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tan l§leri Tel: 20315 

· · B mü; ü k A i~:;~y~~n;i;~- Zincirlikuyuda bu sabah 
si bir hakikat oldu!,, müessif bir kaza oldu 

Göbels, Londra, Paris ve Moskova 
ona dokunamayacak/ardır! diyor 

Yahudiler plebisite 
iştirak edelniyecek 

Ç ekoslovakyada 
Almaın çiftçi 
partisi S üdet 

par.tns ıoe bDırDeştn 
!~·lfill Ucrlin, 23, (Husust) - Göbels 10 ni

Alman propaganda 1uızırı Göbels • 

sanda :rapılncnk olnn reyiiım milcadeJcsl
ni dün okşnm Sportpnlnsta söylediği ve 
raılyo ile neşredilen bir nutukla açmıştır. 

Hntlp, beynelnıllcl · matbuatın Alman. 
• yaya karşı yaptığı ldndar:ıne hficumlan 

takbih etmiş ve bu matbuatın sistematik 
bir şekilde yalan haberler neşrcıtl~lnl ld· 
dla ederek ezcllmle şöyle demiştir: 

- .t Su.balta, yahucliler. Fıihrerln dra- · 
fJnrl<ıkl (ICJlcrallerln r.slrl olduğunu aöule
mişferdlr. Bu. ııalıııdilililn na$yonal • aosr 
' ..- Dc;amı 8 incide 

Usttc bıt 3abah1di ' liüt/iUC çarp~mıa«a yaraünuınlaraan '(so1da sağa. aoğnı) Tan gazcfesi 'tahrir ınUdürwrin<ıen 
Tahir, makine operatörü. Niha<l 110 11ıürcttip Haydar ... 

~ltta (so?M) 0"71?an Kemalin Röno arabası ve (sağda) par~nan tabi. .. 

Bir taksi araba.sı Elektrik 
. Sirkeli müdürlerinden Osman 

'V'iYattada7d NaS'JIOMl Sosyalist tcşek1cii.l, l"ahıtdilerc ait bir ka1ıvenin ca
mekanını, propaganda afi§lerini ·yapıştırmak surctilo istismar ediyor 

lnglliz kabinesinde mühim milzakereler 

Fransa tecavüze -·--· 
v . ugrarsa ... 

I.ngiltere yardım 
edecek 

ıtaDya n ıe Fransa arasında 
anlaşma temasları başladı 

F="ransa HükOmet i, Milli müdafaa için 
Fransız bankasından 20 milyarlık 

avans aldı 
l..ondra 22 (Hususi) - Baıvckil 

~ı?ıbcrlayn harici vaziyeti tetkik et
~tlı: ilzcre bu sabah na~rları Ba§vcka
i~~c davet etmiştir. Kabine toplantısı 
~t sürmüştür. 

Nazırlar, Baıvekilin perıembe eünü 
Avam Kamarasında yapacağı beyanat 
hususunda mutabık kalmıılardır. 

Yapılacak beyanat hakkında Röyte

~ Oe•amı 8 tnchle 

10.000 kişilik 
bir Japon kolu 
Çln111•ır tarafından tamame n 

Kemaıın arabasına çarptı 
• • • 

T AKSININ FRENi 
TUTMADI 

57 metre ileride bir 
ağaca çarparak 

parça parça oldu 
içinde bu Buna n Tan gJazetesn talhlcı 
rlır müdür ü aırka<dlaışom oz traDıılır 

ı öldü. Müırettnb IHayCJaır ağo ır yaıraa 
RoD dlğeır dört klşn ~e Dila'IFDf 

Osman Kemal Merhum Tahir 

AKA 
GÜNDÜZ 

O=D A la IE R için 
Çok dikkate defer bir eaer 

hazırlamaktaıdır 

o 5 m an K e m a- liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;; 

lin yalnız arabası 
parçalandı 

Sabahın srot sekizi. Elektrik şirketi 
müşteriler dairesi mUdilril Osman Ke
mal 1351 numaralı Reno marka araba-

sile Zincirlikuyudaki asri mez..-.rlığın 
önünden ağır ağır geçiyor. Ayni anda 

arkadan yıldınm sUratile 2804 numa
ralı taksi otomobili gelmektedir. 

Osman Kemal, çılgın süratini gürül
tüsUrt:len anladığı arabaya yol vermek 

için direksiyonu biraz daha uğa kırı
yor ve ayni saniyede cehennem sürati
le solundan geçen taksi arabası, Osman 

Kemalin arabasının ön çamurluğuna 

çtırparak rabayı olduğu yerde yola 
amud bir tekilde çeviriyor. 

Bu çarpma neticesinde hususi araba 

nın sol çam\örluğu, tekerleği, yaylan 

kınlmıı ve motör kapağı hasara uğ~ 
mıştir. 

Mcksilca cumhurrcisi General Kardenas nutuk söyler1:cn ..• 

Meksika·Hükümetinin 
ıngiltere v e Amerikada heyec~n 

uyandıran 

bir kararı · ımına e dlldl 
~lberlka Panay topçekerl hAdisest l~ln bir 

milyon dolar t~zmlnat istiyor 

Fakat maalesef kaza bu kadarla bit
miyor. Osman Kemalin arabasına çarp 
tığını anlayan goför Kemal derhal fren 
yapıyor. Yalnız, çok geç kalmıştır ve 

lngiliz ve Amerikan şirketlefzn-e 
ait petrol arazileri millileştirildi 

~ :Yazmı 8 incide DnamJ 8 incide ~ Yazısı 4 lincij<k" 
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3Cavata 
Sisli şegle,.in 

güzelliği 
~ EŞAT Cemal Emek'i tanımam, 
l"'C eimdiye kadar ancak üç be§ 
~b esini okudum. Herhalde genç 
ir §air olacak. Henüz hece vezni ile 

lerbeat nazmı araımıd& dolqıyor. 
l'arıık'm, 15 Mart ~l11&yı8mda iki 
12ıaıızumesı var: ''Gökte bulut olay
dıın" lle "Kltip". lkiainde de • bilhas
:::_ikincisinde • köy prkılarmı hatır
-.aıak, hatti. doğrudan dotruya köy 
llrklSJ yazmak heveai göztıktıyor. 
Qcsyıe hevesler hakkında dU§Undilkle. 
l'iıtıi kaç defa "söyledim; tekrar edecek 
defiliın. Fakat Reşat Cemal Emek'in 
0 iki §iirinde hoeuma giden bir eda, 
bir taz.ellk var. Omid Verici bir bqlan
tıç; yolu açık olsun! 
(Hatırıma gelml§ken aöyliyeyfm: 

~tırlık, elmdiye kadar nep-ettiği şiir. 
tin bir kısmı ile bir a11tologia çıkar

'8. ne iyi eder! Birçoklarmı ~krar oku
:aıc istiyoruz, fakat kabil olmuyor. 
ecnıua kollekaiyonunu kargtırınak 

>.or ie. Makaleler mecmuada kalabilir; 
~ onlann özünü hatırlamak kMi· 
lilr. Şiir için öyle değildir; çünkü o-
~güzelliği bütUnUndedir.) . 

lteeat Cemal Emek'in fiirinde köy 
krkısı edumdan bqka. eeyler de 
~- ''Gökte bulut olaydım,, manzume. 
111lin bir yerinde: 
. l" e her güzel fey gibi Y'(ınm ve flw 

diyor. Bu "flu", fransızca. '9flou" ke. 
linı~ oln. gerek. ~ tilrkçede :iyi 
~ir ka11ılığr yok; fakat bu. türkçe §İ· 
lrde aynen kullanılmuı için bir aebeb 
0larnaz. Nesirpe oİabilir. O; ~yn me. 
llele. •• Rep.t Q-pal Emek böyle eeyler
~n kaçınsa iyi eder. 

o mısraı zikretmekten maksadım 
~eee "flu" kelimeclııe itiraz değildi.· 
\re her güzel gey gibi yarım ve flu..." 
Seınbolist ıiiri sevdiğim zamanlarda 
~ nıısraı görsem bayılU'dım.. Şimdi de 
d~na bulmadım. "A.§k kırk bir Jğne-
ır, kırkı çıkar, biri kalır,. derler. 0-

ıt· ... . , ____ '- - '---- __ __,.ı ... '-'- ·~ 

b 1.r-Jen ne kadar ayni• ytne ondan 
Usbütün kurtulamaz. 

() "'Yarım ve mli eeylerin gtlzelliği ... ,, 
tı~lar bize, kendilerini hay.alimizde bf. 
'""'"lllek ve aydınlatmak imldnmı balı.. 
8ettikleri jgln gil3CI gözllkUrler. Sem-

boUsrnanm esası d& odur: eeeri vU.cu. 
de getiren adamla eaerin hitab ettiği 
'da.ın arasında. bir müşareket. 'Sanat
~ rolü • aşağı yukan -' bir mevzu, 
bir thc1114 teklifinden ibaret kalacak, 
~okuyan, dinliyen veya seyreden 

~ın o mevzu, tliema Uz.e.riıide. istedi· 
~gibi dilş~ecek- Sembolist sanat iş
lit bunun için son derece aristokratik. 
h..~ ~ hitab ettiği adamm her. 
~bir kimSe deği1, içinde esasen 

1~ginlik" bulunan bir kimse olmuı 
1-.ın:tdır. o, ''bahtiyar azlık,, 'için ça
~llr ve bunun için öğretmek, bildir. 
'I ek. teslr etmek, zamanı hadiseleri 
eh insan oğlu .hakkmda f6~ et

>lıek istemez. 

llu düşünce yanlııtır, fenadır demi
l>oruın; bir mmanlar öyle dilşUnmenin 
~kini ben de ta.ttmı. Şimdi onu du
~IYorum ... Fakat, ne yalan IÖyliye-
.~? genç bir pirde o dUeilnoeyi 

torıneıt, sembolist fiii'in yarın da de-
11lın edeceğini öğrenmek botuma gidi. 
)or. ÇUnkü sembolist, ailstOkratik 
~t, insan oğluna çok güzel şeyler 
'ıandırmıştır. · 
~ "iurullah ATAC 

ispirtolu içkfler 
l(UçUk 'şlşel~rde 

'atılamıyacak mı ? 
\t Ankara 22 (Huıtıal) - . tnhi,.rtar 
dceltlleti, b<ıızı Avrup~ memleketlerin
ih alkol derecesi yilkıek içkiler için 
t' ~s cdilmiı olan bir uıulil tetkik et-
trnıekı..ı.1· . 

