydt bu kndar sarih iken~· 
klüblerc ve hakemlere tarizde bul tcfİJ\j 
ğı karilerimin nasıl telakki ecJecckter~ 
bilmiyonım. Bana kalırsa rnuh 1ıı· · ek • .ı_ ce,.-a? 
baıkana verılec en yennuc 

dur: •. ·rfşf' o' 
"Kiıi noksanını bilmek gıbı 1 

lamaz!' 
Osman KAV& 

M e mllekette Spor 

iz mirde yaptırılaJJ 
stadlar • 

yenı 
Fürst Viyana lzmirde 

• bir maç yapacak efto. 

İzmir 14 (Hususi) - tz:mirin muh· lcrdir. Takımımızı hazırlamak ~ıııtt.ı 
nümUıJdeki Cumartesi ve pazara.-.. 

telif yerlerinde modern spor sabalan tttı•· 
tstanbulda seçmelere başlanaca ,.ıı. 

tesisi ile bu sahalarm y21n1 başlarında . deı:ı ,. 
ııpor klüpleri binalan inşası hak1Qnda Seçme müsabakalarına tzınır dil~' 
İzmir Türk Spor Kurumu reislig.nin 

noktai nazarı, umumi merkezce mem

nuniyetle kar§ılanıruş ve klüp binalan

run inıası için yardım vaadinde bulun· 
muştur. Kar§ıyakOOa. inşa edilen spor 

sahasının yanında iki spor klübü binası 
inşa olunacağı için klüp binalanrun 

pUnları umumi merkezce hazırlanmak· 
tadır. 

GOREŞLER: 
938 seneri Avrupa gUreş şampiyona

sına Tür'lç gUreşçilerl de iıtirak edecek-

Bekir, Enver ve İsmail davet c 

lcrdir. 

HAKEMLER: .... ·rntilt~ 
tzmirden futbol bakemlıgı 1 Jıs1''~ 

na ğiren ve muvaffak olanların 1orit1'il 
şeı• 1· 

diplomalan genel merkezden .. 
111

a gt 
Türk Spor Kurumu l33şkanlıg 
miştir. 

FORST VIYENNA: ~rı6:. 
Bu ımUhim futbol taıanurııı1 rıtc Jt' 

Tür~yeye geleceği ve nisanın ·~te tll' 
tasm:ia İı:mirc gelerek ınunteli r 
müı;abaka y~pacağı anlıa.fltınıtl1 ' 
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liokkabaz Hacı Şahinin herkese 
parmak ısırtan zenbil oyunu 

Cunıaya tesadüf eden sünnet düğü. 
?~Un onuncu günü sabahı yağmurlu 
~di:.Na.maz vaktine doğru hava açıldı. 
0 

çuncu Ahmet haremden geç çıktı ve 
kıneydanına öğleden sonra gitti. Di. 

fer gün}erde yapılan eğlencelerin tek. 
~~dan sonra yine bir esnaf alayı 

rtip edildi. Bugün de : okçular, yay
CJiar, balmumcular, kağıtçılar, Mısır 
~ısı tüccarı, kılıççılar, bıçakçılar, 
~laycılar, Bitpazarı esnafı ve kürk -
:~.alay göstermişler, düğün hediyc-

1tU takdim etmişlerdi. Hepsi sanat
~a ait hünerlerini göstererek, atlı 
h ut yaya, rakkasları, çolgıcıları ve 
b an~ndeleri ile beraber geçen esnafın 
Ugün verdikleri sünnet hediyeleri de 

"1nıa.rdı : 
bJkçular ve yaycılar : içi dışı nakışlı 
-ı.a İbrahim işi iki adcd kıymetli yay, 
ta~et nefis oklar. Ayasofyada Vcüncü Ahmet çe~esi 

lı~mumcular : herbiri üç okka ağır. 
gına k" ded · h oldular. Bir çift incili çizme ve filar J 

oı..lc a se ız a sıya ve hcrbiri beş verdı" ler. 
ft~ a ağırlığında dört aded beyaz kfi. 
'14l1.llu balmumu. Kürkçüler: 2 tahta vaşak nanesi, 13 
.,~~ağıtçılar: kapağı mücevherli bir tahta kakım, iki tane samur postu. 
~~üş dh·it ve yazı takımı, bir gümüş Esnaf alayından sonra düğün mey-

lkas, iki deste Semerkand kağıdı, danına ip canbazlan ve pehlivanlar 
lıt ~ısırçarşısı esnafı: yelkenleri açık, çıktı. Bir pehlivan, yere iki yalm kı
~1.~aklan atlastan, tayfaları içinde lmç koydu. Onların keskin ağtzlan ÜS· 
. ·"il nıaı yüklü bir kalyonu Okmey • tüne sırt üstü yattı. Göbeğine koca -
~nıa çıkardılar. İçindekiler çıkarı - man bir değirmen taşı koydurttu. Bir 
"P Kalyon Ü!'UncU Ahmedin otağı ö - çeki ta§ını am on kişi makaralı bir sı. 
~e alındı. şehzadeler gemiyi yakın- nkla Uç mero kadar havaya kaldınp 
~ Beyrettiler. J!ediyelerine gelince: değirmen ta5ınm üstüne bıraktılar. 
'bb- tumUş maşraba, iki gümtiş tepsi, Değirmen taşının UstUne konulan bir 
:.. okka öd ağacı, iki tabak buhur, tuğla un gibi ezildi, adama bir şey ol. 
"IJtt tabak karanfil, Hindistancevizi, madı. 
~ tarçın, safran, misk sabunu, on Bu~ de 267 çocuk sünnet edildi. 
~tile buhur suyu, altı 'şişe çiçek Çoeulclar cerrahlarla beraber alay 
k.nı, yedi klse teni mahtikm, Uç tabla gösterip eünnet çadırına gittiler. Ora. 
\._~&, 6 tabak ağız miski, 15 tabak da gtindilz çengiler oynadı, gece de 
tienı. fJe}teri, 4 tabak akide, 7 tane karagöz oynatıldı. 
~be bardağı. (Buradaki tabaklar bü- Fakat, Mısırlı hokkabaz Hacı Şa-

nıevlut tabaklandır). hin ile Hacı Mehmedin bugünkü mari-
ltıtıççılar: Sultan Gurl'nin kılıçla • fetleri, bUtün hünerlerini gölgede brra
~an dudu burun, balık dişi kabzalı, karak binlerce kişiye parmak 1sırttı: 
tttj ğr altın işlemeli gayet kıymetli Hüner meydanına boş bir çadır ku-

ht bir kılıç. ruldu. Sonra bir tanesi sarı, öbürü ye. 
tı.~1Sa.kçılar: 4 tane yaldızlı tırnak bı. şil boyalı iki ~nbil getirdiler. Hacı Şa. 
~: 4 tane balık dişi kabzalr, altın hin ile Hacı Mehmedin ayaklarına bU
~ a.zlı İstanbul demiri, mercan te - kağı vuruldu, elleri ve gözleri sımsıkı 
lt li kalemt.raş, 2 aded kıymetli bıçak. bağlandı. Hacı Şahin san 7.Cnbilin i
~laycılar: gümüş buhurdan, gUmü.~ çine, Hacı Mehmet de yeşil zenbilin i-

~_Ptan. çine tıkılarak unbillcrin ağızları da 
~tpazarı esnafı: Bunların hediye ı snnsıkı bağlandı. Sonra unbiller o boş 
ııu . elerı mutad değildi. İlk defa bu çadırın içine bırakılıp ça.dınn kapm 

lııııııııııııı.i'linde hediye vermek şerefine nail kapandı. !çerden en uf ak bir pıtırtı 

~lfTY't·l't'WU11;1·1·"1*1·!illt.W;l•J~t·t:ı -~ 
' - Suad oğlum, - dedi. İstersen odana çık ..• Seni yormıya.. 
'l"eınek vaktine kadar dinlenirsiL. Yorgun değilim diyorsun 

• halin hiç de bunu göstermiyor. 
~ ....... liakkm var anne .. Size kavuşmam ibende yorgun olmadı. 
~ hıssini uyandJrm.Iştr. Biraz oturunca hiç de böyle olmadığı. 

'2ılaaım. 

bile işitilmedi. On beş dakika sonra 
çadırın perdesi açıldı. z.etıbiller dışarı 
çıkarıldı. Nasıl konulmuşsa. öyle du
ntyo~lardı. Evvela şan unbili çözdü-

ler. İçinden hacı Şahinin çıkması bek. 
lenirkcn Hacı Mehmet çıktı. Ye§il 
zenbili çözdüler, onun içinde de hacı 
Şahini gördüler. Her ikisinin de elleri 
ve gözleri sımsıkı bağlı ve ayaklan 
bukağılı idi(!). 

Sünnet düğününün bu onuncu günü 
divanı hümayun haceganı Be katiplere 
ziyafet verildi. Huzura kabul edilen 
vezirler arasında lnebahtı muhafızı 
Mustafa paşa, fevkalade gilzel bir 
Çerkes köle hediye etti. 

O gece üçüncü Ahmed, tersane sa • 
hilsarayına döndU. Sadrazam İbrahim 
p~ Okmeydanındaki otağında kaldı. 
Gece deniz donanması için emir veril. 
dL Sallar donandı, fişenkler atıldı. 

Gece müthiş bir yağmur başladı. Sa
baha kadar dinmedi. Ertesi gün de öğ
leye kadar devam etti. Üçüncü Ahmed 
haremden çıkmadı. İbrahim paşa da, 
otağında saz !asılları yaptırdı. Dev -
rin artistleri, edibleri, şairleri ve mü
verrihleri sadrazamın davetlisi olarak 
bu saz f aslmda ha.zır bulundular. 
Sonra eiir ve tarih sohbetleri oldu. 
İbrahim p~a. uzun bir müddet de 
şatranç oynadı. 

O gün alay göstermeye hazırlanan 
esnaf yağmur yüzünden perişan oldu. 
~epeden tırnağa kadar ıslandılar. öğ. 

..... Deva.mı 111nc!de 

1900 den bugüne k adar 

Mahvolan 
zeplinler 

Zeplinin tarihine kısa bir bakCJ 
Yer yüzilnde he -
men her memleket---------------------~,. 

balonculuk işleri • 
le uğraşmı§tır. Fa
kat hiç bir millet 
bu işte Almanya. 
nın tuttuğu yüksek 
mevkii tutamamış, 
Almanyamn balon. 
culuk sahasında 

kazandığı muvaf
fakıyetleri kazana
mamıştır. Bu, Kont 
Ferdinand fon Ze. 
pelin'in muvaffa
kıyetli çahşmala • 
nnm neticesidir. 
Kont Zeplin, mü • 
vellidülma gazini 
küçük baloncuklar 
içersine koymnğı 

dü~ndü. Bu küçük 
balonları, hususi 
surette pamuktan 
yapılmış genif 
bir mahfaza içersi· 
ne yerleştirdi. Bu 
mnhfazanın dışar_ 

sma madeni bir 
iskelet kurdu. Bu 
madeni iskelet i -

çin alüminyom ve 1937 mayısmaa Tca:xıya uğnyatı Graf 
bakır halitası kul. 'lmrg yan yaını:ı. •• 
landı, bu suretle bu 
iskeleti gUç kırılır bir hale koyabildi. 

Von Zeplin, 1838 dedoğdu, 1917 de 
öldü_ 1900 de ilk ameli tecrübelerine 
başladığı vakit 62 yıuıındaydı. Bu sıra. 
da Almanyada hafif esansla ialer bir 
motör icad edilmişti. Bu motörlin ica
dı kontun çok işine yaradı. 

Bu sıralarda Fra.nsada istenilen cL 
hete sevki kaoil b8.1oiilar üzerinöe tec
beler muvaffakıyetli neticeler verme
beler muvaffakıyetle neticeler verme. 
di. Çünkü balonu rUzga.ra rağmen is. 
tenilen süratte harekete getirebilecek 
bir muha:rTik cihaz, bir motör Fran -
sada mevcud değildi. 

Ba§langıçtan itibaren yapılan ba -
lonlar tulani çubuklarla birlbirine 
raptedilmiş madent dairelerden teşek. 
kül ediyordu. Bu daireler balona bir 
yaprak sigarası manza.rasmı veriyor. 
du. !çersine, gaz dolu baloncuklar, ta
mamiyle biribirinden ayn olarak bağ. 
lanmıştı. Bu bağlanış çok ehemmiyet
li bir fayda temin ediyordu. Balonlar. 
dan bir tanesi patladığı takdirde ha. 
dise mevzii kalıyor, tek bir patlama ile 
balonun dilşmesi ihtimali ortadan 

kalkmı§ oluyordu. 
Ilk tecrübeler, 2' Temmuz 1900 de 

Konstans göUl üzerinde yapıldı. Ba -
lonun muvS2.e11esinl daha em.in bir ha. 
le getirmek için altına bir alırlık &· 

sılmıştı. Bu ağırlık bir kablooun yar. 
dımı ile yerini değigtirebWyor ve bu 

suretle balon muhtelif vaziyet.ıerde 

muvazenesini muhafua edebiliyordu. , 
ilk 7~plln 128 metro uzunluğun9:ı 

ve ıı.ooo metro mlk!bı hacmindeydi. 
herbiri 16 beygir kuvvetinde iki mo. 
terle mUcehhezdi Sermaye yoktlulluğı.ı 
yilzUnden muhteri tecrllbelerlni kes -
meye mecbur oldu. !ki eene eonra ka. 
zanclığr bir piyanko ikramiyesi ona, 
yeni bir balon yapmak imlrtnını ver
di. Fakat bu balon ilk çıqında ka.r.a.. 
ya uğradı. 

Daha mütekamil bir üçüncü b&lon 
1906 da hazır oldu. Bu UÇ{lncll balon 
muhterii tatmin etti ve Prusya hüldi. 
meti dördlliıcü bir balonun yapılmuı 
için kendisine sermaye verdi. Bundan 
başka, Almanya hUkillneti muhteriin 
on senelik tecrUbeleri esnumda'ki m. 

