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ekoslovakyayı tehdit · başladı 
Bitlerin gazetesi diyor ki : 

"Vahim çarpişmalara \ 
• 

manı olun mal ıdı rl,, ı 
resmi gazetesine göre Çekoslovakya ~azilerin 

Almanları hücuma maruz kalıyorlarmış 

·südet Almanları 
lideri bir ~ümayişte 

tahkir edilmiş 

~looo7cya Almanüırı ,,arti8inin 
~ lideri Haynl.ayn 

TI<'rlln, 20 (A.A.) - Havas 'ajansının 
muh:ıblri telgrafla şu h;ıberl verınektedir: 

"Hillerin nutkunun fcrdasındıı "Fölkl
şer Bcob:ıhter,. g:ızetc,l .komünlstlerle Çek 
mut:ı:ıssıplnrının Siidet Almnnlannn knrşı 
ttihrlklitı,. hakkında Çekoslovoky:ıya flı-

1ıırd:ı bolunmakt:ıılır. 
• N:ısyonal • Sosyalist p:ırtis!nin resmi 

gazetesine göre bu t:ıhrlklcr, kolnyc:ı ,.n. 
htm çarpışmalar in taç edebilir.,, · 

Nazilerin naşiri efkfırı g:ızcte, 
Pop:ıjnda cereyan ettiğini bildirdiği bA
diselcrJ zikretmekle ve burada Çek Alman 
lan reisi Hcnlenln nümayiş yapan komü
njstJerden Jıirinin fena muamelesine ma
ruz kaldı~ını kaydettikten sonra bu bl'ldi
~cnln bir tar;ıftıın Almanlar, diğer tarnnan 

rrgntere, Almanya He 
arllk anlaşamaz· ! 

l,,giiiz nazırlarından biri diyor ki: 
"BDIUn ahlak kaideler i kuvvetten başka 
bir şey tanımıyan rejimin çizmeleri 
altında çiğnenmiştir .,, 

4merika, · harp çıkarsa .bitaraf 
kaıamiyacağım açıkça bildirdi 

' 

~f~?erdc st>ylediği bir nutukta "dün ya. aoolisinin yflzde dn7(8ftnının Mr· 
te~e_.ta vo emniyeti, bcync?milel 1(amm Zarı tanımıyan, mütebaki yüzde onun 

''«itli .altındadır." diyen Rcisicüm1tu r Ru..-vcıt, A mcrikanm muhtemel bir 
harpto bitar:af 1.aüımıyaoağını her vesile ile diplomatlartna söyl~tiyor .. 

ıe!'°ıtdra, 20 (Husıısl) - Ceııe,·rcden ge. rnt, ıııur:ılıhnsı ~·ahcJn ·a gönderilrııi~ bir 
"i haberlere göre A-msturyanın ortadan mcktun şeklinde nıczkör cemiyet umumt 
"-r~asına karşı ilk protesto, Meksika ta. kMipJiltf nezdinde yapılan protestolarda 

Ptr lldan gönderiliyor. Avusturyamn siyası Aklhetinin Milletler 
~kanın MlUellcr cemiyetindeki dal- ..... Oevam1 S tnclde 

~rankocuiar yeniden· 
taar ruza geçtiler 

1 Cephane yUklD bir Alnia n ~emlsl 
8Paoyaya giderken m·a ylne çarpıp battı 

~ Yamı 8 fnclde 

da Çekler ve komfinlstler arasında nhtm 
bir arbede \'Ulma getirebilecek mahiyette 
olduğunu tchnrüz ettirmektedir. 

Gazele, bundan sonra Çekoslovakyayı bu 
hAdlsclerle biran evvel meflll} olmata da
vet cımckle ve şöyle demektedir: 

"Sildct .Almanları huduttaki komünfsUe
rin Te Celtlcrln tahri'ktılına maruz kalma • 
lı kabul etmezler. E~cr tabrikltçılar şid
detle bu hareketlerinden menedilmezlerse 
\•ahtm çarpışmalara sebebiyet verilmiş o
lur ve bunun mesuliyeti de SOdet Alman. 
lanna tahmil edfJemez . ., 

Çekoslovakya, Alman taleplerini 
kabul ediyor mu ? 

Pras 20 (Hususi) - HIUerln nutku bu
rada çok fjl kar:şılanmııtır. Sl7u! mah
nn- h>• ""''"'" _....lrt ••ut' !!t' üille 

~ .............. 
Ha tayda 

·seçim 
Temmuzun t5 inde 

bilmiş olacak 
Cenevre 19 (A.A.) - !ıfilleUer ce

miyeti sekreterliğinin nıetrettlği bir 
tebliğde er.cUmle deniliyor ki: 
İskenderun ve Antakya sancağına 

ilk seçim nizamnamesini tetkike me
mur Milletler cemiyeti kon&eyi komi
tesi, işlerini bitirmi§tir. 31 k!ııun~ 
nide kcnsey tarafmdan kabul edilen 
karar sureti mucibince, lsveç delege
si, ittifakla kabul olunan nizamname
yi Fransız ~Ukfunetine bildirmek fu:e
re, ?ıf!lletler cemiyeti konseyi reisine 
tevdi edecektir. Komite, seçimin her 
halde önümüzdeki 15 temmuzda bit
miş olmasını tesbit eylemi§tir. 

BiR KAÇ SATIRLA 

Gazetecilik 
ve .cograf ya 

Dün, hır akşam gnıetesi Japon Te Rus 
orclulnrını "5üralle hudutlarda tabşil •• et
ttrdl. H:ınl nerdc>·se h:ırp başladı. baışlaya. 
cak. 

Heyec:ınln fllelcye sarıldık. Bir de ne 
görelim? S:ıyın refikimizin hududa g~iı
derClili Japon kolordularından biri Pine
mişel'den k:ılkmıyor mu? · 

Tabii gillCIUk. Daıı devletlerin 24 saatte 
ortadan kalktıkları t;ôrülOyor diye, Umu
mi harbin en kanlı mücadelelerinden bir 
kıc;mınn snhhe olarak şöhreti her tara.fa 
yayılmış olan f'lrzemişel'i J.ehlstandan 
kaldırıp J:ıponyaya nakletmeAe cenz Te
rllcbillr mi? Hangi collrnfya hocası bö)·le 
hir hataya sıfırı ba~maz1 F'İlvald bu ba
tanın aslı hcrmııtat Anadolu Ajansının blll
büllenindcdlr.AJanı herınn göze TUran bin 
bir hatası arasında bir de lıu bata)·ı işle
miş, metnin bir yerinde l4Chlstnn veya 
Polonyn diyccelUne Japon~·n d~yivermlş. 

Der o .. Ana(!oln Ajansı bu. Fakat bu a. 
Janslırı alıp okuyacak, 1anıhp edecek Te 
afkArıumumlye)·e hildirecelr, meslekten ye
Utmlş bir gaıeleci, meslekten 1·etifmemlş 
nasılsa ajansa kayrılmış bir memur ıibl 
cotrarya hatası yapmala mezun olabilir 
mi? • • 

Bu hdcllae a&termiştir ll matbuatın 
fhbJAde ' ehemmiyet kesbettlll bu dnlr
de bir ııızeteclnln dikkati b:ııan bir har. 

,bJn önnne hile sccclılllyor , 
HA ER 

Litvanyamn Memel mınta7MSında nümayiş yapan Nazi Almanlar 

Litvanya yüzünden 
Harb tehlikesi 
Ortadan kalktı 

Litvanya hükumeti, Lehistanın 
bütün taleplerini kabul etti 

L ltvanya Başvekili d iyor k i ; 

Kuvvetli olmak haklı olmak 

• 

t 

"değildir 
Paris, 20 (Huıusi) - Lchiıtanla 

Litvanya araıında ba11österen "e bq
ka devletlerin kie müdahalesi tilıkdirin

de büyük bir hllp çıkarmak tehlikesini 
de gösteren ihtilaf, Litvanyanm kuv
vet önünde çekilmesiyle, halledilmiı 

bulunmaktadır. 

Litvanya. Polonyanın 
kabul etmlftlr. 

Dlln Estonyndaki 

ültimatomunu 

Litvanya elçial 

ne Polonya elçisi arasında, bu hu
susta notalar teati olunmuştur. lkl 
hUk{lınot, dUnden itibaren, normal 

diplomatik mUnasebetler tesisine 
karar vermişlerdir. Polon:>:anm 
Kovna Litvanyanın Varşova el-

· Leh --ortımu bafkumandanı 
Ma~e;aı Smig'li 

~llerl 31 marta kadar itlmatnamefc ... 
rlnl te,·dl edeceklerdir. Her iki bU
kilmet, clclllklcrin normal surette 
çnlışmalarını garanti altına alma'k
t.hdır. Gene ayni tarihten itibaren, 
!kl memleket arasında doğrudan 

dolruya, 'J>. T. T. demlryolu ve&alT' 
_.. DeTamı 8 incide 

lngllteredeo 63 
milyon lira kredi 

_.. Yazısı 8 fncide 

Rodoplu Güz·eı Kız 
VE 

SAIFO 
En mahrem, en memnu 
zevklerin, lezzetlerin ve 
~ehvetin dilşkilnil ; en 
gilnahkAr aşkların şairi .. 

• Yazan: Nizamettin Nazif 
Açık denizlerde gemi dol.a§tıran ve doku:; Ta,.'lO:: gemirinin muha. 
/a::a ettiği lJir gemiye uluorta 8tıldırmı bir kadın. .. Çtp'lak etim kır. 
mua bir entari geçinn.işti. Yaka8ı t)C eteği altuı varakltır'la riaJü. 
ol41t bu entari lrol8uzdu. Sol tarafında 1~ doğru yükaek'll 
bir yırlrnag t.'<Jl"dı. &ıçıan rüzgarda tel tel 'Uflt~ııyqr, mı rilzgdr 
ysrtmaca ~ bir bayrak gibi dalg akman eteği, aom mer. 
~ yapslml§a ben2:lyen vacudunu bU yük bir cJSmmlikle gln. 
lere taı"Gf ettiriyordu. 

Varın 5 inci sayfamızda bulacaksınız 
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ıff 1 LJeğil mi? l 
f Janllyö trenlerinde :I Geçe nay iginde bu ritunda hal
ı: kın §öy'le bir dileğine tercüman ol-.. !f m~tuk: 
İl "Devlet demlryollan f dareslıılıı 
u halka nekndar kolaylık gösterdiği 

--------------- i: ma.:nm .•• Birkaç ay evvel de Pen • 

2Jı~ Si11-as.a H dik banliyö hattı yolcuları için yeni 
~ "T ij blr kolaylık gösterdi; aylık fotoğ • 

İl ra.flı karne alanlara bUyük tenzilat 
liöraüğümüz 

lngittere 
ve 

;. yapılıyor. Halk bu surete gUnUgU- İ 
U nllne bilet almaktnn ve bu yüzden f: 
H hazan treni kaçırmak endi~esınden H 
f ! kurtulduktan başka paraca da kar (! 
:1 ediyor. Bu usulün halk lehine başka i 
:s ır ıy ı a var. Karne alan bir : 
:ı . 

ffntırntnrınt anlnrıtn 

CE\'llS NOROUf 
Ententeenı Se"lsln en me$huı cam!\1ıınndıe 

TEFRfRA 

l'Ot 62 

Vllll Co:;s cevap vermeğe vakit bulamadan 
meyhanenin kapısı hızla açıldı. Hllerlode 

rovelver yirmi liadar polis içeri girdi 

~ ,KON CHER .uu; 

4TtENDEZ·W01 Z0tJ1'. Jı. L'HEURI. CAR 
.__. __ __..._ _ __, ..... \ıır----- JE V~ORAI IR&S CERT<\{NDIENT VOUS 

VOıR DANS LA SOIRtt. ,9N !E CROIT PAS 

---'-f QUE!OHN 4R!STONG C§S&E D!~OUS 
...._,,_ ___ ._~--..-------~ rguRNıR LES .!'b'C!UMAND!S. 

,91Tf;S.LUI QUE !ALE !f3T .§URPR~ E..!' 

lNQUIE'I DE SON SlLENC&. PEUT·tı'RI 

!•1·'f- !!EPl\ıs .sES ~CTAT!ONS AVEC.fADDY· 
n b' · il'ği dah ı= ' 
: yolcu hııt üzerinde günde biı· kaç de- i~ 
i fa gidip gelebilir. ı= ·ıs---'-~-..------~ 

Y .1%3J1 : Nizametli:ı NHzl . ~ Yalnız herhalde ba~la.ngıçta dil . f G ÖRONOŞE balulırs Inglltere ! şUnUlmemlş olduğu için, ufnk bir ~ 

haki.ki lngiilere 
EN TW CJı.S. l!tft:TEZ 1tuı guE .!At;!: ET 

~VER S~NT PRtTS, A!JOURD'HULC~MME 

DEMAlN Jı. L\11 !-CHFKtR TOplE SJı. PRODU 

CTION. 

Eli EFf'ET, QU!LQUE SOIT LE PRIX DDIAN 

Ot, iL N'V A PAS A !!SITER .. ~'NS SOl! 

CONCOUR!: NOUS. NE POURRlONS R,lEN 

!AIRE D'J[flLE. ~E;ST lU.4!,EUREUSEME!lı"T 

••vaziyetten pek muztarip,, tir. U noltsnn var ki, bir kısım rolcularm H 
Avam ka.mara.aında heyecan; :: bu kardan föydalanmn'arma ba'2n ::1 
1:.ordlar kamarasında heye~n; ii engel te,ı:kil e:iiyor. O da şu: Aylık !!I 
Elkan umumiyesinde heyecan· :ı kurnc!eri her avın muhalzl:ak birin- !:I , . . :· 
DominyonJarında heyecan; i de almafga mecbursunuz. O gUnU ge- :i 
lcra kU\'Vetinde, ordusunda, donan- iİ çirdinlz ml karne almrı.nıza imkan ji 

masında heyecan. i: yo!rtur. Aylığınızı geç aldınızsa ve. d 
Acaba her tnraf ı heyecan içinde o. g ya ayın birinci günU hasta iseniz. !i 

lan bu tngi'ter~, bir.den, gözlerimizden, ~j velh::Sı~ herhangi bir ~~ble ayın ı~ 
bir b~ka İngıltereyi saklamak için :1 ilk ganu bilet gieesine ugrayamadı. : 
tıyd~rulmue, "halkedilmig, miistear bir ~1 nızsa tenzi!at kapisı sizin için ka • ıi 
lngıltcre,. de,jil midir? il panmıştır. ! 

Bir b&§ka İngiltere ki, ne hMlseler ~I Bu mahzurun izalesi kolaylıkla : 
onun için bir eUrprizdir, ne de hldiee. İJ kabildir: karnelerin mUddet~erinl li 
terin fnkJ~afı ona blr bPyecan vere. : mesela her ayın U<:Une kadar uut- 1: 
bi!ir. Başka bir İngiltere ki, menfaat. ii mak, Şubatın UçUnde b~lıyan kar. H 
Jert bakımından da, dUnyayı anlayışı.

1
:1 nenin Martın UçUne kadar devam e· g 

ha'tikatlerf ve hulya!arı bakımından !ı deceğinf bildirmek bUvtlk bir zah - i~ 
da bu ''heyecan içindeki İngiltere" nin !! mete mUtevakk1f de~i1dir. ii 
aynidir ama, ne heyecan duyar. rıe de h Pendik hattı abnlisi Devlet de. iE 
heyecana tutulmak için ortada blr ue· n mtryollarından bu kUçük hizmeti is. U 
beb görllr. ij tiyor.,. $i 

Bilhassa, son ytlz yıllık tarihin bize n Dcv~ct Demiryolları Umıım ma- H 
gö3terdiği lngiltercden bahsetmek is- ıı· darlilğU bu yazımız üzerine b:ze §tt 5i 
tiyorum O ln~'tere nerede? ~ couabı gönderdi: İi 

Belirdikleri anlarda, ber ne tarafla- İl ''Banliyölerde tatbik edilen abonman g 
nndw btı!ıılst\/ mutlalta lngilterenin iı knrtlnrı oıı es 2Unllik. bir avlık ve ii 
alevhtnde bir hareket suretinde tefsir lii fi& aylıktır. Bir gidiş • dönüş Ucrc- i~ 
edilmiş nice nice korkunç ·hMi!:elerin, :: tine nisb~tle on beş gUnlUkler yüzde ii 
eninde sonunda dajma kendisi l~in li 20, bir aylık~ar yüzde 30 ve iki ay- U 
k!rlı ve d0gman1an lc;;in fela!retU ne. ı:ı= hklar yilzde kırk do.ha ucmdur. Bir :: 
tf ::ebr venni~ olduğunu hatırladığımız L günde mUteaddid eeyabat yapmağa li 
Jn'!iltere. :ı vaziyetleri mUsait olan yolcular l. :: 

J • !• 

N:.-rede o İngiltere! i: çin bu ucuzlult, yul:ard:ıki nlsbetler. !~ 
O tn~i!tPre ihtiyarladı, m,'Ifladı, ı ii den d:ı.ha fozıayn çıkar. li 

bunadı, e.ıfn tUketti VC3''8. yok o1du. or. n G:ızet~erdeld ''Aylık karneleri :i 
tadan ka!ktı da yerini bugUnkU bet • il her ayın muhaltkak birinde almağa il 
baht, korkak ve "pfl.rheyaoan" lngiltc- H mecbursunuz. o gUnU gcçird:niz mi ii 
reye mi bıraktı? ~I karne almanıza imka.nı yo.t{ur ... ,. Ji 

Çok s9.fdil. ~ok satht ve hatta biraz iİ iddiası yanlıetır. Abonman karttan n 
(!a insafsız olmadan o tngtlterenln iı ayın hcrhım~l bir gUnUnde satt~alı- fi 
yo'c olduğunu, ortadan kalkmış oldu· h nııbllir. Yalnız bunlann mer iyet :i 
tunu 'kabul etmek imknnsızdır. il mUddetlerl, kontrol zaruret1~rl do· ili 

lskansızdır; zira herkesin bildiği h layısilc takvim ayı ile tahdıt edil • ı! 
bir hnklkattlr ki ~kU Almanva, ~ mlş olduğundan on be3 günlilklerde q 
Ş?fl Hft1er'ln, Nazl doktrininin ve Al. ay ba~ından veya ortasmdan, dl~er I! 
man erkAnıho.rblyesfnin e!'.eri 0 1dufiu : terinde de yalnız ay ba"!mdan itlba· lı 
kadu tn~lterenln de c!cridir; İngiliz • ren 1xıç glln geç al:nırıa o kadar ı· 
dinlomaslsi tarafındo.n gösteril • ii gUn az istifade edilir. : 
miş olan mUsamahanm ve kim. '!! Yukarda arzedilen tenzil~t men . ! 
bilir belki de yapılmış otan if faaUeri bu ufak farklıın geni~ bir !; 
)'8.rdımlarm etıeridir. fnf'!iUZ diplo- fi Rnre't" te1 ~.f! reebi1lr... H 
mulsl, isteseydi, Alman kalkınmaııt a- m:m=m::::::::::::::.:::.m:.-.::::::::: = ' 
dı verilen emelin tahakkukuna imkan 
bırakmazdı. Hitlerln, Bavyerada LU • , 
dcndorf ne birlikte girişip başarama. 
dığı hllk!ımet darbesinde bir İngiliz 
tahriki aramak ab211 olsa bile, bu ba
earılamıyan bUki1met darbesi falllcrl· 
ni bı!lbare ln~ltcrenin gizlice kuv
vet!endirdiği iddia edilebiliyor. 

Komtntern"e dahil İtalyan teşkilAL 
tarının devamlı tahrikleri ve idareleri 
altında Floran.sa ve Mi18.noda !&brlka. 
Janr. ve resmi mUest&elerin lhtlllilci 
ame~e tnrPftndan lfgal edildi;;i gUnler-

ae, birdenbire vulqıa gelen değişikliğin. 
yani fngiltcreye mUl~yim gelen bir lc:
ttmat nizamın, hiç beklenmedik bir 
anda kuvvetlenip Rornaya yUrUmesi, 
iktidan ele alması ile yine kominterne 
dahil Alman tc.,kilA.tmın, en kU\-vetU 
old)l~ ve cf!tfın umumiyeyi kazandır,t 
blr anda, Hitlerizmin umuımnz bir sU
r:ıtte serpllip bUyUyerek iktidar mev. 
]dine geli~l aramııdaki benzeyi~ler Uze.. 
rinde k':ıfa yoran1ar, bu i!d 1-Miteyi, 
ad~ce ve dilpedllz birer İngiliz eseri 
AV'?lakta tereddild etmezler. 

J'qtzm ttalyada n!çln muvaffak ol
~uştlU'f 

MU90llnl btr d!ht olduğu irin mi! 
BaJD'- tnanıere. imparatorluk yo-

!unun en mühim bir noktasında, bir 
"Kızıl Jtalya" belirmesini istemediği 
iQtn. 

Hitlerlzm Almanyada niçin muvaf
fak olmuştur? 

Alman milll şefi bir dahi olduğu 1. 
çin mi? 
Hayır ... İngiltere, esaten Çindc ve 

Hindistanda menfaatlerini darbele. 
mekte olan bir Kızıl Rusyanın kıpkızıl 
bir Almanya balkcderek lngiliz met. 
ropolünU de tehdid edebi?ir bir kud· 
ret olmasını istem-! diği lı;in. 

Evet, Hitler de Musolinl de aıyasa 
sahnesine çıktıktan anda, İngilterenin 
kominteme indirdikleri b!rer yumruk
tan başka blr şey değillerdi. Zira, İn· 
gilterenin umum! harptenberi ·devir· 
miye çal?ştığı, çekindiği en bUyUk 
dUşman daima SovyeCer Birliği ol. 
muştur. Bugün dünynnm muhtelif ta. 
raflnnnda Milletler Cemiyeti taraf m. 
d:uı istenen Eulhün kurulmasına m&· 
ni ol:ın üç devlet, 

J:ı,onya. 
A!:--?a"":ya, 
İtalya, 
.hcı> bllYUk dUıımandan ırurtulma.k 

_.. Devamı • Onctıda 

P"--._;..j----... ---_..._ ___ ~--~ 
TROP CERTAl~J!S P_!ODUJTS tTA.h'T LES 

UEILLEURS. 

Bt!N votru:. 
~RRY .!UEIUJi· 

"Parmaklık 11.suliy!c,, muhaberede oa. "Parma1:lık usul:ı" ile ve yu1Mrda1:1 
8USların kullıandı7:ları kartondan bir karton C8a8 tutıı'Zarak yazılmış bir oa-

nUmune BtuJ mektubu 

Londradaki imirlerime hitaben be· 
men orada gifrcli bir rapor yazarak hl- ı 
di:eyi tafailatiyle anlsttım. Lor»drada 
Hans Fuı isimli bir Alman c:ı;us bu
lunduğunu bildirdim. Sonra Brigenin 
Uzerinde çıkan c§ydyı topladım. 

- ŞimdJik iyi yol Uzerindeyiz. Der
hal Brigenin Plimuttaki suç ortaklan
nı takip etmek niyetindeyim. 

Polis hafiyesi teklif etti: 
- Çok iyi yaparsınız. bteraeniı: ben 

de size yardım edeyim Faydalı olc:.:ağı· 
mı sanırım. bu sıralarda iıim ~e yok .. 

Bu tekliEi memnuniyetle kabul ettim. 
Polil hafiyesiyle beraber bir hareket 
:tılinı hazırladık. 

Kı:ığını benimkine uydurmak Uzere 
Con Şeridan benden bir k;'i saat ayrıl
dı. O ak§nın liman mahallesinin ucuz 
lokantalarından birinde buluıtuk. Kı
yafetimiz oradaki diğer mU§terilerden 
farksız olduğu için kimsenin naz:an 
dikkatini celbetmc:lik. Etrafımızd:ıtile
rin hemen hepsi ipten kaı:.ktan kurtul
muı serserilerdi. Bur.tarın arasında Con 
Şcridannın yakalayıp hapse tıktırdık • 
lan kimseler vardı: fakat bereket ta· 
nıy:a olmadı. Yoksa ne o, ne de ben bu 
haydut ininden sağ ç kamazdık. 

Yemeğimizi bitirdiğimiz s.ırada Villi 
Cons ta içeri gitdi .. Dev gibi iriyarı, kı· 
ı:ılsaçlı bir adamdı. Uslil başı pcjmilr· 
de idi. Kapıda bir an durdu, sonra ba
ğırdı: 

- Merhab:- delikanlılart. 
lçerdekiler selimını iade ettiler. 
Villi Cons doğru:a meyhanecinin ya-

nma gitti. Ona hitap ederek, fakat her
kesin itiıdebilcccği bir ıesle: 

- Sana verilecek fena bir bavadi· 
alın var Şarper, dedi. Artilr Brige ense
lendi .• 

Hcrkea ona bx~tı, havadis bep!İni 
pek mUtcssir etmiıe benziyordu. Villi 
Cons yanımızdaki masanın bot olduğu

nu g<Srünce oraya geçip oturdu. Bizi o 
sırada gördü ve uzun uzadıya tetkik et· 
ti. Bu tetkik neticesinde bi:d §Upheli 
görmemi§ o!acak ki tekrar arkc:ldaşları· 
n:ı hitap etti: 

- Brigeyi her halde birisi ele verdi. 
Yoksa Plimut ta onu yakalayacak bir 
polis yoktur. Çok mahirdir. 

Meyhaneci atıldı: 
- öyle amma ıcne kodesi (hapisa

ne) boyladı!. 

Villi Conı cevap verdi: 
- Evet. Ona gUpbe yok .. Z:wvallıyı 

dört polia arasında götürürlerken gör· 
dUın •• 

Meyhaneci haykırdı: 
- Dört poliı arasında mı? Desene 

ki mes:le mlihim .. Alel!de bir hiı:iiıe 

yUzünden yaka·anmıı olsaydı böyle 
dört polisle ııevkeclilmezdi. 

Villi Cons baıını salladı: 
- Ent .. t:-in fenası onunla bu rı~t· - . 

Uzerinde bulurlarsa benim bile ele geç
mem muhtemeldir. 