""'ır. 

b• &u llluliin tatbifi muvafık eöriilürıe 
\tf~de ~lhaua r~kımn iki kilolu~tan 1 
ti le fıtelerde satılamamaSI ic;ap edecek 
~· lqkının küçük titelerde aatılmaıı 
~ 1-yca tedarikini mümkün kılmakta 
~hu hal cürUm ikamda milesıir ol-

ktadır. 
ld . . . 
~ •re diğer taraftan prap ve biraya 
) ~t IDeınlekette t.tlebi arttırmak için, 

lı~ tedbirler alacak ve aabprda kolay 
raıterecektir. • 

RABER - "mm DOi'-

Fenerbahçe tekrar 
bir gezinti ve 

eğlen.ee yeri olacak 
Bu buMusta icap eden hazırlıklara başlandı 

FenerbahÇenin modem bir eğlence ve 
mesire mahalli haline konulması karar
l.aşmıştır. Harbi umumiye kadar lstan-

bulun en rağbette bir köşesi olan, fakat 
yirmi . seneden beri metruk ve mühmel 
bir halde bırakılan bu yerin tabii güzel

lilderinden istifade edilerek hem deniz, 
hem kara tarafında bi~k yeni tesisat, 
ve inşaat yapılacaktır. 

Deniz ticaret müdürlüğü burada kot
ritlar, yatlar ve kayıldar içfo küçük bir 

mendrek yaptırmaktadır. Hük1lmet, bu 
mendrek için mevcut tahsisatı genişlete
rek bu sahada daha 'büyük ve modem 
bir bend yaptıracaktır. 

Aynca, deniz sporlamnm tamim için 
t*1d<ül etmiş olan ve kısa bir zamanda 
çok kuvvetli bir teşekkül haline gelen de
niz klübü Fenerbahçede bü~ ve mo
dern bir bina yaptıracaktır. Klüp aynca 
korfezde su sporlan ve oyunlan için bir 
çok tesisat vücude getirecektir. Fener
bah~eki geniş ve 00§ sahada ayrıca 

son sistem bir otel, gazino ve lokanta-

Gayri mUsllm 
vakıfları 

Mütevelli 
seçimi dev~m 

ediyor 
Evkaf •idaresi, Müslüman vakıflardan 

sonra gayrimüslim vakıflarının müte
\"Cllflık I§ını Jlalletmekle meşgul bulun-
maıCtaaıı. ucaytuu ...... ~·· ........... uıuan u-ct 

ÇPğuna şimdiye ~adar mütevelli seçil
miştir. Yeni vakıflar kanununun hüküm
lerinin meriyet mevkiine girmesinden ev· 
'l.iJ gayrinlüSiim ekalliyetler vakıftan he 
m'!l1 taniamile milte,·elli heyetlerile idare 
edilmekteydi. Halbuki ' e\icaf idaresi şim
di müslüman vakıflarında olduğu gibi 
bu vakıflarda da tek mütevelli usulünü 
tercih etmektedir. 

~ütevelli seçimi işinde evvela kendi 
talip olan veya cemaatler taraf mdan 
gösterilen namzetler kaydedilmekte son
ra bunlar ara&ında vakf m idaresi bakı

mından en münasip mevkide olan. müte 
~elli tayin edilmektedir. 

Gayrimilslim vakıflarından ~serisine 
~Utevelli tayin edilmiş olmakta beraber 
geriye en mühimleri kalmı~tır. Bilhassa 
hastaneler vakıflarile Beyoğlu Panaya 
kilisesi vakıfları bu meyandadır. Bunlar
dan hastane vakıftan mütevelliliğine es
ki mütevellilerden ~ Kürkçü oğlu 
ve Panaya kilisesi mütevelliliğine de Ba
lıklı hastaneleri idare müdürü ve eski 
türkçe muallimlerinden Teofilaktos en 
kuwctli namzet bulunmaktadır. Maama-

lar, tenis sabalan, otomobil parktan ve 
garajları tesis olunacaktır. 

Fenerbahçe bumuna giden \'e yarım 

ada halinde bulunan çayırlık da güzel 
bir park haline konulacaktır. Bu parkta 

veya deniz Uzerinde vücuda getirilecek 
geniş beton balkonlar il.zerinde pazar 
günleri müzika ~çalacaktır. 

Tasavvur edilen programa göre bura
da hükQmetin de yardnnile deniz mev
siminde büyük yarışlar, deniz eğlencele
ri ve Fenerbahçe parkında da gardenpar
tiler verilecektir. 

Gaye, Fenerbahçeyi, memleketin en 
şık, en güzel ve en eğlenceli bir köşesi 
haline koymaktır. · 

Fener~in istikbalde alacağı §e· 

kil ve burada yapdan ln§aat ve tesisa
tın plAnı mütehassıslar tarafından ha
zırlanmaktadır. Bu plln ve projeler ya
kında şehrimize gelecek olan şehir pl!
ru mütehassısı mimar Prosta gösterile
cek, onun da fikri alındıktan sonra inşa
ata vakit geçirmeden başlanacaktır. 

lstanbulun kerbelAsı! 

Fatih balkı Slisozluk
tan kıvranıyor 

Kırkçeşttıe sulannm birtakım mikrop. 
lan ihtiva ettiğinin anlaşılması üzerine 
§ehrin kale içinde bulunan mmtakasm
da kırkçeşme suyu çeşmeleri ve bu suyun 
geçtiği yollara açılan ~ belediye 
tara:fmdan derhal kapatılmıştı. 

Fakat o zamandanberi aradan geçen 
11 aylık zamanda kale dışmdaki kırkçeş· 
-.,.suvunu halk. ·~~ken ve bu suyun 
yoııarma açııa.n menrez, ... tt_' halk ;c:t• 
fade ederken kale içinde kalan halle SU· 

suzluktan kıvranmaktadır. işin daha 
fenası buranın halkı aa su kuyWann
dan su alarak iÇmektedirler. Bu yüzden 
önümüzdeki yaz aylannda burada fect 
hastalıklar çıkmasından da korkul
maktadır. 

Fatih kazasını ihtiva eden bu kerbelA
mn sakinleri belediyeye müteaddit defa
lar müracaat ettikleri halde hiç bir cevap 
alamamışlardır. l§in fenası kale dışında 
terkos çeşmeleri de tesis edilcf iği . halde 
burada bir tek terkos musluğu dahi ta-
kılmamıştır. . 

Bu civar halkı belediyeye tekrar baş
wıınağa karar vermiş bulunmaktadır. 

fih vakıflar idar'esi henüz muameleyi ik
mal ederek seçimini yapmamıştır. Bu bü 
yQk vakıflara da seçim yapdmca gayri
müslim vakıflarında iş kolaylaşmış ola
caktır. 

Diğer taraftan vakıflarına karşı uzun 
zamanlardanberi alaka göstermiyen mü
tevellilerin tasfiye°Si de devam etmekte
dir. 

Avusturya ya 
ihracatımız 

ilhak kararından 
sonra vaziyet bAUl 

düzelmedi 
Awsturyanın, Almanya tarafından 

ilhakından -sonra dünya siyasi ~eminde 
hasıl olan şa~ık ve kararsızlıkla bera

ber ba~ayan iktisadi kararsızlık da elAn 
geçmcrclştir. Awsturya ile ticaret işle-
rinde takip edilecek yol hakkında henüz 
vazih bir fikir hasıl olmamıştr. Bunu, 
yapılacak ticaret işlerinde Avusturya il~ 
ötedenberi mert ticari esasların ne derec J 
tatbik edileceği, kleringin nasıl işliyece

ği, hangi kaidelerle tiGaret vesik~ann ha 
zrrlanacağı hakkındaki mübhemıyet tev· 

1it etmektedir. Bu vaziyette şimdilik A
wsturyanm dünya ile ticari muvasalası 
Meta kesilmiş bulunmaktadır. 

lhracat tacirlerimiz Avusturyaya ev
velce yapılmış ihracattan ve oraya gidip 

de gümrüklerde bulunan maldan dolayı 
endişe duymaktadırlar. Çünkü Avustur-

yarun cumhuriyet merkez bankamızda 
bir milyon yedi yüz bin liralık blokaj 

matlObu vardır. Yalnız Avusturya ile 

ticaretin şu muvakkat dUnl§Uildan muta· 

~olan ticaret şubelerimiz de vardır. 
Bilhassa tütün ihracatnmz bunun başın

da gelmektedir. Awsturyanm tütün ih· 
racatumzda mühim bir mevkii olduğun-
dan şimdi de tütün ihracatının en ha
raretli mevsiminde bulunulduğundan ih-

racatçılar gerek hazırlattıkları, gerek 

müzakere halinde bulunduktan mallar 
için endişeye düşmüşlerdir. 

Umumiyetle diğer ihracat §Ubelerin

de ihtiyaten ihracatı tehir etme temayü
lü görülmektedir. 

~kas VA-..~nı..,. y·nııarı 
memurlarının iade 
edilmeyen paraları 
Denizyollan ve Akay idareleri memur-

ları içinde hizmet müddetleri on beş se-
neyi doldunnu5 olanlara iade edilecek 
yüzde beşler, kanunun çıkmasından bu-

güne kadar bir hayli zaman geçtiği hal
de verilmemişti. Memurlar bunun üzeri. 

ne alakadar makamlara, bu arada son 
günlerde yeni mercileri olan Denizbank 

müdürlüğüne müracaat etmişlerdir. 

Akay ve Denizyollan memurları, de

niz fabrikalan ve liman işletme idaresi 

gibi mümasil idarelerin bu paralan geri 
vereli aylar geçtiği halde kendi hakları· 

nm iade edilmemesinden şikayetçidir

ler. 

Denizbank mtidürü Yusuf Ziya, key

fiyetin tetkik ve hallini banka muavin

lerinden Tahir Kevkebe havale etmiştir. 

