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"Viyana Balkanlara bir kapıdır ! ,, 

Alman genlşl~mesi -
cenubu şarki istika
metinde olacakmış 

herlin • Bağdat arasında munfazam hava seferleri ihdası ve 
Avusturyada yeni bi r t ayin bu yolda tefsir ediliyor 

Balhkfan Karadenize kadar yeni 
bir devletler bloku kurulacak 

\'aşlngton, 221 (A.A.) - Almanyanın Serir gazetecilere Polonya • Litvny:ı an- rcccğinl beyan etmiştir. 
~aksauarını "namuskarane,, olarak tav- ia~masının Polonyaya Battıktan Karade- Derlin, 22 (Fransızca İstanbul) - Al· 
:ır eden Polonya sefiri Potoki, Sovyet kı- nize kadar bütün memleketlerin ynnl Fin- man ekonomi nezareti erkAnından Kepler, 
~a.larının Almanyaya tnarruz etmek fizere Iandiya, Es!onyn, Letonya, Litvanya, Po- Hitlcr larafındnn, hariciye nezaretinde, 
Olonya nrtızlslndcn sccmesine müs:ıade Jonya ve Romanyanın bitaraf bir blok te~- ''husust vazifeler için,, mlisteş:ır muavlnli 

~rn!yeceğlnl söylcml~Ur. kil etmelerine önayak olmak imktınını ve- gine '\'e Almnnyanın Avu:ı;tur)::t komiserli· 
~ine tayin edilmiştir. Kendisi Viyanada 

Çek Almanları meselesi 0•uracaktır. 
Keplerin tayini, Almanyanın iktisadi 

genişlemesini cenubu şnrkfde aradıAını h r ag""" ' Ber· ıı· n le mu·· - gl>stermektcdlr. Müşnlıltlcr m~hur Meter-r nihin ŞU sözfinil hatır:Jatıyorlar: 
- Viynna Btılkanlar ve l'akın şark için 

bir huruç kapısıdır.,. 

Zaker e e başı Yor Almansazctc1erf,Avusturyanınbumın-y ) takalarla me'\'cut olan küllilrcl, ekonomik 
ve slynst bağlarının fdamesile iktifa edil· 

' "e k 1 k bllk t\ ti b U ı . 1 miyerck bu bağların takviye olanacağını \' OS OVa ya me U m Z8ııtiere ere tebarüz ctUrlyorl:ır. Bu yolda ilk tedbir 

l11g11ter e ve Fransanıo iştirakini t e k lif etti ruınmıştır. Alman J.urt Jlanza tanare şir-
keti Berlln • Dandat orasında muntazam 

"' Londra, 22 (A. A.) - Havas ajansı.. etmektedirler. Bu_ınahfeller İngiltere hnvn scfcrl<!rl ihda'5 edecek, ayrıca Derlln· 
- ... ı..1.:..: 'b:ı.u .. :;)-• ila~ mUza.kcrclcre i§tirak e- 'Dilkreş, nrasındn tııyynreler f:,llyeccktir. 

SaI&Qiyettar bir menbadan öğrenil- derek Lo1iarno nıaalıcdeoin.;;-:e~be=nze:;:;-:;;r:--t-_;,;,-~ ....... _.-..,:..;....__~..;;....-~ 
~ne g?re, .~kosl~~akya hUk\uneti ÇekoslÔva~ya hududunu zıman altına Hindis anda 
) gdnkı lngılız sefınne Çekoslovak. alan bir iti13.f akdetmelerini arzu ey- ha" d ,· se 1 er 
lnın SUdet ekalliyeti meselesini ta- Iemektedirler. 
~le halletmek tasavvurunda bu-
ltı.nduğunu bildirmiştir Umumi kanaate göre lngiltere, Çe. Allaha batt a vaziyet 

Londradaki Çekoslo~ak mahfeli eri, koslovakyanın gösterdiği hüsnüniyeti ~ok k ar J ş t 1 
llıeseıenin bildirildiği şekilde halledil· t:ıkdir etmekle beraber merkezi ·A\TU· Londnı, 21 (A.A.) - Dombaydıın 
llıesı için Prag ile Bertin nrasmda paya. taallflk eden hususi bir taahhüt bildirildl~ine göre, AJlahabadda vaziyet 
~cereyan edeceğini teyid altına girmek istemiyccektir. bfisbütfin ,·ahtmleşmlştir. Son günlerde 

U a 111• m ve ta 1ebe1 ere ~;~~şfa~~l~~r~11~~:ı~~~t~ık~·~in~~::i~a'~~ 
pışmalıır olmu~ ve ölenlerin sansı H e 
çıkmıştır. ninlcrcc kişi da~lara kaçmakta· 
dır. Bütün mnğnıalar kapanmıştır. Mühim s ey a haf k o 1 a y l ı ğ 1 ~:~~:.:~~vire k<leal• Allah.ahoda •öndedl 

t'\ J d I VJyanada bir tevkif uev et emiryo larında yeniden Bükrcş, 22 (A.A.) - \'lynn:ıılan alın:ın 
malılmala göre, polis, Arşidük Anlu:uı 

fevlıala.-. ..ıle tenzı· ıa.-. t yapıldı Hnbsburgu tevkif clmişUr. Bunun sebebi 
" U Arşldükün Sonnbergıle:ki şatosund:ı muzir 

...____ ____ _ Halkalıda "topra1·• bayramı" _... Vn1ı~t 4 ünriı•lı 

Amerika 46 harp 
L gemisi yaptırıyor 
~ir milyar c'olarhk bahriye büt

çesini meclis kabul etti 
W': Yansı .C Oncilde 

evrak bulunmuş olmasıdır. 

BiR KAÇ SATIRLA 

Mallnofun ölümü 
1\omşıı Bulg:ıriı;tnnın son :rannı asırlık 

h:ıyatında ınühlm ,.c tarihi Lir rol oyna. 
mı~ olnn Alcksnndr Mnlinoffun ölümiln6 
öğrendik. 

Mıılinorr nulg:ırlslandaki liberal - De
mokrat rejiminin büyük rleYiet adamlann 
dan bir eski b:ışvekildi. İmparator ikinci 
Abdülh:ıınidin emri altındd ve Osmanh 
ordusunun müşirlik payesini haiz bir Hı
divi sıfntilc Dulgaristnn ıidare eden prens 
Ferdinand dö 1\oburg Gotnyı 908 iokıJd. 
hından istlfode ederek krallığını ilan et. 
nıeğe hu M:ılinorr tcş,·ik etmişll. 

i\folinoffıın p:ırtisi" Bulg:ırislnnda Fran
ı.ız doslluğunun tarafları idi ,.e :ıtalinoffun 
al 'ıkaclnr olduğu h:ınka ve ı;er:ma:re Fran. 
~ız k:ıpilnlinin konıisroncuhı~nıı yapar
dı. 

Ilulg:ırislnnı uınuıııl hnrpde Alman:rn 
s:ıflıınıın sokarken bnşnkil Radoslavorun 
ilk işi :'\falinoffıı Şunınuya sürmek olmuş. 
ıu. Ye Uıılgnr orrlusu Trnkyndıı bozulup dn 
Fir:ınşc Ocpcre ku\'\'elleri Bulgar huclutla
rınıı yaklaşınca Oulgarislnn Fr:ınsız sün. 
sülcrlni Malinofr lrnbincsinln "Franko
fil,.llğlle knrşılamıştı. 

Bulsaristnnda Fransız dostluğunun ar. 
tık tarihe karışmak üzere olduğu hir ele· 
,·irde ihtiyar başvekilin intihap mücadc. 
lesinde nutuk söylerken kalb sektesinden 
ölmesi cidden scmbolikllr. 

Ne denir? 
Hemen Allah lıüçük dc,•Jetlcrin siyasal 

kolera salgınına tutuldukları lıu devirde 
nuıcar istiklAJini kalb sckf('sinc tutulmak 
fan muhafar.ıı hu:rnrsıın ! l1 ABBR 

Ostat Naşldfn 
jübilesi 

münasebetlle ... 
( Arkac'la§ımız NWıneddin Nadflii 

yoms l üncü. sayfamtZiln4rr.) 

tlln işleri Tel: 20335 

Madrid civarında Ka:'ıa Blanka denilen büyük bir bina geçen gün berhavcı 
edilmiştir. içinde 'birr.ok FranJoocıı askerlerhı bulu1ul.uğu bu binaya kükıl. ' 
mctçiler 400 mttre ,tanktan 'bir tünel kJ.ızam7; yer aıtuulan ycıkla:şnıı§Uır ~ 
tam on ~ ton dinamit k<Yt.tmu§Uırdır. 
Hepsi çekildikten sonTa at~ emri uerilmiş, bütün Madrid bir ezlzıe.
lc i.lo sarsılmı§ ve hôml ol<rn duman 116 alev sütunu. 'k-ay1xikluğu zama.n k<r 
oo binanın içindekilerle beraber 'bir en kaz yığını haline girdiği göriilmii4für4 

Dsp any ada haıırp vaznveta 
.... ! ............. ll!llm ...................... .. 

Frankocular Katalon-
yaya üç yerden girdik
lerini iddia ediyorlar 
Bombardımanlar bütün medeni 

dünyada nefret uyandırdı 
_.. Yazısı 4 OncOdtı 

Göz ameZiyatmdan üç safha. .. 

•• 
Olü . gözile körler·· 
jyileşebilir mi? 

Amer,ikada böyle bir ameliyatın 
. . · muvaffakiyetle 
netice·ıendiği bildiriliyor 

Amerikada 'yeni Orlcand:ı şayanı hayret olmu~tur '\"C iyileşmesi imkdnı yoktur. 
bir nm~llvnt. yapılmış, .kör bir . delikanlı Delikanlının kaldırıldığı hıislnnede g~ 
bir ihtiyarın sözfiylc iyHcşmişlir. zündeki perdeden nmeliynt olan yelmi 

Bu delikanlı nalbant iken kızgın bir yaşlnrında bir de ihliror ynlmaktadır. 
demir parç:ısı sıcramış ,.c gözünün en ,,Amdiy:ıt nedense mm·nHak olmamı§lır. 
dış tabalrnsı olan şeHn( kısmı yırlılmış: · İhliynrın bir gözli kör olncaktır. Fakat 
tır. Bu .vnılycttc göz nrtık tamamilc kör Devamı 4 Uncüde 

Ç.iUliter büyük bir 
zafer kazandılar 

ihata edilmek tehlikesi karşısın
da Japonlar ricat ediyor 

Sanghay, 21 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Halen Çantunıon cenubunda şiddetli mu
hnrcbeler cereyan etmektedir. Çinlilerin 
E'"şuçeu önünde birçok mu,·affakiycUer 
kaı:aııdıkları hlldirilme:kledir. 

Ayni rncnbııdnn öjirenildUtinc göre, Ti· 

cnçfn • Pukeu demlryolunun dolu mınla· 

knsınd:ı do~ cenubu ve batı şimali 1stikll4 

melindeki Çin tn:ırnııu ilerlemekte "C J:ı• 

pon kaV\"cllcrini ihnta etmektedit...V 

Japonlar geri çelrlliyorlnr. r 
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:l nezaketleri kadar idarelerin de al- !: 
ff malan icab eden tedbirler var ki, fi 
H buna maalesef hemen hemen bütün ıl 
Ü daire!erimizdc riayet odilmiy~. !f 
il Kalabalık c1a;relerden birine, mc- !: 
h scl.4 icraya gidiyorBUnuz; i§inize Ei 
il hangi memurun bakacağını tabiati· H 

ZorJa aosltuk 

G EÇEN hafta çıkan hudud hldl
sesl üzerine, Polonya taraf m. 

dan tevdi edilen ültimatomu Litvanva 
kabul ettiğinden bir aralık Avrupa 

aulhtlnU tehUkeye koymuş gibi görU- !İ z bi' · ort-.J- .. n~z U ,. • c ımıyorsunuz. U4M.I 11- erce •• 
nen buhran eimdi.ık zail olmuştur. 1 müracaat"' ıo.as U 
M 1.1'1.-d ki h d d h"di · r r• ııe "' memur var. :: a wıı ur u u u sesıyle Polon- 1: uep..ı · ,,_ b '· labal k. s :: 
yanın UltJmatomuna mevzu te k·ı d · -~· •• 

1 • ş 1 e en ı gelsin diye bekliyorttunuz, en azın. ii 
1 

.:nnın UQ n,., t\a ı ıranı.: •• 

mese.e arasında bır milnasebet yok : d t r izd k' ka :: 
tur. Martın on birinci gUnU çıkan hu: f ı ı: an yanm saa 80nra e ın e ı . g 
d d h .. d. 1 Lft :1 uıdı uzatıyorsunuz; memur ~<ıaret e- :: 

u " ıses. vanya toprak1armda : a· :: .. :• ıyor: :: 
Pol~nyah bir aske:in ö!U?'1Unden iba- if ''- Karşıld odr..yo götUrecek.!i. H 
rettır. Lltvanya hU~limcti, bu mesc'e· i: nfz!., Karşıki odcda da vaziyet ay- n 
de Polonyayı tatnun edecek her şeyi ;; ni, 10-tt memur ve gene miktarı g 
yapmaya hazır olduğunu bildirmiştir. ıii tJUzU b1ılan mllraoaatçi. Te1:rar bir ii 
Fakat Polonya, Litvn.nya ile arasın - ıi! masa ba{!mda uzun milddet bekli·:: 
da on aekiz senedenberl sUrUp giden n yorsunuz. Sırantz gelince evrakınızı fi 
Vllna ihti!Mını halletmek için bunu ft uzatıyorsunuz, ayni cevab: i! 
behane olarak kullanmıştır. H 0

- Kar§tki masaya ııercceMi-:; 
Utvanyaya tevdi ettiği Ultlmatom. fi n!z.,, n 

da Vilna meselesi yUztlnden on sekiz ii Haydi bu sefer karşıki ma8Clya. !i 
8Cnei:lenbcri inkıta halinde buluan si· il F'ak~t sıro 81-ze gelinceye kadar dai. H 
yasi münasebetlerin iadesini, ynni do- ii re.niıı tatıl ~ti daha acele daura· ii 
leyıslyle, Vilna eehrlnin Po!onyaya İi nıyor, işiniz erte..<ri gil.ns kalıyor. fi 
ald bulunduğunun tanınmasını lsw. !• 1 . • • ·i 

Postahaııede ve ban7.:.alarda. mıZ('· :! 
ml~:ir. Litvanya da MHletler Cemiye-- f. bir llMll oor. Hangi mem~lann fıi 
tinln yardı:nına gilvenemiyeceğlnf ve n . i h(1n!Ji i.~'ere baT:tıkZan birer 1'1ô1ro.· ı1 Sovyetlerin de yardımda bulunmıya- , tıa 1ıazılmış. Hll1:ıimet dairelerinde~ 
caklarını anladığından Ultimatomun ff dr. mmi usul pek 41tf ta#.,,!k e.dile • ! 
prtlannı kabul etmiştir. ;ı bilir. Yahut her odanın l«zpısına a- : 

Ültimatom eartlarının kabuliyle il sılaoa1-: bir kağıdt:ı ''bu odada fi7ar if 
vuiyet deın~mi .. alınıyor. Vilna ""hri, !i · .. - ı..- 1 ı :'1.1 -ı r ...... zır"''" :: o-.. ~ -.r- iı t.~ ere vuı:ı ır" g?v• 1m ... , ı , ....,. o. ı• 

esa.cıe:ı 1920 senesindenberl Po!onya • il hem ashabı mesaWı.e kola711ık gl'8· il 
nm elinde bulunuyordu. Bu ısehrin Po- İ! tm:-ibpf..1 1~ç 1ıcm dtJ il11}r.c1,,..,. hir. 8l4r.·· Ji 
Ion. •aya nld olduğu 1923 !ebesinde ıuı. ~ 1.;9:abal.·7cfan 1..•ırt!'lmUf ou. Jı 
lelfcr'Cemlyeti tarafından tasdik edil- n:::: .. :mı:::::ı:::r::::m::::n::=:::: ••••• m.:TJ 
mişti. Ve Litvanyada.n başka hiçbir 
devlet bunu milnakaşa etmiyordu Lit
vanyanın mUnakaşa0ı da Polonyaya 
karşı kU:Jklin!Ukten ibaretti. On sekiz 
aenedenbari bu küçük devlet, büyük 
komşuslyle diplomasi milnasebetleri 

kurmaktan kaçnımıı. ticaret mUnase . 
betine girm~'ıll§ ve hududlarını Po
lonyadan girecek eşyaya kapamıetı. 

Polonyanın Ultimatom ile nihayet ve
rilmesini tstecll~l hal, işte tabii olmı· 
)'an bu vaziyettir; yani zorla dostluk
tur. On aeklz aenedenberi şarki Avru. 
pa sulhU bakımrndah tehlike teşkil e-

den bu lhtlli.fm halll için Polonya ta
n.tından takip edi!en yol tcnkid ve 
muahaze ed11ebilirse de herhalde neti. 
ce şarki A\TUpa sulhU bakımından ha· 
yırh olmuştur. Ge:;cn gUn Ultlmatom 
Litvanyaya tevdi edildiği zaman, bu

nun. Polonya ile Almanya nrnsında 
geniş ve şUmullU bir anl~::ı.nm tat· 
bikı için ilk adım teşkil ettiği unıl -
mıştı. ÇUnkU Litvanyn ile Polonya a. 
rasında eski bir Vi!na ihtilfrfı mevcud 
olduğu gibi Alm:ı.nya ile Litv.ınya a
rasında da daha canlı bir Meme! ih· 
tlli.fı vardır. Litvanya ile ihtllM ha. 

llnc1e bulunan iki bUyUk devletin kU
çUk Baltık memleketini aralarında 

paylaı,mak için bir itilafa vardıkları 
aanılmıştı. Filhakika böy!e bir lti!M
la, Memel Polonyaya terkedilerek Dan· 
zlg Alınanyaya iade edilebileceğinden 
koridor mese'esi de halledilmiş ola • ı 
caktı. Litvanya mukavemet edip de 
Polonya askerlerinin istilasına uğradı. 
ğı takdirde neticenin ne ole.cağı malfım 
olmamakla beraber, herhalde Ultima

tom şart!arının kabul edilme.si şimdi
lik herhangi eUmullU bir projenin tat. 
bikına yer vermemietır. Polonyanın 

da bu neticeden memnun kaldığı anla

~lmakUıdır. Ve bu memnunluğun se
bebi de an~aşılır: Enternasyonal mu • 

nasebetlerin bu derece gergin bulun
duğu sırada şarkta 11illh atılmasiyle 

başlıyacak bir karışıklığın Avrupayı 
nereye götilret:eğini klmse btlmiyor. 

Polonya.nm 'bu aralık komşularlyle 

mtııwıebetleri iyi olmakla beraber, u. 

mumi bir karıgıkhktan en çok zararlı 
çıkacak vaziyette olan gene Polonya. 
dır. Polonya ile Almanya arasındaki 
münase~tler dürüst, hatta samimi ol
makla beraber, Polonyalılar ne AL 
mantara ka.reı, ne de Almanlarla bır· 
likte başka devletlere karşı harb yap
mak istemez!er. Binaenaleyh Polonya 
şarkta sulhiln ve sUkçnun muhafaza· 
siyle yakından a'Akadardır. Ve beliti 
de Vilna mese!esinl, buna yardım eder 
diye halletmek istemiştir. 

Meselenin bu §ekllde halli şa.rkt Av· 
nıpa muvazenesinde bir değişiklik 

meydana getirebilir. On sekiz seneden. 
beri Lltvanya Sovyet1erin yardımma 

~veniyordu. Sıkıştığı bu g{inde yar
dım görmeyince Polonyanın ültimato-
muna boyun eğmiştir. Artık Sovyet. 
lerden ümidini keserek, bundan böyle 
Polonyanın manevi yardımına dayan -
ması muhtemeldir. Filhakika Alman -
ya ile arasındaki Meme! ihti!Mı de -
vam ettikçe, Almanyaya dost olan Po
lonyanm bu mane\i yardımı Lltvanya 
için kıymetli o!abilir. 

Diğer bir ihtimal de Lltvanya ne 
Estonya ve l..etonya arasında bir nevi 
Baltık birli~ kurulmasıdır. Böyle bir 
blrJik teşkill için bugUne kadar yapı. 
tan teşebbUsler. Vllna ihti!Mını devam 
ettiren Litvanyantn harlcl mUnasebet
lerlndeki aykırrl•k dolaY.Jsiyle mllsbet 
netice vermemişti. 

Her iki halde de Litvan''• fle Po .. 
lonva aras•ndaki mUna!?ebetlerin nor • 
mal1eamesirıden sonra Baltık sahille
rinde'd eski muvazene de3'işmfq ola -
caktır. fl111•ıt) 

A. Ş. E!"."~ER 

Hnıırnlnrınt ıınlntıın 

CEYMS ~onnnı · 
Enleltlcens Ser\·lsin en meşhuı c-asu~tınnıfıa 

TEFRtKA 

NO: 6.f. 

Şt>flerlm emrettiler ı "Hans Fuş Ulll 
veya diri munakkak yakalanacaktır!,. 

-Hay, hay .. 

- Krcnıilde körfeze ha!:im tepecik· 

te, harap bir kulübede oturuyorum. 0-
ra':laki yegane kulübedir, kolayca taru· 

yabilirsin. Anahtar, kapının sağ tara • 
fında duran sırarun alt.nda bir urıı 

kadar derinlikte toprağa gömülüdür. 
Dinliyor musun?. 

- Evet ..• 
- Sağ taraftak\ odaya girersin. Ya-

tağım oradadır. Karyolayı çeker, duv<:ır 

dan itibaren döşemedeki beşinci çinı ta· 
şını kaldırırsın. • Delikte bilyük ve 

mühür1il bir zarf vardır. Onu alıp he
men yakarsın .• 

-Merak etme .. Dediklerini harfiyen 
yap:ırım. 

Hans Fuş 
Erteti gUnü erkenden hl\r.redcn ~t· 

karılmca doğruca Villi Consun evine 
gittim •• Onun tarif ettiği yerde evrakı 

buldum .. Ayni günün ak§amı Villi 
Comıun - Edvar Beridal müstesna -
bütün suç ortakları tevkif edildi. Berl
dal aleyhin~e delil bulun!Cllamıştı. 

Mevkuflar divanıharpte kurıuna dizil
meğe mahkum edildiler. Yalnız Villl 
Cons yirmi sene ağır hapisle idamdan 
yakayı kurtardı. 

Ertesi giln Londrada idi. Fi.lkat ma· 
alesef Hana Fuıu yakalamak kısmet 

olmadı av kaçmıştı. 
Şeflerim emrettiler: 
- Hans Fuı ölü veya ıdiri muhak

kak yakal.ınacaktır. 

Bu emir beni h:ryretc dUşUrmekten 

hali kalmadı. Düıman casusunun mas
kesini diişilrmek için her geyi yapmak 
casuslukla mlicadcle teşkilatmda esas 
bir kaide ise de suç ortaklarının yD
kal:ınmasını milmklin Jdacağ: cihetle 
bu casusun dirl yakalanması şarttır. 

Ha!buki Jhndi ban:. verilen emir bJJ...ka· 
ider.e muhalifti~ Hans Fuıu diri veya 
ölü yakalamam emı edilmişti •. Bu emrin 
Hans Fugun çok tehlikeli bir adam ol
masından ileri geldiği anlaşılıyordu. 

Muk:ıbil easusluk teşkilatı merkezi • 
ne giderek Hans Fup ait dosya mev
cut olup olmadığını öğrenmek iste· 
dim. 

Filhakiks mevcuttu, hem de oldukça 
kabarık bir do?ya.. Meğer bu Alman 
neler yapmamı§ neler? Uç kiıiyi öldür· 
muş, iki kişiyi ôkfürmeğe teşebbüs et
miş, Uç kundakçılık yapmıı ve bir çok 
evr~tk çalmıf .• 

Bu dosyayı tetkik edince zihnimi bir 
şüphe kemirmeğe başladı. Mazisi böy· 
le olan bu adam, hem de hakiki ismiyle 
Londrada yerleşmeğc muvaffak olmuı· 

tu?. 

Dosyadaki evraktan milhim gördük· 
Jerimın kopy:.larıru aldıktan aonra 
Hana Fuşun fotoğraflarından yinnl ka
dar ıatedim ve aldım. 

Bunlan bütün Ingiltere 11ahillcrince 
mukabil aıausluk teıkilatı ıeflerine 

göndererek bu adamı gördükleri tak· 
dirde derhal yak:ı~amalarını bildirdim.. 
Hans Fuı bu tekilde yakalanacak soy
dan bir adam değildi amma, fazla ted
bir zar:dı sayılamazdı. 

Kapanı böylece ııcurduktan ıonra il~ 

polis memuru ile beraber sahte zahire 
tüccarının yazıhanesine gittim. Yazıha· 
ne kilitli fdi. Yanımdaki polis memur· 
!arından biri çilingu uatalığiylc kapı

yı açtı .. Girdik: daire boıtu .• 
Yazıhane dört odadan ibaretti. Ka· 

Tonton Amca 
hsplshanede 

p1run iç tarafına polialerdm birini na. 
betçi bıraktıktan sonra, yazıhtcıeyi a
raıtırmağa baıladım. Bütün dosyalan, 
klğıtları tetkik ettiğim halde §Üpheli 
bir ıey tiulamadıın.. Bu da C'.-Yet tabU 
idL 

Casusun kaçmadan önce tehlikeli ev· 
rakı yok etmif veye) yanında götürme
sinden tabU ne olabilirdi? Dosyalan 
tekrar yerine koydum ve kitpılan mü
h ürlemeğe başladım .• D.1 kapıyı mil· 
hilrliyeceğim sırada telefonun zili çat
mağa baılads .. Hemen koşup telefonu 
açtım .. Bir seı: 

- Allo l diyoıdu. , 
Cevap verdim: 
- Buyurun, ne istiyorsunuz?. 
- Ceyms Nobodi ile görüşmek is-

tiyorum ..• 
- Ceymı Nobodi beniqı .• 
- Aman ne iyi?. Sizden özllr dile· 

mek istiyordum .. Ziyaretime geleceği -
nizi bilmediğim için matllescf buluna· 
madım .• 

- Kimsiniz?. 
- Ben mi? Ben Hanı Fuıumt Şiın-

di yazıhanesini alt üıt etmekle meııuJ 
olduğunuz adam .• 

- Alay mı ediyorsunuz?. 
- Estağfilrullah ! BilAkis size yar-

dımda bulunmak lıterim. Orada koıu· 
na yoruluyorsunuz, yaızıhanemde i1ini· 
ze yarayacak hiç bir şey bulamazsınız .. 
Bütün limanlara gör.derdiğiniz fotoğ

raflar da gene fayda •ermiyecelctir. 
- Görürll% .. 
-Görmeğe lilzum yok .. Şimdi bu 

telefon kapandığı vakit bekliyen otomo
bilimle sahilde bir yere &ideeeğim •e 
orada bekliyen bir denizaltı ıcroısı· 

le Almanya ya döneceğim.. Allo ! Allo 1 
Dinliyor musunuz?. 