_.. Devamı ıt incide) 

v ·A BAN C 1 Ol lt E R 1E 'N A 'K l İ 'HAK K 1 ı M AH F UZ O UR 

~ hanım ayağa kalktı. Paşa onu takib etti. Selim ye
'°ı doğrulmak istiyen ağabeysinin yardı:mma. koştu. Sağ 
\ UJıdan tuttu. Ferid soluna geçti Anneleri önde, onlar arka-

HADERL'l EDEBi 'l'J::1'"R.1KAS1: 20 

!erde sarkan tül perdeler, odaya SÜ7.erek doldurduğu gi1ıiefi 

parlıyan muşambalar üzerine işliyordu. Ferid, lbabaamr, eezlon.. 
ga oturttuktan sonra storlardan birini çekti ... Bununla hem o
danın aydınlığını yanyarıya azaltmış, hem be.basma. gUneff:,eiı 
korumuş oldu. Şezlongun çiçekli kumqı, açık mavi bir amin 
Uz.erine tatlı y~il yapraklar işlenmiş duvar ldğıtlarmm her 
gün güneş gören yerleri solmu3 göıilnüyordu. Bununla beraber 
odada içe ferahlık veren bir hava vardr. Hele bu hava Feridin 
perdeyi çekmesile daha samimileşmişti. · 

l'lhiıdüler. 
~&fa aşağıda kalmış, her zamanki köşesine çekilmişti. Su
~ll Odası Ust katta, eski odasıydı. Annesi bir ha!tadanberi 

eski haline getirmek için uğraşmıştı. Kapıyı açarken: 
' Suad! -dedi. Odan bıraktığın gibi.Unutmadınsa hiç kim-

Yardmıma ihtiyaç görmeden hareket edebilirsin. ; 
;:.?-"eoekkUr ederim, anne ... Ben yokken de böyle miydi? 
-.ı:ına.z hanım dudaklarını ısırdı: 

ı;- ltiç dokunmadık oğlum ... Her gün gelmeni bekledik. 
(ı_ U l'llefjrU yalan, Suad'ln yüzünde bir memnuniyet uyandır. 

~ ......_ Bu dakikada, dedi- gözlerimin görmesini istiyorum. An· 
~ ~~a gel. .• Bakayım Mlfi eskisi gibi misin, yoksa değiştin 
'~de en küçük bir değişiklik yok. Ne yazık ki ben bu 

Ye gözlerimle mukabele edemiyorum. 
~~esi yanına yakla.stı. Suad, ellerini onun yanaklannda ve 
~ dolaştırdı: 
~ ....._ Biraz zayıflamışa benziyorsun anne... Arlık toplanmalı. 
~-lete, bundan sonra size yük olmaktan başka. bir şeye ya
~~ olan ben de geldim. Hiçbir endişen, hiçbir üzüntün 

lı. 
""'-.Suacı Yine karısını hatırladı. Eksikliğinin annesine üzüntü 
'""~k kadar esaslı olduğuna inanıyordu: 
~ ': Sabihayı dUşündün değil mi anne ... İçinden o yok dedin 
'tj-~i ınt ! Ama Uzülme sakın ... Ben hiç üzülmüyorum, hatta se· 
Diyorum dersem inan bana ... O beni çok, hem pek çok severdi. 

böyle iki gözU kör bir halde görmeğe tahammül edemez. 

Yazan : Hasan R a sDm Us 
di. Ölünceye kadar bu kör adamın kahrını çekmeye mecbur ka. 
lacağma üzülürdüm .•. Ne yapalım ... Sizi sağ ve sıhhatte buldum 
ya. .. 

Safinaz hanım harap olmuştu. Onun ağzından dökülen her 
kelimede sarsıldı. Fakat, elleri hala yüzünde dolaşan oğluna 
hiçbir şey hissettirmemek için büyük bir gayret sarfetti. 

Suad elini annesinin yUzünden çekerken tekrarladı: 
- Üzülme anne. .. Her şeyin bir hayırlısı vardır. Şimdi yal

nız da değilsin ... Beni Sabihayla birleştirmede bUyük yardımı 

dokunan ldiçUk ağabeyin karısı onun yerini doldurur; aratmaz. 
Hattfi yalnız bana değil, hiçbirimize." Sabiha iyi bir kadındır, 
hatırasını sevgiyle anacağımız bir kadındı ... İlk igim mezarını 
ziyaret olmalıdır ... Selim! Yarın diyecektim ama i§!ne mini o
lurum; Cuma günU beni mezarma götürürsün değil mi? 

- Gidelim ağabey ... 
Suad bir an durdu. Sonra: 
- Şurada bir şezlong vardı. O da duruyor mu? 
- Evet oğlum ... 
- Sizi rahatsız etmiyeyim anne, işleriniz 'Vardır. Yalnız Fe-

rid yanımda kalsın. 
Ne Selim, ne de annesi, Feridi babasmın yanında. yalnız br. 

rakmak istemedikleri halde onun bu arzusuna boyun eğmek 
mecburiyetinde kaldılar ve Suad şezlonga. ilerlerken, onlar ba.~
larını yere eğerek dışarıya çıktılar. 

Kapı önUnde Fatmanm nemli gözleriyle karşılıı.ştılar. 
Suad'in Odası zevkle dötenmi§ti. B:ı.hQe e be.kan cere. 

- Gel bakalım, Ferid. Otur ... 
Babasının arzusunu bir an evvel yerine getirmek için İ.ce. 

le gösterdi. Ti yanma geçti. Cılız bacaklarının babummki.o 
le.re temasından büyük bir z.evk duyuyordu. 

Suad, oğlunun bir hayli boylandığını daha. eve geldifi d&. 
kikada göğsilnde hissettiği ba.şmdan anlamıft? • .Aaıl maksadı
na geçmezden önce, ona.: 

- Artık büyilmUşsün Ferid ... - dedi. Anlat ba.kalmı, aeneler 
geçti ... Ben seni bıraktığım zaman yedi yqmd& xa, va.r..ı ya Y.Ok· 
tun. Şimdi ... 

Biraz düşündükten sonra il~ve etti: 
- Şimdi bol bol on dördünde va.rem. 
- Evet baba, on dört ... 
- Artık kocaman oldun sayılır. On dört yqmda bir deli-

kanlı ... Amcan senin rahatsız olduğunu söyledi, nen var oğlum? 
- Bilmiyorum baba! Üç sene evvel çok hutala.n. 

dun. Paşa dedem o zaman beni Ya.ka.cığa götürmüttU. On.da 
altı ay kaldık. Mektebe gidememiştim. Doktor bu eene de zayıf 
olduğumu söyliyerek göndertmedi. 

-Ya! .• Bak ben bunları bilmiyorum ... Sonra! .. ' 
- Bu sene de gidecektik ama Ya.kacığa, doktor lihum gör. 

medi. Fa.kat mektebe de bırakmadılar ... 
- Doktor ne diyorsa onu yapmalı oğlum ... Zarar yok ... . Bu 

sene olma.zsa gelecek yıl ... Geleoek yıl olmame daha. eonra .. ; 
'Evvela iyileşmen lAzım. Mektep billha.rc dilfl1nülecek wey ... 

- Ama arkadaşlarmıdan geri kalıyorum. 



Viyanada vaziyet ~ovqet Ra.sqanın teklifi 
Dmak çDn 

Şuşnig"n nişan ısı 
kayıplara karışh 

e:r Çok zengin yahudi'er, bu 
meyanda Roçild tevxif ed.ld. 

Barse~onayı şlddelle 
bombardıman eltiler 

Barselon 17 (A.A.) - Asilerin tay 
yareleri, bu sabah iki müthiş bomba,r. 
dıman yapmı§tır. 

Mütearrızları 
Birincisi, saat 7,45 de yapılmı3, 

ikincisi 40 kadar telef ata bais olmua 
tur. Birçok ağır yaralı vardır. 

Bir bomba, Met.ropolitenin metha-
cezalandıralım! 

line düşmil§tUr. Buraya birçok kl§i fi. Moskovn, 17 (A.A.) _ Hnas muhabiri 
Uca etmiş bulunuyordu. Bunlardan bildiriyor: 
birçok ölen ve yaralanan vardır. Sovyct hariciye komiseri Lltvlnof, ya. 

hancı sazetccilerc beyanatta bulunmu~ ve 
Bac1:1l.cları kes len Jlalyao demı~tır ı.ı: 
generah .. _ Sov.)·eller blrlilf. tecavns hareket. 

Ara.gon mmtakasmda taarruzda terine bir nihayet nnne)i istihdaf eden 
bulunan Franko kuvvetlerinin kumıuı bir entemns)·onal konferansının toplan-

masını g6rmek istemektedir. Bu husus için 
danı İtalyan generali Belgondzollnln evveJA Amerika birleşik devletleri de da. 
yaralandığı ve ameliyat yapılarak iki bil olmak Qzere bfiyilk devletlere davet 
baca~m kesileceği haber lmmı§tır. )'npılıcıık, fakat Almanyaya, lıalyaya ve 
'f t> b lığ Jnponyayıı davet nameler sönderllmi)'ecek-

Milli müdafaa nezareti tebliğ ecll- UrSovyetler blrllftl, Milletler cemlyeıtlne, 
yor: dlaer sulh seven milletler ile organize iş-

Dllşman bugün de mUhlm tayyare birliği yapmak için ıtrmiş ve Sov)·cıt bQ. 
ve topçu kuvveUeri kullanarak taar- kCımetl, kolleklif emniyet organlznsyonu 
~ devam etmipe de Delaloerisayı ve kal'$ıhkh yardım mıntaknl paktları ak. 

dini tavsl)'eden hııll kalmamıştır. 
muhasara etmek te.sebbllslerini akim Sovyet hilkCımetl, Fransa ve Çekoslovak. 
bıraktırdık. Esir edilen bir çok İtal- ya ile. tecnvilz vaki olmaddh lnkdlrde hiç 
yan gönUllUlerl İtalyan generali Dol- bir devleti tehdit etmi)'en bu sistem pakt-
mansarlnln karnmdan ağır surette ya- tar imza e>·lemelc suretlle, fiilen de bu 

IJitlcr Awsturyada Leodlng ka3aba anıda 
ba§ında.. 

baba 1'C annes!ııln mezarları 
rn..landığuıı teyfd etmJ§~erdir. yola girmiştir. Sovyet hOkOmell, enlernıs

yonal menn hareketin ve bir tek me--elede 
İkaspe mmtakasmda. topçumuz dahi oba, ıecavüzQ esas~ız bırakmak key. 

düşmanın bir ba.ıııt deposunu infilAk ftyetlnln mukadder surette bu gibi mese-
V!yana, 17 (Huıuat) - Emniyet 

mUdUrlUğllndcn bildirildiğine göre 
komUn~stler ve taraftarlan üniformalar gi 

)'Crck muhtelif evlerde artı;;tırmalaı ve 
kanunsuz tevkifler yapmak suretiyle 
tmme emniyetini bc.zmaktan ecri kal
mıyorlar. Polis bu gibilerc karşı fevka· 
tide şi:idetli tedt:irıer almaktadır. 

Yirminci asrın en bUyUlc ruhiynt I· 
lJmlcrinden Froyd göz hapsine alınmış 
tır. Seksen yaşında bulunan alim mD
JQm 1>lduğu Uzere yahudidir. Keneisi· 
nin t::v~f edildiği yolundaki p~..alan 

nsmt makamlar tekzip etmektedirler. 
A vusturyadaki )·ahudiler arasmda 

bllyUlı: bİr tellş bUkümfermııdır. Dün 
ak~m bir çok tanınmış yahudiler tev· 
kif edilmi~tir. Bll meyanda VUıdsor dil· 
kllnll ma'llı;.Rneslnde muhtelH ıeferler 

kabul etmiş otan ve <!ilnyanrn en zcnıin 
damlanndan sayılıın Lul da Roçild de 
nrdır. 

Hu·lu'hr luı"Jandı 
Bütün Avusturya hudutllln dünden 

itibaren k:panmıştır. Yahudilerle n· 
neleri veya babalan yahudi olanl::.rın 

hududu geçmeleri kattiyyen yasaktır. 

Ecneb~ler umumiyetle bu kaideden mu
af tutulmaktoı:iırlar. 

Irka ve izdivaca müteallik olan Al· 
ınan kanunlarının Avusturya::ia derhal 
tl'!tbikine giriıileceği beyan edilme~tc • 
dlr. 

Ari oJmıyan b~tUn kanun 3damlanna 
fna!iyetlerini terketmeleri emri veril • 
zr.~,tir. 

Avusturya çiftçileri aendikasmın şefi 
tevkif edilmi§tir. Bu teıkilatın mcnsu· 
bJni Uç yllz bin kişidir. 

1934 senesinde Delfuı kntledildiği 

saman fo:iernl hUkUmete karşı yapılan 
taarruzu · •are ctmit bulun-a binba~ı 

Silinger. 1ırooylıkla tekrar orduya 
ithal edllmittir. 

Şuqn gin nışa• l·s1 lrnynol fu 
Viyana, 18 (A.A.) - Şuınlg ile cvle

nee::ği s5ylenen Kor.teı Fugger Von 
~crnin'in kaybolduğu söylenmekte· 
dir. 

Kontes cuma ak§amı evinden ç-kmıı 
Ye ondan sonra artık kendisinden ha· 
bcr alınm·cnıştır. Dostların~n bazı· 

ları kendisinin Şu§~ig :te birlikte Bel
vedcr sarayında bu'un:luğunu zannet· 
mekte iseler de bu hususta henilz kat'f 
malii'nat alamamış'~udır. Konte!:in sak 
landığı veya hudı··hı geçmeğe uğr::ştı· 
ğt zann!~ilınektedir. 

Lovd Core vaz·yı!U çoraa glbJ 
görilyor l 

Londra, 17 (A.A.) - Loid Corc, bu 
ıabah Fransııya gitmiıtir. Vint?on 
Çorçll de harta nlhayetint!e Franııaya 

gldecetkir. 

Loid Corc, hareketinden evvel g~e
tecilere şu b:yanatta bulunmuştur: 

"- Siyatıt hayaca girdim gireli hari
ci ~ leri böyle çorb3 halinde görme· 
dim.,. 
İspanya hakkında ş~:yl~ .demi;tir: 
••- Nuırlınnuz, yar ..... aJat ıibi köı 

olm!k ister c~rtlnUyorlar • ., 
Bazı siyaat mahaqt, Loid Corc ile 

• 

Çorçilin tngilb: kabinesinin vuiyetJ 
hz~kında cenubi Fransada Baldvın ve 

Eden ele görUımelerinin muhtemel ol
duğunu beyan etmektedirler. 

Meyve hali 
na,ııırulı 1 ıncıde 

sıvasında olduğu, C!l:ıı;cn hal henüz tesel
IOm cdilmediAI için e~er b31ka bir mnhıur 
RÖrülürse ıco;l'lliim muomelcsl )"apılmıyeca. 
{tı ileri sürOlmüştii. 

Meyve hnll inşa olunnh oradan çok za. 
mnn ııeı,.mcıtı. Şimdi işittik 'fe tıllrdfik ki 
bDyilk mMrııflnrla yapılan bu muıuam bl. 
nııdıı )·erycr çö!:Ontillcr ve tehlikeli \"aziyet 
ler h:ı"I olmuştur. Bu vaziyet knl'$ısınıta 

çllkfintnlerln ve hölmelerln çatlnmn~ı do. 
lnyıslle tehlikeli bir şekil nlnn yerlere di
reklerle payandnlıır vunılmuştur. 

• • • 
Soru)·oruı.: 

Reledi>·e bu binayı resmen te~ellüm et. 
mı, midir? Etmiş i'lt şlmcti çüriik olctuğu 
nnln$ılınt'a ne yopm:ık fikrindedir! 