Alakadarlara verilen malfunata göre, 
memurların bu paralan ay başında ve
rilecektir. ... - - - ------ - - ı- - -- - - -~ 

da* k~~~~~~D~~a~":~~~~~t~::d:~h:~~:::~: ı~~ 1 1 / -~ ( _ 'J I ~~l~~~::i~:nı.;~~;.~ı::rım:!!::ı:;aal::ııt;ı::: 
deki Maarif \•ek~lell binasının temel atma -· ~ edecektir • 
merasimi bugünlerde ynpıla~aktır. • ır MAAHIF vekiıleli talim ve terbiye da-

• ALMAN gazeteci ve mecmuacıların- iresi, ilk ve orta mekteplerle liselere alt 
dan mürekkep kırk kişilik bir kafile ya- ral Ce\"ııdın kabrine giderek Alman orduı ders kitaplarını yeniden tetkike başlamış
kında memleketimize gelerek inkı!Apları· su namına bir çelenk kOl'mUŞ Te merhu- tır. 
mız hakkında tetkiklerde bulunacaktır. mu selnmlamıştır. * TOPKAPI müzesindeki kütüphanede 

• DAHİLiYE ,·ekı\Jeti ml'rkez teşkilı'llı ıır: SAXA Yl umum müdürü Reş:ıt dün bulunan eserler 20 kişilik bir heyet tara· 
için alınacak olan, lise mezunlurına malı· şehrimize gelmiştir. Umum müdür burada fından tasnH edilmektedir. 
su, imtihana dün kız Tc erkek olarak 25 baıı s:ınayi işlerini tetkik edecektir: • J\SKERl ŞOranın toplantıları sona er-
genç iştirak etmiştir. • Ll~I.\:\'DA n:ıırrpo ihliy:ıcı ıekrar baş miş \ "C milli müdııfna nkilimiz tarafından 

• MAARiF Tekiıleti bu sene memleketin göstermiştir. Liman idaresi sahilde antre- şOra az:ıları şerefine bir ziyaret verilmiş· 
muhtelir yerlerinde yeni sanat mektepleri po olabilecek binaları klralama#a karar tir. 
açacaktır. Bunlar meyanında Doı:tazidnde \'ermiştir. • R\I.KAS anl:ıntı matbuat kon.~eyi top 
de bir sanat mcklebi açılacaktır. • ET fintlarını tetkik eden komisyon lantı s ınıı iştirak edecek olan Türk gazete-

• BELEDiYE Beşlktaşt:ı<lki Barbarosun dün topla~mış ve fi~·alların tebdilini icap dleri tesbit edilmiştir. 
türbe~inin etrafını teınizliyerek burasını ettirecek hir sebeh göremcdijfinılen eski • ANKARAD.\ bulunan Dükreş sefiri-
bir park haline koyacaktı. J<·aırnt, cvk:ıf fiyatları ilJkn etmiştir. miz Hamdullah Suphi Şehrimize gelm iş-
fdaresi tarihi mezarların kendisine ait ol· • G(\\ICŞSUYU'nda mühendis mektebi- tir. Bükreş sefirimiz fstanbuld:ı bir müd· 
dutunu ileri silr:mekledir. İhtilAf hakeme nin önünden geçen yolun asfalta çevril- det kalacak Te ay sonunda Bükreşe ldde-
havale edilmiştir. meslne karar Terilmiş Te fşe başlanmıştır. cektir. Habdullah Suphi, Bükreşe döndük-

• HAYDARPAŞA geçidinde y:ıpıl:ıc:ık * BALKA~ antantı konseyi toplantısı ten sonra Romnnyadan bu sene nakledi-
olan köprü için .!\aria nkAletl kendi his- münasebelile memleketimize gPlmiş olan lecek ııöcmen işlerile meşgul olacaktır. 
sesine düşen tahsisatı ayırmıştır. Beledi- Atına elçimiz Ruşen Eşref bugün mahalli • POSTA idaresi Avrupa telefon hattı-
:re de kendi hissesi miktarında masrafa memuriyetine hareket etmiıtir. nın İstanbul Sofya kısmını takviye için 
IJtlrak edecektir. • Kl 'J,ELt askerı lisesinin 1330 mezun- yeni tertibat almaktadır. Bunun için yeni 

• İKTiSAT vekAleti ilzüm kurumu haş- Jarı , ıs martta Ankara ordu evinde topla· makineler sipariş edilmiştir. 
kanı lsmail Hakkı şehrimize gelmiş ,.e narak orduya katılmalarının 2-' üncü yılı· • YEŞIJ.A Y gençler kurumu heyeti umu-
kuriıma ait işler etrafında tetkiklere baş· nı kutlıılamışlardır. miyesi cumartesi günü feTkalAde bir top· 
larnıştır. * MALiYE vekAleli nakld işleri umum Jantı yapacaktır. Du toplantıda cemiyetin 

• ALMA!\"YA'nın Türkiye sefareti ataşe- müdürü Halil Nazmi dün akşam Londraya nizamnamesinde yapılacak tadillt Ozerln· 
militeri binbaşı Rote dün merhum orgene- müteveccihen şehrimizden a::ıTılmıştır. de görüşülerektlr. 

- - KURUN' da 

ÜçüncO mevki bilet 
HASAN KUllÇAfl pazr11or: . 

"Beş )'lldanberl .Anııpanın beynelmilel 
alyast hayatında milhim bir rol oynayan 
Bitler 1913 senesinde Vlyanada parasız
lıktan ve işsizlikten o kadar silulmış ki 
bir aralık Parise gf tmelle bile karar ver· 
mlş. Maksadı da Fransız payitahtındaki 

mimarı eserler üzerinde tetkikler yapmak, 
ayni zamanda kendisi için münasip bir h 
bulursa orada yerleşip kalmak imiş-

Bir Fransıı gazetesi Bitlerin bir gün 
dosUarına Umuml Harpten enete ait bu 
hatıratından bahsederken: 

- Eter o vakit Parise gitmiş olsaydım 
biç oüphesiz seferberlik esnasında Fran
aııJar tarafından tutulacak ·ve esirlere mah 
sus bir kampa ahlacakbm.,, 

Dedillnf kaydettikten ve J>u tasavvura 
engel olan şeyin Vlyanadaa Parise kadar 
bir üçüncO mevki bileti tedarik edememek 
ten ibaret olduJunu a6yledlkten sonra şu 
mütaleada bulunuyor: 

- Acaba Alnıanlann bqilnktl Führerl 
o zaman bu bileti tedarik edebilmiş olsay
dı buıOn ne oturda1 

Hiç tOpbe :rok kt bu pek ehemmiyetsiz 
ncnncO mevki bileti ATrtıpanuı mukadde
ratında bllyflt bir delftlkliJe sebeb olur-
du.., t 

BuıOn A "tTUJ)I ortasında 75 milyon Al· 
manın ba,ına ıeçen Ye bir dn içinde bin 
senelik bir Awsturya devletlnln cihan 
tarihinden ılllnmeslne sebeb olan Bitlerin 
gencllJlnde Vfyanadan Parise gitmek için 
ftçOncll mevki bilet parası bulamamış ol
ması pbsl tıymetlnl ldlçOltecek blr bAdi· 
1e deJlldlr; belki bilyilk maksatlara nr· 
mak için ftıtur Te engel tanımayan çelik 
iradelerin bu Alemde neler ~pabilecelini 
göstermesi JUbarlle ebemmlyeUldir.,, 

1 

CUMRURİYET'de 

Sulhu muhafaza 
için harpten 

korkmamak ıazım 
SUNDAY TIMES gaıdulnde Skı:ütator 

müstear adıyla yazılar. yazan /nglli: 
muharririnin, Almanuanın Çekoılovakua· 
ua laarruı halinde lnotllerenln ne oo:luel 
takınacajı meımırı llzerlnde •6uledl6i ıö: 
ıer oı. ,_, '"" nmel ll(Uelelerlmi:de cıktı. 

/nglli: maharrlrlne Qare, lntTiltere, an· 
cak Çekoslovakya ve FNZma Almanya Ö· 
nünde mallılp oldala takdirde müdahale 
edeceklll". Abidin Daver, /ng11iı mııharrl· 
rint, aak~rlikten . f1e harpten anlamamakla 
itham ederek dluor ki: 

"'Eğer, barb b67le bir tekil alırsa, yani 
Almanya, Çekslovakya)'I, ve Fransayı 

mallôp ederse Jnıillerenln müdnhalesi 
~ok geç kalmış ve hiçbir işe yaramamı~ 
olur. Avushıryayı da ilhak ettikten sonra, 
75 mll)"OD oQfusJU bir deTlet olan 'Ve Jtal· 
yadan da müzaheret gören Almanyanın 

nasıl kunetJI bir düşman ·olacalını Skrü
tatorun tahmin, edemeyişi garipdir. Böy
le bir harblp şu 4ekilde cereyan edeceli
ni tahmin etmek daha makul Te manti}d· 
dir. Alman ordusu, e'"'.elA, Çekoslovakya· 
ya taarruz edecek ve Ren hududunda Fran 
sıılara karşı mfidafaada kalacakfır. Fran· 
sıılann l\faJlno mOstahkem battı karşısın· 

da Almanlann da Ren tahklmab Tardır. 
Fransız ordusu, bu tahkimatı zorlarken 
Çekoslovakr-nın işi bitmiş olacaktır. Bon 
dan sonra, Al111an onlusu. bntiin kan-eti· 
le garba Fransaya döne~tJr. İtalya, 1914 
teki gibi mOttertklne ihanet etmer.se, Fran 
sa, İtalyan hududunda, Simall Afrika(ja 
(yani Ceuylrde, Tunnsta, Fasta) :ve Fran. 
konun galebesi takdirinde ispanya hudu
dunda, kunetler batuııdunna!a mecbur
dur. Bu kunet B)'lrmalar Fransız ordu· 
sunu bir hayli zayıf dllşllrceektir • .Fransa 
Be Almanya arasındaki barbde, iki taraf
tan hangisinin kazanacaitını katiyetle id
dia etmek mümkün delildir. Zafer terazi· 
sinin ibre~, dııha ziyade Almanyaya mil· 
tevecclb oldulttnu zannetmekle beraber 
biz Skrütatonın fikrini mOnakaşa ediyo. 
ruz. Onun fikri ise, Fransa. Almanyaya 
ma~IQp oldulu ve Alman or!fusu Fransayı 
isti!A ettlll takdirde, lnsilferenln Alman· 
ya ile harhede('e#I yolundadır. Fransa 
maJUCip olduktan sonra, Jngilterenin Al
manyayı yalnız ba,ına m.&a16p edebilmesi 
meseledir. Bllyük harpte, Almanyanın 
diAer cepheleri bir tarafa bırakıyoruz • 
Fransız ve lngiliı ordularlle dört l,1 mü· 
cndele etliAini, nihayet Amerika harbe 
girdikten sonra, malJ(ıp oldulunu unut
mamak gerektir. Eler, İngiltere, Almanya· 
nın işin sonunda kendisini de fena bir 
mevkle dOşOrdlllilnO fsteml:rorsa, harbe 
girmek için Çekoslovakyanın Te Fransa
nın yenilmelerini beklememelidir ki İn· 
gillı genelkurmayının da böyle yapacaAına 
ve Skrütatorun diltOndtilü sf bl, önce işe 
seyirci kalmıyacaJına fftpbe yoktur. 