Con Şcridanla beraber muhavereyi 
<dikk ~ı!le dinliyordLık, Son elimle Villi 
Consun cUrmUnü itiraf etmesi mahiye• 
tinde idi, serseri adam düıman casuıu 

olduğunu ortaya vurmuı bulunuyor· 
du. 

Meyhaneci, Villi Consa eğilerek ya
vaı sesle: 

- Mademki enselenmekten korku· 
yorsun gizlenaene ... 

Villi Cons cevap vermeğe vakit bu· 
lamadan meyh=aenm kapısı hızla a~ıl
dı. Ellerinde rovelver yirmi kadar polis 
ic:eri ı!rdi. Sen ri ı. .. ı:..-..:ı. • 

- Eller yukan t. • 
Herkes elini kalclııidı, biz de ayni ıe

kilde hareket ettik. 

Koın. .er meyhaneyi dolqtı. MUıterl· 
teri birer birer gözden geçiriyor ve dı· 
ıan çıkmağa davet ediyordu. Kapı 6-

nUne gelenleri ise iki polis c11erinden 
tutup hemen hapish:ce arabasına tı

kıyordu. Komiser bizim yanımıza cc
lince: 

- Bak, bak l dedi, bunları ben tanı· 
mıyorum .• 

Sonra bize ıordu: 

- Kimliniz? 'Evrakınızı gösterin. 
Meyhaneci yanı başımıroa idi. Kim 

o!duğumuzu söylersen bir cbha o tiva· 
ra uğrmıamamız icap edecekti. Bu 
seb:ple ıu cevabı verdim: 

- Hayır. Evde unuttum t 
Con Şcridan da aynen benim gibi ce--

vap verince ikimiz birden tevkif edile
rek hapishane arabasına götUrUtdUtc. 
Con Şeridan hiddetten köpilrüyordu. 

Bana gelince, memnun:lum.. Bu vui• 
yetten çok iıtifade etmeti umuyordum. 

Otomobilde Con Şeridooın kulağına 
rıs.ldadım: 

- Komiıertiğe gider gitmez belli et· 
meden kendinizi tanıtınız. Benim de 
kim olduğumu aöylerıiniz.. Komiıer 
beni bu ge.:e Villi Conı ile bir hücreye 
kapatsın.. 

- Geceyi polia karakolunda mı ge
çirmek niyetindesiniz?. 

- Evet .. Vill Conı, kendiıd gibi ıııu· 
ameleye tabi tutut:luğumu görilnce be
ni de hem ayarı sayacak ve benden çe
kinmeğe !Uzum ıönniyecektir. 

- Anladım. Herifi söyletmek istiyor• 
\ aunuz. Mükemmel fikir! 

- Evet .• Eğer aöyletmczıem kendi
mi pek beceriksiz uyacağım. 

Bir kaç dıüika sonra karakolda ko
miser,n yanına çıkarıldım. Con Şeri· 
dandan hüviyetimi ve maksadımı öğ

renmiş olan komiser, Villi Consun 
yanında beni epey baılaclı .. Bunu mü-

teakip bir odaya kapatıldım. Be§ 
dak:ka sonra da Vilti Cons yanıma g~ 

şa:n bulu~acal:tık .. Londr:dnn mühim l 
b:r mektup alm·ıtı, bana ondan bahse
decekti. Mektup sok mühimmi§-. Eğer 

t irildi. Po'is odadan çıkar çıkmaz he
men bana elini uzattı: 

- Abb:.ı;>, dedi, senden af dilerim!. 
.( DtNann 1'GT) 
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Yemin 

Ziraat siyasetimiz ve 
iptidai madde ihtiyacı 
Vakın~a Ankarada toplanacak olan ziraat 

kongresi bUyUk istihsal davalarımızı 

s o~ hldiseler dolayı.sile öğren· 
~ dik: Viyanalı bir hekim, bun. 
~bir :mUddet evvel, bir rahatsızlık 
~~ B. Hitler'i tedaviye gitmek 
ııı.·~ Insan böyle şeyler işitince 
~~af oluyor, çünkü bir hekimin 
~h. kanaatleri öne sürerek bir has
~ 'baknıaktan çekinmesini gayet 
~ buluyoruz. Tıb tahsil edenlerin 
~ unvanını almadan ettikleri 
~ e zannederim buna. dair de bir 
\ı ~;yani kendilerine müracaat 

~hastayı kim olursa. oliıun, teda. Ankara.dan alakadar dairelere gelen çoğu memlekette klfi miktarda yeti§-
~ a: kaçınmıyacaklarma yemin eder- maJUnıattan, yakında t.oplanacak olan tirilmemektedir. 

tetkik edeeek 

~e.kinı için §U veya bu eahıa yok, büyük Ziraat kongresi hazırlıklarının Endüstri faaliyetimiz arttıkça daha 
~ h llısan vardır. Bunun için Viya. tamam olduğu anlaşılıyor. Kongre Ni- fazla hissedilen iptidai madde ihtiya· 
~ .. ekime, mesleğine siya.set karış. sanın 18 inde t.oplanacaktır. cını karşılamak üzere memleket dahi-
"Jıı, lğı, belki~ yeminine han.is olduğu Ziraat Vek!letl, mmtaka ziraat kon linde yeni kurulan kağıt ve mensucat 

»' kızınamiak elden gelmiyor. grelerinin hazırladıkları mukarrerat fabrikalarının iptidai maddelerini ka-
~at mesele o kadar basit değil. raporlarını tetkik etmektedir. Bunlar fi derecede yetiştirmek işi üzerinde de 
' tilünce birtakım mazeretler bu- acil tedbirler alınması mevzubahistir. t-ıı~o:r Çünkü h k " .. .. ed kü1 halinde kongrede mevzubahs edil-
"\ it • e un yemınını er- mekle beraber içlerinde aynca üzerin- Kongre, milli ekonominin temeli o. 
~ 'eJldisinin de, içinde yaşadığı ce- d 1 lan zır· aat sahasında kalkınmayı teını'n 
~~te e durulaca.k ehemmiyyete o an mese-

.n, insanlardan ancak bir "he. edecek esasları haz:ı:rlıyacaktır. Bunun 
11 • dı,, 1 .. u k · leler ayrılın.ak.ta ve bunlar evvelce ya-
"· t...... ,,e muame e gorecec;ıpe anı... i"in de köylere kadar yapılacak pro • 

~~,,· d ;;.ı h tan k ' ld pılmış olan teknik etüdlerle bireştiri- '» 1 e eceo• 88 ın un o u- gra.mlı bir r.ııbı:ıma tarzı kurulacaktır. eu · · · mektedir. ~ :.' ,. veya bu sahadaki fıkırlerini Bunun temini için de ciddi bir zira.at 
tncak h ta da a bö 1 İşittiğimize göre, bu seferki büyük ama u on Y e siyaseti tesbit etmek ve her köylünün 

k"' eornııya;.A 1·• hA..w.- da onun Ziraat kon2't"esi, memleket için hayatı 
~ ._.., a.aı.a. ~ bütün vatanda~ların kolayca severek 
1ı...0ldugun" u d"•nn.mı'yecek Halbukı' ehemmiyeti olan büyük istihsal dava.-:"llQI ~w • kavrıyabilecekleri bir ziraat rejimi 
~ · her tarafta bö'yl olm He lannı ele alacak ve ziraat siyasetimize 
·' e uyor. • kurmak yoluna gidilmiştir. 
~~minini inkar etmeden evvel ce. yeni vecbeler ve istikametler verecek Bu siyaset ve rejimde önemli yer 
~~t ona ettiği vaa.dlerden döndü. bazı mühim mukarrerat ittihaz edecek alabilecek noktalar olarak şunlar gös-
~ siyasi fikirlerini, anasını, ba- tir. Bu ara.da köylünün kalkınması için terilmiştir: 
~ ll'knıı sordu ve aldığı cevablan yeni tedbirler almak, müstahsilin kre· Bir defa memlekette t.opraksız çiftçi 
~ eyince onu birtakım haklar - di ihtiyacını karşılamak, kooperatif- bırakılmıyacaktır. Bir çitfçi ailesini 

ı,. ~ltıalırum etmeğe kalktı. Mademki ler kurmak, nakliyat ve ziraat usulle- geçindirmiye yarıyan .toprak, hiçbir 
~~ bu ırktan olan, şu 'veya bu rini ıslah etmek, istihsalatımızı stan· vesile ile bölUnınez ve el uzatılmaz bir 
~ kanaati besliyen hekimlere iş- dardize etmek, ziraat ınmtakalanru, hale getirilecektir. 
~ l'ahat rahat görmek hakla ve. fennt bir taksime tabi tutmak, tohum Büyük çiftçi' ve ıçiftlik sahiplerinin 
~ l'or, o h&lde o adamların yemin- Jarm ıslihı yolunda. alman müsbet ne· işletebilecekleri arazi, genişliği arazi-
>-~ iade edilmigtir. Herhangi bir ticeleri ta.mim etmek gibi mühim mev nin bulunduğu memleket bölgcsnin 
~ n adamlarmdan, ancak kendi· zular üzerinde çalışılacaktll'. nüfus ve kesafetine, t.oprak verim de-
~ ~birtakım taahhüdlere gir. Bunlardan başka, endüstri yolunda recesine göre hudutlandırılacaktır. 
Sı krtiıe, yeminlerine Badik olma- sUratle ilerlemekte olan memleketin Küçük ve büyük bütün çiftçilerin iş 
~ 0~ebilirlz. Taahhüd bir ta. - ihtiyacı olan iptidai maddelerden bir vasıtal:ı.nnı nrttmnak, yenileştirmek 
~ ve korumak tedbirlerinin alınması 

~ııı.rı"bi haller de bir ort&-çağ zihni. Toprak kongre ruznamesinde başlıca. yer alan 

Berberleri 
kontrol 

Kllvet tertibatı yap
mıyan dAkkAnlar 

ceza görecek 
Pirinç veya tenekeden el leğenleriyle 

yüz yıkamanın mahzurları nazarı itiba
ra alınarak, bütün berberlerin akar ıu· 
lu musluk ve sabit porselen küvetler 
kullanmaları kararlaşmı§tı. Bu tebliğat 
yapılalı hz.yli zaman geçtiği halde daha 
bir çok berberlerin aynaların altına bu 
tertibatı koymadıklan ve eski tertip 
el leğenleri kullandıklan görülmüttür. 

Belediye, bu emir ve talimata her ne 
sebepten olurca olsun rfoyet etmiyen 
berberleri işten mennetmeğe karar vr
miştir. 

Diğer taraftan her mügteri için ayn 
havlu ve önlük kullanılması ve uıtura
lann mutlaka alkola batmlarak kulla • 
n?lınası, makine, tarak, fırça, mak:ıa gi
bi iletlerin her gün alkolle yakılması 

icab etmektedir. Yapılan kontroller 
berberlerden bazılannın bu mecburi 
aıhht §artlara hiç riayet etmediklerini 
göstermiştir. Bunun için belediye ber· 
ber dükkAnlannı daha sık teftiş etmeğe 
karar vermigtir. 

Şirketihayriye 
yeni inşaata 
hazırlanıyor 

Fabrika mUdUr mua
vini Almacyaya gitti 

Şirketi Hayriye ıdenize indirdiği 76 
numarralı vapurdan başka yeni vapur· 
lar yapmak kararındadır. Bunlardan 77 

s 

._..........__._ ~ - ~ -- -
KURUN' da 

Garip bir kanun 
HASAN Kamçallı 11a.ııoor: 

"Fransız Cwnhurreisi ayda bir defa iki, 
yahut üç saat devlet reisi sıfatile üzerin
deki bükQmet işlerini bir tarafa bırakır, 
bazı Fransız allelerinin en mahrem sırla
rına taaIJük eden hususi, ferdl işler ile 
meşgul olur. Bu huswl ve ferdi işler ka. 
nun ile yasak olan evlenmelere müsaade 
vermektir. Bu mOsaadeyi icap eden zaru
ret ise hemen dalına şudur: Fevka~de bir 
vaı;iyet içinde bir çocuğun dünyaya gel
meğe hazırlanmakta olması! ... MeselA 13,H 
yaşında iki çocuğun, bfr teyze ile bir aru· 
ca, yahut dayının evlenmeleri müsaade11i 
gibi. 

Bununla beraber şimdiye kadar Cumhur. 
reisinin imi ile de olsa bir kayin"alde ile 
damadının evlenmeai kabilinden birinci 
derecede akraba olanlar arasında nikah 
kıyılnıası gene mutat deAildi. Bu defa 
Fransız Adliye Nazınnın teklifi fizcrinc 
eşlerinin ölümünden sonra olacak Ye doğa. 
cak çoculJun emniyet içinde hayat ve ha:r
slyetinl korumak için bir kaynana ile 
damadın, yahut bir kayinbaba ile ıetinin 
evlenmelerine inıkAn veren bir kanun ka
bul edilmiştir. 

Bir Fransız guetesi bu husustaki kanu
nun resmi ıazetede neşrini haber verdik
ten sonra kaynana fle damadın, yahut ka. 
l·inbaba ile gelinin evlenmelerinden olacaı
çocuklar ile evvelki Jzdivaçlardan olm~ 
çocukların gerek biribirlerine, gerek .di
Aerlerine nisbetle karabetlerinJ, yani bun
lardan hangileri hangilerinin kardeşi, ya. 
hut amcası, balası olacatını tahlile çalışı. 
yor. Fakat bizim fikrimize kalırsa asıl me· 
rak edilecek nokta şudnr: Fransızlar ba · 
tarzda çıkardıktan bir. kanunun icrası için 
acaba devlet teşkilAtı içinde hiçbir ma. 
tam bulamamışlar da onun için mi ha ga
rip vazife)i Cumhnrreislerine bırakmışlar. 
dır.?,. 

CUMHURIJET' de 
ve 

TAN' da 

Bir münakasa ilanı 
ıSTANBUL belcdiucıinin ga:clclcrdc 

ncşrdliiil garip bir ildn, sabah 11a:t. 
lelcrinln f anlui fıkralar. çırpııtıran mu. i',"' .... doğrµ gittiğimizi gösteriyor. nokta olmaktadır. En küçük bir çiftçi 

4.ı. ıı.>w. .-.;,ı. "'" ~'-'-C:' u-.ı, 
J... · \' bay r a m 1 :ıt.ıl~l.ulü aanı Dlı' c,;lXL llayvlLlld. bii.hlp 
:"ti.- e;ya filin ırktan olan adamlara 1 tak . · · B 
~ ~gi b\r meateğe, ~ ginnek hak- o ması arrilr etmiştir. u ara.da 

~ .harrlrlerl için güzel bir mcv:ıı tcıkll d. 
vapur da kızaga konualcaktır. B ... un..._a,_n~• mı- lliJ.it ıa: 

~~yor, bugUnkünden daha mkı Yarın Halkalıda bir inkılap da. gözönünde tutulmuş, 
yeni ve daah büyük vapurlar takip ede- "Cerrahpaşa n Haseki hastanelerinde 

hı. 'nılf · · çiftçimizin şimdiye kadar çift işlerin. 
."tm,._~ takaimine gidilmesi; eski r.a.- 1 laca k 
\~~olduğu gibi insa.nlann yine meres m yapı de ökilıe verdiği rolün ata çevrilmesi 

cektir. bir sene zarfında vefat edecek tahminen 
500 cenazenin gömülmesi işi açık münaka-

Bunun için, Hasköydeki fabrikanm saya konulmuştur. Bunların hepsine 125n 

hUr ve efendi, diğer ta. Yarın, bütün dünyaca k<'.)bul edilmiş esaslan hazırlanmıştır. teknik k<:1biliyetini biraz daha yükselt- lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesı 

~Ud· eair, köle diye ayrılm~ı gayet olan beynelmilel toprak bayramı günü- Her köylüye pulluk temin edilirken 
meğe lüzum hasıl olmuştur. Şirket bu Levazım müdürlüğünde görülebilir. llh .... 

'h,ı ?'· İsimler değişebilir, fakat hal dür. Bütün medeniyet düyası toprağa köylülere müşterek harman makinele. 
maksatla fabrika müdür muavini Rıza- Cumhurluelln "Hddlıtler armında,, ıii. 

ta,:~dir. Öyle bir cemiyette bittabi tek feyiz ve bereket getiren ilkbahar mev· ri tedariki imkanı verilecektir. 
yı Almanyaya gönderilmiştir. Rıza Al- tunu muharriri ıöule ua:ıuor: 

"Korkunç ildnın sırtımızda yürüttüğü 
~ taahh K · ı h" · siminin başlangıcım bu bayramla tes'it M m1 k t• ı - · t ~~fı. üd de olur. b e, urrı· e e e ın ayn acagı zıraa mm • manyada Krup tezgahlarında modelci- ürperme dağılır gibi olduktan sonra, in-

lik stajı görmektedir. Evvelce de Al- s:ın, her facianın altında sırıtan iskelet ~~ . adam, efendisine himıetle mü- etmektedir. tak alarmda, köylülerin gözleriyle gö-
~tır atna efendisi onun hayatına Bu sene de yurdun her tr1rafında ol· rebilccekleri ve örnek tutacakları asri m()!'lyada tahsil görmüı olan bu genç, faf\hzasına delmekten kendini alamıyor ve 

acı bir şaka lhtiyacile kahkaha kusmaktan 
~ etıe dahi mükellef değildir. duğu gibi vilayetimizin toprak bayramı ziraat merkezleri kurulacaktır. Bu 

~-elli 2aına.nlann, yani Orta.Çağ'dan lda, Halkalıda Ziraat mektebinde da· merkezlerin devlet bütçesine hiç yük 

gemi inı:ı.:ıı,,.tına ait dig~ •r hususları da 
:ır- ... - ürkerek ~oruyor: Bazı yerlerde burnunun 

tetkik ettikten sonra şehrimize ldöne - ucunu görmlyen Belediye, önfimü:r:de1d se-

~~l devrin başlıca vasfı herkese vetlilerin ve civar köylülerin i~tirakiyle, olmadan kendi gelirlerile idare edebi-
~ti gibi düşUnmek ve düşündük- yann tes'it edilecektir • lir bir bale gelmeleri yeni kurulan iş-

cektir. ne bu iki hastanede en aşaAı 500 kişinin 

~~ b~ka1arma anıatmak hakkı. şehirden gidecek davetliler yarın o- ıetme kurumu ile temin olunacaktır. Belediye cezaları 
~~ektir. Gerçi bunu haylı zor tobUslerle Halkalı çiftliği civc:1rındaki Bütün zirai gıda maddelerinden Beyoğlunıda belediye nizamlarına ayla-
~ ~ltuk ettirmiştir; fakat ta. bida. mektebe gideceklerdir. Halkalı köyü ve başlıyarak ve sanayide yer alan ziraat n hareket eden 32 ki§İ hakkında ceza 
~beri gayesinin 0 olduğu gözü_ civar köyler halkı ::la mektebe gelmi§ maddelerini de içine alarak, zanayiin zaptı tutulmuı, 71 nosan ekmek müsa-
-bİı. liaıbuki bugün 0 gayenin tehlike- olacaklardır. Burada öğleden evvel me- dayandığı her tilrlü bam maddeleri te. dere edilmi§, 6 kilo kabak çekirdeği ve 
~ ~y olduğu söyleniyor, haWl çok rasim başlıyacak ve merasimi mektep min ve ihracat maddelerim.iz ara.sına 20 pasta imha edilmi§tir. 
~ le:r tarafından kabul ediliyor. rektörü bir nutukfo açacaktır. Öğle Ü· giren maddelerin miktarını arttnınak, Eminönünde S maktu ceza almmıf, 
~~ağ•a, yani fikriyah Renessansm zeri davetlilerle köylüler İstanbul vila- kalitesini yükseltmek, istihsal mas • muhtelif suçlardan 28 zabıt tutulmuı 
~Ugu fikriyattan ziyade ondan ev. yeti naıpma hazırlanmış olan yemekleri raflarını azaltmak, maliyetini dUşilr • ve 75 eksik ekmek müsadere edilmit-
~ asll'lannkine uygun bir devre yiyeceklerdir. mek, hastalık ve düşmanlanyla uğraş- tir. 
~hı.~ olduğumuzun bundan iyi bir Yemekten sonra köylüler tarafından mak için icab eden teknik ve kanun! Fatih de ise 19 kiti hakkında. zabıt 

"il olaına.z. halk oyunları oynanarak eğlenilecek • tedbirler kongrenin ruznamesine gir- tutulınuı ve 26 kilo noksan ekmeü mil· 

~--------N_u_nı_llah ___ A_T __ A_ç __ ~ __ tl_~~------------------~-------m_i_g_b_u_ıu_nm __ a_k_ta __ dır __ . ________________ ~-~-d-~-:-e-:-d-ilmı_,_,_·ı_tl_r_:_,----,_,,----,_,---,_,---_ 
~ \tlet bOlçeslndeo - ;;9 ;~ıs şenli:rin; bU-s::, g:. ,~ ~ı •ıs nizamnamelerine ilAve olarak ha-
~ledlyelere para çenlere nisbclle çok daha güzel olması '~~~J1. _ zırlanan18yaşındankOçüklerlekadınların 

için şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. ~· _ çalışamıyac.ağı aAır ve tehlikeli işler bak. 

•
"b\.. Verilecek Programı tesbit için ayın 28 inrle vi!Şyettc kındaki nizamname bitmek üzeredir. Nl-

\ ~l'l bir toplantı yııpılacnktır. zamnamede bu işler teker teker sayılmak. 
~ ' 19 (Hususi) - BelediyelÇır • DENİZ ticaret müdürlüAü tarafından .;: Silifkenin belediye reisi Sait Uğur tadır. 

~İl takatanndaki imar itlerini ba· Fenerbahçedo yaptmlmakta olan Mende- Mersin müftülü~üne tayin edilmiş ve yeni • BURSADA taammüden adam öldürdfi-
~ ~ ttlcleri için hükGmetin kendile- reğin inaşaatı ilerlemektedir • Yazifcsine başlamıştır. itü için idama mahköm olan Yenişehirli 
'it, tdını etmesi zaruri görülmekte • • D.D. tekaüt ve teavün ~anclığı kanu- * BELEDİYE bina, arazi ve temizlik ver fbrahim dün cumhuriyet meydanında ası. 

nanda bazı değişiklikler yapılın:mna dair gilerinin 938 mail yılı içinde, temmuz, bi- !arak idam edilmiştir. 
b ~tı L ' 'eni bir layiha hnzırlanmı~. tır. La'-'iha,_·:ı • lZMfR maliye memurları, aralarında 
'I) qUıu " J rinciteşrin, birinci kanun "e mart aylan ~ ı . 

t '- ıu göz önünde tutan Dahi- aöre sandığa aJınan paralardan Yerai ke. bir sa8hk ve ,.oruma sandılt teşkil et-k. Vc}(c " n zarfında tah!lll edileceğini şubelere biJ. 
.,,tlc •deti, devlet bütçesinden bele· 'ilmiyecektir • dinniştir. mişlerdir. 
~)lre Yardım edilmesini temin mak- • Daday kaymakamı Sırrı görülen lü- * DAHlJ.lYE VEKİLİ ve Parti genel sek· • AL~IANYADAN gelen son haberlere ıö-
t11ı..·•C b. eı milyon liralık bir faslın ay- 2ltm ilzerinc veklllct emrine nlınmıştır. re Krup tezgAhlarında inşa olunan 12 

~t • • Adi ' de Emi - - d b' ki ' . releri Şükrü K:ıya dün bazı ziyaret ve tet- vapurumuzdıın ilki olan Trak gemisinin 
.. ıçın bir kanun pro1"esi hazırla • ıye · ~ n9 nun e ır na · ıye şır- ldklcrde bulunmu~tur. Yekilin bu akşam \1.... ket.ine ait bir el arabasını raJmak islİ"'Cn nisanın ilk haftasında İstanbul limanına 
·~ ~ " Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 

") iş kazası 
~~lıçeııne, Emincami sokağında 
~endi camii duvarına kurduğu 
~~ 1 ~ yapan K.a~erili Meh
,ttı~eııfn kınlm<ı11 Uzerine yere 
~"' ba.ırnm muhtelif yerlerinden 
~"'--- rıJr Beyojlu haataneaine kal-

""ttır • 

Abclülmuttalip 1,5 ay hııpse mahkum ol- müteveccihen yola çıkacağı haber veril-
muştur. "' BERLİ~l)E bulunan maliye vekaleti miştir • 

o Şehir tiyatrosunun kış temsilleri ay nakid işleri umum müdür mua"ini Rüştü •SİGORTACILAR dairei merkeziyesl, 
sonunda nih:ıyet bulacaktır. Artistler ni- şehrimize gelmiş ve doğru Ankaraya git. hükömetin bizde halka anket şeklinde ar. 
sanın haflasındA mutat turnelerine çık:ı- 1 miştir. ıolunan ilk kanun projesi ol:ın sigortala
cnklar ve evveli\ lımire gideceklerdir. Ay "' GO~mCK "e İnhisarlar vekAleti müs- rın mürakabesi hakkındaki kanun lAyiba
sonuna do#ru da Ankar:ı:ra gitmeleri muh. teşan dün de gümrüklerdeki tetkiklerine sı hakktndııki mütaleuını iktisat vekAletf-
temeldir. devam etmiştir • ne bildirmiştir. 

• fc;vedn Ankara sefiri Vilhelm Günler • tz~ıtR belediye reisi ile "alisi Anka. • SIVAS • Erzurum demiryolu üzerinde 
hOkQmetı tarafından Moskova)'D tayin o.. rada bulunmaktadırlar.Bunlar lımirin imar Divriği ile Kemah arasında 15 inci kısım
hınmuştur. Sefir Ankaradan şehrimize gel- Te ihtiyacı için alAkadarlarla temaslarda daki J3.50 metre uzunluktaki tünd.ac.ıJ.aıış... 
mittir. ' bulunmaktadırlar. tar. f 

öleceğini nereden billyor da böyle bir ta. 
ahhilt altına giri)"or? Acaba kaç hastayı 
yataksız ve kaç hastayı ilAçsız bırakmıl"lt 
mecbur olacatını mı hesap etmiştir? 