~"ransada sllAhhınma 
no,ınrnh J ınrlde 

dan Ayan Meclisinde okunmu~tur. 

llimnt reyi 
l\lcb'usan mecti?inde hükOmct bc

yann:ı-nesin:n okunmasını mUteakip 
Blum istizah takrirlerinin tehiriri ta· 
lep ed!n ve bunun sebeplerini izah ey· 
leyen bir nutuk göylemiı ve bunu Flan
dcnin muhalefet grupları nanunr> ıöy
l•diği nutuk takip etmi~ ve nihayet 
Blumun istizah t:ık:f.rlerinin tehirini 
bir itimat mes:lesi ternk~ eylectiğinl 

bildirmi~ ve bunu mUteakip yeni hUkQ
mete itimat edilmesini talep eder tak· 
tir rcve konulmuştur. 

M!busan meclisi, 196 reye karşı 3tl9 

rey ile yeni Blum hUk<ımetine itimadı
.,, blMJr-f'lti?. 

F 0 v'•l'Hde milll mildafaa 
lıtb 0 f~a•ı 

Paris. 17 (A.A.) - Nazırlar me·tıs! 

Da,adye tırdından tcl\lif edilmiş olan 
mim mUd'!fa-rra ait yeni kredi talep -
le~-ıl tnsvln etmi,tir • 

Bu krediler, hava kuvvetleri l<iin 
3,463.000.000, don.,.nma ivin 400 mil
von ve kara kuvvetleri iç!n 600 nilyon· 
dur. 

Bu ~~editer, 1938 scnesinb 11 milva· 
ra l-ali~ oa1n ıı-illi mU~faa bütçesine 
ttı.~1 otunıcal:ttr. 

BUte.c n"lzın Şarl s.,:na,'rn talebi U· 
r.erine h{l1:0'net, mcbc!an 

mi''f "'"'°'!rıı:ının isti:ınai rfr nro,,.ra -
m•n"tl icr-ma m~h~u" v•ni kre:rlcri ta-
1'!., "'"~n bir kanun lftyiha:ıı tevdi ede • 
r.e1;ttr. 

MU·te-ı~k~t narın ~~arivU! Mute· 

ve T-Ttndi Cl-hin mlM.:ıfnsı irin yeni 
~ .. •rt''•r 2rm"k al"hiveti verilmi-.tir. 

loJıU t P ı·eff f' ha va 
mUdafnagı 

m-;r oevralnrı 
Londra; 17 (A. A.) - D::n Ports· 

!?tut h::rp limanında hava mildafaaaı 

manevralan yap·lm·~trr. Devlet lahri· 
kal:ırına mensup 20 bin ame1c b:ı tec· 
ıü?l:lere i~tirnk etmiştir. Ht>r tarafta • 
it bir aut ~at'l edilm:ıtir. Netice mem· lı 
nuniyeti mll.:ibcllr • 

cttirmiş ve milhimmat dolu bir kaç lelerin fozlolnşmosını mucip olacağını da. 
kamyonunu ateşe vermiştir. Ayni mın imı tebarOz ettirmişlir. Enternasyonnl ha. 
takada bir bava muharebesinde iki yat Un5urlnrı, bu lhtarlıırtn doğrulu#tJnU 

ı;ö ıermlşıtr. Avusturyanın, A~rusıuryıı mfl. 
dil§lllan tayyaresini dU§\irdük. tcllnl politik, ekonomik, kntıürel lıtiklAI· 

Merkez cephesinde, K83tellanm ce. den mahrum eden askeri bir lstilA:Yı ma-
nubunda 980 rakımlı tepeyi r.aptettik. nı:r: knlması, bunun yeni bir teyididir. 
Diğer cephelerde bir şey yokur.. Bu dera, cebir hıırcketl, Avrupnnın tam 

merkezinde ,·ukua selmiş ve bu surelle 
Asi tayyareleri dün Kastellanidl yalnıı, bugOn mOtecavl:r:e hemhudut olan 

bombardnnnn ederek birçok insanın on bir memleket için deRll fakat bOtOn AT-
ölmesine sebebiyet vermiştir. Keza nıpa devletleri itin muhakkak bir tehlike 
akşam Uz.eri T8.IT8.gona clvarmdakl doğurmu,tr. Herhalde şimdilik. kllcilk mil 
bazı köyler de bombardıman edilml&- lellerln mOlkl tamamlyetlerlne ve her-

halde politik, kOllürel ve ekonomik istik. 
tir. Barselona il.zerinde de bir uçuş , IAllerlne karşı bir tehdit vücut bulmuı-
yapatı dilşman tayyareleri şehrin mer- tur. Bu kOcOk milletlerin önilne seçile-
kczfne birkaç bomba atmışlardır • miyecek lnkı>·ntlnn ise, bilyük devletlere 
Franı<0cu'arın tebti~l karşı bir tıızylk ve bir hücum içine as 

Burgos 17 (A.A.) _ Frankist kuv- teşkil eyllyet'ekıtr. Ceko<1lovnkya, en başta 
tehdit edilmiş bulunmaktadır. 

vetler, 20,000 den fazla nUfusu olup Dundan başka tecnilıiln ıirayet kune-
Katalonya v Ara.gon eyaletleri are:ıuı u ııe1Jo:bllc. ;:rcn1 ;:rcııl cntcrna yonaı ıınııış

da.kf başlıca yollara haldm bulunan mazlık doltması tehlikesi mevcutlar. NI. 
K tekim bu hal. Polonya - Lfh·onya budu. 

asp şehrini işgal etmi§lercllr. dundaki endişe verici va:r;lyette kendisini 
Kasp şehri, Kat:üonya hududuna şimdiden 1-:ö<1termektedlr. 

ynkm bir mevkide k4indir. Frankist BugflnkO enternasyonal vıızlyet. bOIOn 
kuvvetler, Akdeniz sahlllerine yak- sulh seven devletler ve bilhassa büyük 
laşmaktadırlar. devletler için, Avrupa millel1crlnln mD"· 

Ba.n;e~ona ile Vala!tslya arasmds.kt tııkbel muknddenıtına kal'$ı olan mesull-
ycl1erf me!leleslnl orla)'a koymaktadır. 

münakalat ciddi surette tehlikeye ma- Sovyel hOkOmetl, Mllletler ccmlyeU 
nız bulunmaktadır. pnkh, Kellog • Brlyon paktı ve Fransa Ce-
Frans1 ve ademi mUdahale ko,ıovakya ne oıan karşılıktı yardım pakt

tan ınııhhCıtlerl seCeblle, tecn,·nınn mil5-
8 yasell ınkhcl lnkişnrının önüııe gecınek ve yeni 

Pariı 17 (A.A.) - Havu: bir dfinyo bo~uşmn'l1 hakkındııki fazlalaş-
Salft.hlyetar mahafilde beyan olun- mıı tehllkell vaziyetleri bertaraf etmek 

duğuna göre, Fransanm ispanyada m:ıksadlle ve kemll'llnln lştlrakile karar. 
ademi müdahale siyasetinden vazgeç- laştırıl:ıcalc kollektır hareketlere, evvelce 

olduğu ııibi ~imdi de iştirake hazır bulun
mesi mevzuubahis değildir. Pirene hu- · maktadır.0 
buttan eskisi gibi kapalı ka'acaktrr. Polonya • L:lvaııya h!dlsesl 
Maamafih Fransa hUkı'.imeti İspanya- Polon)'D • r.ıı..-anya hududundakJ vazl-
da İtalyan • Alınan mlldahalesile teh- Jel hakkındnltf bir suale cevııbcn, Lllvl-
llkeye giren Pirene hudutlarınm em- not demiştir ki: 
niyeti ve Akdeniroeki münakale yol- "- Sovyct hükCımellnfn ıldıltı malOmata 

şıi\re, Polonyn hükOmetl, Polonya lJe dip. 
l&rmın !erbestisi için lüzumlu gö,rdU- lomııtllc mOna~chcller teoçl!it içi Lltvanya 
ğU blltiln tedbirlere tev~l etmlşlr. hfikftmetlne 86 ~alllk bir mühlet veren 
h'lttnynda tecrfibe ed len bir oııımaıoın ha:r:ırlamı,tır. Bu belki haki. 

ı ki bir Olllmotom delildir. Fakat herhıılde 
'P.lyan tayyaıeleıl üllimatom kokusu vardır. B:ızı Polonya 
Roma 17 (A.A.) - Meclis Hava şehirll'rlnde, Polonya He I.iıvanya arasın. 

Bakanlığı bUt~esini tasvip etmiştir. dnkl hududun knldırılm:mnı talep eden 
General Vnlle İtalyan tayyarelerinin bazı trznhlirler ynpılmışlır ki bu da lehli· 

keli bir hava yaralmaktndır.,, 
vasıflarını methetmiş ve bunun Habe-
şista::ıda ve tapany~da sabit olduğu- N~'er teklif f"rlecP'der ? 

Toplanmasını lstedlftl de,·letler konfe-
nu bildirmiştir • • rnn!lına So,·yct hükftmetfnln ne gibi pratik 
Franko'!UIArR boy ·ot ıckllnerde buhınncağı hnkkındnkl suale 

Paris 17 (A.A.) - Sendikalar enter ise 1.11\•lnor şu cevabı vermfşllr: 
nasyonal ve mar:csist işçi entf'rnasyo- "- Simrtldcn ı1nrih tckllner fleri sür. 
nall. Pari&te yıın. tıldan mUeterek top mr.k re>·dalı deJUldlr. E'·veJA, h0>1lk de,•. 

ltıtlcrln mfişterck bir harekele hımr olup 
lantıda adefl\l mUdahale politika.sınm nlmadıkl:ırının bilinmesi lazımdır. Eğer 
terkini i!tiyen bir karar sureti kahuJ mDştcrek bir h:ırekcl kııbll olmnzsa 
etmiCJlerdır İki enternasyonalin bUtun hundan sonra arlık umumi bir panik baş. 
şubeleri, Frankslst lspany& matlanna lıynraltlır. 

E~er bu 'konferans munrraklyctı;l11ile 
kıı.rm bovkota i Va'l'lacaklardır. uftrnr ve Çeko<1lovakyn bir hlkuma mnnız - ---------

H • d • t d kalırıu1, Sov)'etler blr1iftlnln vıızlyetl, Pran 1 n 1 S an a ~anın vnzlytolinln aynıdır. Snvycller hlrll. 

MOs1Umonlarla 
m-ecus11er gt'ne 

(!&rpıştı 
Londra; 1 7 ( A. A.) - Dün orta Hin 

<listandal:i Ceblulporda Mccus'lerle 
Mt:slilmlnlar aruınc!a vahim mUsade
mc?er olmuştur. Pol!s, nizamı çok r,Uç· 
llıkle te!;rar tcsiı cdc!>'lmi;tir. 23 Me· 
cust. 18 Mü::~'iman ve 3 pofü memuru 
yaralanm.ııtır. Şehirde örfi idare edil· 

miıtlr, 

~I kendisini bir "Cıı~mı Fnerlerf!':, ,ne bnj:t. 
it lt'lakkl elmektrdir ve <:ekoslovnkynnın 
yanında h:ırckctc ft<'Çeccktlr." 

Nlhnycl 1.llvinor Avusturynnın Almnnya 
ile hlrleşmc~ı h:ıkkında Almanya tornrın. 
don Sovyctler blrlll!ine yapılan teb11Ae 
kal'$ı Sov:reller blrili~inin ne ftlbl bir. 
vaziyet elacnlh hakkındaki suale de şu cc
vahı vermlşllr: 
"- SO\•yetlcr blrJilU. haltı hareketini dl. 

tlcr rlr\'letlerin hııtlı hnrckcline oydurncak 
lır .•• 
ffp ·ı n.,, \'a1ut varl<tan ... 

Mo,kova, 17 CA.A.) Rôyter aJansı muha
birinden: &v7et Hariciye ltomlscırl 

l.llvlnofun, Moskovoda ccnebt rnuhoblf" 
lcrle yapmış olduğu Börilşme)'e Sov)'etl: 
rln harekele omade oldukl:ırna dcJAlel e 
mekte olduğu na:r:arile bakılmaktadır· 

Lltvinof, demiştir ki: t. 
.._ DOnyııda büyük bir bazurstııl11 

bQyfik bir kararsız.tık vardır. lhtiınaJ l: 
rın pek geç kalınmış olacaktır. Fakat I> ol 
tOn devletler bilhassa bOyfik devletler, 1' k 
lekıir emnlyele ve sulhe müıenlllk olıı~,. 
a:r:imk5rane ve ithamdan art bir hallı 1, 
rckell kabul edecek olurlnrsn bugfin b 
şeyler yapmak için henüz vakit vardır.,, 

Paı isle intiba r" 
Poris, 17 CA.A.) - Havas oJansı bild~ 11 

yor: Sovyct hükQmellnin lekliri, par•~1• 
fena bir inlib:ı ile kıırşıl:ınmamıştır. ı, ıı• 
vlnorun beynnıılını esas teşkil eden pr;,,, 
slpJ, Parls lıımomile tasvip eylemekte 

11
• 

Faknl l.llvlnofun sarih tektlnerde bulU tt 
madı§ı devletlerin ne ton:da toplanın•~,. 
ve ftÖrfişmelcri lfızımgeldiftlne hıırcl ~).ııt• 
mediı!I de Porisle teb:ırfiz etUrilmckteı.> 

Londradn tefsir d" 
f.ondra, 17 (A,A.) - Röyterln 6tfre11

1
,., 

Alne göre Sov)'Ct elcisi Mnski, herle ·~ 
neınreline slderek Avrupa vaziyetini ~ Jt 
zekere itin loplıınmnsı Sovyetler blr.:ı
lorarındnn teklif edilen konferansa lrıl'eC' 
terenin iştiraki dııvelnamesiııi tevdi 
miştlr. tf't• 

Halen bu dantn:ıoıe tetkik edllmetlt eti 
ilk nazarda bu dııvel praıtk bir ıoytı' tf 
hnlz olmnk için lüzumundnn fazla s•>6' 
snrihllr. Burada tebarüz ettirlldU!lnC 1,,, 

ı' e~ 
re Sovyct hfikOmeti esastn bu dave 1• uP 
velce hcrh:ınsl bir fikir teııtislndc ~~' ıe• 
modıın yollıımıık ile konferansın hıı'-•"11 

11
, 

lop1nnmıııı;ından ziyade devletlerin lJ\l 
karşı aksülAmellerlnl müşahede etınelı ~ 
yeslnl gUtmeklcdir. _....,.. 