fnsnterenln 101' teki gibi ciiretleri art
tıracak ve harbe sebebiyet verecek çekin· 
ıen bir politika tutma~ı, ATl'Upa sulbü I· 
çin bllyült bir tehlikedir. Salbun muhafa. 
ıası I*. .Nine .Mrt. barbden korkmamak 
tır, 
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Profesör Pillar · Dolfiis'ü kim 
öldürmüş ·13 n ır fi<Olrl)fe 

Alpin er 

Ar711erika harp 
h zır ığına 
başlıyor 

Donann1aı1ın kuvv.el· 
lend ·rı mest ne alt 
kanun ekserifetle 

kabul edildi 
Tay1are aacdi SOOO e çıl<arıhyor 
\ V~ington 22 (.A.A.) - lyi malumat 
'alan mahfiller, ~lidn, ımUtcımnim 
ıdeniı; pr~rammı !191 rey ıkacriyctle 
PbW .etmek &uretile, infirat taraf tar -
larma atrr 'bir :hezimet darb«i indirdiği 
'bnaatinc!cdirlcr. 

Meclis, J:ıu mahfilleıide ::Amerika mil
letinln ldıı nziyetin tehlikelerini hesa

ba kattı~n :ve Ulıuınlu olan ısilfilılan
~ ıecikmeden t.ev.esıül ctmeğe az
mmnit bulJ.lllduğunun yeni bir İ§areti 

1 
olarak telakki edilen "ittihad,, r göster
mfJtir. 

Kıbul edilen kanun ~ağıdaki inşaa-
ta nıeıuniyet vemıektedir: 

Y.ekfınu 7 ye çıkaran 3 yeni zırblı, 

. YekOnu 17 ye çıkaran 8 kruvazör~ 

Yddlnu 30 ;a çıkaran 9 .deniıaltı, 
Y ck<mu 40 :a ç:ıbran 2 tayy~e gemi-

si. 

Kanun aynı zamanda Deniz bakan

lriıJla ıtayYar~ adedini (3000) e çılrar
mak ulJihiyetini vermekte ve birs-ok 
muavin gemiler inıasını derpi§ etmekte 
lctir. 

Yeni kanun muayyen hiçbir tonilato 
tesbit etmemektedir. 

Beyoğlu Halkev:nde 
konfer"ana ve ie ns.I 
Önümüzdeki cwnartesi günü akşamı 

Beyoğlu Hnlkevinin parU merkez.in • 
deki temsil salonunda konservatuvar 
mUdUrU bay Yusuf Ziya Demirci tara.. 
fmdan ''Halk tUrkUlerl ve musikisi" 
mevzuu Uzerlnde bir konf ernns verile
cek ve bazı parçalar Dlfıkla çalınacak· 
tır. Kon!ernnstan. l!onn. bir temsil ve
rllecektlr. Bulunmak istiyenlerin bal· 
kevtnden ~avctlyclerini olmaları l! • 
zımdır. t 

hııyYnnlpr h?J:ı rpüşalt _ycrler..e top.lamyor
lar. Ye~"Cl mc1oudi~·~Uerfoi k nım~ çin 
dalın iyi şartlar .aramak tııŞ.ksadile deAılı
yorJard.ı. flçıiınJn ~öy)e e,.Y.tı A_Oyle olu~u
na gör.e o devirde yalnız avla yaşıyan in· 
.sanlar.<,la er d~lii,şllı:en Alı vahşi ®~an 
süriilerlnfn peşinden ardı sıra gitmeğe 
mecbur <l)\l~·orla,rdı. 

İşle binlere,c gene ~nsanın :NJl~&Ylf şart
Jnrı hep böyw ,ğc,,,~m edl,p ~· Bu hal 
Ayru_ıı d{l ~bcdiyyen böYle devam edip 
gidchilirçli. Eeer "ilerde mevzuubılhs ol{lco.
ğı üzere bu memleketin nnl ~nadolunea 
ilk ol:mık .şah.it ı<>ldPllu aka,-, ~rln 
hnY.P.l oJ1lnrını temeIUı<kn >?ktp un t 
ctmem,iş ols.ıydı. 

Dusfinkfi hoy,,·an mecmuası b~rin uzun 
&ergtizcşU .esnasına !:l,Dı~ .oı~ ar· 
VQO ffi!!Cf(HlllStntn bir :P.:ıki)'esls\ir. 

O dey,r!Jı ~nsanı ç n~Yi de~lse }.ile 
muhokknk iki ne,,·i fili avladı,. bunlar an, 
tikfil ve mamuttur. 

O ins11n ııu YıStnnı ~n,i J,Ps>)>otamı ye 
mcr~ • rlno,ernş\I :flc burun dcli.k,Jeri böl· 
meli rlnoscros olmıık iizere 1k1 :SOY rine
sorosu tanıdı. 

Ar.tik ~1\8ÜO ortadp \Ç,insleri t~nmlt 
oJ.on .h!ly~·ıı.tılttr e.r.aswda ezcümle pek Jbü

E.üi msturfa ıbaıy;eJdiinJ 61· 
dtirmekle itham edilen 

miintehir Fe 'ir) bjr yazışı 

~·ük oyı, ma{Wrcılnr oslanı, ma~ralor ;kur- ~~~tı;;,ı.::::~:~~e!I 
dunu, ınn~aralnr sırtlanını e azı dişleri 
mfitht, blr cana~.ıır olan ıll\llşe,rodu~ sn-
yp,bl iıir.. -

O <Icvrln gc,·iş getirici lulY".:ı,nlarından 
da1rlnndo turbly<'rlerin~e 4skelctJeri ga7et 
i)i muhnrar:a edilmiş bir halde bulunan :ve 
9ok ;aüz<'l Jıir hııy~·!\n olo.n :P\iYllk hornudJI 
g~ylk ,zikrolunnbiUr. 

~imnl mıntpkolarınn ,gtSc etmiş olan 
hıı:r"anlıır nrıısıncl;t Ren ge~iğf ·ıe Guluton 
e(\J ~e,ıjl~n orşufN Y,e Alp ®,Gları !J.lııva.. 
hslno S(liç <'1001~ olanlardan dnJ ~e_çlşinl, 
yobanl tc~eyi, ve mnrmot .ndt "\"erilen dal 
faresini snynbiliriz. 

;l}inııt-!l;tle:ı~l1 cı;ı~ilc !leıı<i'°'lkJj~J» 
O)'nl 4crcc,ede .ebemmlycUI JJiroloJik !f&
Ai~ikliklcrtc mtitcrcJ'ik oldııiı.J görtilmck. 
lc(lir. 

işte <hu kadar tok değişen VHttmr ifelıı 
de ıRt:SJcr ha ·atıtWt te~ti ve tclcAm(il et
ti~ioi sörcceği,ı. Bu Mdisçlq gelecek kon· 
fernns1nrıo mevrufarı ohır.nktır. 

l'rofesör Pltlar ko.nfe~nsı ~~inde lrklsr 
dan O>.@~erken ,tı1pjn ;ırkJ ,ııshrun ~a 
Türk <ıldu~unu ktı)'detti. 

m·ir Halid 
Şehab 

Bir mUli temerkUz 
kabJoesi kurdu 

J3eyıut ~ı (A.A.) - !Emir H~d 
Şehab, .ekseriyet gr~undan dört ::ve 

eblliy~n il~ azanın ijtirakile bir .n:ı.il
li temerküz kabinesi kurmuıtur. Bun
dan cvvc1ki kabine parlameııtonun ek
seriyeti ile ara,sıridaki göriiş ihtilafın -
dan dolayı martta ~ekilmişti. 

Yeni kabinenin listesi !udur: 
Başvekil ve Adliye nar:ırı Emir Ha

lid Şebab, Dahiliye nazın Josef Stdan, 
Mzıllye nazırı Kamil Şemnun, Hariciye 
ve :Nafia nuırı Selim Takla, Ziraat na
un Hikmet Cumblat, Maarif n•rm 
l;lalil Keı;ib, Srbhiye ve posta ve telgraf 
nazın gcnerc:ıl Esad. 

Mak.t u1 Ba.w,ekü IXJl/iWiln. paktiyle 
lı;arisiylc birlikte CÜ#ı11U§ re.mıi 

BirkCJ,Ç gUn evvel gelen telg:rafla,r, 
maktul '.Ool!üstin muavini olan binbS§ı 
Fey'in ailesiyle ~ intihar ettifi. 
n1 ha:ber verdi. Bıraktığı vasiy~tname
ye göre, eski bqvekilln katli ne neti· 
oelenen !htldlse_yj, 'biJı'P:ı3ı Fey bizzat 
kendisi tertlb etmi§. Dünkü ppstadan 
çıkan ParJs ~eteleri. ... J>ln.mııwı .bir 
yazısını n~yor.ta.r 1Q,, b~gı va.
siYJ?tnamcyle teban ta.bana :.ııaı1ır· 

'Fcy bu yansmda.1ıadfseyi şöyle an. 
latmaktatlır· 

~'.2fS\temmuzlD32gUnit,aaat11,4!S.de, 
nazırlar meclisi ıtol>lantı halindeyke.:ı 
~erleııden ve polislerden mtite§clck'il 
bir bla.bnlığm 1czahUra.t ynpınak ~ 
~bbUSiinc gjı'.im,ikleırini ;öğrendik. Mee,. 
lis tatil OlUJldU Ye fezahtıratın &fuıe 
geçilmek ıfir.em tedbir ~ı ba.kkm
da Viyana ıemniyct mii.dttrttnıe ıemfı"ıv~ 
rllcli. 