- Eve~ sizi dinliyorum.. Devam e-
diniz .. 

- SlSyJeyecek bir eji:ıs blmaCli 1if.. 
- O halde tekrar görilıelim. • 
- Tekrar görü1elim mi?. 
- Tabit d:ğil mi? Sizinle mllıerrcf 

olmak için pek sabırsızlanıyorum. Bu 
arzumu tatmin için elimden gelen her 
şeyi yapacağıma emin olmanızı rica e· 
"derim.. 

(Deuamı vor) 

Bekçilere 
Ma 11ş huğla n ması 

dD!:!UnUIUyor 
Emniyet MUdUr!üğU btanbuJ zabı· 

tasının yardımcı bir unsuru olan bek
çilerin vaziyttlerini ıslah için yapmNı ta 
oJ:luğu tetkikleri bitirmek üzeredir. Ta
yin ı§leri geçen sene kaymakamlıklar • 
dan al narak emniyet üçüncü §ube mü
dürlüğüne verilmiıti. 

Bu aurct~e bekçilik bir ıedik olmalı:· 
tan çıkanlmıf, y••}lı ve hastalıklı bekçi· 
ler de tasfiyeye tlbi tutulmuıtu. Hilen 
1atanbulda bine yakın bekçi vardır. Em
niyet müdüılilğU r>ekçUere mua)~en 

bir maaı vcrilmesl etrafında tetkikler 
yapmaktadır. 

Ayda on lira alan bekçi bulundutu 
cibi 150 lira alan bekçi de vardır. BU· 
tUn bekçilere hangi mıntakada oluna 
olıun 35 - 40 lira arasında 1DUf ·n-
rilmeai dilıf.inWmektedir, . 

K;rymakamlıklardm bir ayda e•ln
den ae kadar para toplandığı aorul
muıtur. Cevap alındıktan aonr.ı bir ka· 
rar verilecektir. Dilıünillen dk ıekil, 
§imdilik her kua dahilinde toplanın 

parr~arın yekQnu alındıktan .onra bu 
paralar o kaza bekçilerine taluJm cdl· 
lecektir. 

22 MART - 1938 SALI 
Hicri. 1357 - Nuhurem: ,_ 

................ tJ .......... 

8,01 J8,2J 
Koı bvuran fırtınası 

..... otlt ... ..,. '"'.... .,.... """' 
4,39 12,21 ı:;,:;7 18,23 19,54 4,21 

'-U&unU._. releOfftlar ...... _,.. 
loıuı.at ııcııı. ıım. ~ tc18• Mett. .---

""'" eooıe. 011ılldM ltı. ı llOl1ll ,.. 
Yrtıı~,. llUııttııı,, ftelıcok, Tra..,._ ft~.,,.. .,ı:_ 

.. ---. llaotdl111, lttt~. llanal, ·~-~ ..... -- ·-!el•• Tekfctı ıııatıatıcn ....... -
cı. ,..,.,. dtımıı ııarıc;ır. 

ilam• ıu.ı,eoıeı mıı 
0mı. ••• aı ., ~ 
lkya11cı ,_,. lı•ıe.tı llllH. o.atta,.........-
•~ __,,,,, 

lldılıl ........ 44""8 ........ • ... -. ~ 
,.e ttıJdlrllllı tf312. 

Cfel<lrtıı Şl.Vtı 1 
~I 44801 • .......,, 9'111. 
.... , ....... ı: 
~,. ...... 447113 ....... , •• 1 401131 ntıallı 1(122' ,,,. 

,....,,.nh•t 21TOI C.aııue · lla4ılılrt eo'Tflo 
Ra ....... 11 
blanbeı 'J43T8 lladı1ll1Jı 9(1190 84>7011•1 4414S. ti 

Tak•• otoffto•ıu ıate1nell •4:!r .., ........... .,... ..... -· .. -
... dı.ctı ICM4T. 

Oeftla yonarı ....... 
lcı'lln!>•I .,..,.l#nttı m•o A•r&1ıa,.1 •2:11 _,.c 
.. .... ,.,.~, Pıu&1. a.ıı. Puıtmbe. t..'Um8 ~ 

auı 1 :ıo <1a Tuııtıaae nbtınııDCl&ıı .. ,..,, ,,,,. 
~aralıll~&I t!alı ve (,"Utt1A llDIUI ea&t it .. ~ 

ilan• rıDt.mmdsn llalku "• T•lıl,...t, Mllrrlfr, 
f9rlılh ••••,.tr.ı,,.. ·ıJ~ıt)•..,• ll•rahlınJ• nror .d 

Akdeniz postı:ısı: Yarın sefer yapıırou· 
Cll ktır. tır. 

Karadeniz postası: Yann saat 18 de~ 
rekel edecek olan vapnr: Akcakapu. fi 
il, Zonı:uldak. Filyos, Bıırlın ve Amasrt 
uAradıktan sonra Cldeye gidecektir • 

Müaelet ~ 
o\:r-f... it- • N&a- ı DR .. _._. .,. 1' 

... ıı. "*•" ....... ..nucıu. T1tal'ft .......... 
...ı, Nll!ılı1 ml•ı ,,. 

cBıı mıınıu ıın cıııı u.aı 10 dalı il ,. ıu49I 

cari!.rtı " bMm nrrlHI 1119wal f'aart•ld"'!,_~ 
.., itil• uat 10 4.ln 11 {9 Udu " Cuma p...-
deıı n r• ••dar •cılltır. Jllll 

fep"- '1111nl Der IUD Mal 13 41111 H P 
•CitıUr ,. 
Mefftleket C11•1C1enla ee•ert•~ 
"-"" ....,..rtanı t.."llrılan•ı ıuııı•n t3 d• it-

can. l!'h C11nlert il dı Pire. Bcnıt bk.ııCl~f'll* 
ttat,rae ftl•rlvt: Cum• ~nıın eut ıo ese 

Br.nflıtı \"•M<fı"- TrlYtlllJe. 
Avrup• tt•ttı 
.,...,... ıırıu,.• &ıeıııırıe"ı hıetoe 23079 111"'. 
......... •ııı.rnl DeT 1111' Slrheldeıı 1&at 22 .. .,,,. 

aa• 'ft AYT\lp&d&D lllftll l&&t 1,23 ti atrtıeeJ1" 
...... ı.ı eder. 

..,...._.,_ :o.ıo cıa aaıaar. 10.22 •• .. ıır. tlfl' 
MI,_ .-tMı IMr .. D eut 8.M dl ..... " 

19.aJ ... ı•ltT 
ANAl>OLU IUTTlr 
lttt ... ldrf't<•I .... tmvndlf• 'llPrt ~ 
aaaı ı es. ıton:ra. • cıa Atılı•ra. 111.11 •• 1>119 "" .... _u•. 1!1.:IO "• Eeııı.-mr. tt.10 ela uurt "'"'· '° dı Adıııazan • ~ a. tr8tlle dea eaaı 9 da .. ,.... - Aeaartl _, ff 
tellll pa.-,,-. C&l'l&llllıll " euaı. ır9BIU'I 1181 
M•ı••ı,., l<•rlAr ..,.," eımr•ı..,IY dflf 
eeçen ••n• bu9on n• ol ~I 

• İnRill:ı ve tıal)·an donanm:ıları •f"" 
umanda mnnevrnlırra haşladılar. t" 

• Bin·ük; Millet meclisi '35 günlilk ~!!aı 
ltrnden aonre bugün tekrar açıln>J-;..;::; 

•inentaU!ııı• ~ 

'fOPlt: AW lçlrı y:ı,ıyor. Mtlek: Kar
1 
'oıtr 

.t;arau: Kızıl rahlplptk: Zenda mah:~ 
ları. Sümer: Aısk kanallnrı. Sakarya K• ti 
min sesi. Alka:ar: Meksika gölil ~ 
şarkıcı l\o\·boy. l'tldı:: Bir saadet geı,,,.. 
Aırl: KOc:Ok alb:ıy ve Tarzan kaçıyor. ft' 
luluı: Gönmm seni isliyor ve bombalar 
ltarken. 
IS1 tNllUT~ r 

Ferat: Üç film birden denfı ıtd~,. 
içinde, Mukell kadın ,.e Vahısi koşu, ( 
marlui paz.ar llAvelen varyete) , 

Azak: Uc; ıillhşorlar (t\lrkçe) d~ll 
ya haberleri ve Miki Mavz Milli: ıel 
baba Hlndlıılonda (türkce> ve beynelrt1~cl' 
yankesici. Alemdar: Ali babı Hindlıtl 
(lürkce> ve beynelmilel yankesicL 
BEŞiKTAŞ: 

Suatpark; Leylaklar açarken 
K WIK()'t: . 
Hale- Üç ahbııb çavuşlar (tOrkçe) 
f'SK('UAH: 
J/ale: Programını bildirmemiştir. 
SAMATYA: J 
Şen· Rus - Jııpon muharebesi (tOr1'r 

ve Ciilmiis mııhmuı. 
BAKIRKÖY 
Miltiyadi: Şeyh Ahmet (türkçe) 

Tlva~roıar 

tl:l'lôllA!ŞI DllAN IUAMI 
Ha&t *l.:ııo 4a 

FllJANAKI 
Dram a perde il 

Yazan: TQrkr~ 
Pandell Horn Fahri ıcısJl'I 

.Jl'F.llr.1 "''"·"' _ ... 
Saat 9 da Nı,u ~ 

TURAN TlYA TROSU 
Bu ıcce 

Halclu Ruısen ve ırkadıslı1'1 _,ı1 HtzMETCI DOLABI komedi 3 peı-u 

ERTUGRCL s.~DI TEK Tfv,~o<f' 

Du akşam Balcırk&yde se'" 
macunu) •odvll 3 perde 
Çar,amba (Üsküdar) da 
Ye 28 mart pazartesi (Ka
dık&y • SQreyya)da bQyQt 
auvare: (AKTÖRKIN> ·, ~ 

'l''r~nlerl teşlayao 

çocuklar ır 
Anadolu ve Yeıilköy Banliyo bat Jel 

nnda gelip &iden trerilerin civardll 
evlerde oturan çocuklar r~fındaıı ts~ 
landıit göıillmüıtUr. Emniyet Müdii )S 

JUğU bu halin önüne ıeçmek için "ıe 
tedbirler almıJ, bekçiler vasıtasiY ıY 
tren yollarındaki çocuklu evlCTe tol> 
tat yapt:rmtya batbınııtır. 

Trenlcıi t&§lıyan çocukların veli'"'ıı 
rlne kınlan cam paralan ödettirileee t 
~lbi aynca haklannda kanunl t~ib' 
ta yapılacaktır. 



~ta dak 
Kalem 

~ USTAFA Nihat Ozön1e Dnt41ı 
... mecmuasında tanışmıştun. Mec
lbuan o çıkarırdı; bir taraftan Darül
~·a devam eder, bir taraftan da şiir, 
~ toplardı. Biıler daha yeni yumağa 
haaıaınıştık, yani henüz hevesk~rlık dev
~ idile. Onun için bizlerden yazı al
llıak ZOr değildi, k~ıdlanmızı doldurun
:.... ~~stafa Nihad'a kendi elimizle gö
·"'uraük. Fakat tanınmış imzalar taşı· 

~ rnak.aleler, manzumeler bulmak öyle 
~ olmazdı. Yahya Kemal, 
~t. Haşim son dakikada yazılarını 
--~terdi. Hcle Ahmet Haşim'i ida-

~~ ~k zordu: akla, hayale gel
-uJC sebeblerle danlmağa, meanuadan 
~a kalkardı. Mustafa Nihad • 
_ -.. cuıan Fevzi L<rtfi de ona ortak ol-
~ • bütün sıkmtdara, her türlü güç-

tre raimen mecmuayı çıkarrrdı. Hmı 
~Yİ idare etti: bugün Derg~ koleksi
~"\Ulu kanştınrken kendisi de, onunla 
"\l'llber ~ıŞiru§ olan üstadlan ve arka
~arı da iftihar edebilirler .. Ben ona 

!Tcure de Franu müd.ürünün adını 
~tnn: ' 'Bizim Alfred Valette'inüz,, 

Onun yeni bir meanua çıkaracağını 
'ca pek memnun olmuştum. "Mus
~ Nihad mecmua çıkaracak .. denince 
"ıdlı'ı ~a irnkAn mı vardı? 
ntatırlamak demiyorum. çünkü, o mec
~Yı bizler bir an bile unutamayız). 
h .,_,,i merakla; muhabbetle bekleme

b ha,ladrm. lki gün evvel çıktı ... Bizler 
J!fl_h'ı unutmayız ama onu emek sar
:"'ftk çıkaran Mustafa Nihad unut
~· Kaıe,,, ona hiç benzemiyor. Bilmem 
.. ilk numara acele ile mi hazırlanmış? 
~iki makale ile iki de ''bsa tenkid.-

" ~·azısı var. üst tarafı tercfime ile, 
~i Yazılarla, ''Yüz yıl önce neler oldu?" 
eaı:tnıis beş yıl önce neler oldu?,. gibi, 
it den "müteneWia,, dediğimiz şeyler-

<lolu. 

tski yazıfar dedim, bunu anlatayım: 
~hum Ahmet Haşim'in "Kurban bay
~:· adlı bir fıkrası ile Abdülhak ~U
tli ın Tezer'i. Fakat TezP.r nesre ve bu
ıu;: tUıicçeye çevrilmi;.. Döğii.ısu as
IA..._ . ganp oıuyor. tluna balan neden 
~.görmüşler: "Biz onun (Hfunid'in) 
V!.~ ~den bazı kısmtlan, gençlerimiz 
~~. hiç olmazsa eserlerinden bir ta
~ ile olsun doğrudan doğruya temas 
~tndan, nesre çevirerek vermek isti-. ., 
ltı ~Ustafa Nihad'dan daha iyi bir mec 

\la beklemek hakkımızdır. isterse onu 
~bileceğinden emin olduğum için 
lb....... (iyonmı. Memleketin, edebiyatımımı 
lli;'llUara, )'t!ni cereyanlar yaratıp ye
~ iddialara makes olan mecmualara ih
~ var. Yaruk gibi, Yücel gibi mec
~~ arcıa iyi, güzel, alakabahş )"utlar 
~oruz; fakat onların yanında birkaç 
~ ua çlaha yaşıyabilir. Derıalı'ı çıka
' lıılustara Nihad bu işi Ustfine alaDi· 
Ilı Onun için Kalem'in bu ilk sayısı 
tc!i ancaıc bir ilAn mahiyetinde diye kabul 
~· Mustafa Nihad'm asıl meanuasmı 

1ronız. . 
"-.__ ~uruU•h ATAC --------------------~ 1111 Ak ve Eytam 

/ ffABEK-~..-.. · 

Muallim ve talebelereSekiz _maznun-
1 v lu bır dava Seyahat ko ayhgı Kimin kimi yaraladı-

D 1 t d . il d ·d ğı teshil edilemiyor ev e emıryo arın a yenı en Birkaç ay evvel Azapkapıda ahçı 

f lı ı -. d t • t • t 1 d Musta!anm dUkk&nma gece sarhog ev" a a e en z 1.. a yapı 1 bir bade girerek kavga çıkartan ve bi. 
Na.fia ve maarif vekaletleri arasın

d& yapılan temaslar neticesinde bu 
yaz mevsiminde muallimlerimizin ve 

talebelerimizin yurdu gezip görebil -
meleri için devlet demiryollarmm bü
tün hatlarında fevkalade tenzilatlı bir 
tarifenin tatbiki takarrür etmiştir. 

Devlet demiryollarmda geçen sene 
Mayıs başından ilkteşrin sonuna ka -
dar muallimlere ve her zaman talebe
lere umumi tarife üzerinden yüzde el
li tenzilatlı bir tarife tatbik edilmek. 
teydi. Halbuki bu tenzilatın güdülen 
gayeyi temine kati gelmediği görül -
mUştür. Bunnu için muallim ve .. tale
belere umum! tarife değil halka tat. 

bik edilmekte olan azami tenzilltlı ta
rife üzerinden yüzde elli tenzilat ya
pılmasına karar verilmiştir. Tabii bu 
tenzilltl& verilecek ilcret, muhtelif 
mmtakalarda tatbik edilen Ucret ta· 

Anka raya 
tayyare 
seferJeri 

·önOmOzdekl ayın 
birinde başlıyor 

Devlet hava yolları müdürlüğtl ta
rafından hava seferleri programı ha.. 
zırlanmak Uzeredir. Bu programa ,gö
re İstanbul • Ankara seferleri önü
müzdeki ayın birinden itibaren başlI
yacaktır. Eskiden olduğu gibi yeni 
l'l'ORJ'&ında da her~ İstanbul ve Alı
karadan bırer-ıa)y.ıre kalliacak ır. 

Kalkış saatleri o surette hesap edil -
mektedir ki, Ankara veya İstanbulda 

bir iki saatlik işi olan ve tekrar geldi
ği yere dönmek mecburiyetinde olan 
yolcular ayni günün akşamı tekrar 
tayyareyle avdet edebileceklerdir. E ,. 

!inde dünyanın en mükemmel yolcu 
tayyareleri olan devlet hava yollan 
idaresi tayyare meydanlarında ve tay
yarelerde yaptırdığı alıcı ve verici tel
siz tesisatı ile sefer emniyetini büs • 

bütün takviye etmiştir. Ayrıca, hava 
rasadatı işi de yeniden tanzim edil -
miştir. Bu suretle hava istasyoıiları 
nmntua:m ve kısa fasılalarla memle
ket dahilindeki hava vaziyet ve tahav· 
vUllerinden telsizle haberdar edile -
ceklerdir. 

Hava yollan idaresi memleket i . 
çinde açacağı yeni hatlarla şark ve 
Balkan memleketlerine yapacağı hava 
postalarına ait hazırlıklarını da pek 
yakında ikmal edecektir. 

rifelerinin tenziltt hadlerine göre de
ğişecektir. 

Muallimler'bu tenzilattan istifade i. 
çin hiçbir külfete girişmiyecekler, sa -
dece ellerindeki maarif idaresince tas
dikli ve talebeler de mektep idaresince 
verilmiş hüviyet varakalarmı iıtaayon 
gişesinde ve trenlerde biletlerile bera. 
ber kontrollara göeıtereceklerdir. 

Yapılan yeni tenzilattan yalnız res
mi mektepler talebe ve muallimleri de
ğil bütün maarifçe musaddak mektep
lerin talebe ve muallimleri istifade e

debilecektir. Ayrıca konsoloslukla.n -
mmian tasdikli hüviyet var&kuı ile 

memleketimim gelen ecnebt seyyahı 
talebe ve muallimleri ayni tenzilltb 
biletlerle 19eyahat edecektir. 

Yeni tarifenin tatbikma bu ayın o
tuzundan itibaren başlanacaktır. 

Poliste tayinler 
Amlrlerden bazıla

rının yerleri 
değiştirildi · 

Zabıta tc§kilat amirleri araıırida ye -

niden bazı değitiklik yapılmııtır. 

Fatih Merkezi Emniyet lmiri Tah
ain Naha Emniyet kaçakçılık ıubesi §ef
liğine, ikinci ıube mUdilr muavinlerin • 
den Cevat öney Fatih merkezi emni
yet Amirliğine, kaçakçılık 1efi Tahir be
ıinci ıube müdür muavinliğine, bi?lnci 

aubeden Alieddin Emniyet altmc.ı ıu

~ c müdür muavinliiine, Samatya ko
miser erinoen Muu.ffC!' Beyoğlu mer
kezi ba§komiserliğine, Beyoğlu baı ko
miseri Selim birinci ıubeye, ttsküdar 

teftiş komiseri Faik Beyoğlu Merkez 

komiserliğine taıyin edilmitlerdir • 

Yasak dinlemeyen 
şoförlere karşı ••• 

Emniyet Müdürlüğü otobüs ve oto
mobil şoförleri hakkında çok sıkı ted • 
birler almıştır. Resmi ve sivil elbiseli 
zabıta memurlan ıehrin iılek yerlerin
!dc durarak nizamlara riayet etmiyen 

ıoförlcri çevirmek emrini almqlardır. 
Yanı eden, liübali hareketlerde bu

lunan, belediye ve zabıta yuaklanna 
aykın hareket eden ıoförler derhal em
niyet müdürlüğüne getirilecek, emni· 
yet müdürü tarafmdan bizzat görüle· 

cektir. Bundan baı'a bu gibi şoförlerin 
vaziyetleri de tetkikten geçi:ilecektir. 

Son bir hafta zarfında çevrilen ıoförler 
Emniyet Müdürlüğüne getirilmif, son

ra serbest bırakılmııtır. 

ribirlerini yaralıyan Sadık, Ali, Niya.. 
zi, Aziz, Vecdl, Ahmed, Dursun ve 
Mustafanın muhakemelerine dün ağır
cezada bakılmış ve Rize ağırceza malı. 
kemesinden gelen ~it Hilseyinin i
fadesiyle ve Şahid Hakkının ve şahit 
Rifatm ifadeleri okunmuştur. 

Hüseyin Rize ağırceza mahkemesin
de alman ifadesinde şöyle demekte • 
dir: 

- Sadık, Ali, Aziz, Sabri ve Niya· 
zi o gece koşarak ahçı Musta!arun 
dükki.nma. geldiler ve evvelA silfilı a
radılar. Sonra kavgaya tutuştular. 

Fakat kimin k1mi vurduğunu bilmiyo.. 
ruın. 

Şahit Hakkmm ifadesi de şöyledir: 
- Ahçı Mustafanm önünde kavga 

oldu. Lakin kim kimi yaraladı gör • 
medim. 

Şahit Rifat ilk tahkikat ifadesinde 
töyle cevab vermiştir: 

- Vaka ak§&mı gürUltUyü duyunca 
dfikk!ııdan fırladım. Fakat kavga ol
duğunu görünce kendi dUkkAnmıa git:. 
dim ve elektriği &öndUrdüm. AhaJindt 
toplanmasından ve bağrışmadan baş
ka hiçbir şey görmedim ve işitmedim. 

Reis, maznun mevkiinde bulunan 
Sadık, Aziz, Ali ~e Sabriye bu ifade
lere ne diyeceklerini sorunca suçlula
rın hepsi şahitlerin bu ifadelerine iti· 
raz etmiş ve: 

- Elendim demişlerdir, bunların 
dediklerinin aslı yoktur. Yalan söy
lüyorlar. Vaka esnasında onlar da 
kavgaya dahildir. 

Bunlardan sonra maznunlarm veki. 
li ayağa kalkmış, Musta.f anm dilkld
nmd&ki zarann tesbit ettirilmesini ve 
mUdafaa şahitlerinden de kahveci Hü. 
seyin, ahçı Ali ve mütekait komiser E
minin dinlenmesini talep etmiş, heye
ti hakime bu talebi yerinde bulduğu 
için muhakemeyi ~ka gUne bırak • 
mıştır. 

Denlzbank teşkllAtı 
Denizbank müdürü Yusuf Ziya, dün 

bankanın İstanbul şubesinin yerleşti
ği Merkez Rıhtım Hanına giderek 
bankanın kurulmasına müteallik faa
liyetle meşgul olm.U§tur. Banka mü. 
dürü ile muavinlerinin ve mülhak i-

. dare müdürlerinin iştirakiyle yapılan 
toplantıda yeni teşkilat i§i Uzerinde u· 
zun görüşmeler yapılmıştır. 

Yusuf Ziya yakında Ankaraya gi· 
derek oradaki merkez teşkilitmı ku
racak ve meclisi idare içtimamda bu. 
lunarak şehrimize gelecektir. 

Denizbank, nisandan itibaren tam 
teşkilatıyla faaliyete geçmiş olacak • 
tır. llankasının laallyetl 

.. .\n~ra, 21 (A.A.) - Emlik ve Eytam r ...... _;..-,. .... _ _..--.--------------------b-:lcasının umumi heyeti bugün saat 11 de - ,_, --
()~ lcanın hususi dairesinde toplannııftır. 
~~ilan idare meclisi raporuna naz:aran 
~ ile bankası bu sene, ilk lefkil zamnnın-
.;;ı l"akamlar islisna edilirse, diler bil
)8' stneler muameUıtından )'Üksek olar.ak 
ııl', hYrf menkul mukabillnde ı.798.18') 
>'oıı llı:r:ız:ııt:ı bulunmu, ve bunun bir mil· 
>. ~ bin lirasını yenideh tesis ve ih
'lı tdlrrnekte olan hükömeı merkezine tah-

lı tylenıi,ur. 
lllQı'rıltanın ikinci mühim bir l'aiifell olan 
lı dtlcart, yetim l'c dul aylıklan tediya. 
a.ıo; geren sene zarfında 4 t.969 kl,lye, 
~ liraya \"armıflır. 

'1yuya dOşen ~oeuk 
llt ~•latta Molla Aıld mahallesinde Si· 

,,~?I karıısındaki arsada bir boğulma 
•aı olm4,1tur. 

~•latta oturan Marangoz Emin ua-· 

-.. 
11 7 Y&ıındaki oğlu Hüıeyin, aktam 

hırt 15 da k<l}'bolmuı ve ~t~ .aramalar 'etice vermeyince . arsadaki kuyuya 
teee •k akta gclmit ve çafınlan ıtfaiye 
hı .._t 10,30 da yavrunun cesedini 

~::tre IU dolu olan ku~dan çıkar -

t•bıta tahkikat yapmaktadır. : • 

• tRAK kralı Majeste Gazinin dolum 
yıldönfimil milnasehetlle dün Irak konso
loshanesinde bir resmikabul yapılmış YC 

gece bir sllvare Terilmiflir . 
* BAGIRSAK ihr:ıcatçılnrı dün Türko

flstc bir toplantı yaparak, kuracalclan ba
Aırsakçılar birliği hakkında görüşmüş· 
terdir. 
* BURSADAKI fazln islihs:ılden şlkAyet 

eden ipekli kuma~ fobrikalörlerl lstanbul
dııki fabrika uhipleri.ne mfirncaat ederek 
mil~tereken leşebhüse" geçilmesini islmiş
lrdir. 