Öldilrccdi adamlann sayısını yal°İtıı 
Azrail Te yalnız cellAt bilir. Belediye, tah. 
min eltili 500 cenazenin önCimü:r:deki se
ne içinde lamam olmadıAını görürse, mü
teahhide verdiği paranın bir kısmını seri 
mi alacak. yoksa, taahhilt ettiği miktarı 
doldunnalJa mı çalışacaktır? 

Bu illnı okuyanların fçine korku girin
ce, Belediye hastanelerinde yatmak fsti
yenlcr. daha kapının 6nilnde .sormab mec 
bur olacaklardır: 

- 500 oldn mo T 
Dolmadıysa, ıerisin ıeriye öönecekler 

pek çoktur. 
Belki de !stanbnl Belediyesi. kifi mik

tarda yatalı olmıyan bastaneler;mize mü. 
racaatlerl azaltmak için halkın gözünü yıl
dırmak istemiş ve bu tüyler ürpertici ilanı 
ıazeleye vermiştir. 

Konservatuvar yerine hastane yapmak. 
• tan daha kolay bir usul!,, 

TAN'ııt "Fdek,, ine bu {larip münaka&11 
ildrunın oerdiğl ilhamlara oeçelim- ltfu. 
harrir. htkimler hakkında ua:rlmıı en 
maruf hlcvlyeltrl &ıralr11or: Ncgun Tev. 
fik Cerrahpaırı haıtancıindt ual'rarktn ,ög 
le bir. lı.v.8idt IJ(Umıı: 

"'Bir hazakatıedeyfm bünyemi tıp tepti 
~nim.,, 

"Kırk katır tepse Ytlılm:ızdı bu liclz be
denim.,, 

"Kapladı her yanımı aJn, sızı, sancı, be. 
re.,, 

"Bir mezar oldu cihan, sanki etibbA ha. 
şere . ., 

Felek, "mabat bir 16.Uf e,. 'diyor ve anla. 
truor ki, gülmtic de ırhhat için bir aıda~ 
dır ot hekim doıtlarunız lıu lıicviyeltrin 

not tdillpnl biz fanflerin ııhahtleri içht 
blı: ildç ıauıP •u çıkarmn:larl Vt, bır 
paragramdan ıonra, ,alr E$rtf irı, güu.ş 
ınCl'JÜdllı.lz!! doktor hakkında ıöultdiğl 1ıı 

'f.JAllm ıayf.OYJ. ,eııiritriı/ı 
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ıJış Si,asa 
Gördüğümüz 

lngiltere 
ve 

hakiki lngıltere 
..- Baştarafı 2 loclde 

için lngillz diplomasisinin başvurdu· 
ğu teclbirlerin eseridir. 

Fakat bu üc devleti, Sovyetlere kar
ii kullanılacak birer tek ağızlı kılmç 
halinde halketmiş olan liıgiltere, bun
lanıı. birdenbire iki ağızlı olduklarım, 
birer zillfikar'a döndüklerini yani hem 
dilfJPanı SovyeUeri, hem de kendisini 
keuıek tenıayUlilnU gösterdiklerini ve 
Sovyetlel'den evvel keneli men!aatlerL 
nl lhl!Je b~ladıklannı gördü. Tıpkı 
~attıfı Roboto tara.f mdan döğülen, 
bıça.kıanan bir kdjife döndü. Bununla 
beraber, her teYe tahamınUI etti, her 
llY• tahammUJ ediyor ve edecek. Zira 
her ne palıa.sına olursa olsun büyUk 
dQPUamna k~§ı kullanmak ümidiyle 
halk4'ttjği büyük ılllhlan kendi eliy. 
l• körlebnek !gine gelmez. 

.itte hakild İngiltere. 
:Acaba Almanya ile İtalyayı hatta 

:.Japonyayı hAla birer ~iz Rabotoau 
.,_~hata :nu olur? 

"İtte Japonya Sovyetlere saldıraca· 
ima Çini yutuyor. İ§te Almanya Or
ta Avnıpaya yayılıyor, işte İtalya fi· 
niaJJ Afrik•yt tehdid ediyor. BUtUn 
bwılar hep İngiliz menfaatlerini tah· 
rıl> etmiyor mu!,. diyenler çoktw. Fa. 
!kat bunlar mutlaka hldiseleri bas.it 
ve 11ath! görUyorlar. Mutlaka aldanı • 
yorlar. ÇU.nkU bütün bunlan İngilte • 
renin bir merhaleye kadar deatekJiye
bileceğint iki esasa bağlamak nıüm. 
!kilndür: 

1 - BtiyUk ve eon milcadeleyi, bir 
sürU müttefikle birlikte kabul edeceği 
yerde çok büyük yığınlara hüloneden 
üç dı5rt siyaşt te§ekkülle birleşip kar
şılamak. 

2 - Tehlikeyi metropolden uzakla1-
tırmak .. 

Fikrimizi iıah edelim: 
ŞJındi~..Avrupada So")'etıere ıta.,. 

bil- eepbe kurmak için Finlandiya, Le. 
tonya, Litvanya, Eetonya, Lehistan, 
Almanya, Çekoalovalcya, :Macaristan 
ve Romanya ile konu§Up anla§l\lak li.. 
mn. Bunların hepeinin birer hariciye 
namı, birer kabinesi, birer şefi var -

. dır. SOn derece bUytllt bir mU~de!eye 
girmeye hazırlanan bir devlet, fikrini 
bu kadar adama açıp milnakaşa. eder 
mi 7 Etmez ta.bil. Bunım için Orta Av
rupanm taafiyeai asla İngiliz hedefld& 
rine aykırı bir it değildir. BUtiln bu 
devletlerin bir eğemenlik, bir idare al. 
tinda toplanması elbette İngılterenin 
leh.inedi.r. DilşUnUnUz bir kere, harita. 
aan biltun bu iaimler ailiniyor, ve yal. 
mz bir Lehistan, bir İtalya ve bir Al
manya kalıyor. Belki bir de Roman
ya. Ve bu devletler bntiln inisiyatifle
ri Berlinaen alıyorlar ve Berlini Lon
dra idare ediyor. lggiltere bir i§&J'et 
etti mi? her taraftan "Hayl Hitler!" 
aıeeleri geliyor. Ve bir kumanda i§itilf. 
yor: 
· - İstikamet Yoskova! 

Uz.ak Şarkta da vaziyet ayni mer. 
kezdedir. aponyanın Çini zaptetmesl 
lngiıterenin aleyhindedir demekle al • 
danmalr mmükilndür. Zira Japonyanın 
Uz.ak Şarkta Ruslarla harbe giriştiği
ni farzedelim· Gerlde kontrolsuz 400 
milyon Çinli kalıyor ki ceblerlne ya.
bancı albnı doldunılmuı blrtalmn goıe
nerallerln her tUrlU l!lergUl'Je!tlerlne •w m as m w r ast•u•• 
t>Ol'çapı .naklediuor: 

"'J>ebllnn idi mukııddemleri Doktor Et
hem,. 

"Yenllfr herkese hit:ıre kızardı k&dcre. 
"Pebllv lıktan edip keHiyel oldu dok

tor., 
"Herkesin :ıırtını şimdi o getirmekte ye

re.,, 
Jlulıarrir, nlhauet mahut ilUna gellvor: 
"Dikkat ediyor musunuz! Hastane kac 

kişinin ölece#ini tahmin cdiy'or. Cenazele
rin de beherlnl iki bucılk liraya ııiimdilr
mek isliyor. Sudan ucuz delil mi? 

Ben şu mealde bfr Fransız İlAnı gl5rm0ş. 
lilm. Cenaze defneden müesseselerden biri. 
si 11111yordu: 

"JOO franga bir cena:e alaur,. Hayatın 

ba11llnlrll pa1talı1rlı ltarptırıtda ba uca:la6a ......... , .... 
-..ı l:tndlne ıe"flcetmededir Alemde 

hftaer 
Gaın11 .. dt'i Felek böyle 19Ur böyle P. 

• der,. 
.. 

Kamyonla 
çarpışan 

motosıklet , 
Almanya, Amerika, Rusya, lnglltere gibi BAK E A 1 Kaldırıma fırlıyet• 

bir ÇOk memleketlerin ldh&J&(J arttı 1 ve tenor YUNKA'nın ittlrakiyle bfr kızı yaraladl 
937 senesi temmuzunun on be•inden iti-ı tohumlıır ve çiçek soYanJarı, sellilloJd, N O V o T N •. DDn öJıleden sonra P:ıngaltı ~ 

haren tatbikine başlanan aerbeat ithal re. parke ve kontrpl!k, ağaç tra,·ers, keten 

1 
Gazi caddesinden geçmekte olan fO ~ 

jiınl ile gümrük tahdidatı mevcut olan mensueıt, kauçuk malzeme, pamuk ve alt de dinleyiniz. mailin tdareslnrloki 4221 numarab :..aı 
devrelerdeki ilh«.llt vaziyeti tetkik ediJ,. fpliji, çadırlık Te örtülü)( muşamba gibi yonla İhsanın idaresindeki 229 a--;; 
mi,tir. maddelerin ithalat fazlalıJı 2256000 lira. 1•mn::mnmn111111m motosiklet carpışmışlar ve müşaclelll fit' 

Bu tetkikler, aerbeıt ithallt reiln:ılnln, dır. ticcsinde motosiklet yayakaldırını~ t/t' 
iktisadiyntımız icin faydalı oldulu netice- Yeni kararname ile ithalatı artan mem- Beşinci icra memurluğundan: lıyarnk bir vitrini parcalamış, ·~..-
sini nrmfştfr. Tetkike :reni rejimin tatbi- Jeketler u-asında Amerika, Almanya, tngil. Kumkapı Terkos meydanında 9 numara. manda Paklze isminde bir kın ,..,.......... ' 
kinden itibaren geçen 6c aJ esas tutulmuş tere, Rusya, Hindio;tan, Mısır, Belçikn, Su- Iı apartımanın 3 numaralı dairesinde. 

tır. 
Pak'iıe hastaneye kaJdırıJm~tır. ~ 

tur. Bu üç aylık devre içinde yapılan it. riye, FinlAndiya, Filistin, Romanya ve A. Bir borctan dolayı haczedilip ~atılması-
baJdt 936 senesinin ayni de•reye lekabill "nlıturya "'8r<lır. 
eden fic ayındaki lthallttan dokm kllsur 
mih•on lira fazladır. Yeni rejimle lthalltı 
artan maddeler, deri, yOn ve kıl iplikler, 
tohum, kQıt, pamuk, i])lik ve menaacat. 
cam, kalay, kara nakliye vasıtalan n bo
yadır. 

Genel ltha1At rejiminin A lilteslne dahll 
eşyadan 93~ senesinin llç ayı içinde liren 
mal 4153000 liralıktır. 1937 senesinin ayol 
üç ayınd~ bu mallara aij ithallt 5180000 1i 
rayı lıulmuştur. 

Kararn:ı ıenln beşinci maddeııi mucibin
ce, gümrük resmi arttırılmı~ olan yaş " 
kuru deriler, Merinos y(lnft, yfin ipllli, 

Kudüs mUltOsl Baron 
Roçlldl dava ediyor 

Beyrut, 20 (A.A.) - Beyrutta buluDaD 
Kudilş müftüsü. bir Londra aTUkatını. ı 
mart tarihinde şah:.ına hakaretlerde bulu. 
nan İngiliz parlamentow azasından Baron 
Roçilt aleyhine bir zemmtikadlh dann 
açma#a memur etmitlir. Kudüı mGfttlsü, 
bu dava esnasında Filistin hakkındaki A· 
rop noktoi naz:ırını d:ı izah eyliyccektir. , 
" Yeşllay ,, eılarıo 

kon"'resl 
Yeşilay Gençler Birl~i Genel selrteterU. 

Ainden: 
CemjyeUndıia VJI inci yıllat koo1resin

de nizamnamenin dellşmeslne karar Te
rJlmiş ''e proJe~ hazırlamak üzere bir ko
mite seçilmişti. l>roje hazırlanmıştır. Yeni 
nizamnamenin tetkik n kabulü i~ln 26.3. 
938 cumartesi gilnü saat U le Eminönfi 
haJkevinde yapılacak revka!Ade lronıreye 
bütün üyelerimizin •elmelerhai rica ede
rla. 

katılmaya amadedir. Böyle bir ÇİlJ: Si· 
~~an'ltı:te b'"CçeceirJapon .ımv. 
'Vetlüinin ric'at liattJ içlii ne mtiz'i~ 
t . ' ır. . :,. . 

Haydi diyelim ki bu tahminler birer 
hulya eseridir. Fa.kat bir halk cephe. 
ai Jspanyasınm ortadan kalkmasma 
göz yumduğu gilnlerde Ingilterenin bir 
halk cephesi Frans3.Sı ile, eski Fra.ıı8a 
ile olduğu gibi "samimi dost,, olmam 
kabul t"dilebilir mi? 

İngiltere Fransayı A vnıpada Lon
dranın bir ordWlu ve banger Franu.
yı da İngiliz ticaretinin bir yar. 
dmıcı sermayesi olarak halket • 
mişti. Bu FraMUUll aağ tarafı, 

Habet - hal~ harbi ~
de, donanmaaının İngiliz ~ 
emrine geçıneaini kabul etmemekle 
İngiliz emellerine ihanet ~tmedi mi? 

Etti t&bll. Bir halk cepbeai kUl"Dl\11 
olan sol tarafının ~tlerle yapllan 
pakta sadık kalmakta ibııdi gfı8tmU. 
ği ısrar da muha.fualdr !~Ut.erenin 
§ilpheair;i tahrik edeme% mi? 

Eder tabii. 
E böyle bir~ filpheli talil. 

ne İngiltere. Avru~ald ve A.kdeııb. 
deki hayatı menfaatlerini ~veli etmek 
hatasını gösterir mi'! 

Göstermez tabtt. 
l§te, tngilterenin ai1Ab11rJ~ 

ve kuvvet.awiğiııden dem vurarak her 
eınrivakie bo~ ~~ hareketail 
kalıfmm •ımm burada aramabchr. 
İngiltere, çok kuvvetli bir Almanya
dan artık korkmqyw, ve ifba ıaUzm 
devrinde ttaıya, DUI1 Almanyamıı 
Brenner'e yanapaamd& bir tehlike 
gönnUyoraa. İngiltere de ayni Alman
yanın büyümesinde bir tehlike gömıD· 
yor. Zira, Avrupa kıt'asmda dalma 
bir kuvvetli kara devJetiıı1 elinde bu. -
lundurmak itiyadında bulmwı li&ilte. 
re kararını "ermek tberedir: 

8Jrl:mda yumurta ldlfeei J'Ok ya... 
Fransayı atıp Almanya.yı yilltleneoek. 

Ejer birçok hldiaelere talraddftm ve 
tahakküm ettifinl btldiğlmlz tarihi ve 
hakiki Plıiltere hllt mevouta bac01'
tU hAdJaelere bakarak ocu ancak böy 
le mUtalea etmek mUmkUnclttr • 

Acaba o hakiki İnglltenmfn ~ 
yeller mJ ~! 

Nl•ı_.ILa lfAZIP 

lng·liz - ltalyan 
görüşmeleri 

iki tarar da ftmltll 
gUrUoUyor 

Rnma. 19 (A.A.) - Hariciye ıwım 

Kont Cianu ile Ingtlterenln Roma bUyUJr 

elçisi yeniden bir saatten fazla suren 
bir mUlüatta bulunmuotur. Ingi1iz - 1-
talyan mlbıaterelert etrafmda muhafaza 
edilen ta•'f •Wdkta raPıen eafbanm 
açılmJf olduğu ve meselenin e8a8Dla gt~ 
riflkllgf sannedilmektedtr . 

Gerek ltalya resmt mahafili gerek In
rillz elçilik mahaflll yapılmakta olan 
mllıakerelerin muvallakiyetle netlcele
necefl bu.uıunda nllı:bfn. göztıkllyorlar. 

Ticaret anlaşması 
Londra, 19 (A. A.) - Yeni İtalyan 

lngtU.ı ticaret a.nlaşm118ı lngiiterenin 
İtalyan kömür ve mensucat ihracatını 
f evkalMe arttırmaktadır. Buna muka
bil İtalyan mallarına konwan konten
~ar da yüzde 27,5 nispetbıde arttı. 
nlmaktadır. 

Klering anlaşması ile §İmdiye ka -
dar eski borçlarm tufiyealne giden 
mUhhn mebllğlan serbest bırakacak. 
br. 

Boluda zelzele 

• Holanda, fiilen, lta1)'1lo imparatorlu. 
junu tanımı~tır. Yeni Holanda seriri, FH· 
hakika, itimatnamesini, "ftalyan kralı ve 
Habeşistan fmparatoru,,na verml~tlr. 

• F..skl Amerika reisicombunı Hu..-er 
ATnıpada yaptıfı tcl)cik seyahatine devam 
ederek Stokbolnıdan J.ondraya gitmiştir. 

• Fransıı baş.ekili Leon B1um, batve
Ulette, eski fnf(iliz bıışvekiti Loyd Corcu 
kııbul etmlttir • 

• Amerika mebusan meclisi denlı al. 
llhlın için azami rakam olarak enelce 
teshil edilmlı olan üc hin deniz tayyaresi. 
nf asl(ar! miktar olarak tayin eyliyen Jta. 
nun Jlyibııımı kabul etmittlr • 

• .N8'Y)'ork Ta~ls sasetesi, petrol en. 
dftatrJ amelesinin 17 tnıdli• 'ie Amerikan 
petrol kumpanyHının kontrolilnü deruhte 
ettllinl blldinniştlr. 

• Bulpr htik6metf, Viyanadakl eltillll
al Jalyetmele Te Vlyanada yalnız bir kon
IOloıluk hırakmat. karar ~ittir. 

• BeyrqUan bUdirlldiJine g6re, Lllbnan 
kabinesi istifa etnılt ve parlamento, rev. 
bllde bir toplanhyll taJnJmıştır. 

Yeni neırlyat 

Klem 
- Pilrir ha)'lltımızda bir yeawıt ifade e
den -KALEM. 11tec1Duaa. JeJeai bir fd
dlaıun mahluHl olaralı: ortaya oıkmakta
dır. Birinci 88)'lsındalrf ,..nlardan da an
Jqılacalı llıere KALEM mecmuasının b!i
tfhı pyesl ıeııo aeale, edebl bakımdan ~-e
ni bir yol göstermektir. 

Romeo • JOlyet 
V. Şelrsplrtn bu tabeserl Ertulrul 1ıgfa 

tarafında• tereftme edUndt n kitap halin
de !akılip tltabe'riala tercllmeler wrlsln
de çıkmıştır. Aşk senbolü olan bu eseri 

na karar verilen masa, sandalye, sardirop, 
halı vesair ev eşyası Kumkapı Terkos mey 
danında 9 numaralı apartımanın lJnDnde 
24.3-938 tarihine müsadif perşembe sünü 
saat 15-16 arasında birinci acık arttırma 
ile satılacaktır. Birinci arttırmada yllzde 
75 şfni bulmadı(tı takdirde ikinci arttır

ma~ı 30.3-938 tarihine milsadif çarşamba 
sünll saat 10,11 arasında ayni mahalde ic-

,. 
ZAYi - Hukuk fakllltesinden aJdllf,_ 

(lu~ro hüviyet cüzdanımı kaybftthll-_.., 
nisfni nlncaJımdan eski&lnin bBk .. 

~~ -Ilukuk f akülteıl ikinci ıını/,.,a 
Burhaneddin Oıtllr~ 

ra edflecelinden talip olanlann ,....,. 
sun ,.e saatlerde mahallinde hasır 
mnları ilan olunur. ~ 

Varın ak•am SAKARYA 
Tenorlar kralı BENJAMINO GIGLI 

Bu senenin yegane filml 

KALBiN SESi 
Hissi bir mevzuda 1viiellfumlaİlimlulıjikil'lli ıbiiıı'rlllfillllm. ......... ~ 

~--------------~----.---...,,---------------------------~ 
P-;tlıyan silahlar •• Oten imdad düdükleri ... Sisleri yaran projektörler &ır 

smda büyük bir aık .. Sevgilisini felAkette, ölümde bile yalms 
bırakmıyan birkadm ... 

SILVIA SiDNEY ve HENRY FOND>' 