!P.-.lr .:ı• ..... ~.a., sa.ray, silMı.lı ıt:eJ:ahU. 
rakdar tarafından :işgal olundu. Baş
v.ekil ortadan kaybolmU§tu. Na.zırlar 

ve ben aal iki buçuğa kadar içtima. sa
lonunda mahpns kaldık. Bir aralık, 
bir muhafız başvekil Dolf usun beni 
yanına çağırdığı haberini getirdi. 

lçtiına sal?nunun yanındaki OOalar
da.n birinde, Dolfua yaralı olarak .ratı. 
yor ~e inliyordu. Yanma yaklaşüğmu 
görlliıce bana. §ti s&ileri söyledi: 

''-Ölürsem aileıui eize emanet cli
yorum. Kan dökülmemesine -dikkat 
diniz.,, 

Tedhi§çilerin taarruzu, uzan uzun 
11azırlanmış olma.sına rağmen birkaç 
saat ic;inde ba.atırıldI. Dolfusu öldü· 
rcnler, o:vatanrrqızm dil,§l'Danlanydı. 

Harb meydanında. can veren bir as
ker gibi ölen ba§veklı, müstakil ve hür 
bir Avustııryanm timsali olarak A. 
vustu.ryalıların kalbinde ebediyyen ya
§ıyacaktır.,, 

D o Jfilsiln :karısı 
• Ronuınyn yalıudilerinio :kendi !ıdct· Lüsern, 22 (A. A.) - Dolfm'un dul 

fori veçhllc hay'\'an 'kesmelerini yo.sok ~ kansr, yanında. iki çocuğu olduğu hal. 
den Gogs hfikömetinin eınlrnamesi ~mdi· de dün~. Luganodan LUsern gölü 
kl hfikCımeı larııfmdıın teyit olunmuştur. üzerinde BrUnnen'e gelmiştir. Sanıl-

• Mcksiklıda ralışıın dört Amerikan dığma göre, bayan Dolfua çocuklarmı 
petrol kump:ın~·:ısı hnrtclyc oczııretlnc bir 
f.stidn ile bir dosyn tevdi ederek Meksika bu <:ivarda bir mektebe yerleştirecek. 
htik()metile arnlarmd çıkan jhtiJAfın hal· tir. 
Ji fçfn diplomatik bir tesir yapdme.smı ---------------
Jstemişler.dlr. Ankara bira fabrikası 

• noma Mcbusan meclisi hariciye ne-
7.:ırclinln bfil1:c.sinj lrnhul etlikten sonra 1G genlşletilf yor 
m:ırısa kednr tçtimalnnnı tam etmi§tır. Bira memleketin her tarafında 

• Mısırda nrapça çıkan gıızetelerln Fi-
Jistine girme l yasak edilmiştir. kolayca tedarik edilebilecek 

• sor~·adnn hildlrildiAine göre dilnkil Ankara, 22 (A. A.) - Devlet zirat 
bütnn gün, miite,·erra eski başvekil Mntino kalkınma kurumu tarafından devir a.• 
fun cesedini hülün tanıdıkları ziyaret et· 
mi~lir. Biızat kral, kraliçe ,.e prens Siril lınan orman Giftliğindeki bira fabrika-
de giderek Mallnofun önünde eAilmişler smm tevsii i&ine devam cdilmekt.edir. 
ve çelenklt'r koymuşlardır. Mnlinofa Yeni fabrika blr ay zarfında tamamın. 
dün p:ırlıık cenaze merasimi l'opılmıştır. nacaktır. 

• Pnristc, Lejyon don6r nişanının Şan· Kurum, Ankara. birasını beynelmi -
şö •Jc rlitbcsini haiz olıın general ?\ollet lel bira enstitUsUnde tahlil ettirmi§tir. 
Muhtar mlllf müdafaa sandı~ınm idare 
mcclM reisliltini knbul etmiştir. Kara, de- Gelen tahlilde Ankara çiftliğinde hu. 
nl:ı ve havn ordularının erkiınıharbh·e ausi surette yeti§tirilen nrpadan imal 
reisleri, yıınl seocral Gnmclln, YisomiNtl edilmekte olnn bu biranın yüksek ev .. 
Darlan ,.c general Vilemcn sandık mec, safı zikredilmektedir. Kurum bundan 
!isinin ikinci rel&ll~ini deruhte ctmhler- baf}ka biranın memleketin her tarafı· 
dir. 

• 1037 yılı zarfında Sovyetler birliği dı' da. tedarik edilebilmesi için tertibat 
ticareti ,-ekOnu 8 mllynr 69 milyon noo almı3 ve bu suretle eimdiye kadar 22 
bln rubleye )·ükselmeı.: surellle 1936 dan bin hektolitre olarak teısbit edilen 
358,3 milyon faıla olmuştur.. İhracat 1 memleket bira. sarfiyatının 30 bin 
milyar 728,6 milyon, ilham ı milyar 3.U,3 hektolltro,,·e rıkanlmaamr temin et • 
milyon ,.c bu suretle ihracat fazlası 387,8 " "" 
milyon rubledir. · · · · - ?ni§tir. - -

: , 

Frankocular 
ilerliyorlar 

Cufnhurjyetçiter mukavemet 
manjaJarını kaybettiler 

la cmr .flıxıışlar:dır. '.f~~ JOOO tlf 
yi J)ldUmıil§lcr Ye ~o.un y9J~ iil' 
.ril),deki J:>l,itjin ~ii4ır,ı ~? ~~ 1 

lc.r.dir. Cumhur.i1ct ~U\7Ctlffl :W flW 
~r s.?f&siQ4_,e bi,rk~ gYn m#,. 
mçt .edcçdderipj :Umit. ~~ ~· 
Cu.o*µriy.e.tçiler ta.nim ettikleri merfY 
!erile ~lddetli bir ımYkavcınet JW.tC1fİf 
kr ~&c de w Hat ıür~ pjr 'fguhl!I>' 
~n ~~ :f-r!llJ~İ tlcr ki~ dl#' 
mı gjrm~ğç muvaffak oJıpp~f, ,m..tllJt 

Buı:ıo. tı - tı'nnko kıtaatı diln u
bahtan be.ti taarruzlanrun ikinci ıafha

ıxna baJlaım.J bulunmaktadır.tar. Ka
ıtaJo;nyaya Q.s>ğru ~p.tJa.n J:>u )laııeket 

ilk meresini vermiı, hükO.met~ cephe 
=ı.ılıtelif ye,rlc.r:d~ ~ f'nmkp 
~atı U ıde GliertJy_a ~J)fr
dir • .Fıa~ k\lvvetlerj ıbUtim u?)ıe.d~ 
ilerde hue)etleriJAe .devaın etm®dir .. 
Ier. 
HUlc~et~ilc.r Wiifındn spl}ı m.Un

ke,elermd~ bulunmoJc üıere .Pb· beyet 
geJdi~i haberi de rcemC11 tekzip edil
.mcktedir. 
Taarruzun tardedlldiğfni 
söyJUyorJar 

B{UJelon 22 - Milli mlid&ıfaa ~~an 
bğı bıııiln ne§rcttiji tebliğde 47 tank 
ve ~o~ tJyy;trtJlhı ;j tj..r_J,kile YJipılM 
taarruzuı.ı tanıamen tu.d~ildiğini bil
dirmiıtir. Banıclo:Qun on bombu.dıma 
nmda öl~lerin l!20 yj b\llduiu ..an~l
mıştır. 

CıımhurJreçiler ricat ediror 
.Alkanie 25 (A.A.) - HAY.as,ajazı.. 

11nm ımuhabirindeıı: 
Frenkist piıtar kuwetleri .-nelki 

g\in tiddetti bir sarpıJmadan conra At
kaniz.: - Gandesa yolu iherindc kain 
V.t.dde Algorfo lateabe11 ciftnnda sev· 
kütccn noktaıundıuı mliJıim a!:JdediJcn 
bazı mcv..zileri iJgal etrıüıterdir. 

Frankistler, ~uıuburlyetçilerin muka 
vemet batlatını kıraı-ak :bcJ ~den fu 

yö.ı .yuyalannz teker teker ~llerlM :1,. 
~irmişlcı dir. N cticede 11',.,nldad.,,_ 
getir$ii~ri tıtr:e kuvvetlerin cenôı.d 
yappklar,ı tazyik ~smde ~urn:buri " 
y~il r bütün ceJ>1ıede ricat etmek-." 
buriyctinde kahnı§lardır. ., 

Cumhuriyct~üer ffueska yo1unOI 
kontroJünU kaybetmf§lerdir. 

F:rnn.Jdştlcr '1ı.ıesk11ıım tiDlal ve ~ 
ntibunda 'birsok pıübiın mevziler itP 
edere'k bir~ok esir ve mühim ~~ 
harp malzemesi almışlardır. 

Frankooo deniz suboyJar.ı 
mahkQm oldu 

Brest, 22 (A.A.) - Ce:a mabh~ 
'CC. 2.) 1llumanllı İspanyol deııir:ıı1tı geı1l• 
ba.kkında J."tlrannı ~ermjşUr. ,.~ 

Gc.r.J)'.fJJio Jnırnaodanı 1.r:onk~ IJt "' .... 
(len ve S.crtntı, horp ~iIMıı ta nııt1' rJI' 
mfioden dolnyı aJtı il)' T"c mer,uiıı -
tn,ımak ctırmQndeo :dolayı da be§er _. 
lıap&e mahköm edilmJşlerdjr. __ __J, 

!Wı fllllıli clinnünden 4<ıla7,ı ~ 
etmişlerdir. Su::ı beraal ~lmhlJT. 

Meksika HükUmelinil1 
ıngiltere ve Amerikada heyecan 

uvandrran -~ - · .. 

• . '\.I • bİr k ı.-o.-ı 
Melisiko hükfımctfniJJ, o.nt bir şekilde, 

lngiUı .. Amerikan fir~eflerine eit 17 btl· 
'Yfık Sljll'C8 ıı~trol cr.ıımiıli millll~~e· 
karar T.er.mesi .her lMa!la 1':e ıbilhlllsa A· 

lktısat Vekili 
DUo gazetecilere 

beyanatta boloodn 
Diln Viyanadan şehrimize gelerek An

knraya slden iktisat vekili Şakir Kesebir, 

_gazetecilere bazı meseleler bulunda beya· 
naUa bulunmuştur. Vekil demiştir ki: 

Yali Ü tünda~la et meselesi hakkında 
görüştüm. Tesadüf edUen mCşküllerl ön-

leyecek tedbirler ıı.lınacnktır. VekfUet ha· 
ynb ucoztatmJk işile ehemmiyetle mef"' 
gnl olmaktadır. Etlen ~onnı d~r gıda 

madticlerl ele ıılınacaktır. EUen sonra ilk 
halledilecek §ey siittiir. 
İzmir üzllm kurumu bqbnile de ıgöril

tcrek üzümlerimizin ihracı etn!ında ma
JCUnat &ldım. Oz.ümleriınizin ihraca y:ıra
mıyanlannı şarap yapmak tasaTTUrnııda
yır. 