• iKTiSAT VEKiLi Şakir Kesebir çocu
itıınu tccfaTi ettirmek maksadile Yi~·annya 
gitmişti. Vekil bu snbab ekspresle şehrimi· 
ze gclmişlir. 

• GOMROK muayene memurluğu için 
yübek mektep mezunları arasında açılan 
imtihanda be!J kişi muvaffak olmuştur. 

• ŞEHRiMiZE ayın 27 sinde 500 İn· 
giliz l"e 28 inde de 450 Alman seyyahı ge· 
leceklir. 

• ZEHIRJ.l GAZ'lnrdan korunmak için 
yeniden ekipler kurulacaktır. Du ekipler 
frln mayısta bit: kurs açılııcaklır. 

• E!\UN()~"() meydanının açılması işite 
alılkadar olan Valide hanının istimlaki 
muamelesi buRünlerde hitam bulacaktır. 

• BELEDiYE et meselesini hal}lçin fs. 
tikraıa karar verôıAi 250 hin lirayı iş ban· . -

kasından alacaktır. Belediye el satışı işin
de ka:o;aplar şirkelile müştereken hareket 
edeceklir. 

• \'II.A YETTE dahiliye nkAleli merkez 
teşkilwlına alınacak füıe mezunları için 
bugün bir imtihan y:ıpılnııştır. Kazanan
lara b:ırcme göre 17 ve 20 lira maaş ,·eri
lecektir. 

• MAH:'llUTPAŞADA Mehmedin dükkA
nındon bir lop kumaş ça}ıp kaçarlarken 
yakalanan Recep ''e Zeki 6 '8r ay hapse 
mahkum olmuşlardır. 

• NAFIA vekaleti ile temaslarda bulun· 
mak üzere Ankaraya gitmiş olan Elektrik 
şirkeli murahhaslarının ilk görüşmeden 

sonra merbzden talimat istemeleri üzeri· 
ne görüşmeler bir müddet için durmuştur. 

• DENiZ Ticaret müdürlüiil fabrika ve 
harnzlar idaresi tarafından yapılmakta o
lan iki numaralı Hizmet molörü tamam
lanmış ,.e dün !eslim edilmiştir. 

• HOKO:'llETtMtZJ.E Ccçoslo\"akya ara· 
sında ticaret müzakerelerine başlamak Ü· 

zere bugün bir ~k heyeti Ankaraya git
miflir. Gene ticaret müzakereleri için bir 
Amerikan heyeti de yoldadır. 

• VEKİLLER heyeti diln meclis içtima
ınctıın !IOnra topJnnmı, Ye ger \":lkfe kad:ır 
muhıeliC meseleleri müzakere elmlştlr. 

• İCRA dairelerimizin ıslahı için celbc
dilmiş olan ts,·içrell profesl>r Leman An
kar:ıya 1ıitmiş l"e tetkiklere başlamışlır. 

• HAYVANLAR verglııl hakkındaki ka· 
nunun b:ızı maddelerini de~işliren lAyi
halar meclis nıznamcslne alınmıştır. 

• BAHARIN başlnngıcı addedilen Nev
ruz münasebetile dün şehrimizdeki fran
lılar merasim )'apmışlar \'C fran konsolos
hanesinde de bir kabul resmi tertip edil
miştir. 

• BEI.EDIVE tı.E EVKAF ar:ısında Kırk 
çeşme suları yüzünden çıkan ihlilAfı ŞQ-

rayı De\·]el bir karara b:ı~lıımıştır. Kırk
çeşme suları kesilecek ve belediye Evkafa 
bcdaTa terkos sU)"U verecektir • 

• U~tVF.RSITE hukuk faküllesi talebe· 
leri, nisanın birinci giinil akşamı için 
Maksimde bir "Hukuk gecesi., tertip et
mişlerdir. 

• "KAN KRALI,, namile maruf olıı.n İs
mail Hakkı, ev\"elki gün yeniden 700 gram 
kan vermiştir. "J\an kralı,, bu surelle fl 
sene içinde 170 kişiye 85 kilo 985 gram 
kan vermiş bulunmaktadır. 

• GO:'llR('KLER htanbul başmüdilrlfiAil 
kadrosundaki müdürler arasında bazı de
ll~iklikler olacağı bildirilmektedir. 

-·-------~--------------- .-. --KURUN' da 

Sekteden ölen 
devlet 

HASAN Kamca11ı bagfin. IÖ11le pmı. 
'1/01': 

"Avusturya «fbl yedi mU:von nüfusu o
lan en eski bir devletin yirmi dl>rt saat 
içinde Avrupa haritasından silinip silme
si hlill herkese bir rüya gibi &eliyor; bir
çoklan buna bir türlü inanamıyor. 

Bu hAdiseyi ft1 sureUe izah edcblliria: 
insanlar nasıl dolarlar, bilyürlel', bir ıün 
ölürler ise manevi birer şahsiyet olan dev 
lcUer de öylece dolarlar, büyilrler ve ni
hayet ölürler: onun için bütiln bu canh 
mahlQk)ar içiıı muhakkak olan ölüm de 
devletler için tabii sayılır. Madem ki dev
letler itin ölQm denilen ,e,. bir lklbettlr; 
insanlar arasında sık sık f(irfilen kalb 
sekleslnden öUim devleUer içiıı nedea 
milmkiln olmasın' 

Unutmamak Jhımdır ki AT111h1171 Cfn
leti tA 1918 aeneslndenberf &Ulm dötelJu
de yatıyordu. Yirmi sene dren bu alır 
ve milmıin hastııhktan 10nra eançekff11le 
devrinin de ıene uzunca bir saman sür
mesi tahmin edlllrdl. işte sadece bu tah
min doğru çıkmadı. Kalb sektesinden al· 
denlere mahsus bir sQral ile siyaset dfin
yasından tarih dOnyasına irtihal edfnrdlt 

.Böylelikle hukukudtlYel tarihinde tik de
fa olarak kalb sektesinden aıen bir m.ı.W 
misal olnverdl ı.... 

CUMHURiYET' de 

Kapanan tarih 
1 SJIA/L MiJ,tak Mapılcon. &lr zamanlGP. 

Aurupa ailf(Utllnln mtlıoer De ınllt
rakr olan meılıar payllalıl Vlıananın, fim
dl Almanrının idari tabimatında bir ol
lduet mtrktzi olduluna .,. Habıba,.,,ıaruı 
ıarauında ıtmdt BerUndtn talimat ala11 
bir. Alman rallnln lıüki1m drmektı oldıı-
611nu kaudettlkltn ıolll'Q, lllUal'larını ma:f
ue ctvlriyor vt Tilrt camlaıının lnlcl,at 
11e halld hayal 11ollarına muıallal olmaı l · 
ki tnaslbell anlalı110r: Carlık Rıı11141ı "" 
Nemse hükdmetl- Ve, muharrir billıaua 
Ntmseli üzerinde tlıemml11tlle dunı11or: 

"Osmanlı tarihinin, bilyük kllcük, her 
me3eleslnde bunu 16rOrüz. O. karıımııda 
ve açık dü~man vaziyetinde olmadılt za. 
man mu!laks ya arkamızda, ya yanımızda 
ve herhalde etinde bir hançerle durmakta
dır. Ondokuzuncu asırda bafımn:a neka- • 
dar beli pldJy-. AYrUpada aleyhlmiıt , 
kaç kombinezon tunılduyu hepsinde 
Nemseli ya bafhca amil. yahut esaslı m6-
essir ve mOşenik olmuştur 

''Hasta Adam" tabirini buJuıı icat eden, 
belki Viyana delildir; fakat ıurası muhak
kaktır ki bu tabiri en tok istismar eden 
siyaset Nemse siyaseti ldL 

HAdlsab içinde yaşadılım nkın mui
nin hatıraJan bana Avusturya politikasını 
zulüm ve entrika ile hüllsa ettiriyor. la.-' 
tanbuldaki sefirlnden Rumelinin dört k~ 
ıeslne serpfftirdlll konsolos ve memurla
rına kadar her Avusturyalı bir tenfr aJant 
idi. Balkanlan yıllarca mfiddet kana bo
yayan çetelerin yansı Avusturya hesabına. 
Avusıurya parasil~. Avusturya mamulth 
siJAh ve cephanelerle çalışırdL 

Hürriyet " meınıtlyelln ilk se'rincinl 
Avusturya bir Bosna Hersek flbal:ile ze
hirlemekte tereddnt etmedL 

Rumeli ıslahatı, Avnıpa Türlciyesini 
pal·laşmak için kunıtmuı bir Viyana hto 
zalı idi. Avusturyanın İstanbul sefiri Mar· 
ti Pallavfçfnl: •Avrupa nbata ka't'tlfmU 
istiyorsa TOrklerf Rumellden kolmahdır.' 
diye balırm:ıkta hiç beis görmemişti. 

Bu hAdise n hatıralar saymakla bit-
mez. Burada teslyonım. 

Gecen hafta fstlklAU hitama eren ATUS
turya, bir zamanlar baıkalanna oynamak' 
istediği oyunla, bafkalan si"i muttasıl 
kaııp durdulu çukurlar cinsinden bir çu
kura kendisi yuvarlandı. 

Onun, bir asra yakın mDddet, rasılas11 
hücumlarla fislfine saldırdıJı "Hasta A." • 
dam,, bugün kanında yaşıyaıı hayatiyet 
cevherile, ve aı içinden fışkıran naıirsiı 
kudret he)·ecanlle dipdiridir. Şimdi bu a
dam - Reçmişln bütün kinlerini bir tara
fa bırakarak - .reçen harta tarihin rnezar
lıAına .ıötürl\len ölüyü - cedlerdeıı kalma 
bir Alinecablıkla • teşyi eder., , 

Merkez Bankası 
müdürü değişti 

Kemal Zaim 
mOdDr oldu 

Ankara, 21 (A.A.) - Huaual ıuret
te haber aldıimııza &öre, Cumhunyet 
Merkez Bankası umum müdürli Sal&· 
hattin Çam. ııhht sebeplerden dolayı W. 
tifa etmittir. Bu istifa h~ kabul 
edilerek yerine Zıraat Banb• umum 
müdürü Kemal Zaim, Zirut Banka11 
umum müdilrlülilne de Merk~ Banbo 
a mUdilr ıcuavini Nuaret Mithatm ta
yinleri tuvip ol~ ~-'MdiP' 
arzolunmuıtur. 



' 

. 
bş.tat Naşidin jübilesi 

münasebeti le 
VazaliD : Nizameltin Nazif 

Bugün İstanbul, büyük halk artisti
d1.lz üstad Naeid'in 35 inci sanat yılmı 
bayramlıyor. 

Bu sanat bayramına. baş şehrimiz 
bla.u Anka.ra'nm da., aynen iştirak et. 
inekte olduğu muhakkaktır. 

hmiriD, Anadolu ve Trakyadaki bir 
GOlt eehirlerimizin ve kasabalarımJzın 
il& bilyük bir sevinç duyarak bu bay
pmdan şerefli birer pay almakta ol· 
aukla.n kabul edilmelidir. Zira Naşit 
Walmz bir İstanbul sahnesinin değil, 
~tün memleket sahnelerinin artisti. 
~ ve onun halk artistliği vasfr, yal
ınnı Istanbul halkının sempatisini ka.
"8n.mıo olmasından değil, memleketin 
'iter tarnfmda'her zaman ayni sempati 
ile Jra11ılanm1ş ve karşılanmakta de
ıvam edilmi§ olmasından ,gelmektedir. 
• Na.şit, geniş halk tabakalannm ter. 
O)iyesile kimsenin uğraşniağa tenezzül 
~tm~i~~bir d~v_ird~ ortaya çı:anııı öy
ie hır murebbıdır ki asla basıt bir te
~Uf eseri olarak ele alınamaz. Zira ,,ir tesadüf nekadar gaddar ve cebe. 
,-<ıt olursa olsun, Naşid gibi çok zeki 
~e mUnevver bir insanr, eski Türk sah. 
lnesinin· o çorak, o nankör havası i
~iiıde ebedt bir kalebend gibi müeb
)>ed bir zindan mahkıimu gibi yaşata. 
ma.~11. 

Na.1id Türk sahnesine istiyerek gir
.Jli ve orada istiyerek kaldı. Evet, is· 
~yerek ve onun bütün kötülüklerini, 
bütün imkansu.lıklarmı, çoraklığını 
ve ne bataklık olduğunu bilerek. 

Niçin? 't1 

Zira Na.!?İd'in hüviyetind• o devrin 
:b"ütün fenalıklarına isyan eden bir ide. 
alist yaşıyordu. Naşid ne Abdürrezzak 
ınbi; ne; K. Haşan ve K. İsm.ail gibi 
lsahneyi ve bilhassa kahkahayı basit 
ltarafmdan almıyordu. Sahnenin, Fatih 
~üsünden çok daha kudretli bir va
azı oduğunu a.nla.nııştr. 
· Ve Naşid bu traazda, Fatih ve Be
Jazıd dersiamlarınm topunu birden 
gölgede bırakacak bir kudret göster
(JL Geniş halk tabakalarmuz, Kema
lizmin muhte§em kütstisU etrafında 
topalndıkla.n gUne kadar ahla~, hay. 
siyet, şeref, çalışkanlık, iyilik gibi 
mefhumları konU§a.n tek kürsüye ma-
itkti: ' ~ ı .. 

Naşld'ln ktırsilsn. .... ~ ' 

Sahneye çıkar çıkma.z tiyatroyu bir 
kahkaha. volkanı haline sokan Naaid, 
bu halka lıissettirmeden çok eey öğ
retml§tir. Onu, basit tiyatronun sahne 
tekniği ile ve basit tiyatroculuğun öl. 
çilleriyle müWea. edenleri ya.mlta.n 
nokta budur: . 

Naşid, sadece eğlendiren ve vakit 
geçirten tiyatronun değil, ferdleri ye. 
nL bir cemiyetin istika.metine tevcih 
etmek istiyen tiyatronun sa.natldrı .. 
dır: 

Sanatkarı ve hatta yaratıcısı. 
Naşidin tiyatrosu seyircilerin gön· 

IUne bir kanaat aşılamadan ne bir 
damla gözyaşı, ne de bir küçük kah .. 
kaha israf eder. 

Büyük artistimizi bütün orijinalite
siyle bu birkaç satır nasıl ifade ede· 
bilir? Elbette Naşid'i bütün kudretile 
ve tiyatro tarihimizdeki manası ve hü. 
viyeti ile tetkik edecek bir mütefekkir 
çıkacaktır. Zira böyle ınü§ahhas bir 
sanat karşısında. bugün, Kemalist dev
letimizin kıymetleri asla llımal etmf
yen o asil hassasiyetinin nasıl mes'ut 
bir tecellisine şa.hid oluyorsak, elbette 
münevver bünyemiün de bir gün üze
riJle düşen bu vazifeyi başardığını gö. 
receğiz.. 

• • • 
35 yıllık büyük fraga.tinin, halk 

terbiyesine masruf - ve mutlaka diger
kim - faaliyetinin müka.fatmı Nqid 
bu.gün idrak ederken sevinmekte ve 
• bir gün için olsun - o teva.zqunu bı. 
rakıp ma~ olmakta haklıdır. 

Bu mes'ut günUnde onun, halk ter
biyesi uğrundaki feragatli çalrşrnala

nna daha uzun zaman devam edebil. 
mı;~ini, ~ ö~ürlü olmaamı temenni 
edelim. 
Bugünkü güzel sanat bayra.mm:r, An· 

karada bulunduğu günlerde Nqidin 
sadık ve takdirk1r bir seyirci.si oldu· 
ğunu gördüğüm Baya.r'm, fikir ve sa.. 
nat muhitimiz.e programında vaadet
tiği dikkatin bir ~ellisi ad.detmek 
doğru olur. 

Bu jübile mUnasebetile lstanbulun 
gösterdiği umumt f edakhlığa. hUk~ -
metimizin de semih bir jestle iftira.k 
ede<:eğini tahmin etmenin doğru ola.~ 
cağı gibi. 

Nizamettin NAZiF 

Göz 
anıeliyatı 

_.. Baştarnrı 1 incide Diğer taraftan gene Amerikada San • 
Fransiskoda Andre isimli bir papazın kör 

Toprak 
Bayramı 
DOo Halkalıda 

kutlulandı 
Toprak bayramı dün Halkalı .Ziraat 

mektebinde büyük rrıera!imle kutlu
Jz,nrnıştır. 

Merasime saat 12 de !atikll rnarıı ile 
başlanmış, evvel! mektep müdürü, mü
teakiben İstanbul Ziraat Odası reisi bi· 
rer söylev vermiıterdir. 

Bunidan sonra son ısistem ziraat alet
leriyle eskilerinin geçit resmi seyredil~ 
m.iş ve filme alınmıştır . 

Yoldan çıkan 
tramvay 

Vatman ve biletçi 
hastahanelik oldu 
Gün geçmiyor ki Tramvay Şirketi

nin boıuk arabalarından şikayet etmiş 
o!::-·;alrm. Dün ıde Eminönünden Kur· 
tulu§a giden 164 numarr:clı araba Y c
dek Subay mektebinin önünden geçe:-
ken paten tabir edilen kısımlan kop· 
ınuı. yoldan çıkmış ve bu yüzden bir 
aaat kadar münakal!t inkıta~ uğramı§· 
tır. Vatmrcnla bilct!ti yaralarunr§lar ve 

~ 

Etfal hastanesine kaldırılmışlardır. 
Ayni şekilde bu kaza, yokuşlu bir 

yerde vuku bulsaydt, yeni bir iŞ1hane 
faciası muhakkaktı. 

Resmini gördüğiıntız 1>u kız Bindistan
da yapılan bir güzellik m!ü~<ıbakasında 
3400 genç kız arasında birinciliği kiJ.. 
zmımıştır. lsnıi Zübeyde Sultandır. Si.a 
Aalrem olsanız 'l'C!J verir mfı;diniz 1 

Yeni elli liralıklar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sı tarafından basıtınlmış olan yeni 50 
liralıklar 1 Nisan 938 tarihitılden itiba
ren tedavüle çxkanlacak · ve çıkarıloo 

miktarda eski ellilikler piyasadan kat• 
dınlacaktır .. 

Eski elli liralıklar 1 nisandan itiba· 
'l'en 5 sene müddetle ınecburt OlC):'ak te
davili edecek ve bu müddetin hitamın
da be§ sene daha Merku Bankaır gi§C· 
!erinde tebHil edilebilecektir. Yenip•
ralann asılları Banka gf§eleriyle mal 
müdürlüklerinde görülebilecektir. 

Yeni elli fü'alıkların ebadı 8:d7,S san
timetre olup ön ve arka yiizlcti efl~tun 
rengindedir. 

E 
... Züııün .. Cornee,, denilen dış tahakaı1ı 

IJıımdır. Deliko.nhnın va:ı:iycU ise bunun 
amile aksidir. Gör.ünün her tararı sait

>am• yalnız "Cornce., kısmı bozuktur. 1hti
lar bunu ö!rcnince doktora gidip ~öyle 

~emiştir: 

olan sözüne yeni ölen birinin gözü lalul- ---------------

dılı, nmelil·ntın muvaffak ot dutu bildtrn- L 1 t va oya k a b 1 o esi 

- Ben ihUyarım. Gözümün biri kör ol· 

~
uş ne çıkar? Zaten iyilel}eccğim de mu

akkak değil. Benim sözünıdeki ı;ağlıım 
smı alıp delikanlıya takmanız mümkün 

mü1 
' Doktor bunu rnümkl.in görmüş, amelira
Jı yapmış ve kör delikanlı kurtulmuştur. 
Şimdi mükemmelen görmektedir. 

meklediı-. Bu iki haberi veren ParJs • Soir (ek j 1 dl 
gazetesi bunun üzerine Parisll meşhur Kovoo 21 (A.A.) - Litvanya kabinesi 
göz doktorlarının fikirlerini sormuştur. htifa elmi~ ve cumhur b:ışkanı Alu istifa.-

Doktorlar şöyle demişlerdir: yı halen a~ır hasta olduRu için İsviçrede 
,._ Bir sözü oldulu gibi ve tamamile bulunan başvekilin dönmesine kadar ka-

başkasına takınak mümkün dei}ildir. Bu bul etmemiştir. Başvekilin pek yakında 
sebeble papaza yapılan amelh•atta da her- döneceği bildirilmiktedlr. 
halde "Cornee,, kısmı değiştirilmiş olsa Diğer tar:ıflan, h:ırici :re nazırınm isti-
gerektir. Çilnkü bu tabaka ölllmden, yani fası resmen ne teyit ne de tekzip edilıniş-
kalbin durmasından sonra bir müddet ha· ttr. 
yalla katır.,. 

0 
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Amerlkada ll{i Japon 
zabiti tevkif edildi 

Bugün SAKARYA Sinemaımda 

Göz vo kuka.lar için hakiki ve bedıt bir ziyafet ... 

Halkımızrn şımarık Benj· amino Gig1i'nin 
çocuğu 

GUzel Viyanalı yıldız GERALDTh'E KATT ile beraber çevirdiği 

Kembric (Masaçuzetde şimali Amerika· 
da) 22 (A.A.) - Mülı1zim Yoyi Mishimura 
ile islihk4m zabiti Şels isminde iki Japon 
bahrive 7.abiti Boston deniz teı:gahları Cİ· 
varmda Kentbriçi Bostona bağlıyan Har
' 'ard köprüsünün fotoğrafıni :ıldıkları !'il· 

rada tevkif edilmişlerdir. Foto~raf makine 
ısile zabitlerin ellerinde bulunnn çnntalıır 
rnüsaılcro edilmi~lir. 

E!tf~ v~ f~m!k~mıru ~dl~dl~ !wı 1 
bfr mevzu, gUzel opera hava lan, çok netls şarkılar.. 1 

Bu AKŞAM 

KURTULUŞ SiNEMASINDA 
lamıail DümbüJlii ve Şevki Şakrak 
12 kiıilik büyiik varyete heyetinin 
iıtirakiyle büyük bir müsamere 

ll&veten: Pıwa.mount Jurnal dünya havadisleri 
YerJerlnizl e~elden &ldırı nız. Telefon: U3H · 

~-----· 
~ktir. 1 

22 KART - 1938 ~ ~ 

ispanyada harp , 
Londra., 22 - Fra.nkocularm elln-ı ketleri taklid etmektedir. HükônılW 

de bulunan Saragosdan bildirildiğine !erin meskOn şehirlere karşı yap: 
göre, Frankocula.rm motörlü kuvvet. müthiş hava akmlarma. ancak bir 1't 
leri dün akşam üç yerden Xata.lonya a.vcı tayy~i g5ndermek veya.~ 
topraklarına girmişlerdir. topları kullannıak suretiyle muka 

Barselonadaki İngiliz konsolosu, şe. edebilmeleri konulan ambş.rg~ 
hirde bulunan İngiliz ' tebaa.81llm ayın kendilerini ne hale getirmi§ otduıus' 
yirmi üçUnde limana gelecek olan va- göstermektedir. d 
purla Barselonadan :ıyrılmalarmı tav. İngiltere hükt\metinin yş.~~ 
siye etmiştir. kilçük iyilik bu sefil tedbirden vaı6w' a 
Frankoculara yapılan yardım mek ol~caktlr. ı 

Londra, 21 (A. A.) _ Franko krtaw Amerıkauın Frankoeulards11 
atında kullanılan ltalya.n ve Alman nefreti · 
mamul!tı 400 tayyare hakkında. Fran- Vaşington, 21 '(A. A.)' - ~ 

, sa tarafından lngiltere hUkOmetine Birleşik devletleri hariciye nazırı 
verilen listenin İngiliz hariciye nazır- Hul. bUtün dünya pzetecilf'.rlne.~ 
lığında. ihtimamla. tetkik edilmekte bu. natta. bulunarak Barselona. bolnı:ıus ..... 
lunduğu bildirilmektedir. mannu takbih etml§ ve demiştir ki! 
Cumhuriyetçi ispanya silAbsız "- Barselondan alman habefl;. 

Londra, 21 (A. A.) _ Mançester son hava hücuml_a.n es:n.a.smda, erte JÖf bt 
Gardian gazetesi eski İspanya. harici- kadm, gocuk ve sıviller arum.dıLld 6 bo 
ye nazırı Alvarez Delvayonun doğru.. lerin korkun~ miktarı haklmıd& ıı~ 
dan doğruya lngiltere hilkftmetini a,.. bir §ilphe bttakmamaktadır. Bu JJlUl" 
demi müdahaleden vazgeçmeğe davet sebeUe, siviller ve maaumlar ~ 
eden bir beyannamesini neşretmekte • daki ölU miktarmm belki de t~ 
dir. §imdiye kadar görUlmemlş d~ 

Bu .. gazete başmakalesinde bu be. bulunduğu bir zamanda., Ba.rselon 1'°"' 
yanname hakkında. teôıirlerde buluna· bardrmanlan hakkmda nefret b.1J1erl' 
l'1tk ademJ miidahaleden vazgeçilmesi . bild" . k büt" Am ='··- ~ 1 

tckı'f' · ·· 't b. kild k tl mı ırır en un er.uuw.& .J 
l ını ınu.sa.ı ır ee e &r3 a .. km h' 1 . te Um ld··;;...nı& r 

maktadır. m ıs erme re an o "'P--

tn . minim.,, ~ 
Fransa., gilte.re hükUmetme Fran· Papanın protestosu fol,. 

ko hesabına. ça1ıpn 442 ecnebt ta.yya- Londra, 21 (A. A.) _ Öğrenil~diJ"".'~ 
renin pilot ve numaralarını gösteren 
bir liste göndermiştir. Bu tayya.rele- göre, papalık hükfunetl lspan 
rin büyUk bir kısmı ecnebiler ta.rafın. eehirlerin ve sivil ahalinin bom~ 
dan kullanılmaktadır. manından va.ı.geçllmesi için ~~ 

Buna karşı cumhuriyetçi İspanyanın Franko hükUıneti nezdinde, ~ 
de. dostları bulunduğunu iddia etmek bir surette teşebbüste billuıım~ 
doğru değildir. Fransa. ile İngiltere a- Papalık, bu teşebbüsUnti ımf 
demi müdahale prensipine riayet et. bir müdahale mahiyetinde ol!Ll'&k f"9'. 
mektedirler. Amerika ise bu memle - mı~trr. 