Lehistan - Lit
vanya ihtf lafı 

_.. Bqtaratı ı uıctdl 

Umatomla, Polonya • Litvanytı:;: 
enerjik bir ıurette iki memleket ~ 
cmlla ı.ııpıonuı.Uk m~-uetıerııı o 61' 
hal tesisini istemektedir. Aksi W' 
de Polonya, 11 mart hudut bndiS~ 
den askeri harekA.t da dahil oıınak t(iır 
re, en enerjik neticeler istihraç 
cektir. ~ 

Gazete, ultimatomun mUhleti h;O' 
kında maırımat vermem.ekte fa.kat~ 
lonyanm Litvanyaya aşağıdaki e. 
n ko~u§ olduğunu bildlrme}ttedll'~0-

1 - Derhal normal cllplomatilt 

na.scb ıer tesis etmek. bıJ 
2 - lki memleket arasında d~ 

dcmiryolu ve posta. münaııebetl 
başlamak. _ .. tts.' 

3 - Millt ekalliyetler rejimi hl>' 
da anlaşmalar akdetmek. ~ 

' - Bir tica.ret ve gümrükle%' 
laşm&SI akdetmek. vt1' 

5 - Litvanya kanunesasist.nde öt' 
no ~rlnin Lltvanyanm merkeıl dıf' 
duğunu kaydeden maddeleri k~ 
malt. ~ 

6 - 11 mart hadisesinde 5le11 ~ 
lonvn.lı neferin ailesine ıaznııııs.t 
mek. 
Hudu'ta bir bllıt;se daha tıfl' 

Kaunas 17 (A.A.) - ~eJJ ııif 
dirildiğine göre, 15 kişilik bır ı.e #" 
tan mUfrezesi Litvanya. aradslııe ~r 
misse de Litvanya hudut mub~!til' 
rının mUdahalesi ür.crine geri ~ 
ml§tir. 

Le'1istanda nUmayişler ı;1tt 
Varşova 17 (A.A.l - BugUP ntr 

vanya a°k'yhinde yapılan bUyill< ~' 
mavişlerde ''Lltv&nyanın PolotıyşıtJf" 
blrle;irllıneslnl,. talep eden Pf 'fe' 
!ar nnzn.n dikkati celbetmlı;lerd :İşti~ 
zahürciler ordu umum müf et~ 
binası önllnde ba1kona çıkan rrı ~V' 
Smigll Rldzl Diddetle a.lk111laJll 

d". ~~ 
Krakovt 17 (A.A.) - Lfh'B:._,~6' 

son tahrlkltmı protesto için _.Aıf1 

Pıltııı;:f'll 
muazzam bir nUmayiş ya ~1,,.. 
Bin1erce halk nlav halinde salt 

1
ctd1 

da. dola~arak orduyu alkışloJllıı~ 
Tranov ve Alkuma da mnmasU 
yisler yanılmıştır • __..,:( 

P r>rtf> voi va I qecPıııtıı~ 
t tanbut Pertcvnlval lisesi tn~ef1i~0 r kurı•l'T'ttnun tcrt1~ cttitri (f'C

1 
~rı 

,..·•·-:si) an·:~r;?d'!ki enmartes cıar ~e: 
a~amı aut 21 derı tıabıh" ıa_.d ti 
vam etmelc Uz.ue Ünyoıı Ft~ 
lonlarmda~ 
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~:renses Şvarts, gayri meşru cinsi 
tc nasebetlere karşı düşmi\nlığile §Öh· 

c t bulan genç bir papazla seviıiyor-
lt.. 

Ec~enç papasın meşru olmayan müna-
~ etlere karşı nefreti, bilhassa 

t~cn~.csle sevişmcğe başladıktan son-
b.ısbütün arttı . 

~~Pas, prenses Şvartsa •oıan sevgi
ltU] 1~k defa prenseslik şatosunun saat 
rıar:ınde göstermişti. İlk sevginin iz· 

dan sonra prensese: 
~ - kızım, demi ti, artık gıt bir daha 

"S;bu gunahı tekrarlama r. 
~U a~~ genç papas bu sözleri o kadar 
kcı·' soyLcm=şti ki, prenses ona ayni 
~ /rtıeleri söylemek imkanını birçok 
c a verdi. 

~ l>apas bir taraftan prensesle sevişir
cn d" tib.' ıger taraftan da her pazar bu 

'aaı gayri meşru sev:şmeler aleyhinde 
• 1 ılarda bulunurdu. Çünkü prenses:n 
il~ • 
~ unun bulunduğu köyde bu gayrı 

§tu sevişmeler bilhassa alıp y:.irü
~ t~ .. Prensesin malikanesınde "çalı -

bı köylülerin ekserisi nikahsız olarak 

lillerin evlerine giderek onlara yaptığı 
~;.hsi ve hususi nasihatlar da artık beş 
para etmiyordu .. 

İşin en kötüsü ona günah çıkartmak 
isin artık gelen de olmuyordu.. V~ 

bundan daha fenası. papas artık bu iş
ten para da kazanamıyordu .. 

Sözün kısasr köy ahlaksırlıktan kı

nlıyordu. Nere.de ise gökten taş yağa· 
caktı .. Herhangi bir köylünün, önüne 
gelen bir kadına: 

- Haydi pılını pırtını topla da bize 
gidelim!. demesi kafi geliyordu .. 

Herhangi bir merasime, herhangi 
nikaha lüzum görmeden. kız veya ka-

dın bohçasını koltuğu altına sıkıştır

dığı gibi erkeğin evine giderdi. Bu hal 
de artık umumileşmi ti. 

Bu gibi insanları öbür dünyada kim 
tilir ne b:iyük cehennem azapları bek
l~yordu 1 Tabii bütün bunlar prenses 

Şvarts için varid değildi: Çünkü bu 
ımcenap kadın o kadar çok iyilik yapı- \ 
yor, o kadar çok sevap işliyordu ki, 
muhakkak surette sevapları günahları-

Ahlak d e rsi· 
Y. Haşek 

- Evet, dedi, senin dediğini tatbik 
etmek icap edecek .. Göz göre göre bu 

.kadar insanın bu büyük günah çirke
finde boğulmasına göz yumamayız 1. 

Hemen yarından tezi yok bu işe başla· 
malıyım •• 

Ertesi gün pazardı. Kapı kapr dolaş
mak için bundan münasip gün de ola
mazdı. BC.Jtn köylüler evlerinde idi. 

KöyUn en fakirlerinden olan Vcyvo
öenin evinden işe başlamağa karar ver
di. 

V eyvode masa başında oturuyor pipo 
içiyordu. Kansı Petrova çorap örüyor, 
çocuklan da yatakta yuvarlanryorlar
c!t .. 

Papas içeri girince hepsi ayağa kalk· 
t:;lar .. Veyvode papasa biricik sandal
yesini ikram etti.. Kendisi de, metre i 
Petrovarun yanına, mindere oturdu . 

Papas, hiçbir mukaddemeye lüzum 

görmeden çocukları odadan kovdu. Ve 
v c.azma başladı: 

kannayınız f. Böyle nikahsız olarak 

yaşadığınız müddetçe Allahın bUtün 
bütün gazabrru kendi üzerinize çekece

ğinizi hiç hatınnıza getirmiyor musu
nuz? 

Veyvode, yine piposundan' bir nefes 
çekerek: 

• 

- İkisi arasında ne fark ar. 4edi? 

Papa başını ka ıdı. Öksürdü Son-
ra: 

-Veyvode, Veyvode dikkat et!. 
dedi. Böyle söyleme 1 Dilinin ta§ ke1;il· 
~iğini hlssetrni yor musun?. 

- Yoo .. Böyle bir gey hissettiğim 
yok. 

- Ahrette bütün bu yaptıklarınızın 
fitil fitı1 burnunuzdan geleceğini bil-

miyor musunuz? Akibetinizi cüşüncrek 
ben bile sizin için a.zap çekiyorum. 

- Aldırma mukaddes peder. Dünya
yı dü~ünmekten ahreti dü§ünmeğe va-
kit kalıyor mu ki? 

r'13 ~tres hayatı yaşıyorlardı. 
~ U köylülerden çoğunun da çocuk· 
tctd·\>ar.dr.. Çocuklar köy mektebine 
~n 1kleri zaman hC1.;alan onlara ahlak 
da Ct dersleri verirlerdi. Akşam• olup 
~· bunlar, evlerine döndükleri zaman 
tt.~elerile babalarının küfürlerini, dö
tc"!lcrini hayretle seyrederler ve mek
t~c işittikleri şeylerle, evlerinde gör· 
b-...ı lc .. j şeyler arasında büyük bir fark 

n• galip gelecekti.. ' 

Genç papas bu meseleyi hazan pren
S('sle de konuşurdu. Bir gün ona: 

Prenses, yaşlı gözlerle papasın bu 

yanık sözlerini dinledikten sonra: 

- Allahın asi kuttan bana kulak 
verin, dedi. Sizde Allah korkusu namı-

na hiçbir §ey kalmamış.. Ar ve haya 
suyunu çekmiş .. Böyle nikahsız olarak 
yaşamaktan hiç utanmıyor musunuz?. 
Dikkat ediniz: Şeytan, kudurmuş bir 
canavar gibi etrafınızda dola~ıyor. 

ptnçesine geçirecek av arıyor. 

-Veyvode izeyalvannml Bu fena 
hayattan vazgeçiniz!. Kiliseye gelerek 

niklih olunuz!. Hem ben ize tenzilat 

da yaparım.. Ahreti, ölümü hatırlayı
nız!. Bu fena, bu ahlaksız hayattan vaz 
~eç~.:eğinize dair bana sö zverin'.• .. 

- Bu işin ne kadar üzücü olduğunu 
ben kendimden biliyorum, dedi. Pren-

ces hazretleri bizim irademiz her ne 
kadar çok kuvvetli ise de vUcutlarımız 
iı ademiz kadar mukavemet gösteremi-

- Haklısın sevgilim, diye cevap 

verdi. Yerden göğe kadar hakkın var .. 

F;!tat elini kolunu bağlayarak oturman 
na doğru değil.. Mademki, artık vaaz

larını dinlemek için kiliseye de gelmi· 

yorlar, madem ki günah çıkartmak için 
tvine uğramıyorlar o takdirde senin 

orılan ziyuet etmen icap ediyor .. Te

ker teker bütün köy evlerini gezecek 

l·psine ayrı ayn vaazlarda bulunacak· 
sın!. 

Veyvode piposundan bir nefes çeke
rek: 

Bu sizin yaptığınız dilpedüz: hergele
Jiktir .. Haydi Veyvode, dilşünme!. Söz 
ver!. 

Veyvode piposunu ağzından ~kardL 
Papası elinden tutarak kUJağma: 

Urlardr Q . 
~· c.n~ papas, köydeki insanların bu 

yor. Allah bizim bu zaafımızı elbette 
ma.zur görecektir. Fakat benim asıl üzı:il 
öüğüm nokta bu, değildir. Ben batak-

- Evet, dedi. 
- Meşru bir nikahın Allah indinde 

ne \tadar makbul bir şey olduğunu, 
- Babalrk, dedi, hiç kendini yorma.! 

Senin de benim de bu hergelelikten 
takdir edemezsin Veyvode. 

- Evet, mukaddes peder. 

1111 görd:ikçe şiddetle müteessir olur 
~~ lıu insanlara artık vaaz: ve nasihat 
it \ar ctme.z olmuştu .• Hatta prenses
~çirdiği gecelerin sababm~ insan· 

tuhunu ıslah etmek arzu&ile ya· 
~tuğu anlard~. teker teker köy- . 

lıkta yüzen bu kadar insanı kı:rtarama
öığtma pek müteessifim.. Biz:m hare
k.ctimizi kimse gömüyor, kimse bilmi

yor .. Ya şu betbaht köylülerin haline 
b:ksanaııl. Bütün köy adeta umumha· 
neye dönmüş .. 

Papas derin derin içini çekti.. Bira.z 

c!Uşündü. Sonra ayağa kalkarak sevgi
lisini kucakladı: 

- İşte böyle Veyvodc, sizde Petro-

va nikahta keramet olduğunu unutma
yınız!. Bunun kutsiyetini hatırdan çr· 

kurtulmağa hiç niyetimiz yok. İyisi mi 

bas gitl Bu ahlS.k dersini prensese 
\"CJ' 1. 

Rusçadan çeTiren: 
Ferah Ferruh 

48 "6.A RKTZ DÖ PO}.fP ADUR 
....._ ____________________________________________ __ 
'Y-.! Azraile meydan okuduğunu bağır-
dı. . 

Dü Barri gülerek: 
- Olur şey değil, kont deidi. Nostra

~aınus'u tanıdığınıza ldeta beni de 
1nandırmak istiyorsunuz 1 .. 

Sen - ]ermen sakin bir sesle cevap 
'itrdi: 

- Sizi hiç bir şeye inandırmak 'i:.t.e· 
l'ıliyorum; bilalÇ.s ııiz bu merhemin bü
~n §ere{ini bana vererek, benim dahi 

r tabip olduğumu iddia etmek istiyor· 
~llnuz. Yalan söyleme~ adetim olmadı
gı için, hakikat, bu ilacı Nostradamus· 
tan öğrendiğim~ söylemeği icap ettiri
>'or .• 

Dü Barri ürperdi ve bir an sükGttc:cı 
~0nra, ateşin bir nazarla Sen • Jermene 
a\arak: 

~ - kont, dedi, bildiğiniz .. ve bilhassa 
1t 0stradamus hrıkkında bildiğiniz bu 
~dar şey .anısında, •. Bana söyler mis.'.

ıu~ onun keşifleri arasında ... 
it Sen - Jermen, parmağında ta§Idığı 
1;carnan bir yüzükle oynayaralc gü· 

rtıscdi ve sordu: 

t 
- Onun keşifleri arasında neyi me-

lk d" • c ıyorsunuz? • 

._ Büyük eksiri !. • 
çı;:- '.Her halde bunu bulmamıştır .. 

'Qlkü öld~i.. 
~ t>u Barri hayret ifrı:le eden bir jest 

l:lptı ve Sen - Jer.nen devam etti: 
;- Eğer büyük eksiri bulsayidı, ayni za 
hı anda ebediyet eksirini de bulmuş o-

rdu li h · • · d d' ~i . · er şey, er §eyın ıçın e ır, a· 
l\~ı~ kont, fakat ••mutlak,, b.:r te~tir. 
..ı 81 takdirde •'mutlak,, mutlak olmc-oz
... ı. :a· 
le b ınaenaleyh alt::ı yaratmak kudreti-
rctuayat yaratmak kudreti bir tek 'kud-

r. 

c l:>u:earri, bu esrarengiz atcmiı. heye
ı~;ı içine d.Jlmış gibi bir vaziyette, so

arak sordu: 

lı.~._ Pakat siz kont, bu ali meselelerle 
taıtığı söylenen .. ltn esrarengiz şey-

lere nüfuz eden siz .. L\itfen bana cevap 
verin .. Ne düşünüyorsunuz?. Büyük 
eksiri bulmak kabil mi?. 