Yekil bunlardan bıı~ka ispanyadan yu. 
murta ihracatcıJarının alacalı olan dört 
ytjı bln llra'1nn fazla paraya temas ede,.~1' 
m(h:mtnleşen hu meselenin hallin! Ar \om: 
da lf!krıır ele nlacaAını bildirrofştlr . 

lng·liz 
hükümdarları 
Bel~lkaya da gide

cekler mi 'l 
Londra, 22 (A. A.) - Bazı gazete

ler lng:lizi hükümdarlarının geleock 

haziranda Fransa.ya yapa.ca.klan seya
hat vesilesiyle Belçikaya da gidecekle
rini bildirmektedirler. 

Öğrenildiğine göre kr:ıl Leopold son 
zamanlarda. Lond.raya yaptığı seyahat 
esnasmda. İngiliz hükümdarlarını Bel. 
çika.ya davet etmlgtir. 

lyi haber o.lan mahfel!er bu miina.
sebetle !nglllz hÜkümdarlarmm Belçt. 
kayı ziyaret edeceklerine dair §ay1 olan 
ve birkaç kere tekzib edilen haberleri 
hattrlatmnktadırlar. O zama.ıılar hU· 
kümdarlarm bu ya.z Fransadan başka 

hf ~bir yere gitmfJ.ccekleri resm~. be .. 
.Y.&l1 edilmi§tL 

merl.ka T:C f ngllterede b1ryü1.:Jj r ll~; 
n)·andırnııştır. 

Melt.siknmn bfr kararla ele geçlrdll! _! 
petrol .erazisfnln d~eri tabibeıı 900 ,... 
YOD 'Türk li.nmnı bulmaktadJr. 

.Meksika c.ıımhıurclSi Kardcnu Mi>~ 
gi mıtnkta~ Meksikanın on .seoe içinde ı>f' 
tün bu petrol kuyularını em!ıılıı.syonı.r:; 
beraber satın runco:Aını fakat bu _ __ U:~..M 
%artında da itılh alAlı bluat lıfiktlJJf"'

clc alacağını bildirmiştir. 

VahJm telAkkt edilen bu mıt ~ 
hakkında ajanslar fU maıaınatı ~ 
tedlrler: / 

Gençlik cumhur reisini 
alkışlıyor 

Meksiko, 28 (A.A.) - 1500 tale!ie raff. 
sarayın önfuıden seç.erek reis Kard~ 
ne petrol endüstrisinin millU~rilmeSi 
nlktşlnmışlardır. 

Reislcumbuı:'a bütün halkın ınfi:ıah!T !; 
da~no 1eb:ırüz ettirmek iciorusUn bii~ 
nfimayI~cr l'llJ>ılacaktır. 

Amerikan memurlan 
hapsedildi 

Mc1'61ko, 23 (A.A.)" - Ta?J1piko'dı f~ 
Jer Haı.ıst~~a PetfQlenm ktırnp11ıı1'~ 
yllksek memurlarından bazılarını baJW"" 
mfşJerdir. 

Söylendiğine göre Tampikodald A1n.,~ 
kan konsolosu bu memurlann &erbesl IP'-

kılm~SJ için tcşebbfiste bulunnıoştar. p; 
rol kumpııny:ılannın milllle~tirllmesl ~ 
kındnld kararın değişmesine imklin o1f"' 
dı~ı söylenmektedir. 

Vnşlnı;ton, 23 (A.A.) - 1fariciye '/fi' 
zarctl Mekııikadoki ecnebi petrol ~-uııı~ 
yalnrının s:ıtıo alınması dolayıstlo ı,,,.-
terc tarafından :yapılan müştereken b•~ 
kete sccllrnesl haklnnd:ıkl teklifi rcdd 
mittir. 

Amerika hükumeti, l\lek~ibdan 79'P"rfl 

mUbayoatını durdurmak suretlle ?Jel~ 
Pesosu Ozerioe bir ttızyik ynpablleetP"' 

Bu takdirde Meksika bfiknmeti paraı•-
k1)'1llCIJnl dilşfirmck mcchurJycUnd• !j 
hıcaktır. Fnkat zannedildiAine g15re pf ..J 

kt1mpan:\-·111:ın Pesonun kıymetten d4fP' 

slnt istememektedirler .• 

~~----------------------~ 

HABERil 
/stanbu/un en çok satılan /uJt.İ 

1 
akşam gazetesidir:. İlan/ar''
HABER'e uerenler kar ed•rl~ 
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Taşozıu deniz kurtları Adeta 
kudurdurıar: Bu melunları 
kazıaa oturtmaıı ı aıye 

nomurc:lanelılar 
- IV - f turlu birkaç dfür aVUl'lıl'Ü )'UmtU.L 

Gemner ;yaklqtıkça sahildeki kala. lanm aıktı: 
eaııt da arı;ıyordu. Hele sarı yelkenli -ölümlerine 1UMm11m-
&tnıiıer kıçtan kara etUk:eri zamaıı DJterleri i 
~ularm yüzde dokaam koyda - Bu mel'mıl&n kamla oturtmalı! 
taplaıınu,c denilebilir. Zira An yel- - diye homurdandılar· 
~ en çok Tqoa adalı gemiciler kul- Ve herU. pmlatne kopp hanoeri· 
"""111'lardı, ve Trakya'nm Jil.rıel kıa1a. ne, paluma anlclı. Genç lml&r, kör:.:.•ma hep Taeoz gemilerile pür- pe dlUranJıtar lht!Jaten evlerine kaçtı· 

Bu tercih Uç aebebdeıı ileri gellrdl: 
l - Gayet yolluydular. Aılı Mlla-

tllrlardı. 
1-Tqozıul&r çok cuur olmlardJ. 

CJeu.rk• ıtıaeı kız ve ıtderken bol pe.· 
~ 16tnrenıer konanlardan korkarlar. 
.... Konular Dıe bu pmilere yaJdıp 
-..Zahb. 

a - Tqoalular adaya getlrdWeri 
~1CU1ard&n avdette para almıyorlar. 

lar. 

-V-
Günet artık adamaJaUı b&tıqtı. l'a. 

Irat den1ıe Ye braıa ı..ab pcenlD 
renkleri Jmnemtett. 
Kırmm papatyalı .-ıt arkadan 

gelen dalplarla hm arta arta pupa 
yelten pllJOfdu. Yaklatb, yaldıfb. O 
yaldqtlkça ahildeki yatatanıı ft 

hançerli Tqoalularm hiddeti bir kat 
daha artıyordu. Bu iki dtreJdl n her 
iki taratmdan kırkar kürek arkan 
sağlam bir yapıydı. İki gomlna (1) 

'IJır Ban ytlkeınll gemilerden glhıel ıu. mesafeye gelince stıvari8inin verdiği 
tıbcafmı tahmbı edenler yanıl. kumandalar lşttllc!t. Tayfalarm Iskota. 

llıaadııar. Hakikaten, gelen on geminin lan (2) çöııdllkleri g8rUJdU; ve gemi, 
~an da harikullde gllze1 kızlar evvelki hızı azaJa azala karaya ya .. 
J1ktı. l'~t hiç kimle bu kızlarla ut· naetı. O aman Tqozlul&r futa aab. 
~~ ~...!:!! :Xllamadı. Zln. pmile.. redemediJer. Baftrarak, kMlrler •· 
'-t seım.IyJe beraber Saaıol kor~ vurarak, kamalanm, palalarım aallı-

baberle çalkandı: yarak ıemiye aldırdılar. Sahlll ctol-
'l'atos pmile.-lnden biri 8amoıpuJo duran Slumldal' Epnln blltln IWıJa. 

'4-. yanmda bir bi1ytlk pmlnia tur- rmı utan91&rmd&n '9cftlrecek &JIP 6-
...._ utruul n ancak lllratl -~ ler 88yffJwek, naralar atarak Tap. 
~ ka;ıp lnutulabilmlftL Oemlı..r1 lulan t.eecl e4b'orlar ve &VU &ftZ bL 

~kw~~~;:·~:~.·mmHı Ciı_!'o~~~ı vurun! Ya· 
L ~?pna), ps. alam&IDJllarch. Bu km! Yıkm!.. 
;:::. bir kol'l&D remlal olacaktı. - Kahrolsun konanlar! Kahrotnn 

1'1kenıe~~~:.~ ::. !:::1:Z-~rea;'lan umalıym! A. 

::... birer papatya ltlenmlı ol4ulmm Konan. .. 

1'lerdl. Llldn bu gemidekilerin biç c1e kor-
ır..~ w sıı.ğlam adaleli ko!lan, lallı, u.na benmı' halleri yoktu. Tqoa1ular 
~k derili n pııif ı6PO ile olgun lm!rlertne satdırmca aval aval baka.. 
lılıı Qab Slsam kadmlanm yutkunduran kaldılar, n lglerlnden yatım btrt, ldl· 

19Dç gemici ya~bqmdaJd bir kı.. vari, elleri kollan baflamrken: 
~.beline tekllfılzce kollanm dobya.. _Yahu! Ne var? Ne oluyonmıus? 

._:.O --•deki konanlar Nıık ceeur Si& haydud mU8Ullua? neelnia?. di19 
~ •""6& .. ~ söylenebildi • 
~erdi dofru,lu ••• diye bafmh • on Bir Tqoalu onun eueelne okbh 
~ pmlsiııe tek baema ealchrnıak bir yumruk indlrenıJr. haykırdı: 
~· - Haydud haııgimiz bire aeflJ kor. 

tDlt birçok ı.tllllar r&"mflt, bir- 1anl Samopulo adası yanında pmlmt. 
.ıı._~ ta!anlarma afram11 bir m avlamaya çalıean ten defil mlydtnT 
.. ~ lran 1atllAll glbılerlnde bllytlk YOrll bakalım. 
~ geçirdikleri gtlnlerlıa aa- - Ne? Bi&l konanbkla mı Jtb&m • 

benta unutmamJtlardı, IOD yıllar- di T 
~kalı Midilllyt, kllı Ltmnlyt, kAh Ra· yonunuz 

- Hah IUDU anhyaydm ! Hem Ulml 

~ ~= ~~~ :11ı!:~ l&fm kJSUJ, d1Jin1 kıa da dUe önUmbe 
~ J-J- •51w bakalım. \ 

Saporad acfaJarmda barm&n bu rt--- ,_ D&- y A 
1 - "41Ulll yaııı .. .,v •• unuı... - tıJU. 