--~~~~-~-~--~~-~----~~~--~-----~--,,,....~~ 
Pr. Pltarıo Amerikamn 1 

yeni gemileri 
Vqington, 22 (A. A.) - Pe.rl!

mento 100 reye kar§t ..291 rey jle bir 
mllyar dolarlık ballriye bütçesini ka
bul afo~. BütÇe . di ayan )llecli· 
sinin tasdikına arı:.edileeektir. 

Bu bütçe 46 harb gemisi, 22 muavin 
gemi ve 950 tayyare inşa.sına. imka.n 
vermektedir. Yeni in§a edilecek gemi
ler şunlardtt: 

3 zırhlı, 2 tayyare gemisi, 9 kruva. 
ZÖr, 2g muhrib, 9 tahtelbahir. 

Bu gemiler takriben 731 milyon do
lar,mua.via gemiler ise 247 milyona 
mal olacaktır. Tayyarelerin inşası 106 
milyon dolara mal olacaktır. 

S eroinci yakalandı 
Çakttıakçılarda Valide hanında otu

ran sabıkalılardan 'l'opa.l Hüteyinin e
roin aattığı haber alınnuf, diln gece 
anıızı:n bir baskın yapılarak altı paket 
eroin ile bir miktı.; afyon bulunmuıtur. 

Bu sırada odaya Kemal ve Salih is· 
minde iki kiıi girmi§, eroin almıya ge-. 
len bu iki şaha ta yakalannuftır. 

konferansları .A 

:Ankara, 21 (A.A.) - Buglln ~n~ 
• pf" raya gelen Cenevre ünlversitcsı 

fesörlerindcn öjen Pitard, saf.ı, ~~ 
~' per5erDhe. cuma TD c~1marteei. ~ 

,. ... 6 .. 
leri Ankara Halkevinlde aaat 1 ,,1 
konf ercıcıslarmı verecektir. Fakülto J 
yüksek okullar talebel! ile profeaBrl 

ve tarih coğrafya öğretmenleıi ~ 
konferanslarda hazır bulunacaklards'i 

Hariçten arzu edenler de konferfanılttl 
takip edebileceklerdir. 

Haliçte deniz kazası 
Rizeli Merni§in aandalı 'dün.~ 

üze.ri Yemi§ten Kasrmpaıaya gıderk 
w Havuzlar önünde bir motör eancWJ 
~;wparak par5alanu1, sandalet ?.{esıJI 
ayaldarmadn yaraloo.ınışur~ 

Sandalda bulunan seyyar ea~ ı: 
nop deniıe dü§lllÜ§, etraftan ycıııesıl 
tarafot<lan kurtarılmı~laroır. saucı1' 
ait iki çuval patatea ile 35 ~ 
kaybolmu§tur • 

1 
..,., ı k 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için j)ğ@ej 
Kiralık Kasalar 

. Bütün gnn arasız açııtfir. , 

t 

d 
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1 Gilnün meselesi ı. 

Rodoplu Güzel Kız ve 

SAIFO 
Niçin Fransada bir milli 

hiikllmet kurulamıyor? 
Yazan : Nizamettin Nazif 

-2-

Zira bu memleketteki siyasi partiler birib:rine 
kanlı bıçakh düşman olmuşlardır 

Ona köle olmak, blzDm köyde 
•fandD olmaktan dana zev&<un. 
~u kanbuır Ezop'u bine en güzel 

Leon Blum kab,nesiotn parU\mento huzuruna çıktığı gDn cereyan 
eden münakaşalar bunu mükemmel surette izah etmektedir 

kızıaırın· koynunda yaşatıyor. 
Uıaııtan, bağı çeviren yaıS11 ve bo • ı denbe doğru uzanmII bir kolu olan 

4'ar duvarm ate yanından ıeçen ild Konopitea burnu UatUnde gök kıpkızıl. 
~ çobanı çapkın çapkm baurak gU· Birkaç beyaz bulut bu kızıl gökte ka.
~er. içlerinden bırl: na batmıt tülbent parçaları gibi kı.. 

- Yadman'm iti it-·· • dedi • Beı· zıllaııa kımllan& ıimale doğru. kayıyor. 
~ köleleri bbim keçilerden daha Cenuptan ılık bir rüzgar esiyor ... 
"VI Y•rulamıyorlar?. Mısıra mı. Fenikeye ml, Yunana mı, 

ÔbUrU cevab verdi: 1 klmbilir hangi diyara giden bet gemi 
- Adanın yansı onun. Ketki bbi de yelkenlerini yapraklandırarak yavaş 

'lltızı a1mq olaaydı, Ona köle olmak, yavq yola dtızülüyor, ham ipek kozasJ 
~.ııı köyde efendi olmak:an daha gibi kirli sarı yelkenler~ alabildiğine 

'etkll. Ciarmilyor muıun ıu kanbur ( 1) ıtıinnlş on gemi iee kıvrak tıra.mola· 
'-op•u bile en &'lzel kızların ıcoyn"nda larla koya doğru ıtıztllüyordu. 
htatıyor. Akpmm bu saaUerinde Siaamm !. 

Sağ cenahtan eski Başvekil 
11'14nden 

- &op'u bor g&rme. O bir cöledit ıık ohnıyan kızlan \"e oğlanları mutla· 
~a. devrimizin en büyük filozgflann- ka Samos koyunda dolaşırlar. Aşık o
«tıı biri olduğunu da unutma. Yadma- tanlan ise grup, Tanrm.m günU1 bağ. 
lla Celiııce ... Cidden akıllı bir adam ••• la.rda ve zeytinliklerde bulur. 
~lan hOf tutacağına eılettiriyor ve Bu mevsimde gelen her gemiyi Si-

Aeaba gtfnıln bir.inde brı ile şahslgetten bfrl 

~ yoktan köle sahibi oluyor. samJılar d&ima büyük bir dikkat ve 
- Adanın yarısı onun. Bu kadar merakla seyrederler. Zira bugtinlerde 

toı.rağı kim lgliyecek? Şu zeytin or- bu gemilerden herbiri bir yabancı Ul· 
'a&nlarmda, bu bağlarda ve dalyanla- kenin muUaka bUyük bir zenginini ve 
~çalıştıracağı köleleri hep paray. ya devrin en gil7.el bir kadınını getirir. 
ı. llatınalaca.k değil ya ... Hem bu gi. Sonbahardayız dedik ya ... Sonbahar 
~le ben, onun esir pazarında köle Sisam adasında esir pazanmn açıldığı 
'-tınıya baıılıyacağım da aanmm. mevsimdir. Gemiler kon. girdikten IOD• 

1.,- Haklmın ... Çok sağlam delikan· ra kıçtan palamar verip· yolcularını 
"'l&tla en gUzel genç kızlan evlendirl· çıkarırlar. Sonra tekrar yelken açarlar, 
)ol', Doğan çocuklar hep güzel ve Praaon ve Koçlka burunlarmJ dolap. 
ttlrbUz oluyorlar (2). Yani Yadmon rak şlmaldekl halice girerler. Sahiple
~ bu adanın pazanna göre mal ye. rinln adadan ayrılaeaklan gllne ka-
tlttlriyor. da.r orada kalırlar. 

- Sonra şu bağlarm garabı bilsen 
~ ~1 ! Geçenlerde buradan ge
~11\:en xızıa.r çagıra.uar. Haga gır-

«ı!tı. Şarab i~f yorlardı. Bir ta.s da ba. 
!la doldurup verdiler. Enfes eeydi doğ· 
"'-ut 

- Öyl~ olmaaa Mısır bu adadan ge
hnıner dolusu şarab çeker mi? 

Ve bağdan gelen nefeslere, p.rkı. 
1lJ-a kulak kab:ı.rtt-.rak, kUtUklerln dip
~nde uza"lan kızlara hasrette göz 
._l'kıltarak keçilerin ardından zeytin· 
~ere daldılar. 

-m-
MilA"aa ~ evvel Siam en 

lüks esirlerin satıldığı yerdl. Bilhassa 
Trakyanm, Makedonya.nın ve Mlnğı. 
relyanın (4) Mısırda, lranda. Fenike 
ve Suriyede ~k beğenilen gtlael kızla
rmı yalnız msam pazarmda bulmak 
mUmkUndU. Bu kızlar ancak orada ve 
akla hs.yale sığmıyacak Ucretler muka. 
bilinde aatmalmabiliyorlardı. "Belki 
daha ucuza alabiliriz., ümidiyle Mısır. 
dan, Fenlke'den, Ege ad.alarmdan kal· 
ktp Minğırelyaya, Trakya ve Makedon· 

-ll- 1 A yaya gidenler beyhude zahmet etın 1 
~~da, mavi deni7.e yetil saçlı bir oluyorlardı. Zira Trakyalılar, M:ı.ke. 
~ gibi yaslanmıştı. donyalılar ve Minğırelyalılar kızlarını 

Ilık bir rtlzgi.r esiyordu. bir kere Sisam adasına götUrmeden 
Cenuptan esen bu ılık rUzgA.rla. ma. satmıyorlardı. 

'9i deniz köpürüyor, biribirini iterek O devirlerde Trakya.da Makedonya· 
blen köpUkltl dalgalar sahile çarptık- da. ve Karadeniz kıyılarında oturanlar 
ta lnaan U.st Uste birkaç fistan giymiş cins kısrak yetiitirir gibi gibel kız 
bir Ep1r' kızının dantelalı etekleri ha- yetl§tiriyorlardı. (5) Fakat Mııırlıl.a.· 
"tla.nıyor zanwna düşüyordu. rm en çok beğendikleri dilberler Pe. 

Bu deniz Adalardenlzidir; llAhl hul. laj (6) kızlatıydı. 
hlann ve en tatlı rllyal TID denizi... Pelljlar kızlarmı aatmıyorlarcb; fa· 
'le bu ada Siaam adasıdır ki, cenuptan ka.t adalı konanlar AdriyaUk kıyıla.. 
~en dalgalar, cenuba bakan Uç Koy· rmı kolaçan edip bunlan kaçmyorlu. 
lılıa. çarpar. dı. Pellj kıa!an bllbuaa MısırW&rm 

Oç koy •.. Uzun, çok uzun kavaklar zevkini pek okıuyordu. Zira uzun boy
tlbt yttksek ve bUyllk, çok btlyllk ÇI• 1u, yuvarlak omuzlu, dik gağttllU, d~l
llarıar gibi g6lp veren asırlık zeytin. gun kalçalı, kırmızı topuklu ve ktlçtik 
!ere ve toprağı kıvırcık ttıyltl bir oğ. ayaklı oluyorlardı. Sisam pazarma gö
ltıt autı gibi gösteren umalara, bai· ttlrUlenlerin çoğu sa.rışm ve kumral. 
1ara yu!anmq Uç koy. dJ. pazar, llkteşrin aymm dördtlncll 

Bu koylarda kont yeşil ağaçlar, ko. gllntı açılıyor ve on iki gUn devam edl. 
)U Dıa.vi denize öyle kaynaşmıştır ki. yordu. Her yıl bu mUddet zarfında a· 

°bakan göz gaşınr: daya en az 2000 yabancı aengin gcldl
.. Şu deniz nerede başlar, bu zeytin· ğl heaab edilmletl. Tn.bii bunlar yal. 

llkler nerede biter?., diye. nız esir satmalmıyorlardı, adada do· 
Bu zeytinlikler nerede ml biter! lunvorlar, eg .. elniyorlar, fıçı fıçı mlı· 

~ah "" ak ve temiz difler gibi mala.. _ • ., 
:r.. ket ıara.bı içiyorlar ve giderken de 

~ hep bir boyda evlerin, Samoa ev-
lertnb; yanıblfJncla. o evlerin ya.nıba· gemileı- dolusu p.ra'b götilrtlyorla.rdı. 

Leon Bl!tm'un bütün gayretlerine ı 
rağmen, Fra.nsad& bir milli birlik hü
kW:neU kurulamamasının sebebi ııe • 
dir! Leon Bl6m bir mi1U birlik hlika
meti kurulabilmesi için iatlf881DJ ver
mekte tereddtıd etmiyeceğlnl söyledlji 
halde muhalifler neden bu ite yanae
Dll)'Ol'lar? 

ll'ran1&11m menfaatleri ve otoriteli, 
dtınyanm her tarafında çok ciddi teh. 
ilkelere maruzken, ve Fransa, dlle
manlan tarafmdan açıkça tehdit edi
lirken muhalifler iktidar mevkiinde 
vaaife almayı neden reddettiler? 

Bunu iyice anlamak için, Fransız 

parllmentosuııda, Leon Blfım'un iti
mat reyi aradığı gün, cereyan et.mit 
otaıı ~ıert dikkatle gozden ge. 
çlrmek lAz:ımdır. Bu~ sabrtna
meel Fransadaki siyasa partilerinin, 
bilhassa muhalif partilerin ne berbat 
telakkilere saplanıp kaldıklarını ve 
bilyllk milli tehlike karşısında bile bi· 
ribirine nasJl diş bilediklerini. biribi -
rinden ne aykın istika.meUcrde bulun. 
duklanm açıkça gösteriyor. 

Halkçı demokratlar müstesna, bU • 
tün muhalifler namına söz alan eski 
oqvekillerclen Piyer • Etiyen • Fl!n· 
den bir milli kabine kurmak için Le
on Bl\ım taraf mdan yapılan teklifi ni· 
çin kabul etmediklerini eöyle izah et. 
miştir: 

P. B. ll'ldnden - Bize komflnfat 
pıırtisinin de dahil bulunacağı bir 
Toabine ile if birliği yapmak teklif 
edildi. Bu ptırti milli '1otıbinetjt gir· 
mek için "Balk cephesi programının 
tatbUc11ea c:ıeoom edi?me.!ini,, tart 
kofmakttıdır. Bize yapılan te'kl!fte, 
mUll 7cıtıbi"6nitt bnf kmlltlaM mut14· 
1otJ ~ pırtW lfderi Leon 
Bltlm'• getirilmeai doğru o'laoağı 
Mldhiımi§ffr. NamlanM konuftu • 
~um tlllık part!lm, 1'raMantn cınrok 
P>l1' mali bfrlik h.Uktlmeff kıırmakl.a 
bııgflt1ki1 e?ım ~yellen kurtıılabi· 
Jeceqine 7orlnidi1'. Afiık gnı:pu. hiç 
ki~.en (komflniatlerc1.en bahsedi
'YM') 1'mMtJ t'Qfa~lı"' 31faftnt 

lnıdüt rUzgl.."'Ul ufultusu da, kıyıda Silamlılar bilhassa Mwrh ve Habeş 
'11-aktıyan dalgaların aeel de orada bl. r.enginleri fazla mdırmak lçln blr 
ter. zıra orada Siaamm leBi baıılar. Bu bqka çare de bulmutlardı. Bağlarda 
"'8, neııetl balıkçı türlrlllerlnt beyaz en· Orjiler tertip ediy0rlardı. Gündüzleri 
tamı ımtatm ea.krak kahkahalan w Shlaın puarmda eeir satmalanlar, ge· 
~lak baldırlı delikUJılann nan.lan celeri de Siaam baflannda blribirin. 
ile knetırarak kulaldara çarpar. den htır ~ btrbirbıdetı lfvell ada im-

• • • lariyle eğleniyorlardı. Misket p.rabla-
Blqıc!an bin 2592 yıl &ıcıe (3) bir rlyle kafalar tn.tllenlyor, S&fo'nun 

'°1ıb!.har t.knmL şilrle!'t da~Jarda yankılanıyor, Safo· 
hırteırtn a~m UçUncU gO.nllndeyiz. nun Ayinleriyle (7) bağlar inliyordu. 

C11n, Anacİolu kıyılarmdaki yillu:ek l Oooh ! Slaamm sonbaharında. bu bağ 
dafıann ardnıda batıyor. Bu dağtanrı bozumu Orj!'lerl pek meşhurdu- Tadı 

Yazan: Şellip Gündüz 

Bitarcıf bir ~km Sol cena1tm me§httr Heryosu 
M cıret<il Peten H eryo 

"Fra11.ıanın mukadderatını tayin etmek,. gi bi tarihi bir va.zil eye nam:et midir? 

nezetmek temayülünde deği1.dir. A· ı 
ma komünistlerle i§ birliğini 1oııbul 
etmemek için pek ciddi Bebeblere th 
maliktir. Eğer biz yapılmıt olc.m tek. 
U/i kabul etm.i§ i>lMıydı'k, siyasi hiı
viyetimüı lotıybetmek tehlik&rine 
mana 1oa.lacaktık. Zira bu teklif bi
aim açı~ 1'alk cephesine 1«ıtılma. 
mız demek olacaktt. Biz ancak tara· 
fımud4n tetkik ve 1oGbul edilmtş, 
muayyen bir program etrafıru/4 mU-
li birZ•; k-urulabüeceğiM katıiiz. m
aim telôkkilerimizle komünist pcırti. 
Binin hedefleri arasında, bilh488a 
d~ siyasad.a büyük teMtlar oordır. 
Komfüti.at ,,a1't~, fartlZtl, ademi mU
clahaled.en vazgeçilmesi"'' cumhuri
yet~ /Şf!'Mlyaya 8i1.41ı "Uerilmeaini is. 
teWJktedir ki, biz bttnu, dünya sul· 
hünU tekdid eden en bQ,yilk tehlike 
ol.artık görüyoruz • .Sonra, komünist 
partiri bir 1com§u devletin, (yani 
Almanyanm) iç aıya8a.sına 1mr§I o
kın h'ilcumlannı her gUn arttırmak- · 
tadır. Ra"lbıı'ki biz bu devletle nor. 
mal mllna&ebetl.er kurulmGM fikrin 
deyiz. Nihayet bu parti, Moskoo«· 
dan kendisini idare etmekte ol.an 
Vçüncü Enterntısyonalin direktifle
rine u~ıgııta bir yolda. 1/fh'ilmek niye. 
tindr.dir. Bu vaziyetbı iç "6 dıt 81· 

yasalarda tam bir vicdan hürriyeti 
i1e ka>aaatZerini izhar etmeai Mzım
gelrm bir FraMız kUlcılmetinde nıea· 
?tliyet den;hte etmelerine müBait o. 
lamı21acağın.a k.aniiz. 

IJLD"l·J 
ıstancul radyosu 

22 MART - 1938 SALI 
18 3() plakla dans musikisi, 19,45 Eminö-

' N nft balkevi neşriyat kolu namına usret 
Safa, 19 plAkla dans'muslkisi, 19,15 konfe. 
rans, Eminönü halkevi sosyal yardım 
,ubesi namına doçent Feyzullah Dotruer 
(sosyal diş tababetinin faydalan), 19~S~ 
borsa haberleri, 20 KlAsik Tilrlı: musikısı, 

"Nuri Halil ve n; kadaşlan tarafından, 20,30 
hava raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev, 20,(5 Vedia Rıza ve arkadaş 
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları, (saat ayarı), 21 ,15 Tahsin Karakuş 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ~e 
halk ısarkılar1, 21,50 orkestra, 22,45 ajans 
haberleri, 23, pltıkla sololar, opera ve opc. 
ret parçaları, 23,20 son haberler, ve ertesi 
günün programı, 23,30 son. \ 
BlJKREŞ: 

18,20 Çankofskl pldkları, 20 Müzik, 21, 
15 kIAııik Rumen müzi~I, 23,10 pldk. 
BUDt1PEŞTE: 

18,30 şarkılar, 19,20 sfgan orkestrnııı, 
21 ,ıo nudapeşte konser orkcstrnı;1, 23,20 
pllık, 2.J,yO sigan orkcs!r:ııı;ı, 
BERLIN: 

20,yO bando, 21 hafif mftıilc, 21,30 sen
fonik konser, 23,30 hafif milzlk, ve caz. 
bant. 
RO.V.<\: 

1~.15 ırı\·ik. 20,30 hafif müzllt, 22 tem
ıı;ll, 23.15 kllı!iılk konser, 2U5 cazbant. 

VARSnl'A': j 
18~15 şal'kıh konser. 20.M piyano, 21, 

halk havaları, 22 . ...senfonik konser, 23 sa. 
ton orkestrası. 

Fcrnan Loran (müstakil cümhuri
yetçi) - Ben ve arkadO§lanm, hii
kum.cte itim.at rmfi 1J6Teceğiz. Fa. 
kat bu itimadı beyan etmezden ö11-
oe birkcıç söz söy'lemek i!teriz. Aca
ba niçiıı 1timad reyi tJmyonızl Zira 
bizim en biıyiUc 'hedefimi.ti Fratt8G
nın tehlikedeıı kurtulmasıdtr. Bu. 
nunla beraber, daha birToaç gün ev
vel, BOsyolütt partisinin gazetesi o
l.an Poplllerin bankalam "6 büyük 
endüstri patronl.amea 3t.ltılm~ 01.du. 
ğumuza dair yapmı§ o'lduğu tae§ri· 
yat. d4 unutama~. Fmnaı.ıl.an •t· 
ti1ıad ettirmek '3tiyen bir f)4rli bu 
neşriyata dmım ctme1' trlyetinile 
mUlir1 

Hiıktinwıt icabında Çeko3lovakya
yı müdafaaya karar OOTdiğini bildir. 
di. lngiltere BUSUyar. Aoaba tek ba
§tmıza bu ~hramanlığt yapabı'lccek 
kudretimiz uar ""' ispanya i§lerine 
mildahaZe etmemizi iatiyenler oor. 
lngiltere bıına da ranapı.ıyor. Aca· 
ba halk ceph&inin !2 aylık saltana. 
tı aonunda tndU8tri atokkınmı.: M 

haldeclirl Ve elimizde, ne 'ka<14r ih· 
tiyat iptidaı madde varı Bizi bir 
milli kabinede kıomil.ni!tlerle ganya
na oturmayı istememekle itham edi-

yorlar. Acaba bu komWıiatler, ni. 
çin bir halk cephesi hUktimetinde 

yer alm~ bulunmuyarlart Bunun 
cevabını, iki aydanberi M:: bizzat 
oormi§ bıtlunuyorsımuz BQ,§'OCkil 
Blum. Kendi gazeteniz olan Popil· 
Zer, !1 ildncikdnun tarihli 8ayısında 
aynen ~ cümleyi tıe§Tetmi§tir: 
"Dimitrofun (1) B'ümanUe gazete
sinde çıkıtın beycınanndmı sonra 
Jl'rans&! komünist parli8inin Stali"'. 
tarafuulcı?t idare Mijdiğine artık 
hiç şilphe kalmam.1§tır.,, Ve bunun 
ii.zerine so.<tyali3t partisi komünist 
portiaile birlepaeyi kabul etmemi§. 
ti. N a.sıl olur da iki partinin birle· 
8emem.esine sebcb ola11 Mki7«&t1er 
bir -milli birlik Tı..-urulmasuıa mani 
ola1t1..azlcır1 Biz böyle diişünenlerdetı 
dciii1iz. Biz imkci:ısıelıklann ve ha
yal f..<:ırıl•lıklarımn komUnf.8t partisi
~c sürüklediği kinı8elere asla 'lw.J:.a. 
ret ef~ik. Bun!ar, bil1ıa.ssa bu fc
lôl.:.etli da1ı,"i1oalarda bizim kardcs1e· 
rinıizdirler ve §6/leri Moskooodan 
emir nlıyorlar.'W. bunc1..an bu ktırdcş
lerimiz asla m&"ul edilemezler. Bi.z 
mim birlik, bir milli müdafaa birli
ği 1~e mt az Bizin ](adar tem.sil cf • 
mr-7~te oldıı.ğumıuz amels :tını.fkırı il~ 
birlik !lap:ro}~ ist:110ruz. (~ddetlial. 

~ Devamı 11 fntiile) 

Şekip GOND02 

(1) liçıint:ı.i. enternll81Jonaı umıtmi 
katibi. Komiiııist Bulgar avu.kat\ 7..i, 
Ra~ıştng yangını CV.masında Göringle . 
ya?Jtıfjı 1oavga1ar JJilzihıdcn nıc~hm· ot 
mtt§t?ı. 



6. 

BUtUn kadın ve erkek yıldızların toplandığı 
balodan enteresan intibalar 

-22-
Gtf.:eyamı... Kumlar klii~ündeyiz. 

Burası "Palm Springs" den dört kilo
:netro mesafede, kapalı, gizli bir gari
ne olup Holivuddaki "Klover Klöb"ü 
iıJeten şirketin malıdır. Burada cb 
ayni tezyinat, ipekli koltuk'.ar, beyaz 
cilalı masalar, birçok küçük salonlar 
ı,ı2r. 

Haf ta içinde, Holivud geceleri, bir 
dereceye kadar itidal ve ihtivatıru mu
hafaza ederler. Çünkü ertesi sabah 
herkes çalışır ve çünkü nihıvet orası 
sehirdir. Fakat burada, bu ıki gece 
mlddetle, bütün entrikalar, hifta için
de gizlenmiş olan bütün sevdalar açı
Jrr, feveran eder. Bütün masalar üze
ı:-indc mütemadiyen şampanv::yla viski 
vı1rdır. Ve herkes gelip geç::ken, eli
ne geçen bardağı dü~ünmede'l boşal

tır ... Çiftler, gruplar, üç saatte orıdcfa 
değiıir. Burada, bir kadını yemeğe 

davet edip sonra pfakta onu evine gö
türen asla erkek değildir. Herkes sar
hO} olduğu için bunun kat'iy,·en ehem· 
ıniyeti yok. 

B:.itün kadınlar suvarelik dbiselerle 
ve mücevherat içindedirler. Erk-:kler i
ce süveter, gömlek, sandal, hatti plaj 
ayakkabısı giymiıler. 

Bu, sinema diyarının faydası, fclse
fesi ve saclizmidir. Bu meşhur, bu 
muhtc~m ve zengin kadınlar, enerjik 
bir mesai ve cüret sayesinde, §imdi bu 
harikulade bebeklerle istedikleri gibi 
oynıyabilen bu eski isçilerin, bu eski 
ko\•boylarm ellerinde birer csireden 
hqka bir §eY değildirler. 