Sen - Jermen lakayt bir tavırla ce
vap verdi: 

- Niçin bulunmasın? Size söyledim 
ya: Herşey, herşeyin içindedir. En 
büyük halketme prendbi, tabiatin en 
gizli tabakalannd~ gizlidir. Fak.at ta· 
biat esrarını gizlemek için her tedbiri 
almışsa, cür'et ve zeka bunu keşfedecek 
kadar namütenahi ceğil midir? Mesela 
güneı hararetinin topraklann altında 

yaptığı tesiri, elinde zeka ve riyaziye 
gibi kuvvetli membaları bulunduran 
kimyager kendi laboratuvann<da yapa· 
moo: mı?. 

Yaralı ayni heyecan içinde soluyarak 
"kekeledi: . 

- Ah 1 Bu sırrı elde etmek !Zengin .. 
Namütenahi derecede zengin olmak 1 •• 

- Değil mi?. Çünkü namütenahi 
zenginlik, namütenahi zevk demektir. 
Bu, tahakkulç edilmiyecek şey -
leri tahak'kuk ettirmek demektir. Bü· 
yük eksiri elinde bulunduran insan, bü
tün zevkleri birer oyuncak haline so'ka· 
lr.1ir. Her şey onundur. Onun ancak te· 
menni ve arzu etmek zahmetine kat
lanmMı kafidir! Kuc'tret, haşmet, ıercf, 
zafer, aşk her şey ona aitti. En cfsa· 
nevi işüişret; istihfafla tazeler, en 
imkansız aşkları istediği anda tahak -
kuk ettirir. Ve düşünün ki, !<ont zevk; 
ten bıkm:ı':, bu adam için mevzuu 
bah!olamaz, çünkü o ebedidir ve çünkü 
başkalarını harap eden suistimaller o

na kat'iyyen dokunamaz! .. 
Sen - Jermen ayağa k•dktı, heyecan 

içinde soluyan ve alnı terlerle ıslanan 
~ont dü Barriye yaklaştı ve devam 
etti: 

- Bu insan namütenahi zevklerin 
t&lını alır. Evvela, İ§i'işrete, hissi zevk

, lere daltır. Keşfinb ilk sihiri içinde, 
'ı cinsi zevklerin envaını tadar. En nefis 

şaraplZ1r onundur! Hilkatin en §llheser 
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Yavaş yavaş kıymetli mobilyeler, en 
büyük üstatların tabloları, kıymetli ha
lılar, dışarıya çıkarılmıg, &atılmış, da
ğılrruştr. 

Konak bile, borçlardan, rehine kon
muştu. 

Kontun ayıık sesleri, geni.§ ve boş 
salonlarda garip gürültüler aksettirir
ben, ona öyle geliyordu kf. bu aksi se
dalar, ölmüş bir ı·efah ve saadetin 
meşum şarkısıyıdı. 

O zaman Kontun siyah kaşlarını 

s~ri ve asabi bir hareket oynatıyor ve 
göğsünü, derin ve acı b: iç çekişi 
şişiriyordu. 

Ve yine o zaman, büyük bir ihtişam 
.!çinde geçen çocukluğunu, serveti, mu
tantan merasim ve ziyafetleri, kendhıi
ne dera veren en büyük üstatları he
men hemen her gUn &alon!an dolôuran 
asil senyörler~ kendisini okşayan güzel 
kadınlan hatırlıyordu. 

Sonra. babası ölmüştü .. 
O zaman Kont dil Barri on sekiz ya

şına giriyordu. 
Çocukken babasını pek az sevmişti; 

gayet fena bir ahl!ka maJlkti, hiç kim 
seye ifşa etmediği esrarengiz düşünce 
Jeri vardı, muallimlerine hakaret eder, 
u~aklarını dövertii. 

Büyük servet sahibi genç 1.:rkek olun 
ca, bu enerjik alınlı kafadaki düşünce 
ler birer birer meydana çıkmağa baş
ladı. 

Babasının tabutu önünde bir tek 
da- ''t gözyaşı tdökmedi, ve bu tabut 
meazrlığa götürü!düğü zaman o, evde 
kal"rak rcirasını hesap etti. 

Bu servet muazzamdı ve ona senevi 
i},: vüz bin lira gelir temin ediyordu ki, 
bu, o devir için, cidden mühimdi. Hal· 
buki kont suratını buruşturdu. Daha 
fazla!ını bckJiyotidu 1 

O zaman onun hakiki çehresi, bütün 
çıplakhğiyle meydana çıktı. Gizli ihti
rasım-, binoirinfo ardmdan müthi§ bir 
iddctle feveran etti; EvvelA muhte§em 

bir zarafetle örtfilü olan bayağı illetler, 
biraz sonra çıl~m bir banınlık §eklin
de tezahür etti ve adiliğin, ahlikaızlığm 
son hadlerini buldu. Kont dü Barri, en 
ıörülmemiş üıtiraslara, ve .zevklere bir 
türlü doyamadı. Bütün maltlm zevk ve 
ihtirastan tü~enince, yenilerini icat et· 
ti. 

Sarayda, Pariste, en büyük skandal· 
lann mevzuu oldu. Avuç avuç paralar 
sarfederek, fakir genç kızlan muhteıem 
salonlara dolduruyor, onlara bir iki gün 
efsanevi rüyalar yaşatıyor, onra vah
şi bir merhtımetrizlikle, sokağa atıyor· 
du. En adi kadınlan annesinin odasına 
götüı1düğü de vakiydi .•• 

Bu adamın bir tek mazereti vardı: 
Annesini tanımamıştı 1 
Ona yol gösterebilecek, okıamal<:srı 

ve tatlı sözleriyle ona ıilphesiz insani 
hisler aşılayabilecc~ annesi, kontun do
ğuıundan üç ay sonra ölmüştü. 

Bütün bu tefkat ve ihtimamdan 
mi.ıhrum kalan kont dil Barrinm kalbi, 
böylece z:ıtiaı bir egoizm yuvası hallne 
geldi. 

Gözlerinde korkunç bir boıtuk '9e 
arasıra sür'atle parlayıp sönen bir çelik 
parlaklığı vardı . 

Manasını bilmediği iki kelime vaı'dı: 
iyilik, fenalık .• O, iyillğin a~iydi, fa
kat onun fena bir adam olduğu iddia e
dilemezdi. Fenalık, rubun bir köşesin
de bulunan bir histir .. 

Dil Barrinin ise ruhu yoktu. 
Onun bir metreıi vardı. Onu altı ay 

müddetle evinde alıkoypuğuna ve onun 
için yüz bin lira masraf yaptığına gö· 
re, onu her halde seviyordu. tıte bu 
evdiği metresi, bir ıün, bir suvare es

nasında, kalb sektesinden birdenbire 
öldü .. 

Kont ayağa kalktı, zavillı kadına 

yaklaıtı ve, onun öldüğünü anl~ca, 
uşaklarını çağırarak, ıoğuk bir seıle 

onlara §U emri verdi: 
- Şunu dı§anya cötüriln.ı Nereyt 

·== 

• 
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J\baray: Anlan Ber : 
CienÇtinir. Boyunuz orta ve.ya uzun· 

cadır. Bünyece ortaunız, şişmanlamağa 
istidadmrz vardn. Dikkat etmezseniz 
yqmız ilerledikçe şişmanlamaruz P.:
tinabı gayrikabil bir hal Qlacaktır, Ze
ki ve faal bir zataınız: Ameli i§Iere de 
bbllfyetiniz iyidir. Kendniz: gUvenir, 
fikir Ye ctJfilncelerinde ısrar eder bir 
tabiattesiniz. Pek uysal dcğlsiniz, hissi 
metdelerde bir ıeye saplanıp kalmaz· 
anu.s. Enerjinizi belki dikkat etmiyc
rek dağttmağa tcmay\ilünz mevcut-

tur. ayni umanda çeşitli i§letle uğraş
mak aize zevk verir. Mağrur kimse
lerle arkada.§hk edebilmek sizin i~ 
p sordur. İntikal kabiliyetiniz çok i
yidir. Muhitini.zde kendinizi tamamen 
SC9drcbilmek için i§arct ettiğim busus
Jıra dikkat etmeniz gerek. 
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Om 1ey • ;,\. N: 
Yqmı.s 20 den u ı 5 den f azladrr. 

Belki 17-18 ya;ıındasmız. Bünyeniz 
nonmldir. Boyunuz da uzurı.:adır. El 
-.. CY itlerine kabiliyetiniz çok iyidir. 
'Aile 1'afmu da mükemmeldir. Göstc· 
lifli ve ıüılil bir yuvadan ziyade mesut 

:bir yun kurmak hcdcfinizdit ki bu ba
knndan }ayanı tebriksiniz. Yalnız bi.ru 

asabi ve hırçın görünüyorsunuz, spor 
hareketleri, mutedil ve muntazam gıda, 
açık bava, ciddi i§lerle iştigal ile hır
çmlı(muı tadil etmeniz pek mlimkUn-
d~. , 

Xmltopnk t. H. B: 

Yumın dikkatle tahlil ettim. Sizde 

B ÜTÜN ta!silA.tile karakteri
nizi: meziyet ve kusurlanmzı; 

sizi hayrete dU§W"ecek kadar vazıh 
ve aarih olarak hususiyetlerinlzi; tut
tuğunuz veya diŞindllğtlntlz işte mu
vaffak olup olmzyacağmm; ıı.lhayet 

beş farkla yaşınızı size söyliyebilirim. 
Bana bir gueteden, bir kitaptan ve
ya aklmızdan yaza.cağıruz dört sat~ 
lık yru:ryı; son aylardaki lnmı.larmrz. 
dan ikisini gönderiniz.. ..... ______________ ...________ -
biraz dedikoducu bir tabiat göze çarpı

yor. Başkalan1e meşgul olmak ve aonra 

bunlar hakkında konuımak Adeta bir 
;htiyaç gibi.. Bu hal kendisini tatmin 

etmiyen bir iıte olanların itidir. Amclt 

hiçbir faydası olnuyan ve hattı zararı 

muhakkak bulunan bu huydan vazgeç
menin, ehemmiyetle tavsiye ederim. Ya 
şınız 25·30, boyunuz ortadrr. t~kiye de 

iltifamız fazla olsa gerek 1 
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EyÜp. R. O. 281: 

imzanızı okuyamadım. E&&Kn tam 

bir tahlil i~n ağ elinizle yudığıım 

yazıdan maada ayni yazının ıol el Do 

yazılmışı, her yazmm ne kadar mUddet 
te yazıldığı ve dirsekt~n bileğe kadar 

mesafe ve elinizin şekli de gönderil
mek veya bildirilmek iktiza eder. Siz 

ve beraber yazılarınızı gönderdiğiniz 

beı arkadaşınız yeniden söylediğim te· 
lilde müra«.:aatlannı yenilemcliainir. 

Eyüp G. P. 174 ün de imzası okun· 

mamaktadrr. Her ikiniz imzalarınızı ay 
nca a~k ve okunaklı §ckilde de yaz
malısınız:. 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafo~o)I ve Grafometrl 

mUtehaaaısı 

---........ .-. ......................... .... 
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Eyüp. N. E. 485: 
Gen?iniz. Yaıınu: herhalde 20 den 

azdır. Ya bir daire veya büroda çah§· 
maktasnuı;. Veyahut bir mektebi git

mekteainiz. Kendi harict §eklinize dik
kat etmekte ve çok muntazam bir şc· 
kilde gö~nmeğe dikkat etmekte olma-

ı:ıza rağmen alelOmum itlerde bu husus 
ta pek titiz değilsiniz. Yani ba§leila· 
rmm gözlerine çarpmryaca.k bur.uslarda 

ihmalkar olabilininfz. Zeki ve kurnaz· 
sımz. Biraz akrntıh bir tabiatiniz var
dır, bundan dolayı bir ili çabuk bitir

mek, tasa kesmek istersiniz. Sıhhati· 

ruz iyidir. Uysal görünmenize rağmen 

ir.atçıhğmız kolaylıkla kendini göste

rebilir. Tam bir tahlilinize imkan ver

mek Uıcre R.D. 281 e jazdığnn tarzda 
tekrar mUracaat ediniz. 
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Eyüp. E.P. 618: 

Genç olduğunuz muhakkak. Yrışmız 
l Sden fazla değildir. 1 inci teşrin ile 

ikintcşrin arasında zevk ve düşünce f~ 

lonız göze çarpıyor, maamaf ih bu 

fark daha evvelden başlaımı ve ikinci

teırinde bariz bir §ekil alnuıtır. Maa· 

rnafih 1 incitcırin veya bundan biraz 

dah aevveJı.:e kuvvetli bir tesir altında 

kaldrğmu muhakkaktır. Zeldnıza iti· 

ır.admu vardır. Kendinizi göstermek ve 

beğendirmek göze çarpan arzularınız. 
dandır. Cesur tanınmak da bu araaa 

yer almaktadır. Sizde tam ve doğru bir 

tahlil için R.P.281 e yazdığım tarzda 

r.areket t:diniz. 

• 
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iıterıeni.z atın •• Matmazel Maryon aiz 
de yc:aıma &clin. Bu an:lan itibaren, 
dıpnya atılan ıeyi istihlif edecekai
ııls... 

"'Dıpnya atılan 1ey,, den maksat, 
ölilnUn cesediydi. , 

Kontan, matmazel Maryon diye hi
tap ettifi, lüks dU§kilnU zavallı kız:, 

5ehresi sapsan kesilmt§ olduğu hallde, 
ona doiru geldi, elinin teniyle onun 
ıuratına bir ~ indirdikten aonra, 
dıprıya cötürillen ölüyle beraber evi 
ter ketti. 

Dil Bırri, bu yediği pmann mtnuı
nı hiçbir zaman anlamadı. 

DU Barrilerin muazzam servetini 
tnketmek için l:U bç sene kifi geldi .. 

Bir 1abah, kont, sefaletle kartı karıı
ya kaldı: 

Normandideki topraklan parça par
~ aatılmııtı: çiftlikleri satılnuıtı; üç 
ptosu, cölleri ve ormanlariyle beraber 
atılmzftr, konatm birer servet olan 
mobilyeleri atılnuJtı .. Her §CY satıl

mıf, yalnız is~m kalmı§tı t 
Meıcle bütün çıplııklığiyle sınttı. 
Sefalet veya intihar 1 
İntihar etmek? Hayır! Olme'lc; iste· 

miyordu t.. Korktuğu için de fil., Fakat 
onun bUtUn hayatJ olan zevklerden ay· 
nlmak dUıUncesi ona tahammülaUz gö
rilnüyordu.. 

Sefalet? Bu da hayır! Mademki bu 
aa, zevklerden mahrum kalmak de· 
mekti r Kont odacısını çağırdı ve ona 
udece ıu emri verdi: 

- Gidip bana mlSsyö Jık'ı ça~rr .• 
Kim oldufunu bi\~yorsun, değil mi? 
Fuar sokaftndaki tııdam .. 

Bir saat aonra, bu mUtevaıi ismi ta· 
§tyan adam, gülerel~ idil Bar:rinin bu· 
Jundufu salona girdi. 