81 ... ._ar her nedente fimdlye kadar kadtl)'Jz. Tra.kya sahillerinden gcliyo. 
~ ·htg uframl.llllllardı. Acaba nıa. 
~ akmmaJr lll'UI artık 
~ mi gelmlttl? Samopula L - Mual dlnletem .. tıı! On gemi 
~ 8flam halkı, ne halt kanlbrmaJr letedllfnbl 
,._ m tam cenubundald iki ko. gördQ. Yetleebllleydlııls, blslm kaftle. 
~ &rumda ve sahile bir buçuk mil nt ır- .a- '--•-- _ 1_._ _ __ _. 

:,.•1'nı nıhılmiııl bir ka- ··---'ı. nen ar - ....a ....... .,.. uua •·· 41lz. Jt J.. a-& ,._..,.. bi r&mpa edlftneeJrtlnla. 
~~ Ol'All gemisinin orada c!otqmun BQ muhawn- kulak .. _.._...__ ...... 
~ dt ba)'I'& altmet ayılamudı. J.. ~ 

..... _. utnuttı. Dqer TapluJar bafladdda· 
ı.ı;~ gemilerinin kaptan!an yolcu· n gemicileri ite kaka yaldafbJar. 111-
h l'e cetfrdlklerl gbel knlan kara. varl uabl aabl blln'dı: 
~ ~ uturıadıktan IODra ayak _ Tlbll rampa edecektim. IDmlr '1. 
ı..ı bq bqa verip konUftular ve der- mllbm. 
la. .. ~ açıhp bu gemiyi bulmaya. 
~ bll~ karar verdiler. On - Klmmff ba emri w? 
-.._ &emilbı1ıı bir konan gemili 6- - Bura)'& dtlmen tutmamı ldm em. 
~ kaçmumı bir tnrın onurlan- retti)'le 0 • Hannnım ! Konan olnydık 
ta. ... ~yorlardJ. Ama bu karan ı&s sere g8re lmcatmm cltıeer mly· 
~etmeye lmklıı, ltızum ve vakit dik? 
~Zira o anda yelkenleri kırını. Ve Tatoıhmun bir bqka IU&l IO!'. 
... kP&h- muına meydan vermeden, ı.,ı,ta !tir 
~ "ı• markalı ve kara boyalı btl. kaptyJ f..,et ettl: 
._ bir teknenin burnu dolanıp IOD 

~tle koya glrdiJI g6rllldtı. Herke. - itte kendim orada. 
~le bskaka!dı: triyan, yata~ gemiciler hep bir· 

ilf,'tyet evet, biç filphe yoktu. Bahse.. den o tarata aeifrttJler. 
~ koran gemili bu olacaktı. (Det''""' var) 
~a dellJıl turd1an hımdan bllL 

bthırduıar. lotermden biri llml• 

1 

1 OOniJn me•t1l11al 1 
Fransa, Cumhuriyetçi ispanyaya 
yardım cesaretini gösterecek mi 
Sol taraf, Mavorka ve Mlnorka adalarııe lspanyol 

Fasının Fransa tarafından bir an evvel 
lşgallnl istiyor 

Yazan·: Şelılp Gllndlb 
l'ranko. ordulan Arqoaduı JÜdl· 

nm aurattyle Akdeni• iıai)'Ol'lar. 
CUmhuri.)"e(Çi ordunun ild pDde bir 
aöyleneıı "tiddetli mu.kabil tu.rruzwı. 
dan,, bir aer göriilemiyor. F.jeı' bu 
hal devam ederse, üç dört ay önce 
Fraııko'nun dediği gibl; 

. .,Bir IGbM lapanJIG ~ ~ 
l&arbi• bittiğUai, ~gi cephe. 

""' """"" ""' .,..._ UCJ deutiJip git· 
fflW g6recsk.,, 

Avuaturya bAdiaeal kapumıa gibi. 
dlr. Litvaıışa - Lehiatan hidmeei do 
tul& .tırmedi. AlmanJ&Dlll Çek091o
vakyadaki davuuu b&Jletmealea ön· 
ce, müttefiki ltaıya ile birlikte bvtç. 
rede btr "emrivaki" ,apmumdan kor· 
lruluyona da umumi dikkatin tekrar 
Iapanyaya çevrlldiği muhakkaktır. 

Fraııkonun Ancondakl kuvvetleri. ,,_..,.,,. 1,,_1 efme1c •'rltff* gGttlfa 
n1 Akdenl8e Jaklaftıran her admı, Pa.. -W:f-

1'18te, J'raD"nm belbmliine Jml bir CllCtno ginM htMlıU ,,.,. ~ 
hanoer !Ddirllmlf gibi bir tair 1&PIJUI" 
ve Franm efkAn umumlJll8iMd.kl he
yec&Jll artbnyor. 

lspanya lhtntuam ı.ı•eAığı pbaler. 
de, ademi mtld•hıJe alyauana 11ap
Janmatla ne berbat bir hataya du,ttl· 
iflnfl, l'rana nih&yet acı acı anlamıt 
bulunuyor. 

Sat partiler. ancak Almanya ile uz
lqmak suretiyle l'ramn&D bir fell· 
ltetten kurtulabUecetlni ilerlJe .nrer.. 
!erken. IOI partiler bir an evvel cumlıu. 
riyetçi lapan)'!l1& JVdml edilmellnl 
tatemektedlrler. SoaJa1i1t puti8iD1ıı L 
teri gelen llderterindeia Jan Ziromakl, 
lspuıyadald vaziyet hakkında IU mil• 
taleada bulunıı1tJttur: 

.. - ·~ '-.....-...tıni Cwnhmi,.eıcl 
faparıyaya yardım ..... M-1.. ..... 

bt'I bir lbumdur. Bu ,ardım, gen,ı. 
gbll blr yardmı olmımaJldır. Vulye
t!n lcab etttrdlft eekllde hareket et· 
.....,ı. ve cumhuri,.ıçl lapu,aya ıtı-
nma olan her eeyi temin etmemh 1-
eab eder. Demokrat ispanya, düne 
k&elar blmden •'yalnm a1Wı 11&tmalma. 
ınna mllsaade etmemizi,, latiyordu. Bu 
g1ln blSyle bir mUuadede bulunsak bL 
ı. bu Je halledilmle olmaz. Zira geç 
kaldık. Cumhuriyetçi lepanyanm or
tadan kalkrnuı Franm iıtlkJAHnln 
ortadan kalkması demek olaca.lrtır. 
Hatta bu yU.zden Garbi Avnıpa medeni 
bllttbı JıaJdarmı ve htlrriyetlertnı kay. 
bedecelrttr. P'qlzm. blııe nihai darbeyi 
indirmek için 10D hamlıJd&rnu ta· 
mamJun•lr beredfr. Ona maf16b ol
mak ~' onun met.odJanm 
Jnallanmunn ._ blae oynamak lltedl-
lt oyunun &JDln1 Jrendiatne karp 01· 
namamız doiru olur. İspanyada fqtet 
harekete 1on vermek için bafvwııla· 
6&t birfciJr ~ pdm: 

'Trankoculann eliııdekl Jlayorka L 

dasını legal etmek, hftkbıetçtlerden 
Mfnorka adaanı teaellOm etınek, ta • 
panyol Fumı sapt ~ Pirene hudutla
nmm tahkim etmek. 

llpanyol l'uı, J'ruko De müttefik. 
lll'lnia İap&ll1l.1& ve bbıe indirmek ta
tedlkled darbenin bnet JraJD&lıdu'. 
l'rlako ile , ..... l'utul ptlrl1en u
brleri barbe lllrerek mUftftü ol • 
inütadJr. 8'mlan )'&plıl'ka bir taraf. 
taa da 8D IOD li8t.em aillhJarmmıl 
ôamhmt,.t.Qt ~ ıtlndelmeJl • 
,... DIDlcelrtlr ld; 

.. _ Bu hareket.e kallnptak bir 

lıarb dolanır." 
Cevabımıs b&mdır: 
"-Efendiler! ee,lı&tl Harbin dol

mama arbk mlDl olunaJia. Barb 
bQtlbı fellketlerl ıı. plmif ve tl.ltt1. 
mOrıe çökmiletUr. 

Eter bu harbin bizi tahrib etmesini 
latemiyorsak, nihai htıcuma hamla • 
ll8D dUpnanlarmıısm tertibatını tim
di&m bozmaya çalıpnalıyıL Yarm, 

"Terueldekl çetin harbden 80lll'a, 

her iki tarafm mevcud ihtiyat kuvvet.. 
Jeıi eritmit olduğu t:J.hmfn edilmtı ve 
bu kanlı harpten 80nr& 1k1 t&raftaıı bit 
rtniıı ymlden hare.kete geçmesi için 
birçok aylar beklemek Jlzımgelecettnl 
tl&nanl&I' olmu,tu. Aragond&Jd IOD 

taamızlar, Frankonun Tenıelde ula 
yonılmadıfuu, Tenıe1 harplerinin an
cak eumhurlye~ orduyu rıedelemie 
oldufwıu ispat etmektedir. Zira J'ran. 
ko birkaç gUıı Jçhıde eeksen kllometre 
Uerllyebllmlftlr. BelJd, IOl1 gUn1erde 
deveran eden bul pytalar dotru -S. 
lfJdlr. Belkl cumhuriyetçilerin lnhlW 
arlfeelııde bul1fduklanm söylemek 
h&talı Olur; fakat~ M.rekl· 
tm lııkfp.fma-..h•lr•~lr ~:..aıaa. 
ceruı 1JOD ve kat1 eathuma sh'mfe
Ur,, deıılleblllr. Son gOnJerde Franko 
tayyareleri Banelonu mütemadiyen 

bombardıman etmektedir. Herbirf yi1L 
lerce ve yllzleree Jmrbana mal olan bu 
bombardımanlardan mabat nedfrT 

Hiç filpheslz Banıelondakllerl tet • 
hif etmek ve halla korkutarak cumhu· 
riyetçf mmtakada ihtJWJer çıkmasına 
çalı§Dlak. 