Siyah kadifeden bir elbise giymiş o. 
lan Marlen, sahne vazıı Fritz Lang'la 
danscdiyor. Bu sabahki vahşi kız Do
roti Lamur, şık, tilylU bir elbise için
de, bqmı arlr&ya doiru atmıı bir va
ziyette, üzerine iğilen Tiron Povensi 
dinliyor. Krem ipekten gll7.el bir rob 
giymiş olan Key Fransls, yüksek bir 
bar taburesi üzerine oturmuş olduğu 
halde, kendisine bir aeyler l!IÖyliyen 
C.On Bol'i kat'iyyen dinlemeden, miha. 
nild jestlerle saf cin f çiyor. 

Metro şirketinin kralı Lüi B. Me. 
yer, bu sabah studyo avlusunda nazarı 
dikkatini celbetmiş olan harikulade 
güz.el bir figüran klZla dansediyor. 
B~ka bir girketin en mUhim hisse

darlarından olan Jo Scenk, Mirey Ba· 
len'e refakat ediyor. Bakara masası 

önünde duru~rlar ve Jo Sccnk gayet 
nazikftne bir §ekilde eoruyor: 

- Biraz eğlenmek ister misiniz? İş. 
te birkaç fie. 

Mirey, kendisine uzatılan bir awç 
fişi alıyor ve bunla.n masanın Uzerlne 
&tınıya başlıyor. Sçenk uuklaşmış. 

Bakara oyuncuları bu yeni gelen gil. 
Rl kadına, evvel~ hayret, sonra da 
hayra.rilıkla bakıyorlar. Kırmızı robu 
ve parlak elmulan içinde harikulade 
gti7.el olan M.irey, dudaklarmm kena • 
rmda sigarası olduğu halde, gayet sa.. 
kin ve mUtebcsaim bir şekilde son fiş· 
leri de masaya abyor. Bunla.n da 
kaybediyor. Sçenk tekrar masaya yak.. 
laşrnı§t1r. 

&eln ~terek: 
- işte, kaybettim, diyor. 
Sçcnk ona. b:ı.kzyor, gözlerinde bir 

hayret ifa.de8i var. 
- Bq dakika içinde size \•erdiğim 

bUtUn fi§leri kayıp mı ettiniz? 
-Evet-
- Bu fi§lcrin ne olduğunu biliyor 

musunuz? 
- Herhalde paraydı. 
- Evet para. Beheri bin dolar mu-

kabiliydi. 
Mirey'in tcbessilmü bir anda zail 

oluyor. Fnkat Jo Sçenk bu işin karlı 
taraf mı derhal seziyor. 

- Mükemmel, doğrusu bu aklıma 
bile gelmiyen bir reklam oldu. Herkesi 
hayretler irinde bıraktınız. 

Kızıl fecir 
Saba.hm dördU. Hiç kimse, heyhat! 

ki geeenin bfr faciayla neticeleneceği· 
nln tarlanda değil Birdenbire, birisi, 
ytlksek eee1e, gazinodan beş mil mesa· 
fede bulunan kayalardan güneşin do. 

ğuşunu seyretmek teklifinde bulunu
yor. 

Teklif büyilk bir memnuniyet ve coş. 
kunlukla kabul ediliyor. Herkes çıkı
yor, on otomobile doluyor. Yol, kumun 
U7.erine dökülmüş çimentodan b3.§ka 
bir şey değildir. Dar ve tehJikelidir. 
Otomobiller, biribirlerini takiben, yUz 
kilometre sUratle gicliyorlar. Birden
bire çığlıklar duyuluyor, frenler gıcır. 
dıyor. başta giden otomobil virajda 

devrilmiş. Otomobillerin ''par§Ok" la. 
rı çarpı~ıyor. Otomobiller kayıyor, ni· 
hayet hareketsiz duruyorlar. Herkes i. 
leriye doğru atılıyor ... Kavsin üzerin. 
de iki kanlı vUcut var: Metro şirketi
nin teknik direktörü Manniks'in ı.ev -
ccsi. Kopan gerdanlığından, damla 
damla inci akıyor. Beyaz ipekli robu 
üzerinde büyük kızıl çiçekler belirme
ye başlıyor. Betbaht kadın ölmüş. Ya. 
nmda yatan gazinonun sahiplerinden 
Vertemhaynerin amudufıkarisi kml • 
mış, inliyor. 

Şafak söküyor ve çölde, bu kanlı 

vücutların etrafında toplanmış olan • 
lnr, sarhoşluktan sendeliyor, vuku . 
bulan korkunç faciayı anlıyamıyor, ta
hakkuk ettiremiyorlar. Yıldızlann 

çıplak sırtından Urpermcler geçiyor. 
Bayatlamış makiyaj altındaki hakiki 
çehreleri karmakarışık, korkunç bir 
hal alıyor. Asabf, isterik bir kadm 
kahkahası duyuluyor. 

lrving Thalberg 
Bir gün Marlen'e şöyle dedim: "Ho

livud bu kadar zalim, bu kadar vahşf 
midir ki, hiçbir hakiki aşkı kabul et
miyor ve bUyUk ruık maceralarını he. 
men söndUrUyor? Holh-ud sadece ge
çici münasebetlerden, kolayca. elde e. 
dilen ayrılmalardan mı ~lantr?., 

Marlen, ağır ağır cevab verdi: 
- Holivud, bir defa. çok mtiyiik bir 

3.§ka, mükemmel ,.e tam ideal bir iz. 
divaca müsaade ctmi§ti. Bu büyük aşk 
Holivudda olgunlaşmıştı ve Holiwd • 
suz olamazdı. Fakat hemen akabinde 
Holivud intikamını aldr. Bu güz.el aşk 
macerasından ~imdi artık ancak bir 
hayalet kaldı. lrving Talberg öldü ve 
Norma Şircr•i yalnız bıraktı. 

Bundan takriben on beş sene evvel 
sinemaya Vilyam Foks hükmedi'.\·or
du. "Sunsct bulvar" m nihayethtde, 
eski Foks studyosunun son katında 
bir b:ılo salonu kadar büyUk canıd~ 
bUrosunda onun yaptığı milcadeleler, 
gösterdiği şayanı hayret faaliyet Ho
livudda hala unutulmanu~ır. 

Şeriklerinden biri, ona bir gUn bir 
delikanlıyı takdim ederek eöyle dedi: 
"Onunla ne istersen yap. Kendisi ya. 
hudidir, bUyilk ihtirasları var ve dur. 
madan, yorulmadan, bıkmadan çalı· 
§ti'.,, 

Foks, elli katibi arasına onu da ka
tip olarak aldı. Iki ay sonra, sinni rii§
de henilz girmiş olan Talberg, patro. 
nunun başlıca mesai arkadaşı haline 
geldi. Bu §ayanı hayret derecede ge
ni§ göğilslU, keskin bakı§lı, ince bacak
lı. kalm enseli bodur, esmer delika.n.. 
Jıy:ı herkes saymağa başaldı. 

O devirde Lfil B. Meyer, "Metro 
Goldvin" 5irketinin başında bUyUk 
bir gayret ve mesai gösteriyordu. Üs. 
telik gayet mahir bir adam olduğu i· 
çin, bir milddet sonra, şirketi en mil-· 
him şirket haline geldi. LUi B. Meycr 
birisi Yasıtasiyle Talberg'e gizli bir 
haber göndererek, onun gibi bir ada. 
mın yeri "Metro" şirketi olduğunu 

söycldi. 
Iki sene sonra, Talberg inkişaf ve 

tecrübenin en son haddini bulunca, o· 
na, tıpkı diktatörlere olduğu gibi, fC· 
ref payeleri, şeref unvanları vermeye 
başladılar. Amerikan sineması. o za. 
mana kadar, filin imparatorlarına, 

film krallarına malik olmnkln iktifa 
etmiş, fakat hiç kimseye "dahi" un • 
vam vermemişti. Talberg Holh-ud da· 
hisi lakabını nldı ve buna itiraz etn1c· 
yi hl~ kimse aklına bile getirmedi. 

(Deuamı t'(lr) 

HABER - ~m "°8tasl 22 MART - 1938 

Tekirdağh AınBcaıra meD<fce~onoerrn arasında 

Hüseyin Gazi lisesi ticareti 
Bugün lstanbula 1 

d6nilyor J 
Faris, 21 (A.A.) - Anooolu Ajansı· 

nın hususi muhabiri billdiriyor: Parls l 
ve Londra::la hususi maçlar yapmak il· J 
zere gelen Tekirdağlı Hüseyin burada f 
iki maç yaptıktan ve. menacerinin 
Londradaki teşebbüslerinin neticesini 
bot yere haftalarca bekledikten sonra 
memlekete dönmeğe karar vermiş ve 
Köstence y:>liyle tstanbula hareket et· 
miştir. 

Ayın 22 inci salı günü Romanya va
purile 1stanbula vMacaktır. Hareketin
den bir iki Hat evvel Londradan dö -

nen meneceri 1 S gün sonra Mançestcı de 
güreşmek ilzere angajman aldığını 

söylemişse de pehlivanı avdet kararın
dan caydıracak hiçbir garanti göstere
mediğinden Tekirdağlı yolculuğunu te· 
bir etmiyerek trenle Köstenceye hnrc· 
ket etmiştir. 

• • • 
Türkiye B1:12pehlivanım Köstenceden 

şehrimize getirecek olan Romanya va
puru bugün saat üçte Jimannnıza eelc· 
tektir. 

- ı yendi 
Galip takım nizam.9ız oyuncu oynatlı(fı 
için hükmen mağlup addedilecek mi? 

Gazi t•e Ticaret liselerinin futbolcıılare ma&tan evvtl •• 

Anıcıra 20 (Hususi) - Ankara mm- inci dakikada Gazi lisesi ilk gonınu "f'1. 
takası tarafından nıel"tcpler ve milli kil- tı. Bu gol üzerine hücuma geçen Ti~ 
me harici klüpler arasında tertip edilmiş lisesi, beraberliği temin etmek i~ 
olan "Bölge kupası maçlarına dün de yük bir gayretle çalşyordu. 30 ~ 
devam edildi. dakikada Tiraret lisesi kalesine ineo tif 

Gazi ve Ticaret Liseleri arasında maç şandeli karşı taraf sağiçinin el ~ 
dün stadyum antrenman sahasında ya- le kcıleye soktuğunu gören hakero dC" 
pıldr. Her iki mektep taraflarından mü- ret lisesi aleyhine ikinci golü verdi. ~ 
rekkep kalabalık bir seyirci kütlesinin bütün heyccanile devam ederken oP"" 

hazır bulunduğu bu maç hayli heyecan- lisesindei hatalı bir harekette bulunatı <fi 
lı oldu. ayni zamanda hakeme itiraz eden bit D' 

tik haftaymda rüzgar altma düşen ~ 
Ticaret lisesi rakibinin kuvvetli oyunu yuncu, sahadan çıkanldı. Birinci 
karşısında mü~kül~th anlar geçireli. 15 2-0 olarak nihayetlendi. 