Bu, orta boylu, zayıf, ismi ka:lar el· 
tlMlerl de mlltenzi bir adamdı i yil· 
rllrken, Adeta kay;yordu: 

Nazarlan, bir anda, yüz muhtelif eı· 
yayı bvnyoıidu; düz ve ahenksiz ti.r • 

' 

sesle konuıuyor ve bir kelimeyi, diğe
rinden aslı. yüksek aeslc telaffuz etmi· 
yordu; hareketlerinde ne mübalağalı 
bir alçak gönüllülük, ne de gurur var
dr; tam manasiyle mütevazi bir adam 
hissi uyandırıyordu . 

Fakat ona büyü~ bir dikkatle bakı· 
lınca, hareketlerinde zarafet ve bazan 
hfi.kim ve ant jestler ile ıö~lerinde de 
arı.sıra ıilr'atle parlayıp aönen kıvıl· 

cımltır farked.~lebilirdi. 

Bu adam hakkında hiç bir ~y bilin
miyordu. Sadece, Ruayal meydanı ya
nında, Fuar sokağında, kendiıine ait 
olan küçük bir evde ikamet ettiği ve 
fc:ıkir olduğu malUmdu. 
Ja~ gUlümslyerek içeriye girince, dil 

Barri, onu hemen karıılayarak !<)yle 
de&: 

- Mösyö Jak, ıiz üç defa bana gel· 
miıtiniz : Bir acne evvel, altı ay evvel 
ve üç ay evvel.. Ve her defaıında ba
na ayni ıeyi tekrarlmdrnız: ''Servetinizi 
tamamiyle tükettiiiniz gün, beni çağı
rın, sizi kurtaracağım. .. Servetimi tü
kett!fim giln gelmiştir, mö~yö Jak v~ 
gördüğilnUz veçhilc ben de sizi çaiır
drm. 

- Hakikaten mi, tam minasiyle ıe-: 
falete düJtilnilz, mösyö lö kont? 

Dil Barri ditlerlni gıc..ırdatarak eevap 
verdi: 

- Tamamiyle, ır.ösyö Jak ! Artık, 

hiç bir ıeyim yok .. 
- Bu derece mi, möıyö lö kont?. 
- Bütün çekmeleri ve bulan ka· 

rıştmrsam, son U§ağıma borçlu oldu~ 

ğun aylığın yansını bel~ buu.bilirim. 
- Pek!ll .. Şu haMe, ltonuşobiliriz, 

mösyö lö kont., 

- Konuşalım, mösyö Jak ! .. 
Böyle söylerken, kont, talcallQa eden 

dudaktan, sararmıı çehresi ve yüzilniln 
karma kangık if ~esiyle hakikaten kor
kunçtu. Fakat tebessümü ve aakin ha
liyle mösyö ]ak, belki daha korkunçtu. 
~ zaman mösyö Jak ''koıatılt:ı • ., 

Uzun mUddet, alçak ııesiyle, bir §CY
ler söyledi .• 

Kont kızarıyor, aaranyor, hazan da 
§i~etle başını sallıyordu. 

Fakat mösyö Jak tatlı bir inat, sakin 
bir israrla tekrar hücuma geçiyordu. 

Aka§m oluyordu ve mösyö Jak ce
h:.nden bir ldğıt çıkardı, masaının üze
rine koydu ve, birdenbire, sert, 6o&uk 
ve hakim bir hal alan sesiyle sordu: 

- tnu:alayacak mısınız?. 
Kont etrafına dcll§et ıdolu bir nazar 

atfetti. Şüphesiz bu anda, eski uıman 
efsanelerinde iblisle mukavele imzala~ 
yan cehennemlik lnsaqların duynıu§ o
lacaktan isyanı, tereddüdü <iuydu. 

Fakut muhakkak ki, iblis onun için
'deycli.. • 

Kiğıdı imzaladı 1 • 
M8syCS Jak Uğıdt a~ır ağır kathya

rak cebine yerle§tirdi .. 
Sonra, ciddt bir tavırla eğildi ve, evi 

aarmağa ba§lıyan zulmetler içlnlde, 
sessizce kayboldu .• 

Bu andan itibaren, kont dü Barri hiç 
bir zaman para sıkıntısı çekmedi; yani 
sarayda buluna~ ve mcvl:ii i5timai
yesin~ layıkiyle muhafaza edecek 'k,a
dar gelir temin etti. Fakat bu nisbcten 
değişmiı olan hayat tarzının ona güç 
geldiği ve beklemek hususun:da bUyUk 
bir sabıTSızhk gösterdiği halinden bes-. 
belliydi. 

Neyi bekliyordu? Bunu ancak kendi
si töyliyebilirdi. Kentdi&iyle beraber 
de mösyö Jak: 
Şunu iUive edelim ki tabiatı de gün

den güne ciddileşti ve sıksık. görünüıte 
hiç bir sebtp yokken, birdenh:re ııara
rarak ürpcrmeğe bagladı. 

Kont eski konakta kaldı ve burada, 
••§ak olarak, yaln:z odacısı ve atlııriyle 
~şgul olan bir adPJ:n mubaf aza etti. 

Yalnız, kendisine apartıman vazifesi 
gören, kö~kUn ıol taraCnr.Iaki ü~ dört 
odayı döıetıni§ti: diğer :>dalar :ile to~a 
ve örümcek .aı.ğlanna ter'kedilmi§t. l 

Şövalye d' Assaslıı yaptığı düellodd 
sonra dü :aarri, kont ldö Sen - Jeraıell 

tarafından İ§te bu apartıman& cetiril• 
mi§ti.. 

Sen - Jermen hic bir t::Dbip çağııt" 
marruştı: Yarayı kendisi yıkamıf, tc· 
mizlemiş, kalın Te meçhul bir merbellt 
tabakası yaptıktan sonra da sannııtı. 
Bun~n üzerine ciü Barri hiddetle 

sö)rlen eli: 

- t~te en ~ğı sekiz gün için, ya
takta kalmak mecburiyetinde~ hedl 
de serbest olmam için hayatımdan ıae· 
kiz senesini feda edebOeceğim bir flll: 
da .. 

Sen • J ermen gülümsedi: 
-Bir kaç saat sonra ayaktasınrlı

dcdi. 
- Olur şey değil! .. Doğru mu .ı;yıtı--1 yorsun uz?. 

- Hiç lir zaman yalan söyleınesl't 
azizim koflt !.. Sonra ister misini.ı ali' 
bir şey 6Öyliyeyim? Gidip gclebllnıel\l .. 
zi ben de sizin 'IQldar arzu ediyonılll<' 
Hayret etmeyin .• Bfr düıncem var .. JıJ 
rıkşamdan itibaren yüril ye bilecebl"ll' 
üç gün sonra ata binebileceninis, ,Jd 
gün sonra da yaranın tesirini bile dıJY"' 
mıyacaksmız .. 

- Bu cidden mükemmel 1 Ben ti""' 
diden merheminizin teü.rini hiısetın•,. 
baıladım. Siz ne mükemmel bft 
tabipsinizJ .. 

Sen - Jermen omuzlarım ailkti: 
- Bu merhemi ben tertip e~ediır'r 

dedi. Binaenaleyh bunun ıerefı ide ":: 
na ait. değildir. Bu merhem, el 
den harikulade bir tabip olan Nost~; 
damus'un ilAcıdrr. O, bunu, Katerin ttfS 
Meıi!içl'nin ricası üzerine tertip e 
bu zavalJr Ktıterin, her zam:ın bir ~ • ı.-ıı• 
ma darbesinden korkardı. Halboki "9' 
diF.=. kamayla ne güzel oynar veya 01"~; 
tırdr. Nostrad<ımu'!I, bu merhem , f~t' 
tam bcı ıene çalıştı ve bunun lrat l dl" 
terkibini bulduğu akı~ ıaevinelıt • 
ağladr, ellerini se:nay.a ..kaldın ve Jli.b' 
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~ lS MART - 19~ ~~==e:===========~H~A;;;BER - Alc,am posta!1 n 
1900 dem bugüne kadar 

Mahvolan 
zeplinler 

Mukaddes tabanca 
tarı (Ba§ tarafı 7 incide) 
~ar~ını tazmin :için bir buçuk milyon 

ık bir tahsisat ayırdı. 

1011~ Z. 5 işaretini t~ıyan 4 Uncu ba· 

8tıı "4 88.atlik bir tecriibe uçugu esna. 

tiu ~· 4 Ağustos 1908 de atee aldı. 
k~ ecrUbenin yapılmuı Prusya hU • 

)ıtı~et~ tarafından teklif edilmlıtf. 
~Pil btr yardım defteri açıldı ve Kont 
~.ıı ne tecrübelerine devam etmesi L 

lltı milyon mark temin edJJdi. 
1913 d Al bak]j e. manya içen;inde hava 

l'tııdU:atı ıçin ilk Alman şirketi ku • 

rı.klfarp i~e119inde mUteaddld balonlar 
"'! er· 1 ı;:Jlerde kuıtanıldı. 

ları_lfarpten sonra Fredrikşafn tezglh. 
>ap~1a bUyUk, kUçUk birçok balonlar 

dı. 
tt·· 

>an Uçuk balonlar :ı.rasmda 1919 da 
bai rJınış (Rodense) ve (Nordstem) 
"onları vardır. Bu balonlann silrati 

Ve'tte 133 kilometreyi bulmuştu. Ve 
>ıt~Y muahedesinin takyid ettiği ka. 
~ uygundu. Büyük balonlar bit. 
~ Amerikalılar hesabına yapıımış-
llıa tos Anoelos, Gr:ı.f Zeplin ve 1937 
~Inda mahvolan Hindenburg bun. 

arıt.!mdadır. 

lao~llhazırda yapılmakta olan L z. 
~ 1~ L. Z. 131 balonları gelecek e!. 

~ al edilecektir. 
llıu~langıçta Zcplln'in tasavvurlarına 
~~ t olan Doktor Ekner harpten 
'b'kontun en sadık yardnncılarm. 
tıır, lrisl oldu. 1929 da cenubi Ame-
1\ıoıı le!erlerine l>qlıyan Graf Zeplin '---bu balonlar arasmda en çok se. 

ter yapmış olanıdır. Dilnyayı dolqtr, 
sıcak memlekeUer ve kutuplar Uzerlıı. 
de seferler yaptı. 
Yapılmakta olan balonlarda Jdro • 

jen yerine Hellum gazi kullanılacak· 
tır. Bu gu yanmaz. Onun için balo. 
nun yanma ve infil!k etme tehlikeal 
ortadan kalkmıg olacaktır. 
Diğer memleketler, bfJhasııa İngil. 

tere, Amerika, Fransa, Italyada bu c;e.. 
şit b:ılonlar inşaatı ile meşgul olmu1-
lar, fakat bUyük muvaffakıyet elde e. 
dememielerdir. 

İngilterede, anavatanla Hindistan L 

rasında l§lemek Uzere yapılan R. 101 
ha.tonu 1930 da Rove civarında patla. 
dr. İngiltere bu hAdisc U:r.crine balon -
cutuğu bıraktı. 

Birleşik Amerika cumhuriyetleri 
Mn seneler l<:enıfnde ineaat he.sapta • 
rmda yapılan ynnlt~lar yUzUnden Ak. 
ron ve M.akon isminde tkl balonlarını 
kaybettiler. Onlar da bugUn balon yap. 
mayı bırakmış vufyettedlrler. 

Fransa da harpten sonra balon yap
tı. P'akat mllepet netice elde edemedi. 
1923 te Dik!mUt balo~unun ge<;lrdiğt 
fcllketli kaza bu memleket besabma 
kaydedilmiş tek balon kazamdır. 

İtalya 1932 de Roma balonunun m. 
yamı görmUşti1. Bundan sonra kutup 
ke15lnerl lctn İtalya balonunu yaptırdı 
ve bu da 1928 de kazaya uğradı. 

Nihayet Rusyada, Rul!ltarm yaptık. 
lan en bUyUk ve en modern hava ge. 

misi olan (M. R. s. S, V. 6) balonu 8 
ısubat 1936 da kar.a neticesi hanı.b ol· 
du. 

Lale devrinde 
~~ ... o.,tarafı 7 incide 
~1llt Yaftiıur dinince ıslan lar Ust. 
tı.ıı baoıarmı defiltlrdiler. Çamur l. 
~ ılt kalan koca dUğUn meydanının 
'l.ııenrneaı lhrmgc!iyordu. Çadır • 
~~ bir kısmını su basmı§tı. Düğün 

bıe+ı-
llıeı "Ultı memur olan asker ve bade-
~ fevka!Ade ga~ti ile l'IJa. bir 
~ı,. içinde ortalık temizlendı . Nev

~~ltlt lbrahlm gösterdikleri qyretten 
~~l ~ bol bol bah§l§ verdi. Odabagı· 
ttı- lkiter altm, bayraktarlunıa bl • 
~1'1tın, neferlere ikieer miat& da • 
tolcı Seytd Vehb!nin dedifi gibi: 

tQ Jı.cı,.m.ant o'ldıı 'b1ıg1ln O~y • 
~ darn! 
~h iılik işi bittikten sonra, emaf 
~ bl§ladı. Smnakeşler, nalbantlar, 

~~lar, aeruerciler, aamurcular, 
~. dij ~ ınuhte§elll b1r alay g&terdJ-
~ 8'Un hcdiyclerinJ sundu1ar. 
~~ake§ler: sırmalı bir tahtarevan 
~dl~ ettiler. lçi kmnrzı çuha döşe
~çlnde, perdenin pamuk ile tut -

~~ tıı· uş iade hatayı ne kaplı nefis 
~~nder_ vardı. Minderin U8tUnde de 
\ 11.ib Ul dibasından bir şilte, dört ta-

~a Yastık vardı. Dıeı beyu sIT • 'l' ~l kafesi, d6rt tarafında da 
1ı. 11 etine yirmi dört parça ayna var. 

~ ~biri 30 ar dirhem elvan ~rrmL 
~ tane pUsktil sallanıyordu. Bu 
'~ laııtrevan, örtüleri sırmalı diba· 
\t~l>ılnııe iki müzeyyen ata kO§Ul· 

~atb 
\lit Çi lntıar: 4 gümüş nalın, 24 gU • 
~~ gUmUş şamdan, gllmli§ tep-
~- ıs tas. 
"'rıd ı 

~~ ~~cılar: bir fağfurlu güllptan 
C' lb.~ dan, 2 gUmUo mqraba, gU • 
~ ~ba, gümllt etlrahl, gUmUe 

~l'cller: birçok kıymetli ku . 
~· 

ltıer ·ı 1 l'tı cı er: bir gUmUş semer. gU • 
~lıi a~ba, 3 küçUk gllmU.s kahve 
~ . 
~l'~~abıar: 700 dirhem bir gUmUş 
~ti. lllerı, 500 dirhem bir çift gUmU3 

~~acılar· b' gü U .. gU u ..:,.,... . ır m ~ sını, m ş e-
"'"r' 1:ı.rı ı, gilmU~ten güllptan ve bu-

)b~~l 
\..' 