Yıumık Hıkkıı~ır 
Bogtln SA K A R YA . Sln°ma-1nd~ 

~~~~.:___~~~~~~~~~~---~ -------.................. ... 
Buoiin ~AR 4 'Y._ ~•n~mA,nnd_. 

Risst've müessir bir film... Mexaklı ve zengin bir men'lf'. • 

Annabella ve Conrad Veidt 

KIZiLdDRAiiiP 
Fransızca s~zlü filminde, CARDİNAL RlCHELlEU'nUn caddar.

hareketıerh\l • • • ve aşklannı gOrecekslnlz. 
ilaveten Fox Jurnal Dünya bavacliıleri.. .I ______________________ ., 
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llABERL'i T ARIHI TEFRIKASl: 30 
Vazan ı 
A. Cim 

\•esikalan \'eren: Donanma Jtomodortutu Başkfttibl Blnbııft !Man 

Muhafızlar, Abdülhamldln, 
katarın penceresinden bak
masına mOısaade etmedller 

.Ali Kabuli bey vak88mm vahtf kalı· 
l'a:nan!arı, ilk partide yilk&eltilen, a. 
hğı yerden kesilen suçluları teşkil et
!tıişıerdL Yersiz bir hırsın, bir dakika. 
lık ih•" b . 1 ı.ırasın u cahıl kurbanları ipte 
can verirlerken etraflarında biriken 
ıse,,. 
"ırcflerin lAnetıerine hedef oldular. 
Nisanın 13 Uncu pazartesi gUnU 

lllec
1 

lisi mebusan ve hy~n, meclişl mil· 
ı . . 

0 
ı.arru altında son içUmaını yaptı; 

le'fl~an sonra meclisler yine kendi isim. 
tini alarak &)TI toplantılara devam 

ettiler. 

Son içtimada mahh1 hUklimdarm ls
tanbutda bırakılıp bırakılmaması mu. 
~kere mevzuunu te§kfl etmişti. Me • 
tı 'lalar ekseriyetle buradan uzaklaştı. 
tt. lrnuını isiyorlar, yeni f esatla.ra cür-

edeoeğini, tahtını tekrar ele geçir· 
~ek için hamleler yapacağını ileri 11n. 

~rlardı. 

~ ~ihayet 14 nisan sah gilnll öğleye 
~dar devam eden ve heyecanlı 11ah· 
ft ler yaşıyan müzakerelerden sonra 
tı!:ıfa~~a :AbdUlhamidin SelAnlğe, Ala.. 
~ koşkilnde ikamete gönderilmesine 
~ r verildi. Bu karar Talit ve Ah· 
l t Rı7.1. beylerin f aallyeU ile hemen 
Ota tnevkilne konuldu. 

ktn.Abduıhamid, 14 nisan sah günü ak. 
l'f> ı Sirkecide hazırlanan Şark demir
bt lları idaresinin hususi trenlerinden 
'!iyle muhafızlarının nezareti altın· 
..... Yanında iki ka.dmefendlal ve ı.-. 
-~. -~ . ~ 'l. ... - • - """--• ...... w.-ı;- s._. 
.... 1ola çıkarıldı. Gizlice Sirkeciye 
~'!ttrı1 ,_ Gta, en ffbıt hükümdar trene konul. 
le la.at 7 .25 geçe acı bir dUdUk aeııl
~ harekete geçen katar, İatanbulun, 
.._ latanbulun değil, Osmanlı lmpa. 
~ lortuğunun 33 eenelik mUıtebid hA· 
,:ını §imdi ufar•k bir (kaan bUına
ltıı} un sinesinde bannmak Uzere Se-
~~e doğru yol alınağa başladı. 

~ bdU1hamid lstanbuldan ayrılırken 
ı.; ~?'eden bakmak istemi3, muhafız. 
~ llldıklan sıkı talimat scbcbile bu. 

l:ıtr rtllisaade etmemişlerdi. Vagonun 
'et k~eslne bUzillen titiz imparator, 
~ gozyaştan döke döke ayrıldığı ta • 
~ buıa hasret taftYara.k SelAnlk yo. 

u b.1t--ıuştu. 
tt~lanbulda Bilkflnet tamamen avdet 
tt 

1 
ten sonra bahriyede mühim de. 1': klikler yapıldı. Amlral Rüstem 

~ k bahriye mlisteşa.rlığına, yeni pa. 
ttı~h beşinci Mehmedin kayınbiraderi 
~ lay Tahir bey donanma kuman • 

lrftna getirildi. 

tııı~ll"artler arasmda değişiklikler ya. 
fQ~' divanıharb suçlu mürettebatı, 
t 8.rr:lk ve mUşcvviklik yapan bazı 0:1kH zabitleri de sorguya çekti ve 

'ı:lara muhtelif cezalar verildi. 

'enı rejimin, meşrutiyetin tekrar ve 
~ h teessUsU ile bera her Osmanlı 
t'intldllratorluğunun Abdillhamld dev • 

e "U .. !tlt\ .. rumeye mahk<ım edilen do • 
~1rtıuı tamirler, talimler icra.sına 
hıtr adı. Ve, aylarca süren tamirlerle 
1-bi~a. ~kneler biraz hale yola konu • 
•-ı. dı. Bahriye nezareti bUk11metin 
'111tlif• • 
~tle ! ı1e muhtelif Avnıpa denizci mil. 
d .... ~tinin tez~hlsnna zabitler gön • 
--.;rtli· u ti~ • iri bayaa heyetleri, ecnebi fab-
~~ \te tel'l58.nelerine gemi ılpariıt 
,... ek üzere Londra, Berlin, ve Ro
"'lva 
~)( vollandı1ar. Donanma cemiyeti 
derı· ıl edildi; balkm tanesi, bUt~ 
ta ıı i~lerine ayrılan fazlaca para bu 1 

~lı.rı Uflcı tetakki edilerek denizcili. 
t11ıa 1~1dşafı için birçok gayretler &ar· 

)( &.§landı. 
~t ttUsı mebusa.n Ahmet Rıza ve Ta. , 
ti\ .. ';vın tekllflerl1e yeni padi!!ahı bi. 
"-• . nu h"rri•0 (! rr .. ~ .. ~tfr"lo ett'~ "'e- 1 
··ı·rıı t l l\r ~kr.ara dwet etmek Ur.ere bir ka· 

"erdt. Bir kısım mebu81ar: 

- Buruı ne JUzum. var? Padişah bir 
kere yemin etti; artık bunu teyid icab 
emez ve hiçbir sultan yemininde hanla 
ola.mu! 

Diyorlar, lttihaçılar da tıpkı sütten 
ağzı yananın yoğurdu Ufliyere.k yeme-
si gibi, çok ihtiyatlı hareket etmek 
kaygusiyle tekliflerinde ısrar ediyor • 
!ardı. Nih11.yet 15 NJsruı çaJ1amba gU· 
nü yapılan içtimada Tallt ve Ahmet 

Rıza beylerin saatlerce süren nutuk • 
lannda gösterdikleri eebabı mucibe 
180 İttihatçı mebus tara.Cmdan taavib 
olundu. 266 ki!iilik heyet, 86 istlnk!f 
reyine karşı 180 reyle ekseriyeti te. 
min ederek padişahın tekrar '.\"emin .. 
etmek üzere meclis huzuruna davete
dilmesi kararlaştırıldı. TalU ve Ah • 
met Rıu beyler buna ill cihetten lU· 
zum görüyorlardı. Padiphı yemin l. 
çln meclise getirebitirlene ona İltJ • 

hatçılığın iktidarım tudik ettırmiı o. 
lacaklar, yeni intihabat için yapılacak 
hazırlıklarda merkezi umumtnin koy. 
duğu naımetleri int!bap ettirmek için 

padişahın mllzaheretinl temin edecek· 

ler, sultanın üzerinde de merkezi umu· 
minin nUfuzunu tesise muv&!fak ola· 
cakl:ırdı .. Ve muhakkak olan vUkell 
değişikHğinde Tallt bey lttlhat ve 
Terakki namma dahiliye nezaretine 
intihap edilmek lçin daha kuvvetli 

bulunacaktı. lete bu dUşUnoe onla.n, 
bu 1tekilde hu-ekete ae.vke~. Bu 1f 
de mec lain karariyle bal.leClildilrtelf 

eonra bir tnrıu lstlf a etmemekte mıv 
eden hUk<tmete bunu bir ~zkere tıe 

bildirmek lbımgeldi. Yine Ta.l!t be • 
yin kaleminden çıksn ve Ahmet Rıza 
beyle birlikte altı (Meclisi milli reisi) 

unva.nlyte Salt pl.§8.y& imza ettirilen 
bir tezkere yaı.bdı. Tezkere aynen fÖY· 
leydi: 

Huzuru dlii !a<hırctpenahiye 
Davletlü efrmdim he..-retleri; 

Zatı ha..-reti padi§ıcıhbıin §Cr'i-!erif, 
kınunıı e&Mi ahkdmını, u.mlii meşru. 
tiyeti, htıkuku milleti tıe menafii oo. 
tanı 1tıyaııct cdcccTderi hakk'lnda kab· 
1.elbia icro buyurm~ olduklan y~mm 
bilvücu1ı mazlıan itim.ad olup, fakat 
cfyon ve mtbu.!an orada tomamms 71. 
ırr bulunmadıklanndan yemini dlıyi 

~timtJ etmemi1 olduklan gibi~ ıı.hla 

m.6f"Utiyet Uctı.ııı:mnca onlar daA' mtt 
ha:::reti ~hri1rRriye ı·~ 1Mnuntt utlriye 
Mdık nkır.aklarına 1'ıızuru dlid6 tık· 
lfnfirad yemin etmekle mükellef bu • 
lundukltınnd.an ~bu tahHfatan utbma 
btıyurulmM'fy1e beraber, mu~'Ob;linde 

lU.tfmı m.ıı-elce ifa buyurulmtı~ oltın !te· 
minin mr.r.li.rl ıımumlde tek-rar ve bu. 
nmı için bir ha~cı zarfında hangi gan 

muvafık iradci 1ttniye i&e o gan mu. 
li.rl umumiı milliyi te§rif e 1>ı{l,,aacld• 
celilef m Qlükône fO'JtJn buyrulnaa.n 
1uısusalnnın huzuru fahaMyB arzma 
mecliai umıımfi millfce karar fX'M'lm~ 
olmaMı foabı Mlin tem buynılmaaı 

bamfltla. .. 

., ~blü~ı ~!1 ,,,, ''" 16 
N"1.m ~!5 

JlecUri tımumıı mmt ~ 
SAiD 

Bu tezkere B&darete, zadraza.m Tev· 
flk paşaya. gönderildi. Tevfik paşa •· 
letft~le bunu padlpha arzetti. fakat 
,,tq,tn meıımıtlvete B&dakatlnl veliaht· 
11~da kabul etm•ş olan ve biat ~nU 

harbive ne~retinde \'emin eden nadi. 
$1.h anrak 3?1'> sendi mavnmım 7 fn. 
el gilntı (meclisi um:.ımfi milltvi ~) 
~lde bu mUstacel fırka temennlef. 
nf verlne 9-'e+fmt ve 'bl! f!1Ttttle "~ıettn 
fr1'lrt ve ı:ıh .... cıJ fcr1~,; .. ,ıı ... 1d alAkasmm 
dcreceaini göeteM"'I;"' nldu. 

-BiTTi-

5 

ı __________ a_7_Ü_·n __ ü~n--_m __ e_s_e __ ı_e_s_ı __ ~ ____ _.I 

Şehrimizin 
bir ~ok 

islAha 

otobüs servisi.eri 
noktalardan 
muhtaçdır 

Otobüs şoförlerinin birbirlerınl 
geçnıek nıerakına tutulmaları 

halk için cidden büyük tehlikedir 
Yarı~ arzusuna kapılanlar en şiddetli cezalara 

çarpı/malıdırlar 
lstanoul içinde, semt semt otobils 

işletmek muhakkak ki iyi oldu. Çün
kü, tramvay firketi, işletmede tasar. 
ruf ve fazla kAr htr.>Jyla halkm huzu
rumu istismar edip duruyordu. Tram. 
vay an balan, birer nakliye vasıtası 
olmaktan çıkmış, birer işkence kutusu 
halini almıştı. Yirmi kişilik bir araba 
ile kırk kişi ta.§rmak ve bir seferde o 
arabanın getireceği hasılatı bir misli 
arttırmak gayretkeşliği halka ne pa • 
halıya mal oluyordu. Hele ak§am sa· 
atıertnde lebaleb dolu arabalara bir iki 
Yolcu daha sıkıştırmak için istasyon • 
la.rda. bekUyen elrket kontrol memur .. 
lannm: 

- Biraz ileri doğru gidiniz. Bayan, 
ıiz çocu~uzu kucağmrr.a ıt.lmız. Bay 
eiz §öyle yan dönUverlnlz.,. 

Feryatlanyla basamaklara toplan • 
Dllf yoJcula.n t~riye doğnı Jtekaka 
nevima konserve kutularına mal istJ 
etmek kabflinden olan gayret ve hirn. 
metlerini! l!IOğukkanlıhkla seyretmeye 
kaç kişi tabammUl ediyor bilmem! 1 

Otobüs seferleri bqladıktanberl 
tramvaylarda bu izdiham kalmadı de. 
ğil, azaldr. Azalması da bir meMle ... 
Büsbütün bertaraf etmek de kabil. He--
1c. -...-:uı ~~ ~ .. emaı11 mtttl 
burnundan getiren fU ıfrketı adama • 
kıllı yola getirmenin de yolu var. Da
ha bir mtsli otobOs getir. Ücretleri de 

tramvay tarif esi derecesine indir. Bak 
kkalım, 0 zaman, tramvay arabaları 
iırtasyonlarda alack yolcu bulabllirler 
mi? ÇlinkU otobUs daha seridir. Se • 

ferlerini daha eık yapar. Muhakkak o. 
lan bir şey varsa, halk, otobüsU, tra.m. 
va.ya tercih ediyor. Fakat otobUs Uc
retlerl pahalı olduğu ldn tercih ettiğ' 
nakil \'asıtasından istifade edemiyor. 

1 

BugUn, otobUslerfn müşterileri orta 
halli in~nlardrr. ~nglnlerin ya husu· 

al arabalan vardır, yahut taksiye bf • 
nerler. İkinci me\•ki tnı.mvaya binme· 

yt bıle bir lUks telakki eden fakir sı. 
nıf lçfn ise bugilnkU şerait dairesind<' 
otobilse bfnmek imk~mırz bir şeydir. 

Herkesin teslim ettiği bir nokta 
vardır ki, o da otobüe Ucret'erinin pa. 
~alı olduğudur. Bunu otobil8 i§letcn 
inUeSM~ erklnıMan birine sorduk. 
B!Jıe şu oe\'abı "-erdi: 

- Otoblls llcretleri belediye tarafın. 

dan ariz ve amik hesaplardan sonra 
tesbit edilmiştir. İddia edildiği gibi de 
pa.ha.lı değildir. ÇUnkU bir otobüsün 
i§lemesJ tramvay işletmekten çok da· 

ha ma.sra.fhdır. tstanbulun bozuk yol· 
larmda ltliyen arabatann amortismanı 

lbtik ve yedek parça ma.srafla.""IDJ ve 
benzin sar!lyatmı dUşt.nmek llznndır. 
AYrıca şoförü, biletçisi, kontrolörü ve 

aalresl dahil olmak tızere kalabalık 

bir iıletme kadrosu varjlr. Sonn be
lediye rüsumunu da un~ymız. HU. 

k~metin gayret ve hlmmetile benzin 
fl&tlan bir miktar indirilmiştir. Fakat 
yine pahalıdır. 

- Otoblls ücretlerini bir miktar ten. 
zil etmeye lmkAn gönnUyor musunuz? 

- Bu bizim elimizde olan bir şey 
değildir. Arabatanmız pek az bir kar· 
la «;alı§ıyor. Eğer, hilkfunet veya be
lediye otobüs Ucretlertni indirmek hı
tenıe birtakım tedbirler alınabilir. 

-Mewll? 
- Benzin lstlblAk resmini kaldır • 

malı. Belediye olobUslerden aldığı 

remnl indirme1l. Lbtlk ve otobUslere 

alt yedek parçalara ait gümrük re. I 
simlerinde tadilat yapılmalı. 

Muhatabım, nalmcı keseri gibi ken. 
di tarafından yontuyor, ve almaca.k 
tedbirleri hep hükf.ımet ve belediye 
tJIMtfmdan Y..a.Prltnuı ~en feda· 
klrlıklar halinde tasnif ve tesbit edi· 
yordu. Buna karşı dedim ki: 

- AIAkadar makamlar ortaya sür-
dUğünUz bu noktalar üz.erinde karar &· 

Bankaların 
zırhlı 

otomobilleri 
Ameı ilrnn bankaları lrnl'i 

olaı ak soy · uncuhığun önüne 
geçmek istiyoı tar 

Şehrimizde i§liyen 
otobüslere ait bir 
ka.ç CMtanfan6 ... 

lır veya almazlar. Fakat herkCSQC mL 
li'im olan bir şey varsa ücretlerdeki 
yükseklik normal değildir. 

- Normaldir. 
- Bazı i§lek hatlarda çalışan bir o.: 
bUsUn :iUnde amort.iaınalU jJe her 

t.ürlll masrafla.n çıktılrta.n mnra elli 
lira kar ettiğini t.esbit edenler bu it
ten anlıyanlardır. Siz de kmnıman bit· 
az fedakarlık edemez misiniz? 

- Bunlar dedikodÜdur. 
Menfaati bakımından böyle dUşün ~ 

mesi ve konuşması tabi! olıı.n otobüs 
firketi erkIDıma. daha fazla 8\laller 
sormakta ne fayda. vardı? Bun~"l için 
otobüs işlerinde göze batan bazı ak -
saklıklan burada sıralamak daha doğ-
r.ı olacak. Bu yazdıklarımız, otobUsçü. 
ler tnrafmdnn her kabahat omuzlarm.ı. 
yüklenen belediyenin nazarı dikkatini 
cıelbcderse eminiz ki derhal tedbir alı. 
nır ve işler yoluna girer. Fakat, bu 
son dilşUncemizin bir tahmin hududu· 
nu geçmediğini de kaydetmeliyiz. 

OtobUs ücretlerinin pahalı olduğu • 
•ı nu zikrettikten sonra ikinci nokta~~ 

gelelim. 

Amcriknda hayduthıitı.ın ne kadar ileri 
silmiş olduSunu hergün gaıelclcrde oku. 
yoruz. Bir gün hir iı;tosyon binasının, ö-

bür gün hlr bankanın supegünd!iz soyu). 
muş olduğunu hayretle işitiyoruz. \'c hiç 

şfiphe yok ki, hepimiz de medeniyet dOn. 

~·ası olnn Anıerikndn bunl:ırın önOne niçin 
geçilcmediltlnc hıı)Tet ediyonız. 

Amerikndaki tıanknlnr bu soygunculuk. 
dan o kador nsnnmışlnrdır ki, bir orayn 
loplanornk, şehirden giden seyyar banko. 
tarın zırhlıloştırılmosı için mühim bir 
sermaye &l·ınnış ı.e ciddi kararlpr vermiş. 
!erdir, İşle hu resimde gördiiAiinfiz olomo. 
bil, bu a)TJ!an para ile meydana getirilen 
ilk oıomnbllıllr ve T.os Ancclos bankala • 
nndnn hlrislne aittir. 

Bu otomobil, hariçten atılacak en. kuv. 
velli infilAk edici mndde:re karşı ıoham. 

il 
mül edebilecek bir suretle inşa edilmiş. 

tir. Dışı hu~usl lılr madenle koplnnmış o. 
lup atılan kurşunlan patlamadan çekmek. 

tcdir. Cnmlım do kurşun işlemez cln!lfn. 
dendir. fçerislnde ilç kişilik yer vardır. 
Oirincl )'er i$Of5riln, lkınclsl köylerde 
muamele gören bnnka memurunun, fiçOn. 
cü kule ise nölıetçlnln yerleridir. lçerl!iln-

den her lstcnildiAi dakikada hlr milrıılyöz 
gibi ateş edilmektedir. Bunun için muhte
lif lıleller mevcuıtur. 

Bu otomobili ı;örmQş olnn hazı haydut. 
!Ar hıınkalnra mekltır> t;ôndererck alny et
ml~Jer "e "zırhlı oıomohlllere knri$ı hlz 
ZO\'Ofü soyguncular lop He mukabele elsek 
yeri 1eltil mi?,, demişlerdir. 

Ücretler mmtakalara göre iyl tayin 
ve taksim edilmemi§· Ayni yerden bir 
otobüse binip ~a.rbiyeye gidiyor ve on 
kuruş "\"eriyorsunuz. Bir başka hattm 
otohllsUnde bu yol için sizden 12,5 ku· 

nış alıyorlar. Otoblis paramnı böyle 
az veya çok vermek bir baht işi. .. 

Durak yerleri iyi teebit edilmemiş. 

Galatasarayden otobUse binmek l!U • 
yen blr adam, ya Tarlabaşma kadu 
inmeye, yahud da Taksime kadar çık. 
mava mecbur kalıyor. 

Otobüslerin bir~-0ğunda yedek lb -
tık yok . . Cok defa yolda l!stik patlı ~ 
yor. Yı.--lm eaat beklemeye tahammU· 
lU olmıyan yolcuların paraları yanı -
yor. 

Biletc;i ve 30förlerln kıyafetleri he. 
nUz tanzim cdilmceli. Bu birçok yanlış. 
bkları mucib oluyor. 

Son günlerde otobUs şoförlerine bir 
merak anz oldu. Yarış merakı ..• İki 
otobUs arka arkaya dUştU mil, birlbir. 

terini geçmeye çalışıyorlar. Daracık 

çarpuk çunmk sokaklftrda dev gibi 
arabalar yıtdrrım sUra.Uvle koşmaya 

başlıyorlar. Böyle saçmıw.pa.n bil' me· 
rak yllzilnden halkm haya.tmı t:ehli ... 
kcye ntmakta ne mana var? Canı ya· 
rış istivenlcri belediye hiç acımadan 

en şiddetli cezalara çarpbrmalıdır ... 
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Bir tek kelimeyle, iki milyon dolara mal 
olan bir fllml ~Uslerilmekten men, hatta 

imha edebilen adam 
-20-

Bunun için ahlaka avdet ctmeğe ka
rar \•erdiler. İşte bunun üzerine de 
§irkctler kendilerini bir tek sansür 
bürosu tarafından kontrol cttirmeği 
düşündüler. Bu sansür ,halkın naz.a
nndaki ideal ahlak f aydalarmı tesbit 
ve tatbik etmek vazüesile mükellef 
kılındı. Size BUnu söyliyeyim ki bu dü
şünce cidden dahiyanedir. Burada bir 
~ok kafalı adamlar çalışır. Şirket di
rektörleri burada toplanarak ,meşhur 
:ıvukat, gazeteci ve içtimaiyatçı olan 
mösyö Heysi intihap ettiler. Mösyö 
Heys bunu kabul ederek beni sansür 
olarak seçti. Ben de hem gazeteci hem 
ele avukattım. Şirketler aralarında bir 
anlaşma yaparak "Offis Heys,, in 
ajanlarına maaş bağlamayı ve, bilais
tisna, onun bütün kararlarına müna.
ka.sasız boyun eğmeği taahhüt etti
ler. 

VETO 

Mösyö Brin kısa bir sUkütt.an son
ra, gözlerımin içine bakarak devam 
ediyor: 

"- Anlıyorsunuz, değil mi? Şu ke
limenin veya bu cümlenin şu veya 
bu sahnenin kesilmesine veya değiş
tirilmesine karar vermek hakkına ma
likim. Bir film ikmal edildiği halde 
onu gösterilmekten menetmek hakkı
na malikim. Kararımı mazur göster
mek mecburiyetinde değilim. Veto 
hakkım kntidir. "Offis Heys,, şirket
lere, senede birkaç yüz bin dolara mal 
oluyor. Netice itibarile ben şirketlerin 
memurundan başka bir şey değilim. 
Buna rai;rrncn, bir tek kelimeyle, iki 
milyon dolara. mal olan bir filmi gös 
teiilnrektcn men ve hatta imha edebi· 

'lirim. F.a.sen, bu, va.ki olmuş bir ha
disedir. Arilaşma kollektif bir konm-
rattır. Şirketler artık bundan kurtu
lamazlar. Benim kararlarımdan bir 
tekine bile muhalif hareket eden bir 
şirket, diğer şirketlere öyle cezalar 
ödemek mecburiyetindedir ki, kısa bir 
?.aman içinde ınas eder. Şirketlerden 1 
hiçbiri şimdiye kadar muhalefet gös l 
tcrmemiş ve Hcysin Imrarlarma dni- 1 
mn boyun eğmişlerdir. 

Serbestçe kabul edilen bu disiplin 
Amerikan sinemacılığının kuvvet ve 
gururudur. Onun sayesinde filmleri
mi?.e tekrar ahlak mefhumları girmiş 
ve Off isin gayesi tahakkuk etmiştir: 
"Herkese her şeyi gösterebilmek,, ta
biatile, işlerimizi, hcran f ela.ket çıkar 
mayacak bir şekilde tanzim ettik. • 
Eğer bir filmi bittikten sonra tet

kik etseydim, üçte ikisini rcddeder
Qim. Bunun için evvelft. senaryoları 

gözden geçiriyorum. Çevrilmek iste -
nen her senaryo burada okunur. Bin
lerce senaryo var. Asistanlarım, ilk 
nazarda tehlikeli görünmiyenlerini 
okurlar. Bense, şahsen, mevzuun na
zik olduğunu söyledikleri mühim ve, 
umumiyet itibarile, bilyük yıldızlann 
çevirecekleri filmlerin senaryolarını 
okurum, dört senaryo ili.erinden, va
sati olarak, Uçünü reddederiz. Sen,ar.. 

yo kabul edildikten bir müddet sonra 
bize muhavereler ve sahnelerin tam 
dekupa~an gönderilir. 

Ben bu işe de müdahale ediyor ke. 
siyor, tahvilat yapılmasını istiyorum. 
Nihayet bana dekorlarm maketleri ve 
kostümler gösterilir. Bütün bu tcd -
birlere rağmen, bir filmin bittikten 
sonra ahlaka mugayir olduğu vakidir. 
Kağıt üzerinde ehemmiyetsiz görünen 
bir şey, canlanınca tehlikeli oluyor. 
Bunun üzerine tekrar müdahale etmem 
bazı parçaları kesmem lftzımgeliyor. 

İcab ettiği zaman, yukarda da söyle
diğim veçh11e, bütUn filmi menediyo -
rum. Holivudun, unıumiyet itibariyle, 
senede çıkardığı yedi yüz filmden an
cak bir! veya ikisi gösterilmekten me. 
nedilir. 

Sansür diktatörü hep ayni ciddi -
yetle devam ediyor: 

"- Bakm size iki misal söyliyeyim. 
Ltlbiç oldukça ınlnasip bir film çe • 

vırmişti. Fakat ben, her ?.aman olduğu 
gibi, bu filmi ilk seyredince, bir sah. 
nenin kesilmesini istedim. Bu sahne 