Bisiklet 
Blrlncillk müsabaka· 

larına bu balta 

lkinci devreye 10 ki~ ile ~ayan Gt 
zi lisesi biraz sonra cezalandınlan 01'. 
cunun yerine bir kişi daha çıkararak ~ 

~~~-

tiaşlanıyor 

rosunu 11 e iblağ etti. Nizamsız oıan ~ 
hareketi hall.cuı gOıwt<ll. J5u ~.Adi 
gA! tarafına geçen ticaret lisesi llP".:. 
bir oyun oynuyordu. Fakat kuvvetli fi' 

Tekirdağlı Hüse1)ln 

Boks de/isi 
Feyzi Törk, 87 kilo 
yumrukçularını 

ringe davet ediyor 

Boksör Feyzi Törl 

Beyoğlu Htı~kevinde çalışan idman· 
cılarcian (!,7 kiloda boko;ör Feyzi Törk 
ten ken!3i sikletindc olan bütün yum
rukçulara meydan okuduğunu bildiren 
şu mektubu aldık: 

Sikletimde pek mahdut bOkıör bu
hınmasına rağmen gençliğin hevesle 
çalı~masına, çoğalmasına ve bokıun 

yükselmesine Önayak olmak için mem· 
lckctimizde mevcut bütün 87 kilo bok· 
sörlerini ringe davet ediyonım. 

Feyzi TöRK 
Okuyucumuzun arzusuna tamamen 

iştirak etmekle b:raber, arasıra Adeta 

T. S. K. htanbul Bölgesi Biaiklet A· 
janbğrndan: 

l - İstanbul Bölgesi 1938 yılı bi
rincisini tayin edecek olan seri bisiklet 
yarıılanna 26 - 3 - 1938 tMihinde 
baılanacaktır. 

2 - Her hafta yapılacak olan bu ya
nılar (20, 25, 30, 40, 50, 7 S, 100 ve 
125) kilometre olmak üzere 15-5-
1938 gününe kc:ıdar sekiz hafta devam 
edecektir. 

3 - Her hafta koşuculara yarışlarda 
aldıklan derecelere gören puan verile-
cektir .. 

4 - Sekiz yarış sonunda en iyi de
rece alan koşucu İstanbul birincisi ola
caktır. 

S - Birinci yarış 27-3-1938 pazar 
günü Mecidiyeköyü - Balmumcu çift
liği - Hacıosman Tepesi - Mecidiye
köyü olmak üzere (20) kilometredir. 

6 - !kinci yanş 3-4-1938 pazar 
günii Şişli - Hürriyet abidesi - Meci· 
diyeköyü - Balmumcu Çiftliği - Ha
cıosman Tepesi - Mecidiyeköyü ol
mak üzere (25) kilometredir. 

7 - Geri kalan yNI§lann yollan ay· 
rıca ilan edilecektir. 

8 - Yarışlara tam saat onda ba§la
nac~ktır. 

9 - Yarışlaraı iştirak edecek olan 
koşucuların tam vaktinde yanş yerin
c1c hazır bulunmaları tebliğ olunur. 

kipleri zaman zaman mukabil hfi~ 
da bulunuyorlardı. Her iki mektep tal" 
besinin ateşli sesleri hakemi bunal~ 
Bu anda ticaret lisesi aleyhine bir r 
daha oldu. Oyun 3-0 vaıiyetinl -" 
Sonra Ticaret lisesinin yaptığı bü~ 
lardan biri golle neticelendi ve on ~ 
sonra oyun Gazi lisesinin lehine 3-1 dt' 
rak nihayetlendi. Fakat, futbol ~ 
mesi hükümlerine göre ççıkan o~ 
nun yerine ba§lca birini oynatan ~~ 
lisesinin hükmen mağlQp addedilrnest 
cap ettiği söylenmektedir. 

Bevne1milel maçlar 

lsviçıe - Polonya 9.8 
berabere kaldılar 

İsviçre vı Polonya Milli Futbol ti' 
kımlan maçları, pazar günü zuriJıt' 
on beş bin seyirci önünde İtalyan ~ 
lasinanmhakem liği altında karıııataısf 
lardır. 

!kinci devre de mütevazin geçmi~ !~ 
viçrclilcr attıktan bir gole mukabıl 1 

gol yiyerek müsabakanın son dak~; 
sına kadM 2-3 mağlQp vaziyette .k' 

d•' mışlaraa da oyunun sonuna bir kaç 
kika kala Polonya aleyhine verilen ptl' 
altıda bernberliği temin edebihnitle'' 
dir. 

bir salgın halini alan bu meydan oku· ~-
rnaların bermutad neticesiz kalacağına A.nkarada oynanan Milli küme mıi.sabaka larm<la tJçoT~ - Muhafızgucıi karşılaştı 
da emini:r:. sımlatı çok gi1zcl bir enstantane: lr.mir kalesine ikinci gol olurken .. , 
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Vugoslavyada bir facia 

Domuz yavrusunun 
karnındaki bomba! 

v 

agır 3 adam öldü, 12 kişi 
su rette yara landı 

Sevgilisinin başkasile evlenişine kızande likanh. 
düQün günü sofraya konacak domuz yavrusu
nun içine saatli bir bomba yerleştirmişti 

lP.:.ela, Yugoslavyarun küçük bir ka -
&abası olan Arbatçine kasabasında ol
lbuıtur. Bu küçük kasabalda yapılacak 
bir düğünUn dedikodularından hafta• 
lardanberi bahıolunup duruyordu. Ka· 
'tabanın en güzel km Marik.a, yalnız o 
~banrn değil, havalinin de en zen• 
tin rnirasyedilerinden biri olan Gabri· 
>'tl ile evleniyordu. 

l<aaabada herkesin idilinde ayni söz
ler dolapyordu: Marika, daha bir kaç 
•1 evveline kadar Aleksandre isminde 
~riıiyle ni§al1lı idi. İki genç, kendile
l'inden geçmi§ bir h~de, çok tatlı bir 
'lk macerası yapyordu. Bu iki aevdalı
?ltn biribirinden hemen hiç aynlmama
tr kasabanın bütün sevgililerine gü
ıeı '9e tatlı bir örnek oluyotidu. Fakat 
.\leJcsandnn askerlik zamanı gelmiıti.ı 
~elikanlı sevgilisinden aynldı, latlaya 
tıtti .. 

İnsan kalbi ne kadar çabuk değişi
)or ı Zengin Gabriyel güzel lann etra
fında dola~ağa başlayınca, servet, pa
~ elbise, zevk genç lazın gözlerini 

Pacimmı cereyan ettiği Arbatçine 7casaba.sı.. 

arttı. Hayale dayanan sevgi çabu -
~ unutuldu. Hom, Gabriyel yalnız 
ıengin bir ndam, yakışıklı bir delikanlı 
~ d~ğildi. Tahsilini Bııdapeştede yap
~1!tı, güzel sözler söylemesini, hayal-
trle genç kızlann kalbine girmesini 
de biliyordu. Kıza bir çok §Cyler vaad
td' 1Yordu: Evlenir evlenmez uzun bir 
Atr~te ç1k:ıc.:ıklar. P.ariae Jradar Pie
Celtlcrdi. Bu r:evk şehrinde kimbilir ne 
~dar tatlı günler geçireceklerdi! Genç 

bu kadar gmel vaadlar kaIJismda 
tlienmeğe · razı oldu. Bu cevap kırin 
ltııneıini ve." ' 'babaanu da acvindirdi.. 
la\'allılar belki biraz eıkıntıdan kurtu
~ltlıırdr. Hiç olmazsa k:ızlannın yükü 
ilıcrJerindcn kalkacak, geride kalan al
tı. Çocuğa biraz daha iyi bakabilecckler
dı. 

?>·~~.yatın çok aksi tesadüfleri vardır. 
~ğundcn bir gün evvel Aleksandr 10 

llin izin alarak ka:.abaya geldi. Tabii 
lcaıabaya gelir gelmez ilk iti Maırikayı 
'atmak oldu. 

.ttrafmı alanlar bütün tafsilatiyle 
"•k'ayı anlattılar. 

Aleksandr ıevgiliainin pacayı aşka j 
tercih ettiğini öğrcninc:e hiç kimseye 
bir §CY &Öylemeden gözden kayboldu. 

Hercai Maıika, delikanlrnm böyle 
birdenbire hiç bir §ey söylemeden orta
dan çekilivermeıine ideta sevindi. Bu 
suretle, eıki ıevgiliaiyle U%Un ve can 
sılacı bir konutmadan kurtulmuJ ola-
caktı. -

Dilğiin gününden bir gece evvel, gü
veyliiiı\ evinde, mutfakta ttkmdılaır iJi
dildi. Himıetçiler evde blr hayaletin 
dolaıtığtnı iddia ettiler. Fakat, evi bat
tan aşağı araınrdıklan halde hiçbir 
ıey bulamadılar. 
Düğün bütUn ihtişamiyle ba§ladı. Sı

ra yemeğe geldi. Yemek aalonunda sey
yar bir çingene orkestrası güzel aık 

havaları çaldı. Herkes neı'e içerisin
!dcydi. Votka ırmaklar gibi '1ıkıyordu. 

Kafalar iyice dumanlanmııtı. 
Nihayet ziyafetin en güzel yemeği 

ıofraya getirildi: Fınnda kızartılmış 

bütün iki domu% yavruau .. 
Etraftakiler sevinçle haykırdılar: 
- Yapsın nipnlılar!. • 
Birdenbire, korkunç bir infilak aada

ır odayı ve biltün evi sarstı. - IH l!S. !A S:K. 1ST1 RAP VE F A.C 1 A ROMAN 1 

- Gitmememden bir mana çıkartmaya kalkmasın?. 
- Bu. kendisinin bileceği şey değil mi? 

t~ - Tasavvur edemezsin Naci Bey, ne fena bir vaziyette 
Uiumuzu. Hcle Suad tamamiyle ba§ka bir adam ... Her şey-

Masa bin bir parça oldu. Bütün da
vetliler, kanlar içerisinde yerlere seril
diler. infilakın ıiddeti, mc.a Uzeriııdeki 
bir çatalı kaldınp yaralılardan bir kadı-

nın gözüne sapladı. Duvann bir parça
sı korkunç bir gilrilltil ile devrildi. On 
iki misafir enkaz altında kaldr. Herkes 
binöirini iterek, devirerek kaçıttı. 

Panik bittikten ıonra enkaz arasın
dan üç ölü ve on iki yaralt çıkarıldı. 

Tahkikat derinle§tirilince, Alebandrm 
geceleyin gUveynin mutfağına eirdiği 

anla§!ldı. Alcksandr, hazır1anm11 olan 
domuz yavrulanndan birisinin içerisi -
ne ufacık bir bomba yerle§timıi§ti. 

Bomba, !Clıiltli bir bombaydı. Yemek 
zamanı, göz önünde tutlarak ayarlan
mıştı. Bomba, bir amyant tabakaıiyle 

sanlmıı ve bu suretle pi§erken patla
mak tehlikesinin 8nUne geçilmitti. 

Yaralanan GaDriyel ve Marika bir 
hafta sonra iyilqtiler. On bet gUn son
ra dilğilnlcri tekrar baıladı. 

Bombacı aıığa gelince, hın kendi -
ıinden eser yok .. Arnavutluğa kaçtığı 
ve Arnavutluk dağlarında dotaıtığı 

söyleniyor. 

.,. 

Yepyeni bir 
tedris tarzı 

Amerikanın başvurduğu yeni 
öğretme usulleri 

Talebe dokuz ay mlltemadlyen bir ders okuyor 
ve dokuz aylık devrenin sonunda o mevma dair 
bir tez yaparak başka derse geçiyor 

Ne•york "iş ve Sanat mektebi,, her altı Ierl bile çocukların elinden çıkmıştır, 
haftada bir, a)Tl bir dfikkAn ne.ar. MeselA Mektebin cllşlerl kısmı inşaata nezaret 
birinci allı hafta dfikk6n tuhafiyecllifıc, f- etmiş ve inşaatın her safhasına alt nuart 
kinci allı h:ıfta kadın eşyasına, ilcfincü dersleri de talebeye dershanede okutmuı• 
altı hafta kırtaslyc)·e, sonra da sıraslle a- tur. 
yakkabıya, spora ve şekerclllğe tahsis e~i- Yepyeni bir tedris tarzı 
lir. DllkkAn mektep methalinin lçlnd~dır. Ohio'daki Hiram koleji üç senelik bbS 
Bilyilk bir snsın vitrini, eleklrlk tenvıratı tecrübeden sonra knU olarak yep)-eni bit 
ile her şeyi tamamdır. l\lekte~ln 8000 ta- tedris tarzını kabul etmiş bulunuyor. Bu 
lebesl, onun dalmt mfiştcrisinı teşkil eder yeni tarz:ı. göre talebe dokuı ay mütemadi. 
ve mnğaıanın ııilntnk hasılatı eksct"iyn beş yen ayni dersi, mesclll riyaziye veya fel• 
y{)z dolan aşar. sere, ynhud dn kim)·n okumakta, dokUz ay .. 

Talebe bu dfikkAndn bilfiil calı~rak pe- hk devrenin hitnmındn o meYıu:ı dair btr 
rakende satıcılıaın inceliklerini ameli ola- tez yaparak ikinci bir derse ııecmektedlr~ 
rak. öılrenfrJer.Her cins dilkkAnın tesisi 1- Bunun cok f:ıydalnn glhillmOştilr. o dersi~ 
şlnı miltehassısların nezareti altındn ola- pek nllıkndar olmıynn talebe bile o mevzu• 
rak onlar denıhte ederler. Böylelikle, ~ek dn yapılan birtakım konuşmalar mümare.. 
~Amcılık, vitrin sflsülemek ''esalre gıbi seler vesaire ile ona ısınmakla, gitgld4' 
ışlerde tnmnmlle onlar meşgul olurlar.Bun altıkalı bir riyuiyeci Te)'n felsefeci olmali .. 
dan başka dükkAnın her mnsr~hnı talebe- tadır. Bu, talebenin fiıerfnden bir ~i 
nin satıştan temin etmesi, dukkAnın hiç derslerden birden imtihan Termek ıorun.J 
bir Teçhile mektel>c yfik olmamnsı şarttır. dn kaldırmaktadır. 
Dilkkftnın ıarnrl masrafian meyanında sl-
gortı, eleklrlk masrafının ve dilkkAnın 
haftalık kirasını teşkil eden 45 dolann 
sahştan çıkması lAıımdır. 

Dfikklna tahsis edilen yer mektebe nil 
oldo#n icin kira ile dOkkAnın temin etıiAi 
kAr fakir talebeye yardım için bir tnrafn 
ayn]ır. 

Bu mektep mezunları Amerikanın her 
yerinde o kadar cok aranmaktadır ki mek
tepten her sene cıkmakta olnn binlerce ta. 
Jebe bu şiddetli isteae kifayet etmemekte
dir. 

İlkmekteplerde radyo neşriyatı 
Üç sene evvel Tckııasta Fort Vorlhda 

bir llkmektep, tnlebes'lne radyo neşriyatı 
ölretmeae haşlamıştır. Ekserisi altı yaşla
rındaki kız ve erkek çocutlanndan teşek
knt eden korolar tertip edilmiş, neşriyat 
evvelA clvar ilkmekteplere yapılmıştır. Bu 
mektep talebesi bir sene sonra bu işte o 
kadar llerlemlşUr ki şimdi Amerikanın bir 
cok tanınmış lstasyonlnrı altı ynşındakller 
tarafından Terilen konserleri, söylenen, 
farkılnrı ve onların oynadıkları t!l'atrola
rı memnuniyetle neşretmektedirler. 
Talebe tararmaan j'ipılao 
tiyatro binası 

Nevjerseyde Buxton'daki ortamektep 
talebesi kendi ellerile bir tiyatro binası 
yapmışlardır. Talebe babalannın da yar
dımlle malzeme lcfn icap eden para top
lanmış, '\'C işe başlanmıştır. Binanın yal
nız temeli profesyonel işcllcr tarafından 
nlılmış ondıın ölesi tamamen talebe tara
fından yapılmıştır. 

tlk plAnlar talebe tarafından cizilmiş, 
onlardan mavi kAAıt fi:ı:erine csns plfınlar 
lcsbit ctdllrrılştir. Uu pl!lnlar bir mimar ta. 
rarındnn tetkik edilerek muvarık göriildük 
ten sonra inşaata başlanmıştır. Ekserisi 
on btş yaşından hilyük olmıyan cocuklar 
ormandan giderek icap eden eğaclan kes
mişler, onları mulılelif kalınlıklarda bite
rek bina icin lazım olan tablayı meydana 
getirm1$1erdlr. Binanın pencere cercevc-

-.... -. .... _....__...l 
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llc.i~vud yıldızlarından biri, karnaval • 
da bir mihractı gö::desi11e yarafan mt 

tuvaleti giymiftir 

YABANCI DiLLERE NAKLi HAKKI MAHFUZDUR 

Sen böyle mi dönecektin? Mezarına gittiğin karmm, evinde, moı 
tırap iç.inde kıvrandığını görmiyecck, kalbinin çarptığını ielf.. 
miyecek miydin? 

~· .her kelimeden, her .h~ketten manft çıltartıyor. Ti~ ge
~ kılı kırk yaran bınsı olmuş... Bunun böyle oldugunu 
OJl k ya.lan söyler miydik sanıyorsun? Bir defa oldu. Artık 
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Sabiha onu, bu acıyla karşıla§tırdığı için muztaripti. Fa.kal 
yaşadığı halde mevcut olmıyan mezarını ziyarete gidenin hlifl 
kendisini sevdiğini hissetmekten de memnundu. Pencereden be. .. 
ğırmaına.k için kendisini güç tutmu3tu: · 

il hıandırmak için elimizden ne gelirse yapacağız. 
.. - Yanlrş dUştinüyo:rsunuz Selim ... Bu, bUtün gayretinir.e 
~~ün birinde ortaya çıkacak ... Si7.e asıl o zaman acr. 

r~ Rica ederim, Naci Bey ... Kimse eöylemedikten sonra ne. 
haber alacak? ... 

"~ Belli olmaz. .. Herhalde ben söylemiyeceğim. .• Babana da 
"-- vadetmiş bulunuyorum. .. Bırakalım şimdi mUnakapyı ... 
vııu Ey\ıbe mi götüreceğim? 
Q' Selim dügilnceliydi. Ancak başım eğmek suretile cevab ser-

t. ?oiaci Bey Selimden aynlll'ken onun: 
- Benim için rahatsız dersiniz - dediğini duydu. 
- Ona da peki .. 
llia.ci Bey birtlenbire geri döndü. Selimin arkasından: 

~"":- Ferid'i çabuk gönderin, dilnya kadar yol... Va.ktlle gidip 
~.dönelim ... Ben daha hastaneye de uğrıyacağnn. - diye 

b\:_1'1aci bey Suad'in yanma döndUktentcn az sonra Ferid gel. 
-., buıunuyordu. Naci Bey: 
~'k - Haydi Suad gidelim - dedi. Selim rahatsızmış, gelmiye-... 
L :- Beni sen mi götüreceksin? .. Hani hastaneye gidecektin? 
~ yüzUınden g~ kalma. 
bit - Hastaneye geç de uğrasam zararı yok. Artık korkulacak 

ley kalmadı. Gönlüm rahat. .. 
- Ama rahatsız olncaksm ... 
- fladf c1tnım ... Yine nezaket damarın kabarmasın. 
Suad'in bir tarafına Pcrid, bir tarafına. Nıı.ci bey ~ti. Gü. 

Yazan: Hasan Rasnm Us 
ne§in altında uzayan dar bahçe yolunda, çakıl tqlarından biı 
h:ışırb uyandı ve bu ses, onla.r bahçe kapısına varmcaya kadaı 
devam etti. 

• • • • • • 
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K ÖŞK daha scs&zleşti. Senelerdenberi kendi içine gömül. 
müş duran bu evde zaten hiçbir taşkınlık eserine ras

lamnamıştr. Bura.da daima sessiz, daima asfide yaşanırdı. 
N&dlren salondan, yahut odaların herhangi birinden yükse

len en gUrlUtUlU sesi tavla T.arlariyle pullan çıka.nrdr. O da, 
İrfan Paşa ile karısının can sıkıntısından karşı karşıya otura
rak tavla oynadıkları zamanlar. 

Evlerinin kalabalık, da.ha doğrusu misafir yüzü gördüğü 

günler, Cumalara inhisar ederdi. Bugünlerde ekseriya Paşay. 

la kansını tavla ayarında ve bclki de biraz daha fazla eğlendi
ren Uitfiye Hanmı. gelirdi. 

Bahçede çiçekler üzerinde dola.şan kelebeklerin kanad sesle
ri ışitilebilir, büyük kapı nçık, pencerelerdeki istorl&rdan bir. 
çoğu kalkık bulunmasa, koca köşkte kimsenin yapmadığına 
hükmedilebilirdi ıJimdi. 

Paşa ve Safinaz Hanım henüz görünmemişler, Selim odası. 
na kapanmıştı. Sabiha, Saud'in Ferid ve Naci Beyle köşkün 
bahçe kapısından çıktıklarmı nemli gözleriyle seyrettikten son
ra kanapeye yığılıp kalmıştı. · 

Suad mezarına gidiyordu. Halbuki o, ya§ıyor ve §U kanapc
dc hdla kalbi cnrpu-ordu. Bu ne acı hakikatti. ZaVllllı Suad! 

- Suad! - diye bağıracaktı. Gel, ben buradaynn. Mezarda 
sandığın Sa.bihan burada ... 

B~mı kaldırdı. Onun çoktan gittiğini bildiği halde tekrar 
pencereden baktı. Bu büyük kapının paslı bir gıcırtıyla açıldı. 
ğını duydu. Yoksa gitmekten vazgeçip dönmüşler miydi? DiL 
katle tekrar baktı. Islak kirpikleri arasından kapıyı bir sis bu• 
lutn arkasında görüyordu. Güçlükle farketU ki, gelen o değil 
ı~utfiye Hanımdır'.'"Bu §en, şakrak, ihtiyarlığına rağmen hAl! ko. 
cam.ış görünmekten korkan, genç kalmak istiyen kadın. 

Nedense Sabiha, bu kadından hemen hemen hiç hoşlanmı
yordu. Onda riya görUyor, ruhunda, ortaya vurmak istemediği 
bir dalkavukluk seziyorou. Ne tcessüründe, ne memnuniyetinde 
samimilik vardı bu kadmm. Pa3a konaklarından, paşa konakJa.
rma dola.şan, oralarda kendisine birer oda ayırtacak kadar ileri· 
ye giden bir kadın ... Evine hafta.ia bir uğrar, diğer günlerini 
konak konak dolaşarak geçiriroi. Gittiği yerlerde birer geoeden 
!azla. da kalmazdı. Dalkavukluğu gönlilnU eğlendirmek için yap
tığı muhakkaktı. Yalnız iyi bir tabiati vardı. Dedikodudan hot
la.nmaz, bir konağı öbür konakta çekiştiremezdi. Yalnız gU~ 
cğleıisin ve gülüp eğlenebilmek için güldUrsUn o kadar. 

Tavladan başka eğlence bilmiyen, aylarca ve mecbur olma. 
dan kapıdan dışarıya çıkmıyan Safinaz Hanım, cuma günleri 
bu kadını sabil'Slzlıkla bekler: Pa§a, abuksabuk konuşmak mee. 
bu.."'İyetinde kRiacağmdan memnun görünmez, fakat çok sev~ 
ği kansmm batın için bu kadının şakalarına, garib esprilerine 
tahammUl gösterirdi. Lfttfiye Hanımın köşk smD'lanndan dıa~ 
nya çıkmıyan bir ismi daha vardı: Genç hanım. 

(Dewnı' t>Cn'), 
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MCCA[Q)E:ILIEM . o 

HiTLER 
Programını noktası nokfasr
na tatbik sahasına koyuyor 

1 - M3ddeten ve manen silahlanan 
Al manvanın siyasi 
edılmişti ,r. 

lstlkl~uı temın 

2 -Avusturvanın llhakile Alman top
raklara gerı a11nmag3 başlanmıştır. 
3- ltalya ile yapılan ittıfaklaFransa
nın tecnd•ne teteşebbüs edilmıştır. 

Gabr'utl PtrlJ lsmfnrft bir 'Prnn.'1: ~ Hitler programı 
1nuhurrir, l'url Solr ua:tltd11dt dik- mn t haklı k • 
kate tltDer bir ua:ı uu:ııııı ue At•u&· a • ru e-
lurwnın ilhakından •onra, llllltritı den merhaleleri: 
"Kauoam., adını lamıan kltabımluki 1 - Baar; t -
programın noklım noktaaına tatbik Renin tekrar ~ • 
ıaha;sına kunulrluğııııun arlık lanwml- kerile§tirUme • i • 
I• ortaya rıklıjjını ltabru: ttllrnılıllr. ' 

Muharrir, Fruruıı polltll;acılurınu, 3 - Avu.sturyanın 
pro'trtınıııı bundun ıorırukl merhaltle· ılhak"I (An§lus). Almanya hudutla11 
ril1l nn:arı dikkate nlmaları taıııiue- dı§nıdaki Almanlann 'bulunduğu yer
aiıııle bulıınııyor. bıı ua:1111 oku11ucu· ler: A) Çekosl-Ovakyada ve Lehi8tan-
larımı:n naklediyoruz. da: Almnn Bohemyası ve Şarki Si!ez. 

B irkaç gfin, hııtıA l>lrkaç saat içerisin- / . 
de Hi ller Avu!>turyayı ilhak etti . Hı1ılise- Y~,· B) talyada: Cenubi Ttrol; 0) Le· 
nln süroli, harekelln şlddell herkesi şn - h:standa: Danzig 00 Posranya; D) ' 
şırtıı. Halbuki şu snltrl:ırı okumak için l'ugoslavyada Cenubi Stirya; E) Bel-
"Knvr,al:ırım,,ı açm:ık kAfidir: çilcaa!I ôpcn; F) Fransad.a Alsa.! Lo. 

"Jleıııt bir teıadüf eseri olarak Bral'- ren: G) Danimarl:ada: ŞlC81Jig; H) 
nau • ıür - in, (ki Alman devlellnln tam L"t da M L 
hududu ü:ertnde olan tJu kasabada dob· ı vanya : eme 
dum. Bu der>letlerln uenl<len llllhaclı bl:e Altta, sıray?a: \'ertJay muahedeMn· 
lıer voııtaYa baıuumratc takip edecejjlmi:, den sonra1d Almanya; Avusturyrıyı al
Jwıatımı:ın t!n eıculı va:lfeıl olarak 11örli· dı1;tan sonra bugiin7r!ı Almanya; diğer 
lıii•ıor... Alman'!ann bıılundu7clan yerler olın-

",'1man, A11uılurua. bD11nk Almnn uata d•kta~ .!Ottm Alm1tnıınnın a".f'.oc.jiı .<ıeT:i1 
rıına aı•dtl tlmelldlr: 11t bu, •ndere ba:ı • _ _ • _ •---=-
iktlıadl ıebtbluln ndlrtıl dt'6lldlt. lla· 
11ır. lıayır, bu birltıme, lktl111dl bn/.:ınulaıı 
•htmmlytl.tlı, hallt.t :arnrlı oluı bile buno 
ra6men gene yapılmalıdır.. Aunl kam ta· 
ııııan imanlar, bir imparatorluğa allllr
ltr.,. 

HIUerln 1923 den lllbnren mesleiiini. 
prensiplerini ıhllva eden koca kll:ıl>ın ilk 
.. tırl3rı bunlardır. Demek oluyor ki Al· 
ınıın h:ış,·eklll, Avu~turyeyı zaptl'ılerck 

ialbinrle en fazla )"er ıuııuıtu ı:ıörünen bir 
•rıuyu tahakkuk etılrm ıştir .... akut in'-'111 
"Ka\gol:ırım''ın snyfo)urını karıştırırken 
":ıh:ı birçok şeyler ö~rcnir. fiillerin prog. 
ramını onıda nokluı nokla~ına luıh edil· 
mis !.>ulur. Buglln!cQ 'Vaziyet kıırşısınıta, 
tamamfle bir vesi~a mohlyelinde ol:ırak, 
bu programı f'nın\ızl.ırın RÖzu önünııe 
koymnk lhllmııl ki rnnl:ısız clrı't i lılir. 

Umumi pre.ıs p: Yulmı Alm:m 
m :llel"oio mcfJati hesaba 
ka'ıhr 

.. Böule bir lıal tar:ı lıtllen veya a11ntn 
milletimiz lr1n menfaat uerir nıl7 \'oha 
&azı ramrları mı vardır. lıte he&aba kalı· 
lacak ueodne fikir budur ... 

.. Fırlı•aların ıluad müldha:alarını: dl· 
nln, insanlığın, du•ünc:-lu/11/: hiılı1saıeıı 
lıer nt olur1a ot(ıın bundan ba~l.-a bıitüıı 
fil:lr/erl muhanıetıl:ce orta yerden kal
dırmak.,, 

D:ı$kn bir tabirle, lllller için ne fclserı 
nya ahlaki düşünt'eler. ne de kendisini 
lu'an m·Lıhedeler rnc\•rullur. ll:ırckelll'rinl 
baktı g5slercn tek sclıeh Alm::ınynnın men· 
faali, hıılen lekrar elliltl kelimeler nıillcl· 
tin ''rnuhafa:ı:ısı,,dır; im nctıreyc vnrnı:ık 
ft·ln de her \·muta meşrudur. 2 el ı:rcılrik 
de \":ık ille hö) le orö)Ul)'ordu. Bıl'~\·ckilın lai 
tün h:ırekcllerl hu vcclteyi kıHi derecede 
lebarilı f!ltirmlşllr. 

Gaye: HaUuı ktı-ı 2eJecek b:r 
mesah1vl zapletmek 

1rkçı devlclin h~rlcl siyo!letl dC\·let 1-
d:ıreo;i nllında toplıın:ın ır'an. bu 'rnorc 
flı.t!rinıfc, )"ıış:ım:ıl1rı vn!'irl :ıl:ırını trmin 
etnırk olm:ılulrr; hu c1:ı, hlr l:ır:ı~':ın lı :ı l · 
kın ~yuıını Ye bu s:ı~·ın•n nrlın:ı-:ını, ıli 
ler tnrnflan Olkenln \'İh:ıt ,.e kırnırtinl 
gö:ıônü:ıde tutnrok, ikisi arosındn ıınltlom, 1 
l'llJıyabUir, ve tabii kanunlara uygun bir l 

• 

nl'lhet tesis ederek )'apıhr. "Ynlnı: kt1fl 
ıll'recl'dl' otnlı bir lllkt bir mlllete unrol· 
mn hfirri11ellnl temin tder.,. 

nu fikirler, şu düşOnrenln ifadesidir: 
Alrnnnlnrın miklıırı ve Alman topraAının • 
fakrı malOm oldıı~ndnn Almanya Alman 