1~. topf:ula.ra, top arabacı • 
l ~ er;: ft~ ocafm kltiplerine, ter

ına, deniz beylerine ve bU • 

ttln tersane halkına bUyUk bir slyaf et 
v rlldi .. Bir alay tertip cdllerck ıeçı. 
rilen 233 çocuk sünnet edildi. Fakat u 
sonra, hava birdenbire kapanarak tek. 
rar çok şiddetli bir yağmur başladı ve 
diğer eğlencelere mfuıi oldu. 

BugUn Fransa sefiri ile RW!ya sefi
ri ve kapıkethUddan da dUğUne davet 
olunmu§lardı. Sefirlere ve maiyette • 
rfne misafir ça\imnda alafranga bir 

' sofra kuruldu. Burnaz Hasan çelebi· 
nin riyasetindeki muhte3tm saz heye-
ti taraf mdan nefl11 bir konaer veril. 
dl. Hava yafmurlu olduğundan yine 
ayni çadırda Bahçıvan oğlu kolu ile 
Pehlinn Halil kotu oynatıldı. 
Akşama doğru havayı serin bulan 

İbrahim paaş Be§lktaş fl&hilsarayma 
glttL U~UncU Ahmet de tem.ne sara. 
yında ldf. Gece ee81ls, e.ğlenoealz geç. 
ti. 

DUtün hediyesi olarak Fransa sefiri 
gayet kıymetli kumqlarla sanatkara-

ne yapılmı3 gUmUş kakmalı bir tUfenk, 
Rusya eklsl gayet kıymetli muhtelif 
kürklü elbiseler getirmtılerdi. 

Yeni ne~rlyat 

Halk blla-lsl baberlerl 

l?minönU Halkevi Dil, Tarih ve E
debivat komitesi tarafından her av çı
karılmakta olan H~k bil~si haberleri 
adlı folklor mecmuaamm 77 incl aayı-
11 cıkmıştır. Bu sayda: 

Balıkesirdc çocuk, doğum hakkmdaı 
inanmılar (M. Halit Bayrı). İstanbul 

mnallan (Naki Tezel), Bozkır adetle
ri (0. T. McyreU), Buruda eınaf ce· 
mlvetleri (Loncalar) (Davud Zeki) 
vardır. 

'Urlneı aını' Operatör 
-jr. CAFf·R f.\VVAH 
l 'nıumf t'errahl ve 11nlr, dlmal eat~tllı 

cerrahisi mfllehu ... 1111 

l'tırl~ Tıh fo'akıille~t S. ul~tanı erkek. 
knrlın anıe!i)·allRrı, dimuj2 e-çlr.tllı 

"yOa. meme, karın huruşuklujtu '• 
t.ırnclik ameli\·ntı" ıNn~al)'<' n dutum 

m01Phll"l!U.) 

lıtn\'""" •ııhnhlıın 

'4 ''"" ın a knılnr 
,.._,,,.,,,.n "'",.. tıt·rrtltı1tr T"I unıtt1 
~\·nJtn. .-.rmekhpı, Ramr.11 htın 

Harp Akademlslnden tıkar çıkmnz Be
tlnci orduya ailrillmilı olan Erklınıharp 

KoJa~uı Muslafa Kemali blrarahk SeJAnik. 
te görüyonu. Bu, uıulil dairesinde izinli 
bir geUı delil, latipdat devrinin tanıssut 
ve takayyildilnden aıyrdarak bir kaçıf idi. 
hah edelim: 

Mustafa Kemal, Beılncl ordunun Yara 
trımtakasında pl)•ade stajı yapıyordu. Fa. 
kat ruhu, lnkılAp idealinin yiiksek ilham. 
lan ile doluydu. Samda, bir ıece, tücenr 
veya doktor .Mustafanın evinde kurduğu 
"HORHIYET n VATAN CEMiYETi., teşkl. 
lltını Makedonyıya yaymalı dilşilnfiyor. 

du. 
Knfıısını ve kalbini saran bu düşiince i

le o, bir gün Yofoyı terkederek Mısıra kaç. 
tı. Hederi Se16niktl. Buraya slrehllmenln 
yolunu ho:ı:ırhyordu, Mısırda ı;ok durmadı. 
Akdenlzin dnlgalı ve fırtınalı bir mevsı. 
mlnde bir vapura binerek Pireye çıkll. 

Oradan Atlna)·a gitti. Burada \'ozlyeti ve 
Sel~ni#e girebilmek esbabını tetkik ellik. 
ten sonra kararını verdi ve SelAnikte er. 
kAnıharp yüzbnşı Ahmet Tcdike şu üç 
kelimeli tclgrnfı çekti: 
· ''Porli boleau .ırcc,,. Ve hir gün Pire lf. 
manından Sl'itınlfle kalkan Yunan bandıra. 
lı bir vapura binerek do~du~u diyara )'ol. 
landı. Arkn<laşı Ahmel Te,·fik, \'apunın is
mi yar.ılı olınıyıın bu mübhem telgrafı al
dılı tarihten itibaren hcrgün bir kııyığn 
binerek Selfınlk limanına siren Yunan va. 
purlıırını birer birer zl ·aret edl~·or ve 
her defasında aradıtını bulamadan, donil
yordu. Nih:ıyet Mustafa Kemnlin bindiği 
vapur SelAnik önünde demirledi. Ahmet 
Te,·rik, hü\'iyetlnl gizlemek için arknsınıı 
bir muşamba siymiş oldultı hıılde, bir 
sındnlla vnııurn ynna~lı. Biraz. sonra ıkl 
arkadaş, a~·nl sandalla gümrüAiln rıhtımı. 
na çıkmış bulunu:rorJardı. 

Mustafa Kemal burada fic sorgudan ge. 
çecektf: Gilmrilk memurları, Polis memur. 
farı, Askeri lnzıhııt memurlan ... Tıpkı ko
çan bir nefer gibi gelen bir ErkAnıharp 
zahill için hu sorgulara cevap vermek 
mlhkOI, belki de lmkAnsızdı. Fakat bir ar. 
kadaşı Sr.IAnlk merkez kumnndan muavini 
mnmtaz yOıbaşı Cemll(elmdl TeklrdnR say 
lavı, sabık Dahlli)•e \'ekili Cemil Uybudın) 
onun imdadına yetJşi)·or. Mustafa Kemalin 
seyahati !arzından evvelce malCımatı olan 
ylbhaşı Cemil, 1bımıtclen tertibatı almış, 
Pireden bir ıablt gelip ismi Mustafa Ke. 
mal olduluno sllyleylnee serbe.'lt bınıkıl. 
ması için iskeledeki lnzıbat memurlanna 
lnllmnt vermişti. Yüzbaşı Cemilin bu ter. 
tlhntından Ahmet Tevfik bile haberdar de. 
aııaı. 

Mushl fa Kemal, snnesile karşı 
karş ya 

Musıafn Kemal, Selı'ınllte çıknrtıkmaz. 
Sanayi mektebi karşısındaki evine gidi. 
yor. Mustara Kemal bu e"de dfin)'a)11 gel. 
mlştlr. Ana o#ul karşılaşınca anne-~i, to
c:uğunun başına bir felAket ııcJebilmek en. 
dlşesl itinde sonıyor: 

- Ne cesaretle buraya gelebildin o#lumf 
Hem nasıl Reldin? De\'lctln ve padişahı· 
mn: efendimizin arı:u~una mugayir bir iş 
~11pmış olmayasın 1 

Mustafa Kemal: 
- Merak etme anne, dlYor, mOsterib 

ol! Benim buraya ıelmeklllllm lbımdı o
nun için geldim. Padişahımıı efendimizin 
ne olduğunu da şimdi delil, fakat yakın 
zamanda sana gl>sterecellm. 

Maamaflh vaziyet hiç emnlyetbahı de. 
ltlldir. Muıtafa Kemalin ortada görDnmest 
lııllpdııdın «öıcnıerlnl derhal harekete ıe
tlreblllrdl, Bunu dOşOnehllen Mustafa Ke. 
mal, bir mQddet evinden dışarı çıkmadı, 

kendi arzusile nlnde matıbus kaldı. Ru 
müddet zarfında kimse onun SelAnllcte hu. 
lundultından haberdar değildi. Mustafa 
Kemal bu ihtiyari mevkufiyetl zarfında 
maksadı uJtruna faaliyete koyuldu. 

Irk te .. el>bDs : 
Mustafa Kemalin SelAnlkle ilk teşebbllsll 

ornda o devrJn şöhretli bir paşası ile mil
IAkat oldu. Mustafa Kemal daha Şamda i
ken bo paşa ile muhabere etmişti. Onu 
kenr!lslne bir vatanperver ve ihtl1111ci ola
nık tanıtmışlardı. Mustafa Kemal, onun 
~hsında bir fnkılAp arkadaşı bulacaRı ka. 
nnatl ile bir gece \'okti, onun evine gltll. 
Kapıyı açan adama ismini \'ererek paşııra 
haber gönderdi. Derhal kabul edilec-eAinl 
ı.nnnclll, Mu,ıarı Kemal: "Paşa haırellcrl 
bir yere f(ilmek mtcburiyetlndedlrler, ken 
dllerlle •imdi görfişemiyecekler., cevnbile 
karşılaştı. Fakat )'ilksek mak,adı u~nında 
yoln çıkmış olan Mustafa Kemal böyle bir 
mania önOnde geri döneme:rdl. Kabul o
hınmnk itin ı~rar ettJ. Nihayet paşanın 
yanına glitürrıtdil. Pn~anın solonunda o. 
y:ıkta rnkııbıılnn bu mültıkat topu topu hir 
kaç dııkıka sfircn üç beş kelimenin tcaU. 
!llnıien ibaret kalmıştı. 

Mıı~!nfn Kemal sordu: 
- Pa~am, ben size Surlyeden mektup yaı 

jım, inlnl6ptan, lhlilAldcn bah'\ellim. Mern 
•ckeltn lnkı!Ap yapabilir bir adam oldu
Jtumu ıınlııtıım. Slı de hana: "Her ne su
ret ve vn~1tn lir nhm;n olı1un hunıyıı ~eli. 
nlz, hen climrlcn f(rlenl ynııarım,. dl\'e ce
'·np vrrdinlı:. Slmrli hnllnb:ıle hlr lhtlrıız. 
bir tererldüt •örüyorum. Ancak ben bir 
defa ıelmlş bulıındum, elmdl ne )'Bl'laca. 
ihm' 

Uzaktan töhretl lşltllen bu paşanın ce. 

Yazan : Pr. Af et 
\'abı fo olmuştu: 1 

- Hen hiçbir ıey yapamam. Yalnıı. se-
nin yapacaklarını hüsnü telükki etmekle 
iklira ederim. Ancak benim de aenden bir 
ricam var: Beni yakma! 

Mustafa Kemnl, Yakılmaktan korkan bu 
paşaya kendisini yakmıyacağına dair aöı 
verdi ,.e geı-enin karanlığında, geldiği gibi 
evine döndü. 

O gece Mustafa Kemal sabaha kadar u. 
yumadı. Ne yapacağını, fşe nereden başlı. 
racalhnı dfişOnerek sabahı buldu. 

Sabaha karşı onun verdiği 
karar : 

Ortnlık ntınrıyor._ Mustııfa Kemal fecrin 
ilk aydınlığı ile beraber kararını vermiştir: 
Cııiforrnasını siyerek ordu erkAnıh:ırbiye 
dairesinin kapısı önüne seli)or ve bumda 
bir nllumın gelmesine intizar edıyur. llek
lc.dılli odam ErUnıharbiye miralayı Hasan 
Beydi. Çok seı:nıcden Hasan Bey kılıcını 
şakırdatarak gcldı, makamına glreceAI aı. 
nıdo ... Mustafa Kemal kendisini llnledl ve: 

- Beni tanımadınız mı? dedi. 
Filhakika tıınıynmnmıştı. Muslafa Ke. 

mutin yüzüne dlkkalle baktıAı halde bir 
llirlü halırnsmı n) dı nlatamı)'Orllu. 

- 'l'anı)·amadım çocultıml 

Mu!ilafn K<"mal kendisini tanıtlı: 
- Ocn SelAnik Asker1 rüşti)·csinde okur. 

ken siz bir çok defalar bize mümeyylzliAe 
selmişliniz. Mektebi bitirdikten aonra İs. 
tanbuln, Kuleli idadisine elrecektlm. Siz 
buna mani oldunuz ve "Manastırda daha 
iyi yetişirsin,. diyerek heni lanastır ldn. 
dlı;lne gönderdiniz. Simdi bahrladınıı mı7 

Mustııfo Kemalin bu kısa izahatı Hasan 
Beyin luıtırularını nydınlntmala kiifi gel. 
miştJ. Mu~tafa ICemal devam elti: 

- Tahmin ve tcşhlslnlz doğru çıktı,ben 
hakikaten declUUnlz slbl daha iyi yetiştim, 
Fakat şimdi bir fcldkctle korşılnşmış bulu. 
nuyorum. Sizi namuslu bir odam olarak 
tnnıdıftım lcln bugünkü vaslyelimln felA. 
kelli cihetini de size anlatmaklan çekinml. 
yeceAlm. 

Miralay Hasan Bey, Mustafa Kemalin ha. 
llni anlamış olarak ki ona: 

- Büroma buyurunuz, orada görOşell111, 
dedi. 

Hasan beyin mesai odasında Mustafa Ke 
mal onn voziyell, nnsıl kactıAını, nasıl gay. 
rlkanunt blr suretle seldillni, nihayet mak 
sadı ne olduğunu, hiçbir noktayı sakta. 
mak!ıı:rın teşrih eltl. 
Mu~tnfa Kemali dikkat ve siikQneUe 

dlnllyen Hasan Bey: 
- Çocuğum derli, sen herşcyl yıktıktan 

altüst ettikten aonra buraya selml, 
bulunuyorsun, hen şimdi sıma ne yapabili 
rlm? 

Mustafa Kemalin cevabı: 
- Ne ynpacnğınızı ben değil, siz talı:dlr 

eftecckslnlz. Gürüyor~ııınuz ki ben ml11eti. 
me foydıılı olabilecek bir hale lfelmlş bu. 
lunuyonım. Siı bu fikirde deRllsenlı ve 
hu nzmlmde bana yardım etmezsentı ha
yatım telılike)•e ılrer. O vakit ben de baf
ka çare dOşQnmck mecburfyetlndc ~nlı. 
rım. Kenıtl bnşımıt düşOnüp bulacaAım bu 
çare ht"nl belki muvaffak edebilir, fakat 
edcmeıse o vakit ben, bu yetişmiş aıtam, 
hiç ohınım. Beni hic olmaktan kurtarmnk 
şu dakikada sizin ellerinizdedir. Size söı 
veririm beyfendi, öyle hareket ederim ki 
ı;lze zerre kadar mesullyet teretıfip ettir. 
mem. 