gayet kısa ve ehemmiyetsizdi, bunun 
için de film zarara uğramıyacaktı. 
Fakat LUbiç hayretler içinde kalarak, 
kararıma sebebiyet veren ciheti izah 
etmemi istedi. Ben de ona izah et -
tim. Mevzubahs olan sahnede eşhas 
ve konuşma yoktu. Sahne on altıncı 
Lui devrine ait bir salonu gösteriyor
du. O kadar. Fakat şöminenin üze -
rinde küçük bir bronz heykel vardı. 
Bu bronz heykel, ok atan bir aşk ila. 
hını temsil ediyordu. Tabii bu da e -
hemmiyetsiz bir şeydi. Fakat bu §Ö. 

minenin arkasında bir ayna vardı. Si. 
nema makinesi bu aynanın önünden 
geçerken, aynadan, aBk ilahının çıplak 
arkası görünüyordu. Anlıyor musu -
nuz? Bu küçük klasik heykele bakı • 
lmca, arkasını hiç kimse dUşünmüyor. 
Fakat ayna "bunu düşündürüyordu,,. 
Bunun iizerine sahneyi kestim. Başka 
bir def asında da bir şirket, Amerika
da meşhur olan bir romanı filme al. 
dı. Bu roman, hayatının bir devresin
de fahişelik eden zavallı bir kadının 
macerasıydı. Filmin fahişeliğe ait o • 
lan sahnesi gayet dürüst çe\Tilmiş ve 
hemen he.men kapalı geçilmiştir. Ben 
filmin gösterilmesine müsaade etmek. 
le beraber, filmin nihayetine kadınm 
hapishanede bulunduğunu gösterir bir 
sahne ilavesini istedim. tıa.vc edilen 
bu sahnenin mevzula hiçbir alakası 

yoktu. Fakat adalet ve ahlak mef · -
humlarını ve hislerini tatmin için, 
günah işliyen bu kadının, cezalandırıl· 
nus olınumıUröstenn lhımdL~
'8en teşkiiatımıun:...en~a.zik tarafı bu 
ahlak muvazenesidir. Sinema şirket • 
Jeri, dünyanın her ta.r\üından aldıkta.

':'! bütün mektupları bize gönderiyor. 
lar. Bu mektuplar, her gün on binler
ceyi bulmaktadır. Ve biz bunları göz
""n geçiriyoruz. 

Dünya tansiyonu 
"Hesabımız gayet doğru, hareketle. 

rimiz nyazidir. Gelen mektupların 

mühim bir kısmı bir mevzu \17.erinde 
ayni fikri izhar edince, noktai nazarı. 
mı değiştirmekte nsla tereddüd et -
mcm. Sırf şirketlere Yerilmek üzere 
bir broşür ne~ttik ve bunda, yapıl
maması icab eden şeylerin ana pren -
siplerini aniattık. Fakat a.rasıra ta • 
mimler göndererek, dünya tansiyonu 
hakkında onlara fikir veriyorum: 
"dikkat edin! Korsa ve çorap bağlan 
artık görünmiyecektir. Merkezi Av • 
nıpa bunu istemiyor. Kocalarını kan. 
dıran kadınlan daha. nz gösterin, Ma
saçüset itiraz ediyor.,, Yine bunun i
çindir ki, bizim siyah çorab veya kor
se siyaset:miı, dünyanın vaziyetine 
göre değişir. Bundan başka "hainler,, 
le de bliyi.ik bir m~küHita maruz ka. 
Jıyoruz. Bizim burada "fena adam., 
dediğimiz şahıs, biltiln fiimlerde görü. 
len gangster, hırsız, çocuk kaçıran an. 
tipa.tik adamdır. Scnclerdcnberidir, 
bir an'ane olarak "fena adam,, esmer
di, ucu sivri favorileri vardı ve !tal -
yandı . • ~ihayet ltalya diplomatik yol
la bunu protesto ederek bizi Amerikan 
filmlerine boykotajla tehdid etti. Bu • 
nun üzerine bUtUn ''fena adam., lar 
cenubi Amerikalı oldular. Üç ay sonra 
cenubi Amerikada da şiddetli bir re. 
aksiyon göründli. En münasibi Rus. 
lardı. Fa.kat, bunda da muvaffak ola
madık. Bunun üzerine, hoykotajları • 
nm, bize hiçbir ziyanı dokunamıyacak 
küçilk memlekP.tlerc çullanmak mecbu
riyetinde kaldık. Bunun içindir ki, bir 
sencdenberi, biltün "fena adamlar., 
Bulgarlar veya Arnavutlardır ... 

Mösyö Brin bu sözler üzerine koltu. 
ğunu çeviriyor, bir sigar yakıyor, bir 
tanesini de bana veriyor. Kendisinden 
son derece memnun P."Örfütüvor. Kon . 
f Pransmı bir l~tffevle bitirmek isti • 
yor ve şunu anlatıyor: 

(Devamı ı·ar) 
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Milli küme karşılaşmaları 

Uçok takımı~ Ankarada Muhafıı
gücüne 2-1 mağlup oldu 

Avrupa . 
şampıyonasına 
Girecek gilreşcllerl

mfzln seçme 
müsabakaları başladı 

Avrupa. şampiyonasına iştirak e
decek milli takımımızı seçmek üze-· 
re, şehrimize gelen Ankara, lzmtr 
takımları ile İstanbul klüpleri gU
rcşçllerl arasındaki seçme mUsaba
kalarına diln gece saat 7 ,3 O da Be
yoğlu llalkevl jtmnastik salonunda 
başlandı. 

56 KİLO 
İlk müsabaka 56 kilodan Kenan 

(İstanbul) ile Ali (İzmir) arasında 
idi. Kenan çok faik ve atak bir gU
reşle rakibinin sırtını 5 dakikada 
kolaylrkla yere getirdi ve çok alkış-
1and1. 

Mustafa (Ankara) 
Hasan (Izmir) 

Gene 66 kilo olan bu karşılaşma
da da Ankaralı Mustafa raklblnl gU
zeı bir oyunla yere attı ve yavaş ya

vaş uğraşarak tuşla galip geldi. 

61 KfJ;() 

Ahmet Clzmir) 
Mahmut (Ankara) 

61 kilonun bu ilk müsabakasına 

cıkan İzmirli Ahmet uzun boyu ve 
adelell vUcudu ile derhal dikkati tı
zerlne çekti. Atak ve nerJlk gUreşl
yordu Rakibini daha tık daklkalar
ua ::ı u:., nızıycuorıne geurmege mu
vaffak oldu. Ankaralı tamamlle mt1-
da;faaya cekilmlştt. Fakat buna rağ
men 8 inci dakikada tuş olmaktan 
kurtulamadı. Ahmedln yaptığı bu 
enres tuş uzun uzun alkışlandı. 

Hasan Tahsin (lstanbol) 
Ahmet (Ankara) 

Gene 61 kilo olan bu müsabakaya 
1stanbuldan giren Hasan Tahsin, 
gecen sene Ci6 kiloda güreşiyordu. 

Du sene daha irileşmiş ve daha tek
nik gUreşiyordu. 

Baştan aşağı itişmekle geçen bu 
gilreş zevksiz oldu ve 20 dakika so
nunda Ha.san Tahsin ekseriyetle, 
bükmen mağlüp sayıldı. 

Kuloğlu (lstanbul) 
Suat (Ankara) 

Gl kilonun UçüncU müsabakası 

Kuloğlu ile Suat arasında idi. Sua-

dın Kuloğluna nlsbetıe daha Ustun 
olduğu daha Uk saniyelerde farke
dildl. 

TecrUbesiz bir güreşçi olan Kuloğ
lu 2 dakikadan fazla. dayanamaya
rak enfes bir kafakol ile tuş oldu. 

66 KtI.ıO 

Be kir (İzmir) 
Baha (lstanbul) 

Her iki pehlfvan da güreşe sert 
başladı. Blrtbh1erlne karşılıklı bir
çok oyunlar tatbik eden lkl gUreşçl 
de tık on dakikaya kadar bir netice 
alamadılar. 

Kur'a ~ekildi. Baha alta yattı. tz
mlrH Usttc çok kötn çalışıyor, Baha
ya ufak bir oyun bile tatbik edemi
yordu. 

Neticede Baha 15 inci dakikada 
İzmirli rnklblno çok gUzel bir salto 
llo tuş yaptı. 

Yusuf Aslan (lstanbul) 
izzet (Istanbul) 

İstanbullu iki gilreşci arasında 
yapılan bu karşılaşma tatsız bir itiş
meden bnşka bir şey değildi Yusuf 
sinirli ye sort gilreşlyor, fakat hlc 
bir oyun tatbik edemiyordu. tık on 
dakika sonunda Yusuf kur'ayı kay
bederek yere yattı. lzzet bir iki teh
llkoll salto yapmak istedi ise de mu- ı 

_... Denmı 11 incide), 

Ankara, 19 (A.A.) - Milli küme maç- r------------
larmı oynamak Uzere cıehrimize gelen 
1zmiıin Uçok fudbol ekibi ilk kal'§llaş -
masını bugUn fevkalAde müsait bir r 
vada vo 8 bini mütecaviz bir meraklı 

ltiltlesinln tribUnlerini doldurduğu ee -
bir stadmda Ankara ikincisi MuhafızgU
cU ile yaptJ. ve 2 - 1 mağlup oldu. 

Mutad saatte ve alk!§lıır arasında sa
haya gelen takımlar kısa. süren bir se

re:-:ıonidcn ecnra kal"ljt?rltlı olarnk ~5ylc
ce dizildiler; 

Uçok: Necat, Necdet, Ziya, Halim, 
Adil, Mazhar, Silleyman, Hamdi Namuk:, 
Ali, SaiL 

MUhafızgiicll - Natık, Sjlffet Salih, } 
LUtff, Cihat. Ahmet, Atif, Ibrahim, Rı
za, hzet, Şahin. 

Oyun hemen hemen müsait şartlar 
altmdıı başladı. Her iki taraf da zaman 
zaman blribirinl mkışbrarak tehlikeli 
dakikalar yaşatıyorlardı. Ve yine iki ta
raf muhaclmleri yaptıkları hücumlar es
nasında elde ettikleri çok milsait gol 
frreatlarmdan acele ve heyecandan isti
fade edemiyorlardı. 

Dakikalar ilerledikı=e Muhafmıı daha 
ağır bastığı ve Izmlr kalesini mü§kil va
ziyetlere soktuğu görülüyordu. HattA 
bir aralık Uçok kalesine çok yakin bir 
mesafeye kadar sokulmıya muvaffak o
lan MuhafızgücU akmcılan 8 inci daki
kada Rızanm sıkı bir şUUl ile ilk sayıyı 
kaydettiler. 
Yapılan bu gol, Izmirlilerin kuvvei 

mnncviyelerini sarsmamı§, bilakis onla
ra b:ı§lamakta oldukları gevşek oyun -
dan sıynlınaları hususunda bir ihtar ve 
bir teıı\ik mahiyetinde olmuştur. .... ,. _.J • - --,,1•'-1'-•• WVUj,~ - -

h ve enerjik oynamıya başlıyan lzmir 
muhacimlerinin ayakları arasında dola -
ean top Muhafız kalesini sık sık ziyarete 
ba§lıı.dı. Fakat Saffet ve Salihtcn mU -

rekkep Ankara müdafaası en mUşkil 
vaziyetlerde bile kalelerini muvaffakl· 
yetlo müdafaa ediyorlardı. Bu arada Iz
mir muhncimlcrindcn Namık, Hamdi vo 
Ali Ankarayn birkaç gilzel gol fırsatı 
kaçırdılar. 

Vaziyetin yava., yavaş aleyhte bir 
inkişaf almakta olduğunu anlamakta ge
cikmiyen Muhaf~ tekrar canlanarak lz
mirlilere mukabeleye başladı. 

B takımları 
arraısonda 

Beşiktaş - 1. 
spor beraber 

kaldllar 
Beykoz, Güneş, Hr 
sımpaşa rahipıeı ,,,ı 

yendiler · 
Lik maçlannın B talamlan ~ 

ki müsabakalarına dün Taksim ft P"~ 

f:tadlannda devam edilmiı, Tüabl',. 
chnda Beykoz - Topkapı, Gala~ 
GUneJ takımları karJılaşmıpar&r. 

lık müsabaka Adnan AJaDJO lııS • 
kemliği ile Beykoz ve Topbpı..,.:::;:: 
r: arasında oynanmıştır. T , ..4 -
bu maça birinci takımla iftirak .,,,,. 
ler, buna mukabil Beykozlular da~ 
larmı, Şahap, Sadeddin ve TurblJlll -
viye ederek kuvvetli rakiplerioe 

~ok g\izcl ve hakim bir oyun ~ 
ya muvaffak olmuılar ve ilk ~ 
Z-0 galip bitirmişlerdir. ; 

İkinci devrede her iki takım da 11' 
savi bir oyun oyruyarak Jrarpbkll 
rc:r gol attıklarından müsabaka 1'11 ":. 
retle 3-1 Beykozun galibiyeti ile 1'11 
rniştir. 

Güneş 8 - Galatasaray 1 
Ayni sahada ikinci maç da ' 

Adnan Alon'mjcJ.a..rcsinde Galata 
la Günet B timlen arasında 

1Ik dakikalar her iki tarafın clıa • 
ıini denemesiyle geçti. Onwr.:u ~ 
kadan sonra top daha çok GOnel .._M 

Eıahasında, 12 inci dakikada , 
bir Güneı alanında Galatuaray 

ne frikik oldu. N cc.det bu ceza ~ 
§undan ilk golü attı. Akabinde ,fi, 
bir san kırmızı akınında da .ol 
Nuri beraberliği temin etti. Bu 

sonra oyun Galatasaraym blldmi~~ 
tına girdi ise de muhacimler ~ J 

çok bozuk oynıyan Salahaddin • 

fırsat kaçırdılar. ~ 

30 uncu dakikada bir Günq ~ 
da Canbaz takımının ikinci gotnnl 
ve devre böyle 2-1. Galatauray 

ne ned.:elendi. 

19 uncu dakika olmuştu. Sağ açık A
bf geriden aldığı derin bir pasla aldığı 
topu lzınlr kalesine doğru süzillerek or
taladı. Kaleci Necati yaptığı çok vakit -

siz çtkıala. lopu elinden kaçırdı. Bu 81 • 

rada ta:m vaktinde yetişen Şahin güzel 
bir §Utla takımmın ikinci golünU yap -
makta gecikmedi. 

İkinci devre başla.clığı vakit 
saraylıların mağlCbiyett~n ku~ 

sin canla başla oynadıklarım ,artll« Bu euretlo sayı adedinin yilkseldiğinl 
gören Izmlr oyuncuları galebiyet değil
se bilo hiç olmazsa beraberliği temin 
makBadiylo tekrar harekete geçtiler. 
Bu esnada Namık'ın çok uzaktmı çek -
t1ği bof!lba gibi sıkı bir ~ütü ile gelen 
top golposta çarparak geri geldi. Fakat 
buna yetişen sağaçık Sait plasn bir vu
ruşla lzmirln ilk Eayısmı yaptı ve ya
pılan bu gol ile beraber hakemin düdüğü 
devrenln eonunu bildirdi. 

Ma!<ID ikinci kısmı da ayni §Crait al
tında devam ederek devre ortalanna 
doğru şayanı dikkat bir vaziyet oldu; 
Muhafızın soliçl hzet bir hücum es -

nasmda kar§mma çıkan müdafileri do 
atlattıktan sonrn pek yakin bir mesafe
den §Ut atacağı sırnda lzmirll sağ mU
dafi kolundnn tulup çekerek bu gole 
mani olmak istedi. Hakem bittabi bunu 
penaltı ile cezalandırdı. Fakat Saffetin 
çektiği bu ceza vuruşu kalecinin kucıı -
ğında söndü. Bu suretle de lzmir kalesi 
mukadder olan bir üçüncü golden kur -
tılmış oldu. 

Oyunun bundan sonraki kısmı daha 
ziyade Muha!ız~cUnün hakimiyeti al -
tmda fakat golsUz olarak geçtiğinden 

maç 2 - 1 lzmirin mağlubiyeti De neti
celendi. 

Mi~afir taknn ikinci maçını yarın Hnr
biyo idman yurdu ile yapacaktır. 

l'uz. Fakat •ÜÇ orta çok milsait 
lan kaçırarak vaziyetin delifmw 

scbeb oldular. 

Bu devrenin yarım saatini --- _ _.J 

tek kale 1eklinde oynryan G:ıJatP". 
raylılar, beoeriksizlikleri yilzQndcfl 

Ebiyeti, hatta beraberliği temin ~ 
mezken Güneşliler yava§ y&V3f ~ ~ 
yikten kuruldular ve yine ~oı:l 

Necdet vasıtasiylc üçilncU Co~ 
r.ttılar ve müsabaka da böylece 3.l 

neşin galibiyeti ile bitti. 

Kasımpaşa S - Galata gen~ 
Şeref stadında ilk maç ikinci 

nin iki rakip klübü Kasımpap il• 
lata gcn~lerin B timleri arunıaa ..... df_.,..,... 
nandı. Çok heyt'.:anlı geçen bu 
faik bir oyun oynıyan ve her i1d 

...MP~i1m 
re-de de açık bir hakimiyet tttil -............ . 
Kasımp:ışalılar rakiplerini sıfıra 
•Üc golle mağlUp ettiler. 

Beşiktaş 1 1. spor 1 
ikinci müsabakayı yapan lstaJl,,.ti 

spor - Beşiktaş B takrmlan 't 
hakemliği ile karşımıtılar; bu 

ka tamamen mütevazin cereyan ~ 
eoksan dakika sonunda tarafeyn 
golle bera~re kaldılar. 
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Vurııruk siyaseti! 
Almanyanın kuvvet saltanatına gem vurulmazsa 

Avrupada lharp 
Mutlak patlıyacaktır 

Avusturya; ilk fasılları Mançuri, Habeşis
tan, sonra lspanga ve Çin olan bir traje
dinin son peı desidir 

l.ondrada çıkan 
0.,n Herald saze· 
....... - orta 
.\'tl'apa ....Jesi do. 

~ nep-ettiii 
lnakaleyi ,.,.. • 

" dildmt bulduiu • 
~ okuyucu· 

naldecliyo • .._: 
.. Orta Avrupada 

>iııe liWı1ı bir kuv· 
"-t bir milletin hür· 
~ine v~ aerbeıtçe 
!'rDınıt bir muahe· 
~ kudaiyetine 
~ bulunu
,.. Bu hareket Av-
~ liyuetinde bu 
llbı htJdm olan ıe
~ ~uvvet olduğunu 
:'.'"'llUn çıplaklığı ile 
tılr defa daha orta
)l lroymu, oluyor. 

Her Hitler, A -
°"laaturyayı Alman 
lteıcb•ı ile birle§tir· 
'-ek azminde. Ama 
~ .... .....__ ··r ·-arya nı.ı usu -
~ekseriyeti b?Jnu 
~ iateai.n, ister 

esin. O, pro -
hran.dur iı görme· 
~e ip zora bin· 
irJlıit bulunuyor. 

ı..._ ltc:chtesgad: n'de (Şuınii)' tehclid -
~ boyun bükmij§til. H• Bitler o 
~ memnuniyet izhar etmif, avı • 
~ nıllt.:adelesiz avucuna dOımeaini 
"'~ti. 

ll'ibt, milteakip günler bU.bütün 
~ hı1ifma bir vuiyet yarat:mIJ
::__ ŞUJniı aade her kalıba girer bir a
~ olmadığını ispatla blmamrı, Üa· 
'ttılk Almanyaya kartı mukavemet cc
~ de göstermiş, hatta yardım i-

l!Çilere bile dönmü§tü. 
ı-..Bonra, daha ileri giderek, ifi A vus
~ halkmm reyine terl:etmek cesa
~ de göstenniıti. Bu Nazi Alman· 
"-.ı için aon darbe olmuıtur. Almaıi 
~ğu kalkımJ ve "ineceğim,, teh· 
~ aavurmuıtur. 

l>r. Şupıig, vatanını harbden kur· 

tarma için iatifa etmiıtir. ŞimOi A· 
~uıturya o kadar ~ Nazileıtirile· 
cektir ki, .ild milletin tamamen birl119 
meü, b.ynaiailm pek Jmıi bfr amin 
maelell olKötır. · · 

Filvaki Avuaturya rejqm demokra
~i değildi. o, boıiıbatanznıı, atq altm· 

da kaJıruı Viyaqanm harabesi üıtDne 
kurulmuİtu- Siyut ve emaJ hürriyet 
auaturulmut. ıöndilrülmÜftü. 

Sosyaliatlere ve ti'.:aret ilnyoniatle -
rinc son dakikada verilen imtiyazlar 

t:iyasette bir nevi istikamet öcğipneai 

delil, tutunmalı: yapyabilmek ·için tl -
mitsiı bir tetebbüstü. l 938 ıeneü.nbı 
ŞUJ!ligi hlll l 934'iln sağ kolu Şızt -.. 
nigdir. Bu böyle olmakla beraber, mu• 
hakkak olan bir balqkat daha vana. o 
da "Şuınic'' in diktatörlüğünün Bitle-

: lıtıaii .... ~ .. ~ 
Bu kötil dil§Unceyle sık sık silkiniyor, sonra kendi kendine: 

-. - Hayır olamaz! - diye haykırarak kanımın iyi taraflan. 
ıı.Ltllltunttyor, yine ölümü haberinin doğruluğunda karar ktJa
~ l&kinle§iyordu. 

rinkinden daha u rayrlinaanf, daha 
makul olutudur. 

A VQl"tu;ya ifçili, liberalleri ve yahu
dilerl, diktat8rJUğUn hak1anna ve can· 
Jarma kutedecefinden hf~blr zaman 
Almanyat!aldler kadar korlmwmJlar • 
dır. Ukin Avrupa için esas olan elbet 
bu değildir. MUhim olan, Almanyanuı 
apqiklr taarruzu yine dip1omulsine 
esas tutmuı olmasıdır. 

Bu siyaset muvaffak olmuıtur. ÇGn
kQ en evvel ona mukavemet ıa.ter· 
mesi Jlzım olanlar ona nhir çıkmrı • 
lardrr. 

Avuıturyı, ilk fuıllan Mançuri. 
Habqistan, sonra f apanya ve Çin olan 
trajedinin son fuh, son perdeeidlr. 
Tam yedi ıenedir kollektif emniyet 
mefhumlan yılcdmakta, yok edilmek • 
tedir. Milletler mecliai ~le zaafa uf· 
rımrftrr ki, bayle krizlerde onun ha
Tekete geçmesi imklnlannı hamdan 
bile reçirenler yoktur. 
-Hidisatm bir cilv08i ot.f.:alc ki, Na

ziler Avusturyayı tehdid ve itcal e· 
derken Mister Çmberlayn otunnUf, 
bir İngiltere • ·Almanya antantı im • 
klnlannı göriifUyordu. 

O, ve .. milll hilkGmet", bu tecıG • 
beden bir ibret deni alacü:lar mıdır? 
acaba? Acaba onlar fnıiJterenfn Der
de.ki yeıtne pnunm lardılrlan: liya-
8et aiatemini yeniden kurmaya ballı 
olduğunu glSrüp an1ıyaca1dar mıdır? 

Yoku, Viyana duvan iberindeki 

,.uıyı okuyaauyacak War 1ıı5r mUür-
ler? Bu memlekette Almanya ile .-b 

fakat ıerefımise yar'qlr anlapniı lmlrln. 
lanna dörtelle sanJmak iltemlyen bir 

tek fert var mıdır? Böyle bir munffa
Jr.!yet sözle de fil, anaak f uHyette el
de edilibilir. 
Almanyanın Avusturya ile olan mil. 

~aebatmı dil1Unellm: 

1936 da Hitler Doktor ŞUfDlc ile 
bir muahede imralmı!r. Muahedenin en 
esaslı prtı ıu:rdu: Gerelq Bitler, ıe -
rek Şupg Avuaturyanm eiyul hürri-

yetine ilipıiyecelderdi. Her iki taraf 1 
da onun harlct müdahalelerden unk 
blmaunı istiyordu. Bu nokta mua • 
bedenin birinci maddesinde tairib e -

1 

Beyaz panzehir 
Yazanı Osman Cemal Kaygılı 

~ * 
Hanri tarihte, nerede ve klmJn ta. 

ratmdan icad edildiğini bilmediğim 111 
yofurdu, kim icad ettiyse hay o mü
barek adamın ba.basmm canına rah
met! 

Eski ve yeni tarihte inaanlıfm ytl
zllnU aiartan ytl.zlerce, binlerce mu • 
eldin, her vakit adları, sanlan bol 
bol rahmetle anılır v-., namlarm& bu 
kadar ihtifaller fflAn yapılırken yo • 
furdun mucidi neden unutuluyor aca. 
ba? dl~cekaiıılz ki: 

- Peki ama, öteki birçok hayırlı i· 
catlar gibi yoğurt da insanlarm yUzll
nU ağartır mı ki! 

Methur (Ytlz akı) hlktyeslnde, yo
ğurdun nuıl ytts ağarttığını belki o. 
kumupunumur. Fakat, ben burada 
size derim ki, yoğurt. ealt o hlklye. 
de olduğu gibi inu.nın yilzünU beyu. 
la badana etmez, o, insan oflunun yU
znnn, her zaman, manen de, ağartacak 
kadar enfea bf r nesnedir. Hele onun 
hlleslzl, he.le onun hiç au katılmam11, 
halli ve mis gibi koyun sUtil ile ya· 
pdanı ... 

Ham, pir Nedimin latanbul için: 
u Atkmin canlar 'katar abu 11auaaı 

omntM,, 
Dediği gibi ben de yoiurt için: 

0 A clemt" oon1ar 1cnfaro Mr k4aeai tel 
OClftltlClf,, 

Dmem pek de mU.balAfa etmemif o
lurum. Onun, timdi diyette veya nakL 
hatteki hutalara k&r11 olan tlfalı 
h&ll8UUll bir tarafa bırakalım; ayak. 

dilmltti. Bu maddede: 
"~a Anstmymm •İyui ihür

ri,.tini ..... ..,..prt tmır.,, 
Deniyordu. 
Bir nutkunda Doktor Gabin :Al

manyanm bundan neyi kaad~lini 

dah• etraflı anlatmııtı. 
1iü Gabels nutkunda: ''iki hilri • 

metten her lııiri diietiade meırcat ._ 
hili aiJUi inkitaflan, milli soqalizm 
....... - dlılail ............ _, ..... _ _,.... ..... 
td'W .- ıl tir ,.. - ~ Wr fllldL 
de mi.w..le etmi,.-lir.,, denifti, 

tıte Bitlerin iki seneden daha \;ısa 
bir zaman enet yaptıit taahhüt bu 
mealde idi ve her iki tarafm rlnsile 
yapdan bir anlara idi. 

tıte ilci ıeneden daha u lir zaman 
evvel böyle bir taahhüt imzalamııtı. 

Hitler hiik(lmeti, Rayinlindin iKali 
iherlne ıu beyanatta bulunmuıtu: 
· ''Ancak mUaavi haklara sahip olan• 