mlllelinl beslemek ve )'oşatıp Mnme ellir
m!!k için ktıri stclcrrk topraklan uıptelme
nln vao;ıtolarını nramak mecburiyetinde
dir. Fııkaı d:ıh:ı CV\"el blrtokırn şartların 

1·crlnc gellrllmesı icap eder. 

Şaı llttr: 1 - Hil~timeU 
de>iişt"rmek 

Enrlemlrde, Almanya), harablyc gO
türmQ!j ol:ın her hükOmctl draişllrmek za. 
rurtrllr. 
••çö!antmlıln ll'btblerlnl ortadan kal

dırmak: bundan lıtifade l'(/trıleri uok ct
mı'k •• işti' yu[m: bıı bl:l lslikl6llml: icin 
harice 1.-arşı da rııOı•fldtlcye oirişl'r.t'k hale 
koynra':tır. Genr harclulimi:ln ilk {]İtıılrr
de pronrnmında dahlll ıeccdılıillcre harici 
ılynsl mt'ııtlelercltn daha fa:la chl'mml11et 
vumlı olmasının •ebcbl anlnşılı11or .. , 

Sonra h:ıl!t:ı yeni bir. ruh \"ı•rmek, on:ı 
kuvvetini hls~clllrmek l!ızımrfır. 

2 - Almanlara mılli tuur 
ve mPk 

"Atllll şuuru haykıran bir hüktlmet 16-
:ınıdır. Milletimi:, va:lf c:slııln bu ol<lıı{ju
nu gören bir lıükıimele malik olrlıığu :a
man, lltllı'ın harlr.I 1Jltmscle verdiği C'e· 
mrmıl' bir l1Jliknmet111, hürrlurllt <'Oşmuş 
bir mlllctln ctsur lradc.,ine dauanrıınsı 

irin "allı 11encdcn fa:la :aman oecmlue· 
ı ·t'l:tlr . ., 

llılıdor mevkllne ızclıll !t i ı:ünıjen lllha· 
ren lfiller bıutün c!'ikl rciJlml hnr.federek 
ve d:ıhilcle nn'iyoıınl ~os)ali'il cle,·lell la 
nzzuv ellircre!< işe hoşlı)nr:ıklrr. Ayni zn
manılo f(nzelclcrln ve nutuklıırrn fonliyell 
le ıfo millerin heyecanını körülylceke ve 
onn mflll şuur vererekllr. 

Bu ş:ırıl:ır ~ crıne Retirilince Hltlcr ernzl 
l::ır.:ınm:ık hrı 1 Jonılnkl orn"rnmınn ııPrchl

llr. ı~ ı'·nl hıı f<;tf' mrrh:ıl,. ınrrh.,le. llıll-

vn'lı lı .,rft ' rı c' M"''\ I• •ı .. or. çün'·O: 
"Su fll:rt l:ı.,..:ırt ıınmt'k fm1ılnl11/ır · 

lla•ıatta bir ltşchl>ı1sn ımrıcln fıırnkımıl.-trııı 
ucunhırt oııa lah.,i.t t'dllcn kıııwrllerln rol: 
luğu uü:llnden el:dk tıe otrl1mtlcten ise 

Gaye şudlYlır: HaıDD<a kAfl gelecek 
blır mesahayı zaptetmek 

o lasaıııııırdan tamnmllc va:ocçml'k clrıt· 
riya claha fazla ıuclh edilir.,, 

Hltlerin cfimlelerlle merhaleler açıkça 
leyin \'e teshil olunabilir. 

Bır rıci meı ha e: Askeıt 
lrnvvelin ve Almaııyanm 

· haıict isliU81hıln )'eoiden 
tes'ai 

"/il: merhal•, millete kuvuelli ue hür 
bir /ıül:ılnıetln gahfp olı111ğu kudreti temlrı 
tlmektlr. Bir deulel ıluaıf lıllktdlinl ka· 
:anmadıkca ve anuvatanı kutJVt'llemllrme· 
dikçe eımelce kaubetllğl ülkeleri tl'krar ı, 
ani edemez ... 

nu sözlerin umumi neticesi şudur: 1935 
martında mechur1 oskerlik yeniden tesis 
olunuyor. Ve Almanya geniş mlkt:ırda si· 
lfıhlanıyor. 1935 şub:ıtındo Sor 1936 mar· 
tında Ren hııvuısr tekrnr işgal olunuyor. 

lkinc1 merhUe; Kaybedilen 
Ul!<elerln yeuiden iş ·~ali 

Almanya, istiklalini ve esas ülkesini ge
ri ııldıktnn sonra, elinden alınan Dlkelerl 
geri almağa teşcbblls edebilir. Zira vaıun
d:ın ayrılan ülkelerdeki menfaatler ynlıııı 
muv:ıkkal bir zaman için feda edilmlşllr. 
Bu )·erler nasıl seri olınacnk? lcnp ederse 
kuvvetle ... 

"Bu kaybedilen nlkt'ltrc nc Allaha yal
uarmakla, ne de Mlllellu ccmi11ı:ll11t ban
/anan nıııtans11p /Jmlllerle tekrar aahlP o
labiliriz. Bunu rlaima 11ö:önünde tutmalı
dır. 81: oralrırı ancak ılldh kuuvellle lsllr· 
dal cdeblllrlı • ., 

nu surclle Hiller "Kavgnl:ırım.,dn mua
heclelrrle, elinden alınan lıOtOn mem)ckcl· 
lerl, Sclz,· l ıı' i, l.elıi stan geçidini, yukarı 

Slllzyn)'I, Öpen - M:ılıncdi, hatıA "Frnnsa
nın Etc~·crken çalrlr;h .. Alo;:ıs l.orenl geri 
nlm:ık tosnn·unındnn hlçde va:ıgeçmemiş

tlr. 

Uçilncil merha'e; Rfilün 
A man nı rn toplanması 

"Alman nılllcll ö: euldllarmı ayni dtv· 
lelin bayraOı altında blrle~tirnıctlikre 
milslcmltke dyasclindl' faall11et gö.~termck 
haf:l;ı hlcblr 111rcllc hnl: olmıuaca/;lır • ., 

"19 H lıııdııtlar1111 ayni lcşcblıüıltrl ut 
ayııl nt!lirelcrl mııhaf a:a ederek td:rtır 
kurmak ırtı:1lunı bir tı deOildlr. 1914 hll· 
dutları Jııç de manllkt değildi, Alman nıll
lcllnln bütün ftrllerinl toplamı11orda, ta
bl11e bal:ımındnn da mnkııl drijlldi.,, 

Binn.:nnleyh hudull:ırda oturan bütün 
Almnnl:ırın ııno\•otıındn ıoıılanmn!lı )"eni 
hlr mcrlınle 11.'~' · ll rıll\'or. Bıınlnr Hillrrin 
r.-ı··:~ · .ı ~cl:ı': i nıı•'rnnıln o:iivl<'rf 'IU ,.e :)'nl
nız Alın :rnyonın l:o\'hctı i;ti iil' · cl"rılc dl'~il 

1 
Avıısturyn .ıihi, Oohcmyn gibi, fwJçre ~i
bl dly:ırlnrın dışında oıurnn 10 mllyon 
Almandır. 

Hlller izah ediyor. 
Alman toprakları bOUln Almanları lhtl· 

vn etliği \·akit, Almnn:ranın bunları besle
meğe klHI gelmedlRI t:ıhakkuk ederse, bu 
hal ona yabancı topraklara sahip olmak 
için manevi bir hak YcrecekUr. Hangi )a
bancı topraklnr? 
arardhhcrtlerizladrfkİşFreızlş 
garbına do6ru olan ebedi 11üraul11ünD dur
duruyor, ue 116ılerlmlıl ıarka reuirlgoruı. 
Jlarpten euuelkl müılemleke 11e ticaret 
ıluaıellne bir had ceklyoruı 11e lıtlkbal· 
deki toprak •lyaJttlmlıl kuruuoruı • 

.. Bug(Jn Avrupadakl topraklardan bah
•ederken eııveld yalnız Ru.,11a111 oe ona ta
bi olan bir huddtlu memlekellerl dDpDnü· 
11oruı.,. 

İşte apac1k bir nokta: Almanya tein ye
ni toprakla,.. aahip olmak Rusyanın ıe
rarınn bir hareket olacaktır. 

Be~inci merhale; MüstemJekel~r 
Almanyıının kuvveti, Avrupa lutası Oıe

rlnde )'eni toprakları ilhak ederek bir kat 
dnhn artınca "daha ıronra da müllemleke 
ara:ldne ıahlp olarak oenlılelllmefl rok 
tabii olarak lmkdn ıahaıı dalılline girer.,. 

Zarurt ittifaklar; lta:ya ve 
1ngiltere 

Almanya gayelerini lahakkuk ettirmek 
için tek başına hareket etmiyecektlr. Jt. 
Ufaklara lhliyacı var. "Bir deııltl adamı· 
nın mukaddeı ıarurl ba:r icraatı tahak
kuk •ahaıına Qe,ırmek meuıuubah• oldu· 
ğu romanlarda dalma menfaatleri için a11· 
nl vasıtaları kullanmala mecbur olan or
taklar bulmaktır.,. 

Avrupndo kimler Alınanlarla lttlrak ede
hllir:t 

Bunu yapacak yalnız iki devlet •ar: 
İtalya ve lnsillcre. 

.. ltalyarıın l&likball Alrdeni% lıavıaıı 
etrafında toplanmıı olan topraklar aıerln· 
de açılmasına bağlıdır.,, Roma • Bertin 
mihverinin Avuııluryanın ilhakı sıraların· 
da nasıl çohştıllrnı herkes gördü. ltalyanın 
lstiktıaline alt olan bu cilmle A)mnnyonın 
elleri serbest olursa Akdenlzde ltalyaya 
tavidcr l>ulmak lstiyeceğine delil 11ibidlr. 

fngiltcreye gelince: lnRllls lıtirakı Al· 
manya lçJn kazanılmış değildir, fakat mı 
}erin birçok ,·esllclerle f 1tgillereyi kendine 
çekmek kin snı fettlilini cehd manalıdır. 

A maııya ve Fransa 
Nihat saye için herteYI fed• etmek, 

kail dilşman olan Fransayı tecrfl etmek 
zaruridir. 

"Alman nıillelinln acmmağa Muık olmı 
11an düımanı Franıadır. ı~e Franıa olarak 
kalaC'aklır.,, 

"ittifak (/talua vıı fn11fltere llt) Alman-
1/ffYn böyle bir ltlllıadın rerreueıl içeri· 
ıinde •ükfınetle f"ran:sa ile heıaplaşacalr 
lh:arr tcc/blr/crl almak inıkdnını ıruecek· 
tir. nıı 6ıtrelle nıemleketlnıi:in kahir düı
manı tecrit edllmiı olacaklır • ., 

Fakat bu hesap ıörme "Yatnıı oardu
muııın Avrupadakl oenlliemeıl irin arka· 
mı:r ıtlrelnıtk •11rttll11 l:nh tdileblllr.,, 

Demek oluyor ki Bitler bunu lıendiliiUn· 
den doğ:ın bir nellce olanak karşılamıyor. 

Bnşkn hlr tnhirlc yahnncı mf'lcket!mcre 
s:ıhip olmnk zamnnı r.:cllnt'e Alman:\·anrn 
serbest kalması için Fransa ile hesap gör
meııl icap eıfoccklir. 

NeHc· .. leı; 
Bu cümleleri uzun uzadıya tefsir etme

#e lhli~·nc )'o!ı ıur. llu cümleler kendi kcn· 
dilerinl klırt derc<'edc tefsir edi)·or, Hille
rln tnhokktık eıtirdilUni ve tahakkuk etılre 

ccAlnl, ışıklı tabirlerle anlatıyor. 
Ynplı'kl:ırı: Almnnyanın m:ıc1deten ve 

m:ınen )'cnldcn slllıhlanmnsı, Sor ve Ren 

hoTI::ıl:ırını Reri al:ınık Alm:ınyanın slyast 
lsllkl!ıllnln temini. Avustıırynyı ilhak ede
rek A)mnn loprnlc larını geri alınnJa ba$1a· 

dı; Nıızl partilerini V.koslovakya)·a ve 
Danzlge yerle$1irerek diAer Alman toprak
larını geri almak için hazırlandı. lıalya 
ile sık ıhlr illifak )"aparak Fransayı tccrl· 
de teşebbüs elti. 

Slmrfl Hltlere $U işleri başarmak kah· 
yor: Koyberlilcn m!:elerl Te hudutlarda 1 
hıı'ıın·ın hfi:rin Almnnl:ırı ann,·atnnın ~ine· . 
sine lth:ıl clmek, nu~yayı \•e deniz arka-1 
ıundnlci mcmlckellerl m!lstt>mlclıeleştlr-
mek. Frnnsnyı tıım:ımile tecrit etmek. 
Şimdiye kader o ICıvgalanmdakt Prot-
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Cüzamla 
mücadele 
kongresi 

DUnyada Uç mllyoll 
ctlzamlı var e1 

Kahire, 21 (A.A.) - Kral Faruk be>11 

milel ciluımla mac:ıdcle kongre.sini ·~ 
mıştır. Konsre)e G5 memleketten 300 dt 
(azla delege iflirak etmektedir. Açılış c~ 
sesinde bOIOn hlikOmet \'e kordiplornal 
azası hnzır bulunmuşl:ırchr. it 

Krııl bu akşnm delegeler şerefine Abid 
sarayında bir rc.o;epslyon verecektir. 11' 

Dünyadaki cüzamlı adedi iki, Qç n1 ı 
yon kadar ınhmin edilmektedir. Hast•1~ 
bilhnssa A~yada, Pasifik adal:ınnd• ıA 
Arrlk:ınıQ hntlı isli\•a mıntakasmda bl 
kuvvetle yayılmış bulunmaktadır. __,,, 
-~~~~~~~~~~~~~-":"' 

Suriye ve Lüooaoda 
slyost buhran 

Bcyrut, 21 (A.A.) - Suriye aıali1' 
nazın Şükrü Kuatlı, lılıhi aebeplerdeO 
dolayı istifasın: vermiıtir. Siyaıi ._. 
hafilde istifa sebebinin kabinede ıne• • 
cut noktai na.zar ihtilafı oldu~u eöyl~ 
mektedir. 
Diğer taraftan Lübnan Jmbinealııft 

iıtifasiyle açılan buhran da hen<U b,ı
ledilmemigtir. 

Kabineyi tcıkile eski parttnıeııto 
reisi Emir Halid Şahab memur edi.lıDir 
tir. ~ 

Fransadakl ca~usnılı 
~ehe kesi 

Paria, 21 (A.A.) - Cenubt Fraııeadl 
1ri casusluk iti hakkında buroya ıcJ"' 
malUmota göre, batlıca iki mile • 
Bastid ve Ustr, daha 8 ıubatta te• 
edilmiılerdi. Bunlar mahrem asken 
ıikaların kopyasını çıkararak bir ı...-·'li::• 

yooa satmak htemiıler, fakat ttalf" 
bunu redederek hükQmeti keyfiyette' 
haberdar eylemiştir • 

hudUste bir sulka8t 
Kudilı, 21 (A.A.) - Omer caınii 

Ş:yhl Hüseyin dlin gece Kudüailn e~ 
mahallesirP:le dar bir sokaktan gcÇet" 
ken d8rt tabanca kurıunu ile ağır td' 
rette yaralanmııtır. Arkrıctaıırun ya~ 
aı hafiftir, MUtecavi.ıler hiçbir iz bıra)'.' 
madan kaçmıılardır • 

=--------------------__.,,..-MU l hl ş bir kaMırııs 
Balrll. Z 1 ( A.A.) - Hazer denlzind• 

APferon yanm adaaım tiddetll bir kr 
1ttC• altUat etmiftir. Molotocnet neli 
fabrikası milhlm hasara ufra~· P 
rada 64 petrol kuyuaunu ıu ba.-f • 
tır. ~ 

~-=.--=:------------~------~ Macar NazilerlnlO 
istekleri 

Budıpeşte: 21 (A.A.) - Budape.t•teO'~_. 
yapılan bir toplanlıda, .,mavi haçler,. 1 tt 
verilen müfrit saA cenah partisi, bOlı I':. 
metin ıılllıh enıtnstrllerlnl devletlcttlf111~ 
sini, yahudflerin mühim ekonomik nıe" 
lerdeo uıaklaştınlmasını, kücük arıt•" 
mcmlekellerlnde, Macar ekalllyeUerl 
lunan her tarafta pJcbislller yapılmasıll 
mecburi askerllk hizmetinin kabulQnft 

1 Bolşevlırnle mQcadele edilmesini lstetıı 
tir. ~ 
-=-~--~~~----------~-::-L on d r a mUzakerele4' 

rJne dair eJansıo 
laizlhi 

Ankara, 21 (A.A.) - tngiltcrede bd" 
lunan Bankacılanmızın yapmttkta ~ 
duklan temaslar ve bunlara iltihak e: 
mek Unre gönderilen maliye yekile.,. 
nakit itleri umum mUdilrünUiı barek""' 
münaeebetiyle htanbul guctclerilldl 
neırolunnn havadisler ve ifade ol..,,,., 
rakamlar hakikate uymamaktadır. 

Gene htanbul gazetelerime -.erıl 
tenziline ait çıkan havadi.ıler de 2'd 
cUmledenclir. 

Her ıeyin, olduğu gibi. umaruııdl 
efkarı umumiyeye arzını §iar edille" 
hUkQmetimiz bu neıriyatın tashihiJS' 
Anadolu Ajans·nı memur eylemiJ~ 

- ===:;. 
r:ımı noktım noktuına tatbik sahası .,f 
koydu. Du latblkatıa devam etmtyecııl1tf 
dü'iOnmck için hiçbir sebeh yoktur. ıı.,.. 
kltııhını :rıızdıJtı ııündenberl Hlller 111ıtr dl 
rl Ozerlnıfe ııebnl etmiştir. O, ııon l(flnle~• 
Frnnııa hudutlan için teminat verf~ 
fakat Alman)·anın menfaatlerinin •• ~ 
dikkate alınan bu biricik f lkrln .. on~~.4 
tohındakl hareket tarzını tekrar t...,...-
ctml:\•ec~Ainl kim s~yllyebf)ir:t ~111 

Herhalde Hftler bize açıkca~ın• ba~etl 
ya'>ıvor denilemez. OnDmfizde e~e1 tılP 
clzflmlı Ye buROne kadar tamamlle •• .,.. 
eıtıımı~ hlr rroqnım apııeık thınırnr· 6d 
bir millet irin iyi hlr inli et1eridlr· .,. 
pm"trnmı dikkatle okuyalım ve hiç ol"1

11 rt 
se Franıııı rıolltlkasını tanzim tein ~!:°,. 
olan maltnıatı bu programdan eıt•,.....-
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'Yaz biltün şiddetiyle gelmi§ti. He· 
~ her gün Şura Bukasof un çalı§tığı 
~ . ~ ınemurlanndan birisi daha yaz 
tilıne gidiyordu. 
~crnur giderken, arkadaşlarım tc· 

<er t k ~ e er dotaııyoı-, onlarla vedalaJt· 
or Ve soruyordu: 

ttn- Eh, ben gidiyorum çocuklar, size 
Uptan ne getireyim?. 

~ J)liredc kalan memurlar hemen he
n bir ağırıdan: 

'ıı ..... Biraz cenup ~üne§İ, biraz da deniz 
hı getir, diye 2akalaııyorlardı. 

~ ~~ra Bukasof ta, diğerleri gibi, yaz 
q lilıni geçirmek üzere cenuba giden 
\iCtdaılarımn ellerini sıkar, onlarcfon 
t t~ güneı, biraz: da deniz suyu,, 
~tirıneterini rica r:derdi. Fakat bunlan 
.Ylcrken kimse farkını> varmacian 

~lll j,.· oıı d" ;sın gu er ı .. 

.;linkü Şcra Bukaaof, basit ruhlu, her 
hıÇ den zevk alan bir adam değildi. O, 
'tn·kinısenin tatbik etmediği, hiç kım· 
'tqın hatmna getirtnediği orijinal bir 

tatili düşünüyordu. Zor bir cebir 
~delesi l:alleder gibi gecelerce bu 
0
rijinal yaz tatili., projesini düıür.dü. 

~ihayet, tatilini cenubi Kafkasyada, 
~ .aeniz kıyılarında geçirmeğe karar 
. tdi. Fakat Bukasof yaz tcıtiline ''c.ri· 
~· bir seşni veımek için herkesin 

l>tığt gibi "istirahat evleri,, ne, ve
~Ut ''ııanatoryom,, Jara gitmiyecek
~ ~u~usi bir oda kiralamayı, tek b~ı-

11tir~t etmeği münasip gördü. 

• ~ı derhal tatbika koyuldu. tz
~ aldı. Arkadaıtariyle vedalaıtı. Ye 
~ en o akıam trene ıtladr. iki günlük 
.,_r Yolculuktan sonra gideceği yere 
~rlı. Trenden iner inmeı, gördüğü 
'4 .el ınanzaralar onu pprttt. Derin 'n nefes t.ldr. 

Her taraf mi:S gibi kır çiçeği ko
kuyordu. Bu'kasof hangi _istikameti tu· 
tacağını dti9ünUrken yanına, pırasa bt· 
yıkb, uzun boylu, kara yağız: bir adam 
yb~laştı. Hilekar gözlerini kırpıştıra -
rak: 

- Oda mı arıyorsunuz? dedi. Elimin 
altında, mobilyeli çok güzel odalar var. 

Bukasof sordu: 
-Yemek iyi mi? Bot mu? 
- İyi de Jii.f mı? istirahat evleri bu· 

nun yanında hiç kalır.. Her. öğünde 

çorba, et, tatlı, meyvD var. Bir ay için· 
de on kilo §İ§mankyarak buradan ay
rılırsınız: ! .. 

-=-- On kiloyu ne yapayım? Çok şükür 
kasaba borcum yok .. Bana üç kilo kafi 
gelir. 

- Am~.-1 efendim, o sizin elinizde •.• 
Kaç kilo isterseniz o kadar ~İ!Jmanlar· 
ıınrzl. 

Pırasa bıyıklı adam Bukasofun ba· 
vulunu kaptığı gibi yürümeğe başladı .• 
Bukasof ta onu tDkip etti. 

Yolda, pırasa bıyıklı adamdan tuta
cağı oda sahibesinin Zoya Vasily(vna 
isminde bir kadın olduğunu öğrendi .. 
Yemesiyle içmesiyle ber<.ıber, bir aylık 
oda kirasının fiyatını sorup öğrendiği 
zaman hayretinden küçtik dilini yuta· 
cak gibi oldu. Fakat kendisini çabuk 
topladı: "Adam sen de, diye ldütündU, 
Bir ay kalmak fDr't değil a ! .. Uç hafta 
kalıveririm.,, 

Pırasa bıyıklı adama da aynca para 
vermek icap etti. Meğer herif alelade 
bir ev dellalınd.M ba§ka bir fCY değil
miı?. 

Eve geldikleri zaman onları karşıla
yan Zoya Vaııilyevna oldu. Bu, iriyarı, 
esmer,, bıyıklı bir kaldındr: Gelir gel· 
me:ı: Bukasofa odasını gösterdi. Oda: 

* Dar, kFJranlık ve buık tavanlıych, hiç 
te lüzumu olmadığı halde bazı yerle
rine perdeler asılmıştı. Maamafih Bu· 
kasof odayı cana yakın buldu. 

Zoya Vasilyevna laf arasında ona: 
- Talihiniz: varmıı, mösyö Bukaaof, 

dedi, evim ve yemeklerim bu havalide 
nam vermiştir. Eminim ki siz de mem
nun katacaksınız:! .. 

Bukasof erkenden odasına çekildi. 
Keyifli keyifli yat~ğına uzandı. Fakat, 
hemen ertesi gün, Zoya Vasilyevna'run 
iki kocasiyle bet çocuğu olduğunu öğ
renince biraz canı sıkıldı. 

Çicuklardan biraz rahatsızlık çekmek 
ihtimallerini hatırına getirdi. Faıkat: 

''Kapımı kilitler, keyfime. bakarım!.,, 

diye müteselli oldu. Bu maksatla, dün 
akşam hiç kapamağa lüzum görmediği 
k~?ısma yaklaştı. Lakin odasında kapı 

olmadığını, perdelerden birinin bu 
maksatla atılmış olduğunu hayretle 
farketti. Buna bay•ğı içerledi. 

öğle yemeğinden sonra bir 1ekerle· 
me yapmak istedi. Yatağına uzandı. 

Tam uykuya dalmak were iken Zoya 
Vasilyevnanın en küçük kızı Aıneaaa, 
'kucağında bir kedi yavrusiyle odasına 
girdi: 

- Amca, amca, diye ıc.lendi. Bak· 

sana kedime! Ne güzel değil mi?. 
Kedinin bir kulağı kesik, kuyruitJ 

gödüktü .• Bukasof, nezaket icabı bu 
"kılkuyruğu,, ''ne güzel, mapllab 1,, 
diye okpdL. 

Zoya Vasilyevnan'n birinci kocası 

gece yanlanna kooar keman çatar, ikin
d Jcicası ise müthit horlardı. Bu yüzden 
zavallı Bukasof ~eta. uyku uyumu ol
muıtu. 

Çok orijinal 
#, Y. Haşek , 

Zoya Vasilyevnanın yemekleri fena 
değildi. Fakat o kadur ayni çeşit ıcy· 
ler yapıyordu ki, Bukasofa bir tiksinti 
geldi. 

Bir akıam kiracıs.ının canının sıkıl· 

makta olduğunu farkeden Zoya, ona 
bir parti poker oynamaannı teklif et
ti. Bukasof bu oyunu iyi bilmemekte 
beraber razı oldu. Verandaya bir masa 
çıkardılar. Bir Uimba yaktılar. Zoya 
Vasilyevna ile iki kocası ve Bukasof 
masa başına geçtiler. 

Oyuna başlayalı daha yarım saat ol
madan Bukasof hopı yuttuğunu anladı. 
Zoyanın her iki kocası mükemmel oyun 
oynuyorlarmı§. Zoya da onlaı:ıdan geri 
kalmıyordu. üstelik bu akşam müthiş 
şansı vardı. Halbuki zavtıllı Bukasof e· 
tindeki bir fut asla, ''pa&,, diyor, bir 
döper ruvadan kaçıyordu. Bukasof'un 
fena oynamasına sebebiyet veren şey -
terden birisi de mütemadiyen elindeki 
parc:.yı hesaplaması idi. Zoya'run ve 
yahut kocalanndan birinin kazandığını 
gördükçe: 

- Eyvah yandık, diye söyleniyordu. 
Artık, birinci mevkiyle dönemiyecc
ğim. .Eyvah, eyvah ikinci de elimden 
gitti. Dur, dur galiba üçüncüye de bi-
nemiyeceğim.. · 

Gece yansını biraz geçe, artık her 
§ey bitmit bulunuyordu. Bukasof 500 
ruble lfoybetmişti. Moskovaya yaya dön· 
mekten baıka yapılacak hiç bir §ey kat
mıyordu. 

Oyunun sonunda Zoya ile kocalan 
küstahça bir güliitle Bukasoftan, kay
bettiği paralan ödemesini istediler. 

Bukasof büyük bir perişanlıkla: 
- Ben bu paralan ödeıniyeceğim, 

dedi •• 
Zoya Vasilyevn, ellerini kalça1arma 

dayay;xrak korkunç bir sesle: 

---- - - -- ----

.. . ' geçırmış , .. 

- Paralan •iz ödemiyecekaini.ı de 
kümesteki tavuklar mı ödeyecek? diye 
haykırdı •• 

Zoyanın birinci kocası kollarını sıva
yarak: 

- Delikanlı, dedi, kumar borcu n1r 
mus borcudur, bunu ödemek lazım .. 

Zavallı Bukasofun rengi kireç gibi ol
muştu: 

- Ben bu paralan ödencm, ekmek 
alacak param bite kalrruyacalr, !diye in· 

ledi.. 

Ziya'nın ikinci kocası da lifa ltan§tt; 
- Biz seni zorla oyuna &0kmadık ...• 

Kendi arzunla oynadın 1 Oyunda hile 
de yapılmadı .. Şu halde ödemen lbım. 

- Sizin eviniz "istirahat evi,, değil 

midir?. 

- Tabii ki "istirahat evi,,. Size "isti· 

rahzıt evleri,, nden kSaha iyi bakmadık 

mı?. 

Bukasof kadının sözünü kesti: 

- :Mademki evinizin bir "isirahat c· 
vi,, olduğunu kabul ediyorsunuz, o tak· 

dirde her istirahat evinin, müfterileri· 
nin hoıça vakit geçirmelerini paraaız o 

larak temine mecbur otduklannı da 

kabul ediyorsunuz, demektir. Bin~na 

leyh bu sizin oyununıuun parasız olma
sr lizım ıetme:ı: mi?. 

Bukasof'un bu aon sözlerinden aon
ra kan ile iki kocası biribirlerine ba· ' 
Jcııtılar .. Bir kaç dakika hiç bir ıey 
söylemediler .. Nihayet sükiltu bozan 
Zoya oldu. Birinci kocasma dönerek: . 

- Frans, dedi, mösyönün efyalarını 
al ve avluya indir 1.. 

Zavallı Bukosof gecesinin geri kalan 
k11mmı bahçede, bavulunun ilıtUnde 

( L'fltfen Myfayı çtviriniı) 
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- Söyle bakayım, yavrum ... Bu izdi· J 
Yaç hoıuna gitmiyor, defil mi?. 

/ 
Jan fevkalbeıer bir enerji ve irade ~ 

aayesinde, ilrpcrmemeğe muvaffak ol
du .• 

Saldece, yavaıça ağlamakta devam 
etti., 

- Pekili yamlmıı olabilirsin.. Bu 
leyler herkesin bagına gelir .. Budur se· 
ni Uzen, değil mi?. Bu zavallı Hanriyi 
lcvdiğini zannettin.. Madam d'Etyol 
olmayı kabul ettin .. Ve ancak son i:nda 
tnladın ki, kuzenin. için kalbinde, kar
deıçe muhabbetten batka bir fCY yok .• 
?desele budur! .. UzUlme yavrum .. Han· 
tiyle konU§up bu izdivacı bozacaıtım .• 
'Yalnız sen üzülme .. . . 

Jan birdenbire doğruldu. 
Darağacına çıkan babasının hayali 

ı<szterinin önünde belirir gibi oldu. 
Göz yaşlarını aileli v~ metin bir sca

lc, içinde en küçük bir tereddüt bile 
lczilemiyen bir aesle, hayat fedcıiliğini 
tnUkemmel bir ıeknde gösteren bir ,ıes· 
le f()yle dedi: 

- Yanılıyorsun, babaçığım: Han
tiyle i:ı:divacım bana hiç bir esef, hiç 
bir acı vermiyor.. . 

1 urnem hayretle bağıroı: 
- Yanılıyorum, öyle mi?. 

'.Bu dakikada cidden harikulade 
ol~ Jan ayni tavırla cevap verdi: 

- Yanılıyorsunuz! Bu izdivastan 
•on derece memnunum .. 

- Demek onu seviyorsun .. Oyle mi? 
- Seviyorum! .. 
- Ve mes'udsun?. 
- Evet, baba: Mes'uduml. . 
Turnem düşünceli bir halde, Janın 

elini tuttu. Bu el buz. gibiydi. Fakat 
llletin genç kadın ürpermodi bile... Ve 
tillUmsiyordu !. . 

- Bu cöz yaıları .. Baygınlığın .. 
- Bu bir kapris .. Bir heyecan ese· 

rfydi .. 

-Janı. 
- Kilisedeki ıarkılor, musiki sesle-

ti, bu ışıklar ve kokUlar •• Bütün bun· 
lar beni pprttı.. Heyecana dü!f ürdU. •• 
Biliyorsunuz ki baba, ben küçük bir 
deliyim .. 

- Jan!.. Yavrum •• Yalan söylüyor· 
aun ı .. Babana yalan söylüyorsun! .. 

- Yemin ederim ki doğru söylüyo
rum! 

- Yemin ediyor musun?. 
Çehresinde bir mazlumun üadesi be