Hasan Bey yflksek namusu ile Tilrkln. 
de lnkıldp olmuını bllyen ve onu ya~a
cakları yetiştlrmeğl \"C onların yetiştir!!. 

me~lni btiyl'n \'e bununla ujlraşan hir a. 
damdı. Mustafıı Kemal onun SelAnlk As. 
kerl ROştiyesf talebesi oldu~ ff{lndenherl 
dikkat nazarını celhelml~ olan bir çocuk 
olcluğu itin hiltQn tevslveleri o ff{lnOn ka. 
nun. nlı:nm ve ahllık kaldelerindtn Ostün 
olan inkıl{lpcılık dDşilncesiJ'! hareket edi. 
yorrlıı. Onun lçlrdlr ki Mustafa Kemale şu 
tavslvt'dc huhındJ: 

- Vaziyet hakikaten dediAlnlı 1tlbl fena 
ve tehlikelidir. Su dakika hahrıma gelen 
care\'i size söyliycylm: Milşlrlyet makıımı. 
na hlr lstid'I ile mnracnal ediniz, hnı1talı
itını7.d11n bnhııcrlerek tebdilihava talebinde 
bulununuz. Faknt ı;adcce Erkftnıh:ırhlve 
yilzhasm Mııstarn Kemal diye imzalayınız. 
Ren bu isli davı Heyeti Sıhhiyeye havale et. 
tirlr. Sıhhiye Reisi hkender pnş:ıv1, &\'M

ca Rlirrrck lı'ızımıtelen vc~ayaıta bııl~nu. 
nım. Pek söz vf'rcmem nma, umanm ki 
mıw.,ffak olu~nnuz. 

Muı.h•fa Kemal muayene 
odasında 

uğrunda çalışabilecektir. Derhal ite Jroyu1 
luyor ve arkadaşlarından Hatip Ömer Na. 
ciyl, topçu zabitlerinden Husrevl, sınıf 
arkadaıı Ye o tarihte Sellnlk Askeri ırnş. 
tlyesl Tarih ve Edebiyat muallimi Hakkı 
Bahayı buluyor, bunların del6letile Seli. 
nlk Muallim mektebi mildQrO Hoca Mahir 
ve SeUnik Askeri rilşllyesi mOdDrO Bum. 
h Tohirle tanışıYor. Bunlar Mustafa Kenıa.. 
lin hazırladılı inkddba Makedonyada lllr 
girenlerdir. 

Selilniğln Çınarlı maballeılnde 
bir ev 

Ev aahibl Hakkı Baha yeni evlenmlıUr. 
Mustııfn Kemal, arkadaşlarlle burada top. 
lnnmağa karar veriyor. Vakkı Bahanın e
Ylne gldlli)·or. Hakkı Baha, arkasına al:r
miş olduğu ıtfislü bir Japon pijamallyle 
kendılerinl karşılıyor. Hakkı Baha o za. 
mnn musikiye meraklı Jdi, fifit çalardı. Bu 
evin tarihi bir kıymeti n manaaı vardır. 

CDnkll Mustafa Kemalin Samda tesls ettilf 
ıhtllAI komitesinin Makedonya teşld14tı bu 
evde kurulmuştur. 

ıu lafa Kemal ve arkıdaşlan blnnasa 
etrafında toplanıyorlar, Mustafa Kemal ce
binden bir knrtvlzil cıkarıyor, bunun be
rinde )azılı flç beş maddeyi arkadaşları
na okuyor, arkndnşl:ır Mustafa Kemalia 
tasaVTUr n teklifini aynen kabul edl70r. 
Jar. 
Şimdi hafif bir merasim iti blnıışh:Kd 

mlleye sadakat yl'.mlnll 
Mustafa Kemal, bu )"eminin afllb Dzerl

ne yııpılmnsını lekllf etti; cünkO, inkıta. 

hırı yfirOyebllmesl tein icabında mfiracaat 
edilecek vnsıta sene silAhtL SUih sözO n. 
:r:erfne pljnmalı Edebl)"Bl Hocası ceblnf 
yoklarken Mustafa Kemal topçu tablU 
Hnsre\"e d6nerck sUAhın ?ar mı? dedL 
HDsrev "var efendim,, cevablle tabancasını 
çıkardı. Musıara Kemal tabancayı aldı .. 
masanın füıtGnt' koydu. 

- Arkadaşlar, dedi, inkıllp için ba Iİ· 
IAh Ozerlne )'emin ediyoruz. unutmayınıs 
ki bunıda blrlblrlmlze verdlllmlı s&ı 
lnkılAp söı.QdOr; ve onun olması için ıca. 
hında, sllAh kullanmaktan da çeklomi1• 
ce~izl 

Arkada,lar, birer birer bu sUAhı ahp 8ıw 
tüter ve onun üzerine yemin ettller. Ba 
menıslm bittikten sonra Mustafa Kemli 
topçu Hthren dönerek: •Aı sltlhını, de
di, bu silAh mukaddes bir sllAhtır; onu lyf 
uklıl Bir 1:Dn bana verfrslnf,. Ve fllhül .. 
ka 6yle olmuştu. 

Af er 
TlJrk Tarih Kurama Aılıa,lam 

BIRKAC SATIRLA -Gobekatan 
Viyana ı 

_.. Ba$larah t lnclc!t 
Doktor haklkaU ılzliyememlf: 
- ÖJOm Allahın emri, Oılllrneyiat 
- Ne di)'orsunuı doktorf Acaba ae U. 

dır 6mr0m kaldı 7 
- Ancak birkaç saat kadarı 
Hasta hemen doktoru savma" ille ..... 

lerlnl pencereden fırlatıp atmıı 'le rakı. 
çalgı ve sniresile mnkclJef bir elleoce Ue
mi hazırlatmış. Gelen çalgıcılara eaıret.ı 
mlş: 

- Bir çlfle tellll 
Bir kadeh rakıyı yuvarladıktan sonra 

ellerine kaşıklan takarak )'erinden fırla. 

mıı ve: 
- Öyle de lilllnOr, hliyle de &ınnnrr dl,. 

göbek atmala başlamış. 
• • • 

DOnkft .. Cunıhuriyet,,te Bay Hitlerfn Vf. 
yanada nasıl karoılandılııu cidden nefis 
bir ilslOpla tnnlr eden Vl7ana muhabiri 
Bay Selim Bedrinin mektubuna okurken 
aklımıza bu fıkra geldi. Hele mektuptaki 
,u cfimle insanın ıftzOnDn 6n0nde ne ıtl• 
zel ve ne orıJinal bir Vf)·ana manzaraa 
canlandırıyor: 

"\'iuana bir çılqrn olbl ıokalclarda da. 
ıcdiYor. G6bt!k atıuor ... 

Hayrelf Şimdiye kadar larllıte istltlül• 
ol göbek atarak kaybeden baıkl bir mlUtl 
11örillmemişli. Tevekkeli atalarımı:r: .. Allah 
bir millctln başına fellket ıetlrecelf .. 
man cvveltı nkhnı başından ahrJ0 derne
mi~ler. 

• • • 
Allah bu dakikada henils lstlkllllnl 

kayhetmemı, olan mCistakll milletlerin ce .. 
mi cümlesini bu şekilde 'icra71 lObl. 
yat,, etmekten masun eylC$ln 1 ,. 

Amin .•• Erle.'il ftCin Musıafa Kemal, Sclı'ınlk Aslce. 

r1 hn sta ne ~ı n 1 n mu ayen c odasın da, hlrta. hpiiiiiiiiiiiiiİİİİİiiİiiİiiiiiiiiHiAİİİİİİBİİEiRi-iiii. 
kım sene doktorlar tıra~ında, muayene e-
dilmcklcrlir. Ondnn hnstnlı~ını soruyo:-lar. 
fakat o ı.arih h!r revap vcremlvor. Ynlnız 
nrnrla sırada hıı~tnlıltımın mahh•etlnl ı~ 
kentler paşa hnzretlerf bilir di'.\~r. isken. 
der pa~n h:ıkl1rnlcn Ha~an IlcydC'n tnv~lye 
nlmış, fokot hunu hastnnedeki doktorlarn 
l\lh·lemcl.!1 unntmusta. Nihavet rı:ışa mrse
le:rl hıılırlıyor ve Muı1tafa l\t-mnlc bir nı
porla dllrl ny SelAnikte tcbdlllh:ıvn kararı 

Or. V. HALACV AN 
Nanai Tıp Fakültesi Lonıalanadan 

Dı'.HILI, MiDE ve BARSAK 
HASTAUKLARI HEKiMi 

MUAYENE 
''erillvor. Rıı rnnor fstanhula ıı:ıönderill. , 14 - 19'a kadar; sabahlan nı.nde\'\'I 
v~r. Uzeıe Taksim (Eekl Talimhane) 
ft us•1'1f8 KAmal f'ah~mak i~in Abdülhak HAmit caddeet Dirlik 
ZHm11n ka•11nm1ı,hr apartmanı No. ıs. 2 tnct bt. 

Mustafa Kemal, arlık saklanmala n hQ. 
viyelinl glzlemele Jimım ıönnedeo pyesi 
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YI 
Müsaade buyurursanız, bugün 

fennin bütün çıpl~klığile meydana 
koyduğu, mahrem tuvaletinizde 
kullandığınız iptidai şekil olan 
bez ve Pamuk tamponların dakika
da milyonlarca mikrop üreten fela
ket fabrikaları olduğunu arzetme
ği ve bu korkunç itiyatlarınızdan 
vazgeçmenizi rica edeceğim. 

L 

iyi biliniz ki Rahimde Nezle, Akıntı, sancı, Kaşıntı, 

Cild l"ahrişatı, Sinir, Asabi Buhranlar, Kısırlık hep 

o bilmiyerek uzviyetinizde yetiştirdiğiniz zalim mik
ropların eseridir. 

Halbuki; ayda ufak bir para mukabili alacağınız bir kutu 
FEMIL, sizi bu gibi hastalıklardan kuruyacak ve vücudunuza 
tam bir ra bat ve serbestlyet verecektir. 

Eo lnee elbiseleriniz altında bile sezllmlyen kimya harl
kalarlle hususi iki cins pamuktan mikropsuz bir şekilde ya-l pılan evde, işte, vazifede, mektepte, seyahatte, baloda, spor-
da, yazlıkta, kışlıkta candan gelen bir sevgi ile kullanacağı
nız t"'EMIL Adet bezleri cildlnlzln Taravet ve Letafetini mu
hafaza, soğhğınızın ve yuvanızın saadetini emniyetle sigorta 
edecektir. 

Şu medeniyet asrında Bayanları bir çok Uztıcil meşak
katlerden kurtaran, dalma dinç ve genç tutan sıhhi, prntlk, 
ufak, yoınuşak, FEl\lllJ ve bağı her eczahane ve büyük tlca--------
ı·ethanelerde hizmetinize hazırdır. 

Bu sıhhi dostunuzla daima sıhhatinizi sağlığımızın, 
yurdunuzun saadeti namına tekrar tekrar rica eder de-
rin saygılarımı sunarım. Eczacı Kazım Can 

" ................................... 

F 
KAN, KUVVET 

ve iştah kaynağı 

L 
Doktorların büyük kıymet ve ehem mi yet verip beğendikleri bir formül

dür. Kansızlı\ i}tihas:zhk ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar 
mide ve barsak tembelliğtllden doğan hı\Zlmsıdık ve kabızmcda, birinci de
vadır. Tifo, grip, zatürrie ve sıtma nekahetlerinlde pyanı hayret tesir gös
terir. 

(FEMlL) laboratuvarı bu kuvvet ilacını sayın müıtcrilcrine tanıtmakla 

1 
müftehirdir. Vücuda dinçlik, cilde pembe~:k, saçlara ve gözlere parlaklık ve
ren bu lı;uvvet ilacını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. 

... ! ................................. . 

....... ~ Me•hur Şekerci ~ ...................................... ... 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Gayet Nefis Lüks Karamela Yapıyor _J 

, _______________ , ___ Perakende kilosu ao Kr. 

mi-------~ ... Göz IHlelklmo 1 

Dr. ŞUkrU Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. No. ~ 
Tet 22566 (Dt. Osman Şerdettin 

apertımanı 

Operatör - Ürolog 

Or. Süreyya Atomal 
Beyoğlu • Parmakkapı tramvay du. 
rağt, No. 121, birinci kat. 

Muayene ııaati: 16 - 20 1 

DE\'lR - Şahsıma ait bc)1i eşyamı be
deli mukabilinde kızım Vedia llaykala 10 
mart 938 perşembe günü şahillcr huzurun. 
d:ı sattım ve paramı aldım. Bcytl ,.e şahst 
eşyalarımla hitblr alakam knlmadı~ını i
IAn ederim. 

HyılP Dcf ludurtla Sıraıcluilu caılıleıi 
!10 nunıarah hanede IJalıaddin kı:ı ~·aciyc 
/gibi/ • 

TRAŞBIÇA.GI 

NE ı 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi 

BAŞ ve DIŞ 
AGRILARI - ARTRiTiZM ~ . -_/ 

Gaziantep Nafia MUdilrlUğUnden: ~ 
1 - 25653 lira 57 kuruş bedeli keşifli Kersentaş Gümrük karak~luD~ 

§aatı 2.3.938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuJile 

meye konmuştur. .. . .. . ~ 
2 - İhalesi 23·3·938 tarihine musadif Çarşamba gunU sa.at 15 te 

tep Nafia MUdürlüğünde müteşekkil ihale komisyonunca yapıl~tır. ~;P 
3 - Ke.!2if, proje ve hususi §arlnameyi görmek istiyenler Gazıantep 

Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. . . .. }li~ 
4 - İsteklilerin elinde 938 yılı için .Nafia vekaletince verılmış muteab 

vesikası bulunması şarttır. f!JJİ~ 
5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun, 2, 3 neli maddelerinde yazılı ..; .•• uı )f' 

. b' ıı~ .... ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektuplan ıle il" ~ 
nunun tarif ata ve şartnamede şeraite tamamen uygun ve noksansız olaraklt0.,,lf' 
caklan keşif mektuplarını kapalı zarfları ihale saatinden bir saat eV"Vel 
yon Reisliğine ı.·crmeleri ilin olunur. (1270) 

lstanbul Telefon 
Müdürlüğünden ; ufıı1· 

150 aded kurssuz Kombine Telef on makinesi açık eksiltmeye konu~ 
Eksiltmesi 25.4.38 pazartesi günü saat 14,30 da müdürlük merkez bı t' 
toplanacak alını satım komisyonu huzu runda. yapılacaktır. gnıı l 

Muhammen bedel 2250, ilk teminat 168. 75 liradır. Şartna.mele~i her plitı•tl"' 
vazım d:ıiremi,..dc görUlebilir. lstejdiler ln rnczkO.r _gün ve snatte_ılk te 
rilc müracaatlarL (1317) 