tar tarafından kendi kanaatleri ve ar· 
zularile imzalanan muahddeler devan. 
h olur ve ancak onlara riayet eck1ir.,, 

Hitler Almanyanm Venay muahe
_. Denmı ıı incide) 

ta turp glbl dolııanla:ra ve bir avun. 
de lld yUz elli gram ekmekle dM kap 
yemeği mprtanlara brlt bile ~yle bir 
devalı teelri, yahut kudreti var ld mil
baü, adet! bembeyaz blr pe.nırhlr ... 
Oyte ya, aade beyaz zehir olmaz ya, 
beyaz panrehlr de olur. Miden m1 yor· 
gan ve dolgun! BağırBaklarm mı bo
zuk ve tenbel, uykun mu gebniyoır, çal 
kapğt yoğurda! .. lçfn mi yaJlJ)'Ol", ya. 
Pli ayrana!e4 

Hele şiiııdi bugllnlerde, bu mralarda, 
bu mevılmde ne de yağlt, ne de kay. 
ma.kh, ne de rayihalı, ne d~ çqnllf 
mübarekler! 

Tenekesine, yahut tahafına f(Syle 
kaşığı saldm mıydr, saloz gibi uzuyor. 
Eğer, Ust üste, sade yemekten bıktın.. 
sa. iUerine biraz ince toz tekeri gezdi· 
rir, onu bu aer de 8Il'f kaymak niye· 
tine gövdeye indlıirainl Koyusundan 
usanır gibi oldunsa biraz sulandnıp 
&bıhayat yerine bol bol ayranını içer
sin! Hele alqamdan biraz tuzluyu, bl. 
berliyf, baharlıyı fazlaca kaçırıp da: 
geceyann, insan içi yanarak uyanın. 
ca bu ayran adama değil lbıhayattan, 
cennetteki keVBel"den de leaetll geli • 
yar. 

Kadıköyilnde bir Şifa tarluı, Sarı • 
yerde bir Şifa suyu ve Eytlbde bir Şi• 
fa havuzu vardır. Fakat bence url ti• 
fa tarlası, bu :mevsimde bol bol b.rtt; 
lqtığımız bUytlldü, 1dlçUkl\l yoğurt te~ 
nekeleri, Şifa auyu ayranlar ve Şif& 
havuzu da ayran fıçılan ile &YftD 
bakraçlarıdır. Ve yine bu mevaimde t1. 
tanbulu bol bol yqlmd& boğan smv
rl, çekmece, Yalova havalileri iae ge~ 
geni§ ve sağlı aonu birer fifa yurdu .. 
dur. 

Qo1t "1ktlr yılda bir teker. bir ese ee 
bayramımız var. Son zıunAJ'IJarda f&. 
tanbul kırları, aonbahara. dofru, haf. 
ttJarca adeti bir de nznm bayramı 

manzarası vermeye baflacb. Ne olur, 
oldu olacaJr, bari llkbab&nn en tara • 
vetll, çayırlann, f1menJerin c .,um u 

rah ~ koJQDJeJa SnüJerln - sUrbOz.' 
en verimll amanmda bizim bir c1e dt, 
yoğurt bayramımız olsa? 

Dikkat ediyorum: bul mtll>arelf 
gtlnlerde, 51mtlllerfnln canlan için 
yollarda yl1refi yamme1ara 1yi sular 
dafrt;tıranlar var. Öyle UDJJOrunı ki. 
hayır için dağrttınlan bu iyi aular:ı 
klfl miktar yoğurt da kanfbnltp 
bunlar ayran olarak eebil edilse onun 
hayır ve eevabl iki m1all olur. 

Hangi tarihte, nerede ve JdmJn tara• 
fından icad edildiğini bllemedilim fU 
beyaz panzehiri kim icad ettiyae ha~ 
o mUbarek adamm b&basmm canma 
rahmet! 

Osm&n Cemal KAYGlLl 

y .A 8 A N C 1 O 1 L L E R E N A K L 1 H A K K 1 M A H F U Z O U R 

dir gilç olmazdı. Nuıt cevap vereceğini bilmiyordu. Fatınanm 
va.ııdini hatırlayarak etrafına balandı. Fakat onu göremedi· Hiç 
de kendi aeeine bememlyen bir aeele Jmaca: 

-Evet, dedL 
~ !latıra.ıa.rmda Sabihanm kötü bir kadın olabileceğine en 
~ bir çi7.gi bile mevcut değildi. O namualu, haysiyetli, va
a.._ • _ lrendiıine tadık, oğluna ve aile yuvasına. bağlı bir kadındı. 
~ aJnıilo bile bulunsaydı, kötU kadın olmak değil, yeniden ev
~Yi bile ölii ruhuna bir jbanet sayurdı. Onun ölUmUnden 
~ etmesi, ancak ve ancak kendisini, "kötil,, olabileceği ne
~ vardnırdı. Buna da ihtimal veremeyince inanması H\-
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Daha evvelki aözlerine tqekkür etmek .iatiyordu. lp 
uahn&k tehlikeye dtlpıek olacaktı. Evet derken bJle 
Pqa bahaemm yU.unde bir ttrperme, yanmda oturast 
Selimin ellerinde bir titreme hlıılettl. Sallanarak yilrti· 
dtl. Merdivenlerden çıkarken bacaklan titriyordu. Trabr. 
zam tutmaaaydı hemen yıkılacaktı. Kendisini odumd& yalnu 
bulclufu uman, içinde, bir pipıMhk uyanmıp+ Niçin kalma
mq, niçin yUDlne b&kmamıı, niçin bir zamanlar içine en içli, 
en ııcak, hi~bir dilin aöyll)'emiyeceği sevgi ve bağWık ifadeleri .. 
n1 akıtan gözlerine ba'kmam11 ve onlarda o zamanki manayı ara. 
malDJlb? 

l'tlt l'erıa babasnu, nihayet Uçüncil gUnil akıamı sakinleetire-
8'....... hınep indirmeğe razı edebildi. Bu onun için btlytlk bir za
~ ~nesinin babasını görmesini istiyordu. Mahsus haber 
~~- Herkes yemeğe indikten sonra Suadı kolundan tutarak 
~ere doğruldu. Aşağıda, onun yine yemeğe inmlyeceği· 

lllııaıııar, odasına görderilecek tepsiyi lıazırlan>ıtlardı. 
tM....~'ln merdivenlerden Feridle birlikte indiği sırada. 
,~~ yemeğe oturmuşlardı. Bunların arasında Sabiha da var. 
lti.h ". • Suadla ilk defa karşılaşacaktl. Sabiha birdenbire ayağa 
~Hemen sofra.dan ayrılmak, odasma çıkmak istiyordu. 
~ lleuizce mani oldu. Paşa babası oturmasını i§8.1'et etti. 
1hıL ~ bqmı önüne eğdi. Bu geceki yemeğin bUyUk bir 
~içinde geçeceği anlaşılıyordu. Ferid, anasını, sofra ba
' 16rmekten çok sevinmişti. Babasmm yemeğe :ineceğini 
' Vermemesi iyi netice vermişti. Aksi takdirde anasmm sof
' bUıunmasım temin edemiyecekti. Babası hakkmda kendi. 
' Sorduğu suallerden, tavnndan, hareketinden konuşuşundan 
~ törnıekle görmemek arasında şiddetli bir. mücadele ~çindc 

11iunu anlıyordu. 
~O anasının tapınırcasına sevdiği babasmı yalnız görmesini 
t\ ~ o kadar .• Sofrada açılan ve hemen hazırlanan iki ye
,~Ferid oturdular. Yemek bUyO.k bir sessizlik içinde de
~ ettt. Sab!hıı, yUzUnil kaldırıp bakmadıfı gibi ymnek de yf-

~rdu. Ağzına aldığı bir lokma ekmeği çiğneyemiyor, önUn 

Yazan: Hasan R a sim us 
deki tabaktan gözünü kaldıramıyordu. Nefes almaktan bUe 
korkuyordu. Sapsarı olmuttu. Neredeyae dtıınp bayılacaktı. 
Onun bu perişan vaziyetini gtireıı İrfan pap: 

- Kmm yiyetnlyeceben Joesıdini aorlama. •• 
Sabiha cevap vermeden dojruldu. ~ çıkmak istiyor-

du. Kucafmdakl peçete yere dilfttl. 
Suad: 
- Kim yiyemiyor baba? diye JIO?du. 
-Feride .. 
Suad, bugllne kadar, oğlu illerinde çok naf"ız olduğUnu an

ladığı bu kadmla konU§Dlaktan çeldıımlfti. Daha doğruau Sabi
hayı unutturtacak kadar iyi bir kadının dünyada mevcut bulu
nabileceğine ihtimal veremediği için ona karii içinde uyanan bir 
kinden ıztırap duymuştu. Fakat ondaki bu kötil dUfllntlftln, kö
tü tahlilin hep karıamm ölUmUne inanamamumdan doğduğunu 
anladıktan sonra bili.kiı tetekkilr etmenin IUzumuna kani ol
muştu. 

Elektrik ıpğı altında uzun kirpiklerinin gölp)endirdiği 

gönniye!l gözlerini lAalettayin bir yere mıhlayarak: 
- HAla iyiletemediniz mi? Feride h&nmı, diye aordu. Ben 

de kaç gUndllr sizinle göıilfmek imyordum ..• Sadece me tefek. 
kUr etmek için. .. Feride anneaini an.ttll'lllryncak kadar iyi bir 
kadm olduğunuz için. •• 

Sollr:\ aynı vaziyette yavq leBle lllve etti: 
- J~Uhamz mı yok?. 
Sa1>ihanm ne kadar mfltktil bir vaayette bulUJldaivnu ta.Jt .. 

Sabiha, o: 
- Feride anneeini arattırmayacak kadar • dedifi zaman. 

- O zaten benim • demek için ısırdığı dudaklarmm acısını 
ıtimdi duyuyordu. Mutfaktan dönen Fatma küçük harumınm 

yukarıya çıktığını görünce pe:eini bıralrmamlf, arkasından yu
karıya fırlamlfb. Fatma kapıya geldiji zaman, elektrik ıtıfr
nın aof aya boylu boyunca uzattığı 1dlçUk harumırun gölgesin
den kolunu batma götürdtlğilrıü anlamJttr, Sabiha hakikatte 
dudulanm, hakikati söylemek haldmu kaybeden dudaklarmı 
tutuyordu. 

Fatmanm lçeriye girmesile Sabihanm bopnm.ası bir oldu: 
ağlıyordu. Genç kız küçUk hammma yaklaşarak belinden tuttu 
ve karyolaama kadar göttırdll. 

- Biraz oturun ldlçUk hammcığmı .. 
i.- Ah Ferid.. Niçin böyle yaptm neden baber vermedin!. 
Sabiha iç ~kmeler arumda devam eW: 
- ... Fakat ne kabahati var onun. .. Bugün değilae yarın. 

yamı delilR 6bilrgtln Jrartılqacak değil mıytni ! Bir çatı aıtın. 
da ondan ne kadar kaçabilirim?. Ben burada kalma.malminn ... 
Ka.Jmamalmm. Kalmamalıymı. • .,. 

(,,,,.,.,.. 9'0P)' 
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Buhran veya muvaze,, 
ne vergilerinden biri 
tamamile kaldırıhyor 

Vekiller heyeti vergi tenzUatı 
projesini değ:ştirdi 

Anbr.:ıian •erilen bir habere göre, Maliye Vekaletinin vergilerin tenzili 
hakkında hazırlad;ğı proje son Vekiller Heyeti toplantısında tetkik edilmiıtir. 
Bu top!antıda Vekiller Heyeti projenin esasını değiştiren milhim bir karar 
•crmiıtir. 

Bu kzıırar mucibince, buhran, müvaz:ene ve kazanç vergilerinin birlettiril-
1D'lftindcn vugeçilmif, buhran •eya milvazene vcriglerinden birinin kaldmlma
'amr temin edecek bir formUl bulunmuıur. Kaldmlacak verginin hmiisi olaca
ğı yakımla anlz1ılacaktır. 

Proje, ay sonundan evvel meclise verile:ektir. 

Çekoslovai,yayı 
tebdil 

~ B&ştaratı l incide 
etmese b1Je hl~ olmazsa bu gerginliği art
tarmadı#ını söylemektedirler. 

Nazırlar meclisi loplanmış ve devlet iş. 
lerfnde Almon ekalll3'etinln miktarını )'Üz
de 22 ye çıkaran ' tılr emirname kAnırlaş. 
tınnı,tır. HükOmet, Alman ekallh·eıın" 
muhtarl)·et venncği de düşilnmekledlr. 

Jn~ltere ne zam~n harbe 
kıtrar ver r? 

Lcindra, 20 (A.A.) ·- Sunday Taynıls ga. 
ftlesindo Çekoslovakya meselesini lelkik 
eden Skrulalor, ,öyle yazmaktadır: 

''Çekoslo\·ak>·a ile hiçbir ittifakım ız yok. 
tur. Bu memlekelln mukadderatlJe uzakıon 
aJü~.nd:ı rı%. Filhakika Alman)'&, Çekoslo
vakyayı harbde maRliıp ederek sonra da 
Pran!lllyı lııtllA edecek olursa beJkl şark 
mfilldiklmltin yardımı olın:ıdıın Alm:ınya 
ile muharebe etmek mecburi)·ctınde kalı
n%. Fakat Franq için olduğu kndar bizim 
lcln de Cekoslo,·ak)•anın mü<lafaa:u için 
•t>ıl:ıeak harh, hlr mfid:ıfaıı hnrbl olat'ak. 
tır. Frnnıı;a ite fnıdllere arHınılnld hn\'ilk 
f1rk ~tıılur vf, bunlardan hlrlnciı1I hnklı · ,.,._ 
ya hnbız r.lnr:ık menfoalll'rlnin berTI A•-

rupada oldu~na kanidir. Hnlbukl bizim 
mcnrnallcrlmlz için ayni şey, söylenemez. 
Atman)'& ile şimdiden merkezi Avrupada 
carpı~mıık mı 1Cı11mdır, yoksa bllAkis onu 
Majino haıtnının arkasında mı beklemek 1-
c:ıp eder? Burasını tayin etmek Fran'i8ya 
aittir. Fransanın bu husustaki kararı, bizi 
şu noktadan alAkadar eder: 

Eğer Franıı;a bir hala neticesinde mıı~
löp olacak olurM, onun bu hatuını tamir 
etmek için herhalde bizim ken<fisine yar
dım elmeklllıimiz lazımgelecektir." 

Skrillalor, bundan sonra, lngillerenln 
hangi hayaıt menfaatler uRruna harbi gö. 
ze alabileceğini saymaktadır. Ona 1röre, 
Çckoslo\·akya meselesi, me.~lA Akdenizde 
münakalftt serbeslliftl gibi Jngltizlerin 
mcnraaıterl cümlesinden delJildlr. Şu hal
de general Franko, halyaya tehlikeli men-
fanller lemin elliği takdirde, fakat ancak 
o zaman yüksek sesle konuşmak icap e
dccekıir. 

Almanya ise şarkta denize inip A-.yaya 
doğru uzanmak ve Akdenizde lngillı mn. 
nİıknlfttını keıımek teh<fl<flnıie hnhınmalfn 
ba,ıaıtılh zaman tehlikeli addedilir. 

63 milyonluk kredi 
"Tan" tıazeleslnln TerdUU bir habere 

t&re lngillereden 10 mll)·on fngiJiz lirnlılc 
(83) mıl)•on TOrk lirası) bir kredi temin 
edilmek Oıere bnlunduğu \·otunda ,·erlJen 
btıberler leeyyOt etmektedir • 

Mallye Vekllell Naldı! f$1erl Umum MQ. 
dom Hauı Nazmi milli banka müdürle
rimlıln l.ondradakl mall ve lktiıı:ıdl ma. 
bafille yapmakla olduklnn mOzakerelcrc 
bOkOmetlmlz namına resmen 1$1frak elmek 
Dıere Yarından sonra, Ankaradan hareket 
edecektir. 

Merkez Bankası Umum Müdürü S:ılAhad. 
din Çam da bu müzakerelerde hazır bulun
mak Ozere bugünlerde Ankaradan ayrılı. 
caktır. Bir mürldellenherl l..ondrada husu.. 
si lemııslar yapmakta otan millf banka mO. 
dürlerlmlzln ı;irl,tıklerl müzakereler, res
mi bir safhaya l(lrmlş hulunmakladır. 

Temin edilc<'ek 10 milron fnqillz llrnhk 
kredi ile ikinci beş yıllık sanayi 
plıinının tııhakkukunn çalı şılacak ve 
hlr kı~mı ile de şrhlrlerimlzl blriblrlnc 
hnlUıvan kara yolları Hfell olarak ln~a e. 
dilecek tir. 

Ingiltere, Alman
ya ile artık 
anla.şamaz 
~ U:ı~turulı 1 ıncıcle 

cemfyetl ml~kına ve laukukuclüveJin ıl!ln. 
YJca ın!lsellcm olan prcnslrlcrine karşı a. 
lır bir tecavüz oldut?u beyan edilmekte. 
dlr. 

Meksika, Avusturyanın maruz kalmış o~ 
dutu harici lecavftzQ ,lddetle protesto et. 
mekledlr. 

Cihan cfkllrı umumfyesi.ne hit:ıp eden 
Meksika, sulhü elde elmenin \ ' t' llnbcşlslnn 
da Cinde. Avusıuı ı :ı ve ispanyada yapılan 
beynelmilel sulkaslların önüne geçmenin 
:regAne yolu Milleller cemiyeli ml~kı mu
clbin<'e girişilmiş olan ıanhhfillcre rııı\'et 
olıluğunu, aksi lakdirde dünyanın MiJ
lcllcr cemlyell ~islcml harlc-ln,le harc·keı 
etmek suretlle berlarnf ecfilmrk l.!ilenilen 
badireden çok daha \'ahim tılr hodlrt'ye 
dil-$CC<'§lnl hcyan elmelcledlr. 

ln'lilterenln vaz yeti 
Deyll Telgraf Razeıcslnln "erdil!I bir 

halıere sıôre, Çemhl'rlayn Ue hariciye neza
reti erk~nı orasında görüşmrlerl' de\·unı e
dilm iş ve Avusıuryanın Almanya ile birleş. 
nıesl Ozcrine ha~ıl olan vaziyet lelkik o
hınnıuştur. fn1ılllı n:ızırl:ırı, orta A\·nıpa. 
da Almanı-onın yeni bir hareketine mani 
olnıık Qzere Çekoıdovakyayıı, ekalliyetlere 
dair olan Almnn !Meklerinl kabul ellirmek 
lffl\'e'fni takip ('diyorl:ır. 

• A' 'lla •vr:t i!e 'r.3 ' il ü!Pm~z '" 
K:ıhlne Lprdn Dclavarın T.onctrndn ' öv-

1od1Ai bk' nutuk tevkf!de nazarı dikk~U 

celhelrnlştlr. l.ord bu nutkunda eırftmlt> 
demiştir ki: 

.._ A\·usturya hAdisesinden sonra hiç 
kimse bizden Almayn ile müzakere siya. 
setine devam etmemizi istlycmez. Bütün 
ahlak kaldrlcrl, ku\•vellen b:ışka hiç bir 
şeyi tanımıyan rejimin t izmelcrl altında 
dğncnm lşllr." 

AmPıi'<a bi'a·af k1tlaT11a7. 
Amerikanın yeni ı.onclra büyük elçisi 

Kcnncdl bir ziyafette söyled iği nutukta 
f nr.ıtııerc \"e Amerika orasında açık ve sa. 
mlmt teşriki ınesai Hizumunu ka ydetmiş "e 
umumi bir h:ırp ıakdirinılc Ameriknnın 
mutlak ve her ne hnhaı;ıno olursa olı;un 
bitaraf k:ılnlıllecejtlnl zanner!cnlerin hata 
eylemiş ol:ıcnklnrını hlldlnniştir, 

Avusturvıtflrt tr.vkifler 
1..ondra 20 <Husuı;I) - Viyanadan veri

len haberlere ı::~rc, Avu~turyanın eııkl re-
l:o;lcumhuru Mll:l:ıs tevkif eıl ' lmi"jtir. Yeni
den levklf olunanlar anuın<fa Avusıurya. 
nın eski Milnlh konsolosu Jord:ın ile kon
ııolo<ıluğun diğer De memuru da bulunmak. 
la dır. 

Praq, 20 (A.A.) - Son hMi.selcr üzerine 
\1ly:ınarton kaçmaJta mm·affak olarak bu. 
rnya ıtclen mc~hur :r;owaliı; I nnzari;.-ec-iı;I 

J\ ı rl l\:ı11! o;k 1 'n~'!'rtre il .. Itol:ın rl :ı '.\·a h:ıre. 
kel elm iştir. l~ol :ınıl:ı h01:Cı mcti. T\:ıul ı;kiye 
Holand1da oturmak hakkını vcrmit bulun. J 
maktadır. ı 

20 KART - 1938 

Litvany~ - Lehistan 
itil8.fı halledildi 

... n:ıştanıh l ln<'lde 1 
hor tUrtO frtlbaL ve münasebetler 
başlıyacaktır. 

Lelhstan Hariciye Nazın Bek, dün 
akşam, Polonya gazetecllerlnl hari
ciye nezaretinde kabul eylemiş ve a
~ağıdakl beyanatta bulunmuştur. 

kuvvet, Polonya tarafındadır. Fa
kat kuvvetli olmak, haklı olmak demek 

değlldlr. BUtnn milletin 80D nefealııe 

kadar istlkW.inJ müdafaaya hazır olduğu 

nu bilmekle beraber, Lltvanya hO
kQmetl, bu kararı almak mecburiye
tinde kalmıştır. 

tuınrn kayıtsız ve •art.sn olar&• 
Litnnya hllkCmetJ tarafından &ab11"' 
ıu, burada, memnuniyetle kartl4' 

lanmrıtır. Bu kabul, Kauna.1 ti• 
Varşova ara11nda do~rudan dotru1• 
müzakereler açılması demektir ki, 

bu tAkdlrde Lftvanyanın Mt11etJef 

Cemiyetine müracaatına ıozum kal" 
mıyacaktır. Fflbaktka, eğer Llt••r 
ya Cemiyete müracaat etmlo otıat' 
dı, bunun Polonya ·cihetinden çık,.. 

.. Polonya hUk\llnett namma teyit 

ediyorum ki, hükumet, Lltvanya mil
letinin t alep ettiği lstlklAle bUrmet 
edecektir. Polonya ve Lltvanya a
rasında doftrudan doğruya münase
betlerin teessü,ı;U ile, bu hudut Uze· 
rinde mevcut bulunan daimi tehlike 
kalkmıstar. Anlaşmazlığın halli ne
tl~P.~\nde. ı:allp veya matlf.ıp yoktur. 
YegAne galip, sulh ve bakika~tlr.,. 

Var~ovdda memnun.yet 
Varşova, 19 (A.A.) - Polonya ~ 

Lltvanya anlaşmazlığının halli. Var· 
şova politik mabflllf!rlnde c;:ok bO· 
yUk bir memnuniyetle karşılanmıt
tır. Polonya etkArıumumlyesl. fil
hakika. sulh lc;:ln ciddi bir tehlike 
teşkil eden Polonya • Lltvanya bu
Judundakl vaziyetin normalleştlrll· 
meslnl c;:oktanberl istemekte ldt. Llt
vanya, notayı kabul etmekle, bir 
harbin annne gec;:mltJ olmaktadır. Zf· 
ra, Lltvanyanın red cevabı •ermesi 
takdirinde, Polonyanın kara, deniz 
ve bava kuvvetleri bu akşam aaat 21 
de l..ftvanyaya hücuma hazır bulu
nuyordu. 

tyı haber alan mahfiller, Lft· 
vanyanın bu knrannı ba:ı;ı devletle
rin Polonya aleyhtarı tPşvlklerlne 

r1t~mP.n atmış bulunması keyffyetfn. 
den dolayı ayrıca memnuniyet his
setmektedir. 

Lff vnnva parlilmenlosunda 
tar hi celse 

Kovno, l~ (A.A.) - Bugtııı saat 
12,30 da .1.;ltvanya parlAmentoau, 
hUkümetln Lttvaoya • Polonya bA.dl
aeal hakkındaki beyauatını dinle
mek Uzere toplanmıştır. 

Kovno aokaklan, büytlk bir ka 
!abalık ile dolu idi. Binlerce kişi, 

parlAmento binasının önllnde eUk\lt 
içinde b'lkleyordu. 

Saat 13'de meclls reisi, başvetll 

muavini B. Stanlsauskla'e eö~ ver
mftJ ve bUyOk •Ukfıt içinde klll'8tlye 
çıkan Stanlsauskla, evvelA, Po 

lonya ültimatomunu okuduktan son
ra, aşağıdaki beyanata bulunmu,. 
tur: 

.. _ Bu talepler, bir Polonya askeri 
nln idari hududu geçerek bir Llt -
vanya gümrük muhafızına atet et -
tikten sonra öldürülmesi ile netice -
lenen 1 l mart bldlseslnt bahane o • 
tarak Lltvanya aleyhine yapılan 

mlallne teaadUf edilmemi' gösteri • 
ter Ye kışkırtmalar havası içinde bl
H verilmiştir. Bu bAd!se hakkın

da, benim için, tahkikatın meydana 
çıkardıtı şeylen tekrarlamaktan 
bqka 1apılacak bir şey yoktur. Tah
kikat, Lttvanya gümrük muhafızı

nın, değil yalnız Lltvanya kanuntan 
raknt ayni zamanda enternasyonal 
hu~uk bakımından da doğru ve ni
zami bir şe kilde hareket etmiş oldu
(:unu glistermektedlr. 

J4ltvnny.a hükQmetl, hAdfseyl aulh-
Cil bir surP.tte halletme k için birçok 
teşebUslerde bulunmuştur. JJltvan
yayı tehdit eden vahim tehlike se
bebiyle ve enternasyonal mUnMe -
betle rin görUlmemfş dnece karışık 

nı nazarı dikkate alarak, Litvanya 
hUkQmctl, derhal büyük devletler 
hUkfımetlerlne mUracaat etmiş ve 
sulhU tehdit eden tehlike üzerine 
bunların dikkat nazarlarını çekerek 
politik mUzaheretlerl ile bize yar • 
dım etmelerini rica eyl~mlştlr. Bu 
sır müracaatlar yapılmıştı. Lltvan -
ya bükQmetl, ayni zamanda adalet 
ve sulh eserine de hizmet ederek, ta
rihimizin bu vahim ar;ında, Lltvan
yaya yardıma gayret eyleyen dost 
hUkQme•Jere karşı minnettarlığını 

beyan evler. Fakat. maalesef. bu 
gayretlPr. Ultlmatomun gönderilme
sine mn1•• .,. ı amAmtş ve ha Uıtlmatom 
Lftvnnynyn tevcU oltınmııştur. 

nu \'n::lyct karş ısınc1a . l.th·nnyn 
hilkfimotl, Polonyanın taleplerine 
mutavaat& karar vermiştir. Zira, 

Bu beyanattan sonra, bir mebus 
aşağıdaki karar sureti proJealnt par
ldmentoya vermiştir: 

"ParUı.mento, hUkQmetln Polonya 
ültimatomunu kabule mecbur kal· 
mış olduğunu kabul eder." 

Nevyork borsaınndıı 
Nevyork, 19 (A.A.) - Lltvanra

nan Polonya ültimatomunu kabulü 