' liren ]an cevap verdi: 
- Ba11nız üzerine.. Evet, başınız il• 

zerine yemin ediyorum 1.. 
Turnem vicdanının en derin bir ye. 

rinden vurulmuı bir halde düşündil: 
, - Ya Rabbim 1.. Anlaşılan bu, zan
nettiğimden dta.'ıa vahimdir.. Çocuğu .. 
mun saadeti etrafında, korkunç ve 
müthiı bir sır ve f eııad hissediyorum 1 
Nedir bu? Bunu öğreneceğim! Bu yol• 
da hayat ve scrve.timi feda etmek lbım 
gelse bile öğreneceğim!. 

Bir kaç dakika ıonra nüfustaki kay
dine nazartel, henüz sabahleyin Jan • 
Antuanet Puasson ve §İmdi madam Ui 
Norman d'Etyol olan, Jan, mUtebessiır. 
bir çehreyle, Parisin maliye, edebiyat 
ve san'at ıilcmine mensup §Öhrctlerclen 
müteşekkil bir kalabalığın bulunduğu 
büyük s~ona girdi. 

Herkes onu alkııladı. 
Jan babasının kolunda, kendisini 

hayranlıkla seyreden kalabalığın ara
sından geçti ve hakiki düştincelerini 

gizliyen şaycını hayret bir metanet ve 
tebessümle herkese ayrı ayrı teşekkür 
ederek, herkese ayrı ayn iltifatkar, na
zik ve güzel kelimeler ısöyledi. 

Herkes, onun harikulade bir kadın o· 
lacağını hissediyor gibiydi. 

Sarhoş o?madığı zamanlar bile, nük
teli ve güzel kelimeler söylemesini bilen 
Krebiyon bağırzı:-ak ıöyle dedi: 

- Artık dokuz yerire on ilham peri· 
si var •. Bir eğlence pensi yaratmak bl· 
:ı:im asra tevdi edilmişti.. Bundan baı-

iıte bu anda, Jarun düştüğü bu an· 
da, bir adamın onu kollan arnsına aldı
iını gördü. Bu adamın çehresi ıstıra

bından ve belki de hiddetinden altüst 
olmuıtu.. Genç kadını yakaladı, kaldır
dı ve , Lö Norman d'Etyollun ayni Z> 

manda koştuğu arabaya yerleştirdi • 
Jam kollarına almış olan bu adam, 

genç kadının tiıerine eğilen asil çehre· 
ainde korkunç bir enldişenin bütiln if&
deleri okunan bu adam Arman dö Tur
nem.. Jarun babuıydıl .• 

Çılgın bir nidayla: 
- Ah l Acaba yanddım mı?. Acaba 

çocuğumun felaketine mi sebep oldum? 
Diye mınldandı ve ideta inler gibi 

illve etti: 

- Eğer öyle ise vay halime!.. 
Ya!ruz zevç, değişmiyen korkunç te· 

bcsümiyle gülüyordu. 

Şövalye d' Assas bütün bunları bir 
nazarda görldü; bu ancak bir kaç ıa· 

niye sürdil, sonra davetliler de kaybol· 
dular .. Daha sonra kilisenin k"1"§ısında 
toplanmış otan kala.balık ta dağıldı .. 
Ve nihayet, Sen • J ermen kilisenin ka· 
pısı da kapandı .. 

D'AssDS, elleri göğsünde kavuşmuş 
bir vaziyette, olduğu yerde hareketsiz 
kalmııtı .• 

Göğsünü derin bir iç çekiti kabarttı. 
Luvrun balkonuna donuk bir nazar 

atfetti ve kralın kayotduğunu gördU. 
O zaman mırıldandı: 

· - Bitti 1 .. Benim için her şey bitti! .. 
• 

Sendeleyerek bir kaç Ddım attı. Dit· 
leri hiribirine çarpıyor, gayri ıuuri bir 
halde mırıldanıyordu: 

- Kralı seviyor .. Bitti .. Her §ey bit
ti l. . 

Şövalye; düğün alayına ıdahillermiı 

gibi hareket eden, fokat arabalarla be
raber uzakla.tmıyan iki kişiyi görme • 
mişti. 

Pretr sokağının bir kÖ§esine saklan
mıı olan bu adamlar d'Asaaıı'ı ,1özlerin-

den kaçırmamış ve onun her harekteini 
t'1ki p etmi§lerdi. 

Bu iki kitiden, birisinin adı Bcrrye 
idi. 

Diğeri ise kont dü Buriydi t •• 
Polis müdürü Berrye, kalabalık da· 

ğıldığı sıraıda bir ipret yaptı. 

Şövalye d'Assas, birdenbire, bet altı 
kişi tarafından aanldığını gördü. 

- Affedersiniz, subayım .. Siz Overn 
alayı bayraktan şövalye d' Asaamnıı:ı 
defil mi?. 

Şövalye, mahzun bir sesle cevap ver· 
di: 

- Ta kendisiyim .. 
Bu cevap üzerine adam ppkuıru 

tekrar kafasına geçirdi ve ıöyle dddi: 
- Sizi kral namına tevkif ediY.orum. 

XI{ 

ZIF AF GECESi 

Kedez Ogüsten'de Turnem konafın· 
dan yüz adım meııaf ede, on dördüncü 
Lfil devrinde, prens d'Oranj tarafmdc:ın 
inşa ' ettirilmiş olan büyük ve güzel bir 
ikamctgih va.rdı. Sırası gelmiıken söy
liyelim ki, on beşinci LClinin kalbi Uze· 

rinde, uzun müddet icrayı hükmettikten 
sonra, mevzuu bahsettiğimiz hldiselerı
den iki ay sonra. mahiyeti ebediyen 
meçhul kal"=l bir ölümle ölen meıhur 

"Markiz: dö li Turne),, dUtes dö Şato· 

ru 1717 de bu ikametgihta doğmuttu. 
Şimdilik, Mari - Ann, düıeı dö Şa· 
toru, adeta ıeniane bir tekilde saray" 
dan kovulmuıtu,. GtJyet tedbirli bir ka• 
dın olduğu için de, on bcıinci Lainin 
hazinesinden çektiği mühim bir serveti 
nakte tahvil ettikten ıonra, ecnebi 
memleketlere gitmeğe hazırlanıyordu. 
On beıinci Liıi aıklan için cidden 

ıiliccnabane bir tekilde para aarfederdi: 
Açığı nasılsa halk kllıpatıyordu ! .. 

Hülha, bu 1744 senesinin eylül ayın· 
da, meıbur dUıea, ilwnetılhı, kat'iy· 

• 
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22 MART - 1938 

Niçin Fransada bir milli ıstan.bur' Belediyesi ilanrarı 

hükdmet kurulamıyor? EmioUnll meydanı lstlm1Ak hududunu 
gösterir kroki 

~ Betwatı a bldcle 
kı,lar ). Jlllknira bUttı11 auaıflariyliJ 
beraber olmakta teroddadUmfl.ı yok-
tur. llakal Moakot>ad4n emir olan
larla ula anl.a§tımayıa. Hayır, ne 
.!Ulh mmaKında, ne harb zamanında, 
»e de 8808. hed6/4 'Mrbi ortadan ~ 
dırmak ~'= bir mUU bfrlik kabi· 
Jı~nde onkzrla beraber ow:mayu. 
(Alkışlar). Eğfrr bir komün'3t ~I 
!llkar da, Dimitrofıın Myur.attni 
1'eddedt11'ae ve Stalin taraf ındizn l'VO
tu>f'a yazılmış olan mektubun a~
hindt lmlunursa (S), bundan amıra 
Moskoua ile aMToı.ısını keMp 0 Yalnt3 
Fran.s~ mill6tinden olmaycı karar 
t.Jerdiğinl,, bildirecek olursa ona 
derhal elimi w:ıatmaya hazınm. 
(Muhalifler tarafından ~Metli al • 
kı~lar ) . Frıkat komiln~tler bu 1ıitc:ıb 
1-:ar~ında atımuıkta deı,am e<krler
ıe, na~r efendiler, btrndan sonra bi· 
~ tıpkı sizin gibi diişünm ;~ olmak. 
tan uzakla~'1.k1a itham edemczm· 
tıfa. B~,vektl Blılm, iktid.ar meukiin
den çef.·i~iııiz, 1n-::1r.lckefo ~ok büyük 
bir hi::mr.t yamnış olursunuz. . 

Pol Sinıon (halkçı demokrat) -
11iikı'lmıti ılcrha1 istifaJla da1'et e
<lcrim. Milli b!rlik ne bir 1'6rt,nin, 
tıe de lnrT:a,.. partiden mUte~ekkil o. 
lrın bir "hall~ oerı1ıesi" tıin etrafmda 
krııbıbilir, siiratlo bir mim birlik 
kımıbilmeTr için partı te1a7ckllerinin 
feıı~:~t:de .,,~.,. m'T!i ~rogram ilcerinde 
'hıl~.~1Nrk M~ımdır. 

Por R.cno - Bittfin 1ım1.ırtlm-ımız

da teh7ik~li tehditler belirdiqi '1' 
a,,cfa, 1Jütiin Frcnı .<:ıız7arın dirsek dir
~Wfo 1'(1,r• ,~mn 1oa1m1 etmeleri 14-
zı~!1', Partilerin bfnöiritıe kcır.,, o. 
lan husumetler! det.ıcım ederse bun
dan tıaln!Z iç 31ycı.oıamız değil, dt!J sı· 
Y~am~ da müteeaslr olaooktır. 
Harbin. 1JU bi1yük cinayetin, lı.enllz 
önfüıe geçilebilir. Bunun için, Alman 
egemenliğinin kar§ıMnda cep'M aZ • 
'rn.aTc fçin birle~p durmadan çalı§" 
mıı!ıyu:. Bôykı bir birlik ktıçllk de-v
Zet~ı etra/ımıacı foplıyabnfr. An
cak böyle bir birlik kurduğumuz 
g!fo lngiltcrenfn ve Amcrikan:n yar. 
dımZtırını temin edebillrlz. Frnfl8(J 
uçurumun kenanndadır. 191_. te oı.. 
dttğıı gibi birle§flbtlıce1c m4yiı' O 
trımıın 1'ir mmı mUda/aa progm~· 
fizP.rin<le bfrl"t(Jmff o1du.bunıı Juıtır
latmak i!torim. (Kom.Umatw, aoa. 
Ycılistlcr, radikallf!T 1.>6 ~ cenahın 
bazı srıvıavlan a1k!§lcsrla,.,) 
Ba.'}t·nl.ile /.<:ıtifasını 1'ermeBini teklif 
edr.nl.er 1ıar. B1mlar, niçin ~kilin, 
~~a.,m bir milli krıbiM ku~labildi· 
iİi ruıda iktidar me'11kıinden çekR~k 
cır~ıısım•ı göstermiş olduğunu unu· 
fuyorlart Bu mecliste çokluk tarafı 
c'1 a::lık tarafı da milletin ıım.uml t
t 'h<ad'nı ifade eden cınahtar7ardan 
b!rini tut.,;.aktadır. Komün~tler t7e 

~08J!'iii.'ftlcr! Siz amele sınıfını tem. 
&il edi'!crrsunuz. Buradaki azlık par
tileri de Frı:ınsadaki ta3arru/ ~ba
bını tom8il ediyorlar. 
Sağ cenahtan bir ~ykw • hayı,. •.• 

Bir FmMız aayl.aın ayni mman&ı 
biitün sını.flann da m'llmesailidir. 

Pol Re1&0- (devamla) Elbette e- \ 
der. Fakat aoı cenahtaki arl«ul(Jfla
"1nıı.?, amele tnnıfuıtn tef 1dlôtl4nmt§ 
o?ats kıammı temMZ 6tmektedi1'. 
8i,a ~ aanıy01'm.ınu.: 1 BugQ.nkfl tehli. 
lceıe,. &14 omıahtan V6f.JG Bol cenah
ta.n tem.ın edilecek bir ekseriyetin ; 
itimadlle 'Mlledileblleceğnı mi sanı
!lorBıtnıa' HafAJ editrorm.ınuz. bıı 1 

tehlil«J!erden biz ancak parldmento
<laki reylerin iti/akı ile kurtıilabiU
'iı. 

Bcı.ıvekfl Lemi Blrtm - Ben mu
halif7erimizin 1ıxıbi»ımJe girmelerini 
'3temc1;le hUkUmetin otoritesini bü· 
YfltnıtJk istedim. Fa1cq,t sa.nıyon.ım ki 
«ırcıtııZdıı hf.ç kim8~, pa.r?dmento nJ. 

'1ini bf1dirdikten 3mını iktidar tnm1. 

kiine cl1coya.cak ol.an 1ıUkılmetin ot~ 

Kıaamye Vallcl (cımıAwiyetçl /ede
raaycm) - Blum ~keti tJl,dat. 

mı, w Mdi3e'lerle kullandığı metod. 
kir da kendWni aldatmı§tır. Blum 
?Mm.le~i bfr yıı idare etti; fakat 
'Mlka 1Mr~ verdıgi al>zlerd6tt bır ta· 
rwshai bile tutmt.ldı. O rMmleketi i
<la.r~ ctme1' §eref iM l4yık değildir. 
Bu mem:lekctte milli birlik kurulma
aı 4çita, mWetin bUtil.n aınıfl4nm 
~CIMı etrafında ~lafttracak kıymet. 
li bir lJOf bulmak lazımdır. Bu mem
lekctttt milli birlik anoak Kl.emamıo, 
Pumt'Tı."ar9, Dumerg gibi f(ıkaiyet'ler 
etrafında kurulabilmi§Ur. Biz bu • 
gitn ele, FranStz milletin! te?M1? ede. 
bilecek bir §nhffiyet etrafında milli 
birlik 1rnrm<ıy<1 haZ1nz. Fcıkat bu 

Yeni nesrlyet 

VAR 1.41 K 
113 üncil sayısı Nahit Sırrı, Ya,nr Nabi,' 

Turgut Akknş, Münir Hayri Egeli, Mu
ıımnıcr ~eclp Arda, Avni Cnndnr, lhı:an, 
Reşat Cemal, Baki SOhn. Oituz Dağlının, 
mRkıılo hikAye ve şiirleriyle ('ıkmışhr. 

Kayıp 1traıuyor 
Baham Venh Şevket ve kardeşim Musta· 

fa ile teyzelerim Ayşe ve Ernlne umum! 
harple muhacir olmuşlardır. O zamandan 
beri kenclilcrini bulomorlım. Hayat ve me
matlnrınrlnn malumatı olnnlımn lnı;anlyet 
namına adresime haber ,·ermelerini ·rica 
ederim. 

Mecidl11t lllirr/yet dhldeıl caddesi 8 
numarQdtt 1/nrlue. 

MIUI tdubrukut l'Urk 
Anonim Şirketi 
Hissedar 1 arına 

Şirketimizin 1938 senesi cuma giln
kU toplantısında ekseriyet bulunmadı
ğından uınuınt heyetin ikinci defa o
larak, adi ve fevkalade lçtimaa daveti 
6 nisan 1938 çarşamba günU saat on 
dört olarak kararlqtınlmıştır. 

On veya ondan fazla hisseyi hamil 
olan hissedarlarm toplanma. günün • 
den bir haf~ evvel hisse senetlerini 
bir bankaya veya ıtrket veznesine bı
rakarak duhıillye varaka.n almaları ve 
yazılan glinde ve saatte ıtrket mer • 
km olan Beşiktaşta Çırağan caddesi 
8211 numaralt depoya gelmeleri rlca 
olunur. 

J.Dt tÇ'I1?,tA RUZNAMESf 
1 - Meclisi ide.re raporunun okun. 

ma11. 
2 - Bilanl}o ve k~ ,.e sarar hesap. 

larmm tetkik w tasdikı. 
8 - Mur&kıp tapot'W'lun okuııması 

ve 1938 senesi i<::tn bir murakıp inti· 
hab ve ücretinin tayini. 

4: - Mecllsi idarenin ibrası ve isim
lerlne kura !sa.bet edecek Uç a.zanm 
yerine yt>niden intihabat yarıtlmam. 
FEVKAT ... A.DE tcrtMA RUZNAMESİ 

1 - Şirketin tasfivesl veva serma-
yenin ttzvidi. (V. P. 23ô8l 

7.A Vt - 1çinde dnvR evraklle bir Jnıtu 
olen cnntıım1 'Kuru<"eşmedt'n sonrıı Behe'lc 
tramvavım1a 18 mart ctımıı ı:ıOnft za)·I 
ettim. <ietirenlerl memnun edrrlm. 

f,,tnnhul Rrrlıkrırr:arr Kanaat han 11 mnı
knt Tlnmdl lTşaklı 

-Do KTO R 
tlacaettln Atasagun 
Her giln ubıhtan •eklı buçut• 

ılqamlan n dm 20 " kadar l.llr 
U •ayyare ıpartmınlan itduci dairr 

t 7 numaradıa butalann1 kabul eda 
Cumartesi ıtünleri 14 den zo ye ~a 
dar haıtıılarrm paı:ıc • 7 Kurut,_ Hıı 

1
ber okuyucutannr dalrnporı mulııı 
bı lindr muilvrne eder Tı>lef 2:Uı5: 

1 G6zhe1dm• 
/Jı.Muıaı RamiAqaın 

• 

Muayenebaııesm.ı l'akshn. l'e.Jinuu.t 
l'arlabaşı Cad. l 'H f' A A pt. nUJa 

aaktetın14Ur. fel: U~ 
>azardan maadtt hergun: Uğledeı 

•unra saat ikiden altıya kadar 
7'i t esiz olacağını, Fran8Gnın ku<f reti- 1~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
"' kullanmaktan dci: olacağını aan-
nuı!.: 1ıcıtasuıa. düşmekte değildir. Operatör • Ürolog 

(Soswı!istler1e kom'iinist7tr f!'id&tte Or. SUreyya /\temel 
<ılT~·-!?ar)l~r ) •. Biz sadtJoe dah<J kuv. , Beyoğlu • Parmakkapı tramvay du. 
9etft t>?m4rc fstemf.,tik. Yok.M, bfa rağı, No. 121 birinci kat. 
~:r ,..mt M 1:i-'w:ti te-.'1l et1l"et1e 

6 
20 

ı Muayene saati: 1 • 
ltı·,,k bfTo otorite kurmaktan 4<M de- -------------·ı ğılk. 

milli birliğin, ildhi bir 14netle -vatan. -
sız kalmaya mahkum edümüı bir 
kavme (!foJıudiliğe) mensup olan 
bir odt.ımm etrafında teşekkül ede· 
bil.cc~ğine inanamayız • 

Reno .!aJı (komüni.st) - Bugüne 
kadar partimiz, fa.fıst devletlerle 
müzakere!ıe girişmekten sakınılma

sını a.~1.a tavsiye etmi.ş değiUlir. Fa
kat biz Fmnsanın bir mü:::akercyi 
m~atıi şartlar dahilinde kabul et. 
me.~ini istiyo?Uz. Komün.ist partisi 
.<tUlh istemektedir. Fakat harb teh
likesınln her gii.ft bflyüdüğünü 'Ve 
/<ı..Jist devletlerin her gün bfr tarafa 
salrlırdık!arını görmcldeyiz. Biz, 
mini müdaf oo meselesinin Fransadcı 
her şeye tercih edilmesi ldzımgeldi· 

ğiııi krıbııl etmekteyiz. Azami sürat. 
lo 8iki1ı1anmamızı istiyoruz. Fakat 
amelenlu korlektif mu.ka1ıele hakla. 
rına 'JC sosyal kmttml.ara riayet edil· 
nwsi şarttır. ...... 
Görutüyor ki Fransız paı rnmento

sunun sağ cenahı, birçok esaslI mesele
lerde sol cenahtan ayrılmaktadır. Fil. 
vaki Pol Reno • gibi bazı şahsiyetler 

kuvvetli bir itimat teminine taraftar
lık ediyorla.rsa da, bu arzunun biricik 
hedefi, "fırsattan istifade ederek bir 
nazırlık kapma.k., tan ibaret olsa ge· 
rek. 

"Milli ittihat teşekkill etmemesi bL 
zim otoritesiz kalacağımıza delil sa. 
yılamaz., diyen Blfim bakalım sözünUn 
eri çıkacak mı? 

Şekip GtlNDOZ 
(P.) Ru mektubu. bir müddet evvel 

tıe§Tetml.şti1c. Bu mektuptcı Stalin baş-

1oa m.emleketlerdek' ameleleri Mookovcı· ı 
nuı ihtiMle teşvik etmekte devam ede
ceğini yazmaktaydı. 

-

.. 

Eminönli Meydanmda yukankl Haritada Numaralanmıg adaların lstimllld 
takarrür etmie ve Umumi menfaat katarları alınmı§tır. 

2497 N.lu !stimlrut Kanununa göre bu adalarda mevcut emlAkfn gayrisafi 
iratle.rı tesbit edilmeş olduğundan cebri istimllke mahal kalmamak nzre mülk 
sahiplerinin her gUn saat H den 18 e kadar tasarruf vesikalarile birlikte Be. 
lediye Emlak şubesine mUracaatları ve bunlardan Valide hanı ittisalinde ve bao 
Iıkpazarı caddesi ve Helvacı bekir sokağı ile mahdut 1 C.. numa.rah. adan~ 
hemen yıktırılması mukarrer bulunmasına. binaen buradakı mUlk sahıplerinın 
bilhassa müracaa.llarmı tacil etmeleri lüzumu ehemmiyetle nan olunur. 

(1509) (B.), 

GÜVEN 
. ANITI 

- -

TÜRKİYE İS BANKASI 
Beyo[tlu Ocnncü Sulh Hukuk Hakimli· 

ilinden: 
Mihkemenln 938-1294 sayılı dosyasile 

Eyn,te Sofular mahallesinde Haşim Bey 
sok~ında 7 sayılı evde oturan Ömer Lfit· 
fi ~kili Snva Seman tarafından Eyilpte 
Sofıılar caddesinde 5 sayıb evde oturan 
!rraın aleyblne açılan ve mumaileyhe ke-

• 

falelindcn dolayı Bcyoğlunda Kamerhatun 
mahallesinde Çukur soka~ında 1 oumarah 
evinin kaydına konulan haczin kaldırıl· 

ma~t hakkınrlakl davadan dolayı dnva e
dilene .ıönderilrn davetiyede mezkftr ma· 
halli terkederek bir semti meçhule ııtt· 
mcsi ha~ebiyle tebligat icra edilmedilli an 
IAşıtmı~ ""' davacı vekilinin isteğlyle ~ 

20 gün fasıla Ue llAnen tebligat ten.sına 
karar verilerek muhakemesi 21 • 4 • 938 
uat U de talik kılınmış oldalundan işbu 
gOn ve saatte mahkemeye gelmedill Ye bir 
veklJ göndrrmedilll takdirde gıyaben mu
hakemeye bakılacaAı davetiye tebllil mı· 
kamına kaim olmak fizcre ilAn olunur. 

lV.P.2312)J 
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TOrktye, hartkolAde zerli bir mecmua kazaodı •. --
Ba mec:muanm iımi: 

M dern Tür iy Mecmu Si dır. 
Bogiln çıkan: 

4 üncü .. :rı-. Cumhuriyet Matbeaaında bir harika denecek zarafette tabedilmiıtir. 
Hemen hemen diyebiliriz ki bu kadar zengin münderecat k:ırıısıncla 

MUnderecatına gelince: en müıkülpesent karilerimiz bile hayran olacaklardır. 

Bakınız bu sayıda neler var: 
MUHARRE.\l FEYZi: Almanların yürüyü§Unü anlatıyor - PEYAMi SAFA: (Modem Türk Kızı) başlığı 
altında hakikt Tilrk kımu tavaü ve tahlil ediyor - Kıymetli içtimaiyatçı ORHAN MtTHAT: Valide Krali
çelerini tasvir ediyor. _!Validelerin, aite babalarının ve genç ktzloranızın her halde okumaları Ulzım olan 
mühim bir yansı.) 

Bu sayının cok mühim bir kısmı 

IÇi iZDE CASUS VAR 
Beynelmilel casus tefkllltının fçyUzU 

HOSEYIN CAHIT'in Sümerlerin tan1ıi - Günün en mühim meselesi (ŞtŞMANLARIN ZAYIFLA-
MASI) çareleri - Sinema meraklılannr alakadar eden (HOLlVUD FACİALARI) - CELAL ERGUN'un (Mi
MAR StNAN) y.:ızısı - HAYDAR RIFAT'ın (HİCRAN) namındaki nefis hikayesi- OMER BESlı:\i'in (HA
KEMLER) hakkındaki tenkidi - Bayan LEMAN'ın Satılık papağan manzum hikayesi (Bu hikayenin nefis 
iki renkli bir tablosu vardır). Nihayet HRISANTOS romanı. 
İşte bütün bu zenginlik- M d TO k 4 üncü sayısında 

ıcn bugün atacağınız: o ern r iye Mecmoası'nın bulacaksınız. 

' F SOL 
KAN, KUVVET 

ve iştah kaynağı 
Doktorlann büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendikleri bir formül· 

dür. Xansız1ı~ i1tihaaız11k ve küvvetaizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar 

mide ve banak tembelliğ.:nden doğan hazımsızlık ve kabızlurda, birinci de

vadır. Tifo, grip, zatürrle ve sıtma nekahetlerinde gayanı hayret tesir gös
terir. 

(FEMtL) liboratuvarı bu kuvvet ilicınr sayın mü~terilerine tanıtmakla 

müftehtrdir. Vücuda dinçlik, cilde pembeı.!k, saçlara ve gözlere parlaklık ve-

1 ren bu ~uvvet ilicıru afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. 

~ -·-
•~•ADEMi i K Ti DAR~-• 

ve BEL GEVŞIEIKLl&INE D<ARŞI 

• 
ın 

·- Tebletlerı Her eczanede aray1nız. ı ~osıa kulueu 1285 Hormobln J 

Or. Y. HALACYAN 
Nanıi Tıp Fakültesi Lorealanndan 

DAHiLi, MiDE ve BARSAK 
HASTALIKLARI HEKiMi 

MUAYENE 
14 • 19'a kadar; sabahlan randevu 
U7.ere Taksim (Eski Talimhane) 
Abdillbak Hamit ·caddesi Dirlik 
ap~anı No. 18, 2 inci kat. 

-'lirioci sınıf Operatör -
Ur. CAFER TA YVAR 
Umumi cerrahi •e sinir, dlmal estetik 

cerrahisi mOtebass111 
Parls Tıb FokOllesl S. asistanı, erkek, 
k:ıdan amellyallan, dlmal estetik 
"yQz, meme. kano buru,uklutu n 
sencUk ameliyata". (Nasalye •e dutum 

mütehassısı.). 

!\tuayer.e sabahlan M e c c, 0 e n 
8 den JO • kadar U 
Ô,1Ucı1en sonrn Ocrellldlr. TeL •C4088 
n,.,.nııtıı. Pnnnnlcltnnı, RumeJI han. 

ı ••c:aıa ' • "' ı :1::::::::::1 
Dlf Doktoru ı= 

N.ı~~!.!iberf 1.~s.!.~ 1 
• 10 dan Uf&Dl 19 a kadar kabul eder. 1 Salı ve cuma günleri .._t 14 ten 
B 18 e kadar paraaızdır. 
il · Adres: Karaköy Tünel meydanı, 

lı:.!::::!~::::~~:.~ .. ~:::~!.~ ... .-G~z Heklmo 
Dr. ŞOkrO Ertan 

Cağalollu Nuruosmanlye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şcrcfettin 

apırtımanr 

• 

AD•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uğrayacaklan Umanlar 

Pire, Brindw, Venedik 
Trieıte 

Vapurlann isimleri 

F. Grimani 

BütUn A vnıpa irin ek!pres trenler! • P . Foscari 
ite tellki ederler. 4 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova 

Kavala, Sel4nik, Golos, Pire, Patras. 
Aysaranda, Brlndisi. Ankona, Venedik 

Trleste 

Fenicia 
Merano 

Diana 
Abbazi 

Scllnik, Midilli, tz:nh, Pire, Kalamata. lseo 
Patras, Brindisi, Venedik, Trieste Albano 

Burgaı, Vama, Köstence 

Sulinıı, Kalas, lbrail 

Meran o 
Albano 
Abbazia 

Merano 
Abbazia 

Hareket gilnlen -., 
'O 

a ~ .ı 
. 25/ 3 H . ~ 

~ IG ~ 

1/4 s ~ l 
aS ~ 
Gi .d 
o 

24/3 
7/4 

Baatl7de 

31/3 SaatlTde 
14/4 

26/ 3 Saat18de 
9/4 

23/3 
24/ 3 
30/ 3 Saat 17 de 

23/3 Saat 17 de 
30/ 3 

Çocuk &lrgeme Korumu 
Genel Merkezinden .: 

İnşası Haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu · Sineması - 20 Nisan 938 
Çareamba gUnU Kurum binasında açık arrtmna suretiyle kiraya verilecektir. 
•ralip olanların ve tafsilat almak isteyenlerin Anknrada. Çocuk esirgeme kuru-
mu Geni merkez muhn.sebcsinc mliractuttları. Cl53,1) 

22 MART - 1938 ,,,,,, 

FEM 
a 

Saç balamı, güzelliğin en birinci §arlıdır 

Kan çıbanları, el ve aya.it parmo.k.larmın arasındaki kaşmtıla.r, dolanı-' 
mcm iltihabı ve çatlaklar, flegmonla.r, yanıklar, traş yaralan, ergenlik• 

ler, koltuk altı çıbanları, ANT!VlRüS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ŞARJ{ tSPENÇ!YARI LABORATUARI T. A. Ş. 
• 1 ı 1. • 1 • ' • .. ,) • ıı~. . l ~ ı~· · ·:ııi ' ı !~ itı;: ' ' ' 

Gaziantep Nafia MlldürlUğilodeo: 

1 - 25653 lira 57 kuruş bedeli keşifli Kersentaş Gtimrük karakolunUll ISJ4 

eaatı 2.3.938 tarihinden itibaren 21 gUn müddetle ve kapalı zarf usulile ~ 
meye konmuştur. 

2 - lhalesi 23-3·938 tarihine müsadü Çar§amb3 günü saat 15 te GaiiW'' 
tep Nafia MUdUrlüğünde müteşekkil ihale komisyonunca yapılacaktır. mı 

3 - Ke.sif, proje ve hususi §a.rtnameyi görmek jstiyenler Gaziantep J'ılaJI"" 
MUdürlUğüne müracaat edeceklerdir. tP 

4 - İsteklilerin elinde 938 yılı için Nafia vekfilctince verilmiB muteah)ı1 
vesikası bulunması şarttır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun, 2, 3 ncü maddelerinde yazılı veei~ 
ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektupları ile birlikte 
nunun tarif ata ve şartnamede ııernite tn mamen uygun ve noksansız olarak~ 
caklan keşif mektuplarını kapalı zarflan ihale saatinden bir saat evvel k()IP"'" 
yon Reisliğine vermeleri ilan olunur. (1270) 

------------------------------------------..-------_.;/ 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır• 
Bundan başka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin ı:ratı~ 

ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci gününe 

ftıatiniz iktizasrdır. 

kadar byilerirmden almanız kendi ~ ,, 

Gaziantep Nafia MUdDrlUgOoden: 
if1'~ 

Kerscntnşta yapılacağı ilan edilen gümrük ka:rnkol binasının yapı ı,ı 
umum mUdUrlüğüncc Akçakoyunluda. Y.a.pılmasına. lUzum ı:::ör:üldüfli il&.n ° 
nur. (1424): 

., 