borsada çok iyi bir tesir yapmr, ve 
muamelelerde bOyUk ve umumi bir 

faaliyet başlamışt•r.ı Birçok endü•t· 
rl tahvilleri, dUnktı asgari fiyatlara 
nazaran bir UA dört puvan yUkıel
mtştlr. 

Crnevredekl f ntiba 
Cenevre, 19 (A.A.) - Polonya no-

rıtacak bazı gtlçlOklerle tarşıtanac .. 
fı kat'! olarak tahmin edJimekt•f" 
dl. 

Burada aynca tebartlz ettlrtıdl,., 
ne göre, Lltvanyaoın bu 11JtlmatolD11 

kabulO. Lftvanyanın tstlkltlfnl f9 
mlllkl tamamlyetlnl haleldar eıaır 
mettedlr. Bundan dolayıdır Jd d .. 
ha dQndea itibaren c.:ne.rede gttrt1 

Parts Ye Londradakl Lltvanya aılt' 
meulllerlne basiret tantyeterl• ~ 
de bulunmu,tu. 

Frankocular yeniden 
f aa rruza geçtiler 

Barsclon, 20 (A.A.) - Cumburiyetçller 
tebtia ediyor: 
Anıgon crpheıfnde dOşman bna ..,. top 

çu kuvvetlerinin himayesinde Alcanlı mın. 
takasında şlddetll bir taarruu ıeçmlştlr. 

l~aco de Merayı tahliye etmek mttburt. 
yelinde kaldık. 

Endfilüs cephesinde Malen Zuelanın ,ı. 
matı şarkl eleAinl işgal ettik •e bir aal tay. 
yare!\I dDşOrdfik. 

Öğleden sonra Te akşam bombardıman 
edilen B:ırselona şehrinde 40 kadar hine 
harap olmuştur. Bundan manda Akdeniz 
aahlllr.rlnde kllin birçok ka~abalar dn bom. 
b:ırdım:ına maruz kalmışlardır. a-Ombardı
man nelkeslnde aıenlerln mlktan benQz 
kati olarak teshil edllmemlşUr. 

Frankoeularm teblitl 
SaJamanka, 20 (A.A.) - Fnntdatler teb. 

llA ediyor: 
Aragon cephesinde mfthlm meniler lt

"81 elmek surellte Kaspe mıntakasındakl 
hıllarımııı tashih ellik. 
Madı ıtte heyecan 

Madrld, 19 (A.A.) - Jıladridln 80 • 

lraJdan, aontefrln 1936 da dllfman hl • 
k!lmet merkezinin lrapılanna yalrlqtıfı 
zaman gösterdJği feci manzarayı arzet
mektedlr. Oparlörlerle mücehhez bir • 
cok kam'"•onlar sokaklarda dolqarak • ,/ t.; 

halkı cesaret göstermeğe davet etmek-

tedir. Hatip:er her tarafta halka nu • 
tuklar söylemektedirler. 

Frans11 sivil ahatinfn 
hombalanmasım protesto elti 

hrls, 19 (A.A.) - SaWı.lyettar ma-

u bir saman ıarfmda bat:ml§tu, 
Svere JemJndekl llveç vapuru ~ 

mahalline yeUterelr kaptan hariç~ 
bere batan ıemlniıı mllrettebatatdl' 
21 kiflyi kurtannıf tır. 

Kopenhag, 19 (A..A.) - KJauab6ff • 
n1n ambarlarında vukubula:ı bir ~ 
netfce~lnde battılJ taarih edllmektedl" 
Bu yllk gemls.I sll4.ıı •e cepbaıw ,oJI 
olduğu halde ispanyaya Huevlft ~ 
na gitmekte ldL 

Meyve neden 
pahah? 

Ha' ftcrctler~nld 
:Yilkseıtllmesı 

AmlUerdcn blrldlt 
Bu eene ' kıt meyveleri · unı~ 

çok babalıdır. Son ııenelerde me)'V~ 
lstanbulda bu kadar bahalılqtJİI •
rülmemiıtir. M.eaeli: lyiee bir ~ 
Armudunun kilosu 40, ferik elın~ 
kilo8u 50, portakalm iyileri ~ 
7,5-10, kestanenin kilosu lf>.20 kuı
tur. 

Vakıa bir kısmı meyveler asdJI' fi 
bu bahablıkta bu da bir Amildir· P 
kat bahalılığm daha ba§k& ve dAll' 
mUhim eebepleri de bulunmattadJr· 

ha.filin toyit ettiğine göre, Frama hU - Sat.ta ve başta yUk tatnnanm ~:,; 
~eti, Katalonyada sivil ah•llniJ'I tay- edilmesinden eonra aeyyar ~...-:_ 

yarelerle bcımbardımanı hakkında 8a1a- denen mey hemen hemen m~ 
manka bUkU.metı nezdinde bu bombar • kalkmıt ve meyve satıcılıfl ya1Dll rıJI' 
dmıanıarm insanlık kanwı.larma aykırı - navlara inhlısar eder blr tekil al~ 
ltimı tebarllz ettiren teıebbtlalerde bu- Bugün eeyyar satıcılar eakfainfJl DR-

lunmu§tur. biri ııiAbeUnde bile defildlr. suıı1JJJ 
Fransız notaıımm bir Stll'atlne muttali neticesi olarak meyvenlıı ·1&bf ~ 

olan lngili.z hUkiunotl de, Salamanka daralm13 ve fiyat seviyesi o nisbe: 
makamlan nezdindo ayni tetebbUalerde yUkeelmlgtir. Kezalik eebzede de 
bulunacaktır. zlyet aynidir. 
OğrenUdiğine göre, Fraıı.su hOkfıme- Meyve ve sebze flyatlamım ~ 

U, general Franko nezdinde bu Franeıs- lifinin bundan daha nıU.him bir eeb' 
Iingtllz tC§cbbUsUne sah1r olmam için de ıudur: ~ 
papalık makamına da mllracaat eyle • Belediye, bundan bir müddet __._ 
miştlr. ha.ide alınan resim ve UcreuUeri p 
Amerikada nefret eeduız arttırm11 bulu.n.malrtadıl'· 

Nevyork, 19 (A.A.) _ Amerikan attışm muhtelif teJtllleti vardır. ,.-
matbuatı liıırselon.ının Frankocutar ta- Belediye haller tdareal tfmdi,e bd" 
rafından hava bombardımanına tutul -
ma.aının Amerikan efk!n umumiyesinde 
uyandırdığı nefret hislerine tercüman 
olmaktadır. 

dar halde kap paraaı o!a.rak bP 00-
na 2-4 kuru§ alırken §imdi bu ~~ 
reti kabm cesametine gzsre·a-s ~ 
çıkarılmıştır. Evvelce 60 para _..ıtt' 
kantariye resmi 5 ~a kadar.,,,,_ . 

Nevyork Tayınia diyor ki: eelmlştlr. HAlde bir iç bir &J dit JI! 
Borselonahlara ka~ı !si tayyareciler mallığı vardU'. Bu hamallık ucred r 

tarafmdan yapalan cinayet bpanya da -
fu'ala,tmlmietıt. __ td 

hm harbfnlıı bir ayıbıdır. Bu krtallerln Halde bu sene, hemen ~ ~ 
askeri bir hedefi yoktur. Yapılan eey iraJP""..:0 
insaniyete ka"", ,_.,,klara ve "' _ _._,__ müstecirler ya.ııhaneleri k ~ .. ,-

.,.. ~~v~ ~l.Al&nl bulunmaktadırlar. Kabam.allar~ ... 
karşı bir harpten ba§ka bir gey değil • yUkselig1er arasmda paylannJ ~.ı 
dlr. tan geri kalmanufl&r ,ewelee ıı~ 
Cr.~hane yilklü bir Alman gem1sl olarak tap ba.fl?l& 4o.M kurut ~4111 
ba• h da teha.IU! ~den komfsyonlatDU ~ 

l\oıı ~n:ı.'tg, 10 (A.A.) - m:ıu::b5~c is- J kurU.j3. çıkarmış!ardir. 1J1 
mindoJcl Almnn vapuru elmal deni.zinde Şu vutyetln ararlan meJılr~ M6 
gece bir mayna çarparak 10 dakikadan. beraber mUatahaile de doJruımıaktlP"' .. 



- ...... .,.,t.;
l' Uç lcraeri, gec~yi geçirmek üzere 
) 
0ı>hanedeki sabahçı kahvesine dönü
Orlar .. 

l> ~llatada bir kadınla. rastla~tılar. 
~gr?1k saçlarını, çenesinden düğüm-

lı aoluk bir örtü altına toplamıştı. 
...... Pazarola Sidikli ! 
' Mcı-haba Fatuı .. 
...... Merhaba .. 

111 
.\"Urtları çökük, çiçekbozuğu yuzu, 

): lanı sadece tiksindirmiyor, acındırı -
ltOrdu da ... Dert içinde geçen bir ömür
fiı tasasını. sefilliğini bu kirli suratın 
ttetriade okumak kabildi. SırtındAn, 
d kleri düşük bir yeldirme sarkıyor
t·~· lrçlarmı burarak diz k<·~aklarrnda 
"ttu~ 
~t gu çorapları ıslaktı, çamurluyl:iu, 

Çok holdu .. 
ı. Uç erkeğin önlerinde durdu. Selam· 
-.;r 

flt aldı: 

'Merhaba ... .. 
....._Merhaba ... . 
....._Merhaba ... . 

nun bu cür'etine şaprken, serçe par
maklariyle kulaklarını tıkayarak Rece
bin suratında şaplayacak tokadı bekle· 
diler .. Fatma elini kaldırmtdı .. Topuk
ları kırık ıskarpininin tekini şiddetle 

yere vurdu. Tabanından kopan çamur, 
koca bir pıhtı halinde, katılarak gülen 
keçe külahlı çocuğun ağıma doldu .. 
Recep, iki böğrünü tutarz.k kırılıyor

du. Fatma kızgınlığmı unutmuştu; gü
lüyordu. Keçe külahlı, ağZJndaki ça
muru tcmizlemcğc uğraşırken, küfredi
yordu: 

- Gidinin kahpesi!.. 
Birde yumruk savuracak oldu.. Re· 

cep vaktinde önlo:ii.. Suratını kastı: 
- Çek elini be! .. Kan dövülür mü 

be?. Sözüm ona kaldırım çiğniyorsun 

be! .. 

Sonra, Fatmanın ıslak omuzlarını sev· 
di: 

- Fatuş, amma horozlandın ha! ... - Bilmem ... 
- Canavar mı?. 

9 

Sokak içi ... 
Reşat Enis 

Amma, yetiştiremedim .. Basamakta d4-
ran ••tkidelik,, Mustafa : 

- Zabul .. 
Deyiverinceye kadar, önden dolllıfı

verıdim. Yürürken hesap yapıyordum 

~imden .. Şimdi, diyordum, çankta on 
"çiftçi,. bulsam, on.. Beş ''kurdr, olsa, 
bu d:ı yirmi beş, etti otuz beş .. Bir de 
•'Ankara,, de ... Oldu kırk beş .• Kekib .. 

- Amma boldan hesaplamışsın be, 
Tatar?! .. 

- Çı:mk ta üste caba .. ''Şükür diyor
dwrı, işte artık istediğim oldu.. Be
k:favadan on kişiyi hamama götürürüm .. 
Bir senedir canabet gezenler var içi· 
mizde .. ,, 

- Adam, bizim Tatar cömerttir be 1. 
- Dinle, Recep.. Bir köşe dibinde 

- , T • • 1 t ', 

- Ayaz donduruyor bet.: 
Bir lokanta önünde, Fatma · durdu, 

birdenbire'' Buğulu Çamların arkasın 
da, yemek dolu tencereler duman du-

manaydı .. Yutkundu, omuzlarını kaldı

rarak, burnunu kısarak koku almağa 
çalıgtı: 

- Oohh .. Misss .. Bir bıçak olsa cfa 
tencerenin birini götürsem .. 

Diye söylendi .. Recep ona doğru iği

lerek kulağına bir ıeylcr fısıldadı. Fa
tuşun gözleri parladı: 

- Sahi mi Recep? Bir dolu tabağa 
hal?. Bu igte çoktan raınynn .. Amma, 

burada yerim .. Nah ıu tencereden .. Gö

züm kaldı ondA .. Haydi yürü öyleyse ... 

Recep arkadan gelenlere döndü: 

- Hele siz gide durun .. 

leonuştular. Recep soruyordu~ 
~·'Ne haber Fatma? Yağmur, çamur 
llıde gene ne dolaşıyorsun?. 

Sen balim şakadan anlardın. ne oldu 
sana? 

Fatma, dişleri arasından yere tükü-
- Bırak alayı, Recep .. BYgün tran· 

açttm, baktım.... Allah belasını versin, 
bomboştu be! .. Dedim a, burhaı var!. 
Ortalıkta kesat var .. Bakıyorsun bir 
mantar a.ınma, kokoz.. Gittik, çarığı 

yirmi beşe okuttuk .. Bugünkü voltanın 
geliri bu .. 

Fatma, Recebin uzattığı paketten 
bir cigara yaktı. Geniş bir soluk sah -
verdi:: 

Keçe killihh çocukla Tatar Salim • 

fıkır fıkır gülerek uzaklatırken, Fatuı

la Recep sımsıkı sanlıp.rak, muştalar 

gibi gıdıklatarak, karanlık, çamurlu so

kağın içindeki "umum? aptesane,. tc:ıra· 
fma yürüdüler .. 

~' Çile dolduruyorum be Recep 1 Çi· 
rerek dert yzındı: 

vayda bakam bir cnaisi.. Kelle kulak 
yerinde ... 

- İşler aynasız, Recep .. 
~O ne demek?. 

- Eyyyyy ..•• :olduruyorum be!.. 
~ tcep qnu eskiden tc:cuyordu. Se· 
~d 0n. sene evvel Bakırköyünıde bir 
~ ' hızmetçiydi .. Bir gün evin beyi 
O llfından baştan çıkarıldı; kovuldu .. 
~ Gç Yaşında ancak vardı, o zaman
tlt "· leimsesi yoktu .. Bir zaman elden 
bUt·~olagtı, Z~en güzel değildi. Büs· 
it llzı Çirkinleşti Vakti geçti .. Piyasa
'lı tilıı günden düıtü. 1ti • ıeraeriliğe 

- Şu demek ki, ıki gün!dür habazan~ 
Irktan bitiyorum ... 

- Dedim, kendi kendime "itte ııı 

bir mantzır!.,, Yan ceplerinde işledim 

evvela .. Yarım avuç ıdöküntü geçti eli-

- Tatar sen benden çok iyisin, - de
di. - Bugün gene veresiye çalıştık biz .. 
Eğlenip keyifledni getirainler .. 
Sonra, yüzüne kc..qı fıkır fıkır gülsiln· 
lcr .• Ceplerinin delik astarlannı göster· 
sinler: ''Param yok, al camım!,, Elin 
serserisile dövüşecek olsam' bir de lis 
tetik fili mariz .... 

Retat ENiS 

- ..... . 
me .... 

- Karnımı doyurmaktan geçtim, bu 
gece "altı,, yı bile bulamadım, Recep .. 

- Ooohh ... 
- Ye.el gözle bir dikiz geçtim: Bir AKA 

GÜNDÜZ 
Galatalt Tatar Stılim: 
- Işler kesat, - diye söylendi - bur· 

han var ortalıkta .. 

tek ''arpa,, dan baJ!ka gördümse anam 
avradım olsun ... 

Yürüdüler .. İkoisi Receple yanyana 
önde gidiyordu. 

tdu sonunda .. 

~ tnan Sidikli, sen adamakıllı ta-
1.tıtın !.. 

11. ltızdı, dudaklarrru sarkıttı. Recebin '<t • 'c doğru yürüdü. İki ~rkadaf, o· 
i2L 

Recep eğlendi: 
- Ulan Tatar, burhan da ne? 
- ..... 
- Su aygm mı?. 

- Bilmem .... 
- Yılc:n m•ı yoksa çıyan mı?. 

- Sonra?. 
- Çaresiz .. Paltonun göğsü şişkin 

duruyordu. Bir karıılamada çözdüm 

düğmeleri .. İkinci karplamada "çank., 

elimde .. Haydi yallah cebe ... Ala.. Bu 
da bitti, dddim, sıra "değirmen,, de .. 

' 

- Fatuş, demek ''altı,, yı bulamadın 
ha?L 

- •••• i' 

- lyi amma, geceyi dıprıda geçire
mezııin ki f .. 

HABER için 
Çok dikkate deier bir eter" 

hazırlamaktadır 

llflllRDTiıınmıınınnrnınınnrrımntrııın ~. 
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MARKfZ DÖ PO'MPAbUR. 
_________________________________________________________ ..... ________ _ 

Mukadderat orada Fransa ve beşe· 
tlyct urihinin bir sayfasını çeviriyor

U !.. . . 
Jan, ptlağı heyeun ve azap içinde 

~ııılmış olduğu halde, . soluyarak, gö
~Cliye d'Assas'm ild elini tuttu. 

- Benim mektubumu alkhnız, değil 
itli? .. Ve derhal buraya koıtunuz? Ahf 
l'cgekkür ederimi .. Beni duyuyorsu
nuz, değil mi?. Merhamet! Anladığmı
ır, duyduğunuzu gösterecek bir tek 
hareket yapm f .. 

Şövalyenin güzel ve astı · çehresini 
Iİddctli bir gayret takalH~ı ettirdi. 

Göz · kapaklan Dğır ağır, hafifçe 
ltaıktı .• 

Sonra, içinde her gey, tekrar çöktü. 
]an inledi : 

- Ah! demek beni duymuyorsunuz t 
Şovatyef.; Mektubum) .. Yazdığım mek
tupta neler söylediğimi hatırlayın 1.. 
aana yardım etmezseniz mahvoldum f 
Sac aöyliyeyim.. Beni evlendirmek is

tiyorlar .. Bu adamdan nef rct ediyo
tunı •• Bu izdivaç beni öldürüyor .. Ah l 
&eni duymuyor 1 Şövalye!.. Bu adamla 

t\>Jerımezaem baLam Bastiy'e .. belki de 
'darağacına gidecek 1.. Duyuyor musu
ııuı? Babam! .. Halbuki ben bu adamla 
evlenmek istemiyorum 1.. O bana deh-

lct ve tiksinti veriyor! .. Eğer onunla 
t\'lerıinem, ölürüm! Halbuki onunla 
O\'lcnmem lizımf .. Ya babamın ölümü, 
"t}'ahut kendi ölümümü tercih etmem 
liıı-1 Ah, d '- be • ··· ·· .. ... .• eme. nım 01umume 
trltni olamıyacalwnız 1.. Ben ise, yalnız 
•ize gUvcnmigtim 1.. Sizi bir Tann gibi 
bettıemittim !. Şövalye 1. Şövalye! .• 

Şimdi cenç kız, dizleri üzerine yere 
)'ıJcıtnu1a.. . 

Uzredine hissiz genç erkeğfn yattığı 
~apenin önllnde yalvarıyor, mer-

4iliyor. laıçkmyordu. Bu göz· 
)l!larından bir teki için, canım &evinç· 
; •erebilecek olan zavallı şövalye ise 

tfkt bir akaülamelin kendisini mah-

kum ettiği bir uyku, bir hareketsizlik 
içinde hareketsiz yabyordu. Bu uyku, 
bu hareketsizlik, kenldisini kurtarıyor, 
fakat Janı mahvediyordu! .. 

.Facia, cidden canhiraşb. 
Bu, bütün hissi tezahürlerinde müf

rit olc:ı:ı bir fikrin, tabiatin meı'um ve 
amansu: kuvctiyle mücadelesi oldu .. Ve 
mücadeleyi, heyhat 1 Her şeye lakayd 
olan tabiat kaı:andı l 

Zafer uykunun zaferiydi J Şovc:alye 

her şeye rağmen uyanmadı 1 .. 
Bitkin bir hale gelen Jan, hafı, he

men hemen şövalyenin göğsü üzerinde 
olduğu halde, bayıldı. 

Bu gece vuku bulan korkunç facianın 
iç yüzünü anlamıyanlar için, dahi bir 
ress<Yn, bir Buşc, bir Gröz, bir Vatto 
için, göğsü üzerinde bu harikulade 
genç kızla uyuyan bu açık ve asil alın
lı genç erkek, bulunmaz bir tablo, cm
salıiz bir sahne olurdu. 

Bunlar §Üphesiz, iki a~k zannedilir· 
dil .. 

Zavallı iki genç!.. 
Tarih birisi için çok zalim göründü .. 

Şövalye d'Ass7•3ın kahramanca sada
katini ise tarih her zaman büyük bir 
hayranlıkla yadetti. 

Hiç bir tarafı tutmak istemiycn, har
bin tesirlerinden müteheyyiç olmıyan, 
fakat "Pompadur .. adiyle meşhur kidın 
hususundaki tarihi münakaşalara l?lr-: 
mek istemiyen bizlerse, bu iki genel 
göstermekle ve bizi bu hikayede takip 
edenlere: 

- Bakın .• Ve c:ı:ıym f. • 
Demekle iktifa eldiyoruz. 

Jan baygınlıktan uyanınca, ıomine· 
nin üzerindeki saate bir nazar atfetti. 
Sabahrn dördüydü .. Hatt.a birtlı: daha 
fazla ... 

BuradA, bu halının üzerinde, bu ka
napenin yanmda bulunmaktan müte
vellit bir hayret içinde kt<!an Jan, elle· 
rlni alnına götürdil. 

, 

-------------------------------------------------------------... ----kral,, aşka layık bir kahr"1lan, kalbi
nin beklediği, ümit ettiği efsanevi gü
zel prens değil miydi?. 

Bu rüya onu adeta teshir etti .. 
Fransa kralını sevme~ 1. . 
Çok sevgili kral tar..afındt•n sevil

mek!.. 
Nihayet kral, çılgın bir tezahürat a

rasında Parise girdiği zaman, Jan onu, 
yaldızlı arabası i.çinde ve parlak ünifor
mlı süvari muhafızl<:ll" arasında gördü
ğü zaman, elleri veod içinde göğsünde 
kavuşmuş o!duğu halde, yerinde, ha
reketsiz kaldı .. 

İşte, köklerin.: ateşin bir muhayyile· 
nin derin rüyasından alan ve bütün bir 
halkın gözyaşlariyle sulanaralc; açılan 
bu aşkın tarihçesi ... 

B~}langıçta hemen hemen mistik o
lan aşk .. Bir insandan ziyade bir sem· 
bole teveccüh eden aşk .. 

Jan, evvela Ltiiyi değil.. Kralı sev
di! . 

Bu genç kız, bu harikulade güzel 
genç kız, dünyada ancak bir tek 'namı 
sevebileceğini ken;-Ji kendine söylemiş· 
ti ... 

Bu insan, yeryüzünde mulyl.iddesatı 

temsil etlen ve koskoca. bir milletin 
prestişini kazanan insandı: Yani kral 1 

fşte Janın içine yerleşm~ş olan rüya! 
Bir romanda, haleti ruhiye bir ıahıı

trr, biz.:m romancılık vazif~iz bu ha· 
Jeti ruhiyenin ana hatlarını çizmeğe, 
bizi mecbur etti. 

x 

HAZIN BtR UY ANIŞ 

San'at eserlerinin toplandığı ve ha
kiki bir müze olan Janın odasında de
rin bir zulmet vardı. İpekli divanına 

gömülmüş olan Jan tşte bu füsunkar 
rüyayı yad':<liyordu. 

- Ah f diye mırıldandı, kalbim için 
bu kn1ar lltif ıeyler tahayyül etmiıken 

timdi bir Lö Nomwı d'Etyolun kolla
rına düırııelı;I Çirkinliğin bu manevi ve 
maddi timsali olan adama hayatımı 

bağlamaj.I Mahvoldum! Hiç kimse be· 
n.:m imdadıma gelmiyecelrtir f Bu §Ö· 

v<.ılyc d'Aasas! Her halde mektubumu 
almıt olacak.. Gelmiyor.. Gelmiyecek .. 
Mahvoldumf •. 

Hıçkınk gibi bir ıey, zavallı genç 
kızın göğsünü aant:ı. 

Birdenbire, derin bir zulmet i~de 
bulunduğunun fa.rkma vardı ve, ürpe~ 

rere~ tamdanlan yaktı .. Bu hareketile 
sanki, ruhuna çökmÜf olan ~!metleri 
de kovmak istiyordu . 

Bir ölüm hüznü i9'.ndeydi. 

Bir sevki ubiiyle piyanosunun ba
§ına oturdu; ince parmaklan sedef 
tU§ların üzerinde hafiflikle koımağa 

batladı, ıve, söyliyecek bir prkı arar
ken, zihninin son kegmeketi içinde, ~
çük kız arkadaştan 'çin besteleyerek 
Ennitaj ormanında söylemi§ olduğu 
şarkı belirdi. Yani kralı gördüğü za
man söylemekte olduğu prkıyı ! 

Fakat bu güzel ve ıen melodi, dudak· 
lanndan ne hazin bir ifadeyle 11zdr f .. 
Oynak. müzik namütenahi bir hüznün 
enini §eklinde yükseldi.. Son notalar 
musikinin adeta li.rer göz yaşıydı. 

Son kelime boğuk bir hıçkmkta kay
boldu .. 

Tam bu esnada, Jan giddetle ürper
di. Yüzüne kapaımı olduğu ellerini 
göğsU üzerine bastırdı ve kalbi hızla 
çarparken dinledi. Konağın büyük ka· 
pm açılmıştı. Aıafrda ayalı; ıealeri var
dr. 

-Ah! Yz. Rabbiml O olsa! .. İmda. 
dıma çağırdığım şövalye d'Aaaas ol· 
sal .. 

Heyecanı o kadar büyüktü ki, en kü
çük bir hareket dahi yapamıyor. olduğu 
yerde duruyordu. 

Hafif mınltılar duydu .. Evvela Noe
nin acaini.. Sonra da Madam Puaaaonun 

.~ 
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3 - Fatih llarbiot:: 
Ja~ınız 20 dc!l ıCazla e {atat :w ı:nın ek

~iktir. Şi~mııncıısınız. Boyunuz orla<Jan 
fazla ol:ıcaklır. Zekisiniz. Yaşınız başknln
nnı tenkid etmek huyunuz, herkes aleyhi
rılu!e a()yletmc~c teşkil etmektedir. Hayat
la slpıır:i' üzerine pdnm bulıımnzsınır.. Her 
kesl oldu~ ugibi nlm:ığa mecbursunu~. 
Kendinize itimadınız vardır. 1e kabiliyel
ferfolıl dlilericıinln k.abflfyciler1 nden üs
tün tutmektasıOJz, bunu norm.al bir t.clA
kki saymnl!a imkltn yo'ktur. 
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Btya:ıl P. 2. D: 
İddianıza ra~cn pe crkcl)siniz ve ne de 

orta yaşlı. Herhalde 18-20 ) aşlanndıı bir 
bayıınsınır.. Sol elinizle ~·ıızınızı, ellnidn 
şel>lini •c~irı:yj göndcrmcmişsinir.. Tam 
,bir lııhli liçln punları do bcklcınekleyinı. 
Erke1deşmeğe yakin.şan bir karakteriniz 
var. B::ışkıılnrına benzemekten hoşlanmaz
tsın';ı. HeyafJ, bir ı,iy:ı/ct sofrası , ·eya bay. 
rom meydanı le!Akki ediyorsunuz. nu te-
lHldnfn sizi, ziyaret harici kalmanıza se
bebiyet ~ercbilmcsindcn i.:orkulur. Sornlml 
yç haşsas zÇY)Jfnlıi. (j:ıhn müıbet itler ve 
sı:ıhnlar üıerinde toplaynhilirsinjz. 
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Şfıll: Ay: 

Hakkmııda yııptıılım lahlitln doğru cık
.dla$ındsn müteessirim. Çalışmıık )uır11-
rmızdan dolRyı sizi ele tebrik ederim, ev. 

velce yazdığım gibi buna cidden muhtaç. 
sınız ki siz de bunu teyit e)'lemaklesfniz. 
Çalışma esnnsında dikkat c.cdı:c-eğiniz hu
suslara dıılr bazı tavslyeJerhn şuntıırdır: 
1 - Samimi ruhlusunqz, bıışkolarının tııt
Jı &özlerine kulak ıısml!)'ınız. 2 - Arkadıı~

lannuı ltıl intihap ediniz. S - Knzanmn. 
nın sizin fcln bir lüks değil bir zaruret ol
du~unu unutmayınız. 4 - Umumi m:ılilm:ı
lınızı arttınnıı ve bu hus ıstıı hayat pq .. 
ikdopedlslndcn ve buna milmnsll eserler

den htifodc edebilirsiniz. 5 - Ynzınızı 

daha İ§lck ye daha güzel bir hole getirmek 

B OTUN ta.tsili.lile karakterl· 
• nlzi : meziyet ve kuBUrla.rmıZJ; 
sizi hayrete dilşilrecek kadar vazıh 
ve ıS&rib olarak hususiyet.Jdµılal; tut
tuğunu.ı veya .dUaflndüğünüa itte mu
vaffak olup olmıya.ca.fımıı: Dllıay« 

beş farkla Y&§ınw 9iz.e llÖyliyeblltrlm. 
Bana blr guetedea, bir kitaptan !ft

ya aklınızdan yazaea.fmız dört atır
hk yazıyı; son aylardaki im7.atarınıs
dan ikisini gönderJniz. 

8 - Açık ye gilul lıavıtrırdan istifade e
diniz. 7 - Hallhaııritald sıkınhnıııa uıu.n 
sürmiye<'dine itim:ıt ediniz. Aradan ktfi 

z,Jr müddei .gccml§ oJd~u için tam l>ir t:ıh
lil icin tekrar bir mür.ıı.c Jl yaparsanız 

bazı yeni şerler de ~~ylemek mUmkfin o
Jur. 

Ankar~ Fı11. 60t: 

Yaşınız 25 den faılndır. Boyunuz ortaya 
yııkm<Jır. Biinycni:ıi anlayamadım. Sakin 
,·c alfıkaµıı olm1yap itlere ve klmselere 
karşı llikayt bir yaradılıştasınıı. ~h§rnak 
tan hoşlanır~ınır:. Samiml ve be~kalanna 
kar~ı hayrhahsınıı:. Yalnız dikkatiniz a:ı.. 

dır. Zekôıyzı daha işlek hale getirmek, ba 
zı mühim fırsatları kacırmamak için el-

zemdir. Her ~ıe. her clilen yiiıe itimat 
etmekte ileri tıilme.meoiıi '1• ıanlı-e e~ 
rim. 

Akıarau - Kı:ılav: • 

Mühim bulduğunuz mevzuubahs h itin 
fo7.lü dUşOnmeıe lüıum yoktur. Kabiliyet
leriniz hn ·le bir l~i munrrakiyetle ba
şnrmaf1a mnsaiıtir. Yalnız ojrpdiden fazla 

)'O!Junluğa 11\'e ,aıı,mığa mecbur o)duiu
nuzu düşünmeli ve makul ve faydah bir jı. 
llrnlrnt programı hnzırlamnlısınız. Yaşınız 
25.!0 dur. 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
GrafoJojl ve Grafometrl 

mUtehas•st 

........ ~ ................................. --
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J.facka. TopluiDııe: 

Bana birJZ nmatsu ~hl ı18rünüyorsu
nuz. Son znmanlarda 5İD1rlerin bozulmu
şa benziyor. Ar:a4a sırada arun baş ağ. 
rıfanndan şiklyetinfı Yada en elli bir 
dol<tora gidiniz ve leden ara11n('I t ekra r 
- tam bir tahlil fcln - mliracaat ediniz. 
Yaşınıı 20-22, bo>vnuz ıuıun, bfuıJ-eniıt 
normaldir. 

ltamelihlıar, - 0.N.E.: 
Yaııau :15 etrafı.uiadır. f{ugacı bir ta

blathtiz var. (Alıf1'anhlınız f)1dir. Kazan. 
cınıı fbti)'•rlannıza knfi gelmemektedir. 
Ruhen kola)'lıkla bedbinlqmde mntcma-

>ilsiaiz. Arık hand~n Ye beden hareket. 
!erinden istifade ediniz. \l'.e kat'iyyen al
kol istimal etme>-hlfı. Bilhusa ka..-gpcı-
lıktan, inattan vaııeçiniz. · 
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Falih. Gülderen J: 
20 yatından küçüksünüz. Sıhhatiniz iyi

dir. 'no)'Unuz da aıtırlı~ınıza göre normal
dir. Hassas ve zekisiniz. İyi kalplisiniz. 
Yalnız ç~lışmnktan pek boflanmadıiınııı 

tahmin tdiyorum. Henüı ıahslJde olma
mı da pe)c muhtemeldir. Ailenizin maddi 
vaziyeti bir meslek sahibi olmanızı zanırl 
lr.ılmaktadır. Esasen bunun için çalışmak
tadır. Zarureti ve yapılan fedakArltRı 16%
önünde tutarak h:ıyatınıza h\ını ı5re bir 
i5ljkıamel -ı.·ermenizi tnsJye ederim. 
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Sullanohmet 505: 
Ya1ınıı 80-~5 dir. Boyunuz oıuncadır. 

Siomancasınıı. Ya yeni evlendiniz, Yahut 
evlenmek üzere~iniz. Şimdiden biraz da 
karı~ık f~ten bcklrlık hııyatınm bırakma. 
la ve unutmıla mecbur unuz. Dikkatinizi 
n çah~ma lanınızı :pek belenmedil'l). 
nunlıın da dOzellıneniz ve :dstemli mesai
ye alışmanız şayanı tavsiyedir. 

MARKTZ DO POMP ADUlt 
----""""'~------.... ----------------...__. ____________________ ..., .............. ArARKIZ mrromADT.m..._ ________ ...._ __ .... __________ .... __________________ ..... ...;....._ __ ............................... .-..-ı 

!-ifril"'tanıdı .. Sonrll lupı tekrar açılıp 
lt•ı>tndı. 

O aıaman, bliyilk bir Umit i~lride, ıa
lonun kapısına koıtu, merdiven sahan· 
hğına çıktı, eğildi, aıağıya ba\tı •• Ve 
hirdenblre, aemin kattaki kUçUk bir ta· 

londan çıkarak merdivene doğru gelen 
Ma~m Pua11onu gördU .. 

Ne oluyordu?. 
Elciz Pı.ıaıson, merdivene gelmeden 

evvel, kU~ük salona neden bu kaO.r 
muammalı ve garip bir naıar atf et:mit
ti?. 

Jan ayakuçlanna basarak bir hamle-
lde salona girdi, !amdanla.n aöndilrdil 
ve bir paravananın arkasına aa~landı ,, 

Eloiz kapıyı açar,•k ıeslendi: 
- Jan, yavrum, orada mıStn? 
Kadın bir an bekledi ıonra çekilerek 

mırıldandı: 

-Her halde odasmı;ladır 1 lyiai mi 
bırakmalı uyusun .. Bu a'k.şaın evimizde 
bulunan misafirin kim olduğunu bilme· 
mesi d<llıa hayırlı olur .. Esasen bu mi~ 
ıafir yarın sabah 81ü olarak bulunacak
tır. Fakc:ıt bu benim kabahatim :ni1. 

J an bir kaç dakika milddet harekct
ılz kaldı •• 

Sonra, ortalık derin bir ıükuta da· 
Jınca, aalonun mobilyelerl arasından 

aeıli•ce ııyrılaralı; aşağıya indi ve kü
çük salonun kapısı önünıde durdu. 

MUthiJ blr heyecan ve azap hisse
diyordu. 

Niçin? Bunu kendisi de bilmiyordu 1 
Ark11ında çok mühim ve belki de 

korkunç bit hAdfse cereyan ettiği zan
nedilen kapalı bir kapıdan daha esra
rcnat•, daha korkunç bir ıey tasav
vur edilemez. 

Birdenbire kararını vcrere~ bu kapı
yı açtı. 

Ayni ıamanda kanapenin Ozerlnde 
yatan genç bir erkek gördU ve u.ıun 
uun Urperdi: 

- fhılye d' Aıuı 1.. 
tık hareketi, gayri ihtiyari bir sevinç 

' 

oldu: Demek mektubu almıttıl. Fakat 
niçin harekettı'.zdi 1 Tıpkı &il clbi !.. 
ehresi bembeyu, hattl maemordu ı., 
Ya Rabbim öldü mil ?. 

Ona dofru atıldL. Hayır.. Ya11yor
rlu ! .. Duda~larından hafif bir inilti çı
kıyor, talralrlarındı.Jd damarlar çarpa· 
rak §itiyordu .. Gö.&lerl açıktı .. Birden
bire, bu g8ıılerde, bu renkti.ı cözlerde 
parlayan blr mılcım .. bir a9k kmleı
mı ona doğru çıkb •re onu iitrettl. 

Jan, bu genç t8valyenin, ölmek U.ıe· 
re bulunduğunu hissettiğini anladi t Bu 
zeki, ""enktar ve açık alnın altında, 

ölUmiln bu trajik anmda, keıldisl lçin1 

ıonıuıı bir baflıhlr •e ıe•ct dUıüncesi 
bulunduğunu anladı. 

Onun elini tuttu, efil&: 
- Şövalye .• Beni duyuyor muıunuı? 

Şövalye d'Assas! .. Ahi .. Hareketıb du
ruyor .. ölUyor ı .. Onu niçin burada yal
nız, ihtimamsız bıraktılar?. Puaasoıı 

niçin uzaklaıtı? Ne korlruftç Raıbblm! 
De.mele onun ölmeılnl mi lat9di 1. 
Gen~ .z. anladığmr nnnettifı! mı 

düşüncenin tesiri altında, gözleri den.' 
ıet içinde ~lmıt olduiu halde, yerin-; 
de haroketıiı kıldı •• 

Sonra mukadderata me:fdu ollumı11 
mücadeleye brw "enneyl ifade eden 
bir baı hareketi yaptı. 

Bir ka~ eanlre lçtride, JÖ'İ'atyenin 
boynunu aıkan yakayı koperdi. Dante-
1111 göğsünü yırttı, boğamu ve g8fsll· 
nü meydana çıkardı .. 

Bu göğsii derf.n Wr iç çeki§ pgirdi ve 
garip bir ıe~ilde sabit olta bu gözler
de, son bir aılı: krtılcrntlyte beraber bir 
damla da göz yaıı parladı .. 

Jan, Uıtrtnde dalma, baycmlıla ga· 
yet iyi celen küsük bir ll!ç ,ı,esi ta9ır
dı. Bu ılteyl Ceı\Ç erkete koklattı • 
Koıup au getirdi •e ~valyenJn pkak
larını ıslatmağa batladı .. 
Yarım ıaat müddetle, onun Uzenne 

efllmit oldufu halde, 810mlc mUeadele 
etti. Büyük bir cesaret, metanet ve 

ceaaizlikle hemen hemen gayri ıuurt 

'bir tekilde tahayyül ettiği bütlin ihti
'mamlarda bulunara~ büyük bir tabibin 
·soğukkanlılık ve mahareti.ni göıterdi. 

Bu blkire bir an bile, açını§ olduğu 
bu erkeğin göğsünden çekinmeği ldü
tilnmedJ.. O artık bir kadın, bir genç 
kız değildi: O, bir insanı ölümün pen
çesinden kqrtarmağa çalrpn, bir iyilik 
penl.siydl. Bu kor~unç dakikalatda ken
di elem ve ııtırl'6bını bile tamamiyle u
nuttu .. 
; Bir müddet ıonra §Övalyenin ncf esi 
biraz laha düzeldi. Çehresi solgun bir 
hal aldı; korkunç mor renk kayboldu, 
ve kanın beyne hücumu bertaraf edil
di.. 

Bir saat müddetle g8zleri b11S o kor
kunç sabit nuorlan, ıuı.ırun mahvol
mak illere bulunduğunu gösteren garip 
hali muhafaza etti. 

Sonra, yavaı yavaı, bu nazarlarda 
'düJünce ifadesi aksetmeğe başladı ve 
'bu nazarlar §Ükrat ve aık dilıünceleri
'ni alçıettirdi 1 

Jan gülümsedi .. 

1 

. - tıte kurtuldunuz, dedi. Beni du
yuyorsunuz değil mi? Beni anlıyonu
nua delil mi? 

Şövalyenin g<>ıleri yanı yıwaı. tatlı 
bir ifade He, ıenç kızın eline doğru 

döndü. 
Jan anladı t. 
tnee panmkların.ı yakıcı IQudakların 

üzerine koydu ve, aşkm verdi!i bir 
kuvvetle, bu dudaklar kendilerine uzan
mı~ olan eli üpebildi.. 

O umtın 1övalyen!n ruhu bir nevi 
vecde garlı:oldu; dli~ilncesi, beynini e
zen mUthit yorgunluğu hesap edebil -
dl; bir tNt teıekklir kelimesi telaffuz 
'edemeden kalbini taşıran hisleri, en kU
çilk bir nefesle dahi olsa, if aıde edeme
den uyuyacağını anladı. 

Gene o zaman seri ve §iddetli bir 
hisle kendisini toplaytı:-ı zavallı Jan, 
ertesi günü, bir kaç saat sonra, kilise-

ye silrlikleneceğini ve her uman i•'°i 
o fena ucubenin, bir tek görünüpyl• 
kendisine dehıtt ve tiksinti vetdn o adt 
adamın olacağını düıUndü 1 •• 

Kendisini kurtarabilecek yegine !~ 
SEm ise, burada, gözlerinin önuı*le"' 
her türlii imkllnlardan mahrum buluıtıl" 
yordu!.. 

Ah 1 Her ne bahasına olursa olsun bU 

uyuşukluğu gidermek lliımdıl .. ' 
D'Assas, gözlerini kapıyordu: Tabit 

aksUIAmel kendisini gösteriyordu; nl
kabili ictinap ve yenilmesi itnkln111 

uyku onu sarıyoraıı .. Bu, urun uylrU' 
suzluklardan sonra gelen ve ne de oı.;, 
Ea bilyük bir gayret aaneôllince önU-. 
ne geçilebilen uykusuzluk değlt, faJca~ 
dUıüncenin, §UUrun bir nevi czilipylÖİ· 

' J an denıct içinde mınlôadı: 
- Şövalye, beni dinleyin .. Mer~ 

edin .. 
D'Assas, §Üphealıı, bu aö.ıleri bal~ 

duymuıtu. Merhametine olari bu nıÖj 
racoıt onun ı:ihriiui bir an altüst etti. 
Gözlerini hafifçe açtı .. 

Bu, bilahare Markiz dö Pompaddf 
gibi tarihi bir §Öhret alan kadını1' 
mukadderatını tayin eden trajik bir aır 
ıdı ! Şövalye d' Aas:ıJ dinleyebilı ydif ... 
Eğet kalkabilseydi 1 Şliphosiz hemen ° 
gece Lö Norman d'Etyolu tahrik edr: 
cekti t Şüphesiz onu öldürecek veya ı... 
divacından vazgeçmeğe mecbur ed~ 
cekti! O zaman ne olacaktı?. 

Janm, bu kadar gen;, bu kadar ate: 
~in, bu kadar temiz bir aşktan ınütO-: 
hassis olarak, şövalye d' Assasla evler. 
miyeceği ne malumdu?. O zaman :Mali 
kiz dö Pompadur olmıyaeaktı ! O ~ 
man, on beşinci LUinin hükünldarlı~ 
esnasında bir çok çeyler defigmig olr 
caktı!. . 

Binaenaleyh, Eloiı; Puasson•un bi~ 
te hoı olmıyrın ıevk ve selimi tarafıfl • 
dan süslenen bu küçilk salonda oyna "' 
nan facia _ yaloıt iki kalbin faciası de· 
ğildi! 
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Yumruk 
(Btlf """I• 7 U.CW.J 

..... 1rarp olan mannl taahhildilntl 
dt 11- bayle boamuıtu. Alman nok
'-1 naaarma ıate o, taraflarm araula. 
itle bnnl•nmJI bir muahede dellldJ. 
llrf kunetle, cebırle Almany•ya lm
lllattınınuı bir muahede idi. Alınaıı
)l tayanı itimat bir milletti: kendi ar. 

'-ile •• ıerbeatge imzaladıp her mu
"-cteye riayete Aınldeydi. Onun sa -
~en ıtlpbe etmek ı•1ri kaıbUi ta • 
~ınw bir tahkir, bir tec:a.U.dO. O. 
" kalelik ballarını çaaop attına o
'- nııut terefi değil mi ldf1 
lııı..~ bDlnUniyeti onan latiyerek 
:"'Qladılt anlapnalara ne dereceye 
~r ada ballı olduğu görWdilğil va. 

&nlapla :aktı. 

lıte iyi bir tecrilbe fırsatı ele geç
"'t bulunuyor. Almanyanın Avustur
:! ile 1936 dı yaptıfı anla~ma Her 
4lltlerin itfru ettifi, iıyan ettilf ev • 
ttlk{ aıuahedcleriıı ayni lkıbetine uı
~ıtır. 

O nıuahede phıen •e sıif kencU 
~Uliyte Her Hitleı tarafmdan iıma
ı... lftıftı. Şimdi onun kıymetlıü adi Wr 
:;~ parçası bll'Çnilne lııdlren Jine 
~er defil midir? 
"-- x 

siyaseti 
Berchtasatea · m11abedeai tarihin· 

den blflaJm da dilne kadar Bitler A· 
9Ultury&nın hllrri,et " eerbeatiaiııe 
fiddetle mUckGateden bqka, bir teJ 
y&pmamJftır. Öyle bir mildabale Jı:i ü
çUncG Relch'ia mllaelWı kunetine is. 
tinat etmfıtir. Mister "Cemberlayn,, 
!n bugilnldl qaiyeti çok ciddi tellklri 
•e onu liyik oldutu ebemmfyttle te • 
emmill etmeli ıerektlr. 

Almanya Ue bir ualapna J&pmak 
U'IUIU tncUterede Ndece Çember • 
laJft'e inhisar etftll1or. Bu memJeket • 
,. bu iti ço~ daha elklden arn eden 
" onun ufruna çok daha fula sahi • 
ant milyonlar vardır. 

Açık dfttilnelim: Bu korkunç ını. • 
•et saltanatına bit ıem .anılmuıa 
Avrupada harp pathyac:aktır. Kim bi. 
~belki de biltiln dünyada .. Nuıl mı? 
O kadar kolay ld .• Bir Wtimatom. Bu 
ıefer Viyınaya dtliJ PraeL Çelro.Jo • 
nkyanm Almanyadan emir almak iı • 
testtemul ve ültimatomun reddi.. Se· 
ferbetl~ Ve o andan IOftra el. Avnı
panm birbirine cirmeal. 

Kollelrtlf emniyet aiateaiıtl tekrar 
teala için urfedilen ıayretler bir kat 
daha artıhlmadıkçı bu mllhlt tehhse
len bç·ndamu." 

Avrupa şampiyonasına 
O rtıeek R0reşc11erlmlzln seçme 

mDsabakaları haşladı' 
W"" Başıaraı 6 ıncıda 

~ffalr olamadı. Neticede Yusuf As-
-q bükmen galip sayıldı. 

"'KtLO 
E ·ıver (İ l!m·r) 

Musla!a (An'cara) 
l>aha dlidUk caJar caJmaz hareke-

t. geçen Ankaralı, lzmlrliyl kafakol 
ıı, 
~ az kaldı tuş yapacaktı. Fakat iyi 
vrayamamıştı. 

~ llu tebllkeU oyundan gttclOlrJe 
1lrtuıan bmlrll bemea hAklml7etJ 

~1he aldı ve Ankaralıyı J•re atarak 
2
12late boşladı. Uk on dakikada ta

:arnıyte yerde yatan Ankaralıya 
llunen galip HJ'ılaa tsmlrll 11.H 

~lktkRda rakibine c:ok gUzel bir tue 

>1.Dtı. fzmtrll gUreşcı çok alkrııandı. 
,_ IULO 

HD11--vtn (f ıbnbul) 
Fdt < lstanbol 

)ı ltk on daklkadl\ h&Jclm gQreşeo 
il llk, yirmi dakika ıonunda rakibi-
' lttıfakJa hilkmen cattp sayıldı. 

ile IUJ.A) 

\ı nu musabakat:an ıonra elli altı 
~ 10rı11n dlter lrartılatmatan 1apıldı 
~ıntrıı Hüseyin. gene tzmtrıt A-

lltl 2,H dakikada tueıa 7endl. 

iennn fİzmh) 
Ah (Ankara) 

tık mlaabaka11 tatla kazanaq 
Kenan, Ankaralıyı derhal mtldafaa-
7a mecbur etti ve tebllkeU anlar Ta
'atmaıa başladı. 

• 
1 inci dakika.da kafası şiddetle 

yere çarpan Ankaralı bayıldı Te gU-

re .. devam edecek vaziyette olmadı
tından Kenan hükmen ıallp -.rıl
dı. 

HDıeyln (tı•anbu') 
lluatara (Ankara) 

58 kilonun 4 Gnctı mtın.bakuı ki· 
çOk HGse1tn ile Ankaralı Muıtafa 
arasında idi. Hilseyln enerjik ve a
tak bir tekilde çalt,rrken çok ft'1l1-
dltftmUı bir kaza geçirdi. Bol kolu 
çıktı. Ankaralı gUretçl de hlltmen 
galip sa1ıldr. 

Ktı~k Htlseytn kr.udan sonra lıe
men bir otomoblle blndlr11erelr Be
yoğlu hutahane&lne götUrillmn,, ko
lu alc:ıya konmuştur. 

MUsaha:utlıtra bu ık .. m da Aat 
7,30 da devam oJqnacalrtır. 

T ürk Hava Kuiumu 
Büyük Piyangosu 

h 6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 
'liivük ikramiye 200.000 f_.iraclır. 

Ilı..... Bunctau batkı 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin trablr 
~lyeler nrdır. 

f Biletlerinizi ayın yedinci ıUnUne adar byileriı:ıizden almanu kendi men
~ ilrtizaardır. 

•iımı-I!l•=Nı=t·"'R-"'••mnmaı 
tı~ ~ bedeli 3465 lira 7 ktınıf olan S Wvride yaptırılacak diapanecr bin141 a· 
ite ekatıtmeye konulmU§tur. Keoif evra kiyle §8.rtnamesi levazım mUdUrlüğlln • 
~ "1rwebllir. istekliler 2490 N. b kan unda yazılı veaikadan başka eblltme • 
iti'\ bir batta evvel nalla mUdUrlUğUnd en atacalrlan fen ehliyet YeSikaatle 259 
~ 88 k11rUf1ulr ilk teminat makbuz veya mektublle berabe 21.a..g~s puartuf 

llat H de daimi enclll""ende bukum~~lar. (1) (122:5) 

~- 17-3-:938 Per'§eınbe 
~.!S20 18.3-938 Cuma 
!21-670 19-3-938 Cumartesi 
vTt.934 21-3.938 Pazartesi 
,~,. emekli ve öksilzlerinfn mart 938 Uç Aylıktan yukarda ~ 1trde ziraat bankumdan verilecektir. 

4)1ık aahlplertıun ınaq cUzdanlarUe bankaya mUr:ıcaatlan llln olunur. 
(BJ (1467) 

'~31 e&nt'Bi bina verglslle buna munzıtuı buhran vergisinin İstanbul ve mill. 
~tında Temmuz, Birtncite§rin, Birinciklr.un ve Mart aylan sonları olmak n
~C5rt talu.itte ve arsa ve arazi vergferini.-1 de lstanbul ve mftlhakatmda 
"'- , uz ve bb1ncikAnun aylannda olma lr tu.ere iki taksitte ve tanzifat vergisi 
'ttı\'i'l"at T't':-minln dC' b'"I VE' b··hran wrwfs!r.fn b'- incl VE' ll";ftncU a'·sit za. 
~llları olan temmuz ve blrlnciklnun a vlnn sonu olarak l!d taksitte ıthnmnaı 

'-ıl Me<?lleçe karara baflanmıetır. llln olunur, (8) (Jl508) • 

GÜVEN 
JNJTI 

TURKIYE iŞ BAN KASI 

Kum_ 

11 
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Toptan l&tlf dep09u: lıtanbul SultanıbımMDı Hamidiye l~di No. 54 Perakende tatıJ ye~: O~ Banlı;lılar 
ca6Sell RADYOPON MAGAZASI ve Anadolunun btltOn teblrlerinde 84*Jtalaninu nrdır. 

FOSFARSO 
KAN, KUVVET 

ve iştah kaynağı 
DoktorJarm bilyOk a,m.t ve ehemmiyet verip beiendilderi bir formül· 

dllr. Kuwsbk, lftihamlık ve kunetalalik, bilhaua nevrutenl, ademi ~dar 
mide " bulak tembeW~en dota İIUDDIUhk ve kabızlairdl, biriiıel de
ndir. Tifo, ıriP• satOrrle ve utma nebhetlerlnde llJl!U hayret teair ıa.. 
tertr. 

(PElllL) Jiboratuvan bU kuvvet Ulcuu sayın mUtterilerine tanıtmakla 
mflftehlrcllr. Vücuda dinçlilr, cilde pembük, uçlara ve 18slere parllJddr ve
ren m Jr;unet iJlcmı afiyetle kullanıms. Her ecsanede bulunur. 

NEOKALMiNA 
GRiP - NEZLE - NEVRALJi 

BAŞ ve DIŞ 

AGRILARI .. ARTRITIZM 

Dr. Y. HALA.CYAN 
Nami T1p Faldilteli ~ 

DAllJ,µ, MiDE w BARSAK 
HASl'ALllCLARI HEKiMi 

MUAYENE 
ı• • ~· bdar; 11heblan randml 
ti.re Talr8lliı (ır.t1 TaUmbane) 
AbdlUbalı Bbalt caddeal Dirlik 

....................................... , ................ N.~.ı.&•2•hıcl .. b·L--·I 

Oolıloı 
o o x T o a Hafız le aı 

1' • t11 G 1 0 8 a CI • LlllULUı ...... . 

Operalar • Oroloi DilAi/iye Mllte,.__. ..... ,.. ..... ~ ..... ... 
Oalata • Karak6' • Abdutaab et. _.,.,.&ant,.,....., , •• ,.,, .... IJlftl 
lobntuı QrlJIDMla Oalld Harı fOIWldıl 1 ı0tı .........,, w .. ..._... 

lllrllD 11 dm 2D,. ~ ........................... ...-.- ... 
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---------Cl6z H•klmı 
Dr. ŞDkrD Ertan 

CaitJqlltr llma MH•alje cacl. Mo. 5 
Tel 22SN (Dr. O.... eenıettm .,..... 
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Dr. Suphl Şen••• 
ldrer ~ollan ........ ld-. ......... _ 

8'Jotlu Yddm staemaa ...... ~ Apt. ... 
' ten IODra Cumartesi fakirlere param Tel. •w~ 