Fra.naa bu vaziyete seyirci kalabilir 
mi? Bizce Fransanm ademi mftdahale 

eiyaaaama nihayet vermesi zamanı 

henüz gelmemiştir. Bu gfdi§le Pirene 
hudutlarımızda ve prbl Akdenizde 
l'ran8la menfaatlerhıbı tehlikeye ıt
reeeft lnldr edilemez ama l'rankonun 
bize mütemadiyen temlnat vermekte 
oldufunu da unutmamahyu. 

P'ranko, İspanyada harbi kaunma
IDUD, Fran.m .. İspanyol milnuebetle· 
rinde herhangi bir değlflldik yapmı
yacaRuıı bize temtn etmektedir. tna· 
nalıın.,, 

itte Fransa, btrfblrlne taban tabana 
zıd ohm bu 1 kl cereyan içinde çalkan. 

r- .. --·~::--ı 
1 KADIN 1 1----------· .. ·--·-----___. ..... 

pek geç kaldığmusr anlıyacağız.,, I BrJj, koyu oohverengi 1'e yqU /~trden 
Le Tempe paetesi ile Aragondaki J yapılmıf olan ve dl)rt 8ilindir, bir de 

IOll ,.-m _vutYeti *1e huJb,&_edi- munlbbadan miit6§8kkil ~ tW 
JW; " ,aaı bır ıap'loa. 

•..-• w ..,,. .. ac1a1r1r1 ae ııerwıet 
pterfr .......... 
maktadır. 

Fran.I&, l'ranto tarafmdan WJriJlll 
teminata inanabilir ml ! Bugüııkti 

Fransız htııdmıetinln buna lnanmuı, 
Fra.nS&J>m iklnci amıf V1r devlet dere. 
kesine inmeıısi demek olacaktır. DUtiL 
nUnll.z b1r kere ... Avrupanm, dilDe ka. 
dar ve hlJl ea kuvvotll ordUBUD& ... 
hlp bulunan Franaa bir l'rankonun: 

·•-Pirene hudutl&rmJza taarruz et
miyeoellm.,, 

Demetine tabammW edeblUyor. 
Kaldı ki bu Uıminata ne derece,. 

kadar tnanılabUeoetl de fllphelidir. 
Yarm lapanyada otoriter bir J'ranJro 
devleti tetekkül ettiği gün ltaıya \19 

Almanya ile birlikte bu devletin Fran. 
•n ll1dumamuma Dnkli ~ DM • 
mal ta.nur edUemes. Zira; 

'Tatfzm. en bnyQt dUpnanı olan da. 
mokrat merkezi tarllmar etmeden ~ 
hat uyku uyuyaınu.,, 

l'qi&m, t.p&nyad& muzaffer oldu· 
tu gilD, ilk iti l'ralulad& da muvaffu 
olmanm çareleriDi ar&IDÜ' olacakbr. 
Esasen Franaada ild günde bir keff• 
dilen clıJi alllh depolan 18# cenahm 
bugUnkll idareye nasıl dit bilemekte 
olduğunu açıkça göstermektedir. / 

"Eier gelecek intihapta sağ eenlh 
kazanırsa fazla kan d6ktllmeden, 
Fraııaada da demokrutye veda edildi
ğini göreceğiz,, diyenler ~ya 
bqlamııtır. 

Acaba Leon BIGm, cumhuriyetçi le. 
panyaya yardim etmek cellLJ'ethıl ken. 
dinde bulabilecek mi? 

ŞEKIP GUNDUZ 

tZ!l!Jb·l·I 
ıstanoul radyosu 

2S MART - 931 CAR$AllBA 
ı 7 lnkılAp tarihi deni: "Onlvenlteden 

naklen, Yuıur Hikmet Bayur, 18,30 Falih 
halkeYI g6sterft kolu tarafından bir temsil 
19,1& konferans, Doktor İbrahim Zati, 
Bulaşık cilt hastahklan ,.. uçlana dökfll· 
mesl, 19,55 Borı;a haberleri, 20 Necmeddln 
Rııa ve arkadaşları tarafından Tilrk musi
kf ı;i ve halk ,arkıları, 20,30 hava raporu, 
20,33 Ömer Rııa tarafından arapça SÖ)'lev, 
20,45 Nezihe ve arlı:adı,ıın tarafından 
Türk mmıiklsi ve halk tarktlan (ıaat aya
n, 21,1$ Fasıl saz beyeU, lbrahlra Ye arka 
daşları tarafındnn, 21,50 orkeatn, 22,45 
ajans haberleri, 23 pJAkla sololar, opera Te 
oper~t parçalan, 23,20 ıon haberler ve er
tesi gOnün programı, 23,SO son. 
BOKRBS: 

ıs, knoser, 20 dini mGıik, 20,30 ltılran 
· ea şarkılar, 21,15 Ştnrusun eserleri, 22,45 

kafe konser. 
BUD.4PEŞTB: 
ıs ... tkılar, 19 belediye orkestrası, 2tı.. 

30 radyo orkestrnsı, 21,10 mClllk akede· 
misinden naktı, 23,20 ıtıan orteatrası, 24, 
ıo CAZ plAklan, 
BERI.IN: 

19 radyo orkestrası, 20 Balet plülan, 
:!l harif mllzlk, 22,30 pllk, 23,30 hafif 
mOı.ilt, .,. caı. · 
ROMA: 

20,40 hartr mOzlk, 21JO tonser, 22 M> 
l~no tlyatrosundıın temsll nakp. 
VARŞOVA: 

20,20 •arblar, 20,55 plll, n Sm>.ln .... 
sltaD. il racbG orkeetr-. 



~ ~a-1.: 
Rejisör Talberg aşkını, Norma Şlrerden 

tam tlç sene mOddetle gizledi 
-28-

O, netice itibariyle memurdan bq- f minin ilk gösteriligini seyretmeye ge
ka. bir gey değildi, einemanm malt len bir sahne vazıı Normayı gördü, o. 
kombinczonlanna girmezdi, fakat o. na kUçUk bir rol verdi. Sonra onu ter
nun otoritesi, meharetl, zek1 ve aine- ketti. Fakat Norma ah>emayı bir tilrlfl 
ma illerini kavrayıp, kendisini Holi- terketmek fatemedi. Sinema firketleri
vudun hakiki hfiiml haline getirmi§. ne k()ftu. Flgüra.nlık kabul ettl, ken
tL o zam:ıııa kadar.zekadan maluımı diaine verilen her eeyi, her vazifeyi 
olan bir aıeme ııekl onunla beraber kabul ettl. Holivud için artist aramak 
ginnifti. Ü7.ere gelen bir adam bir gün Nevyork 

Oııu, ayni zamanda, her yerde gör. atudyolanm dola§tı. Norma ona adetA 
mek kabildi. Günde yirmi saat çalıgı- yapl§tı, ona her yerde tesadüf etti. Ni
yordu. Bütün benliği eserinin ihtirası hayet adam ona Kalifomiya için bir 
içinde bulunduğu için hu.sus! hayatı tren bileti ve •'Metro" eirketi için bir 
mevcut değildi. konturat vermeye razı oldu. . . 

Bir gUn studyoda, koridordaki sr- Konturat asgart hadde, kendisme 
ralann birisi Uz.erinde, birisinin ken - verilen tali de çok kUçtlktü. Hakiki ta. 
disini kabul etmesini bek.liyen bir ka. li, İrving Talberg'in geçtiği koridorun 
dm gördü. Bqmı geriye çevirmeden sırası Uz.erinde oturmug olmaktı. 
yü.rtıyUp geçti. Fakat alqam Uz.eri, İki gtin sonra, sahne vazn Normayı 
hayret ve hatta hiddetle, pek de düz davet ve isticvab etti, ona tecrilbeler 
bak111ı olmıyan bu mavi gözlü, mavi yaptırdı ve nihayet mühim bir rol ver
saçlr kadını görür gibi olduğunu his- di. Film büyük bir muvaffakıyet kL 
seti. Ertesi güiı, kendisine fena halde zandı. Bu filmin hemen akabinde onu 
.kızmıt olduğu t.ade bir tahkikat yap- yıldız haline getirdiler, rekJAmlar yap. 
tı ve bu kadının uzun zamandanberi, tırddar. 

tarihi ıahsiyetlerin rolilntl yapmak il. Uç sene müddetle, Talberg, qkmı 
zere angaje edildiğini ve .lmninln Nor. gizledi, bütün nikbinliğini saran bu 
ma Şirc.r olduğunu öğrendi. ihtiraatan korkuyor, Normadan çeki· 

Ş niyordu. Yeni yıldızın, iı jçin dahi, N o rma 1 re r göremediği yegtne adam Taibergdf. 

Montrealde, hali vakti yerinde bir Hiçbir eey anlamıyor, sinirleniyordu. 
aileden dünyaya gelmi§ti. Babası yer- Talberg Uç aene müddetle yalnız onu 
Ji bir mali tirkctin direktörUdUr. Nor- dil§flndU. Yalnız onun için çalıştı. 
ma kardeti Duglas ve he~ Atol Nihayet bir akpm, bir gali. mu.
zengin çocuklarm liayatııµ yqıyorlar- meresinde Şirerin son fllmJ göeterilcU. 
dı. Sonra babuı jflls etti ve aile se- Çok muvaf!ak olduğu bu filminden do
fa.lete düştü, dağıldı. Erkekler Kana. layı herkes Normayı tebrik ettL O da 
dada hayat mücadeleaile uğrqırken, bUyUk bir sevinç ve memnuniyetle, fil. 
mad'4"1l Şirer de ild kı7.1Yl& Nevyorka mln göaterilmiı olduğu, tiyatrodan 
geldi. Bu."1.u takip eden aeneler çok çıkmaya hazırlandı. Tanı bu sırada 
mUgkUl oldu. Nevyorkta yalnız kalan Talberg, birdenbire onun yanma geldi 
tlç faktr J:aduı hısaıılann egofmıtnl ve onu kolundan tutarak kendi otomo
öl~mek imklnlannı hemen her gUn biline bmditaf. 
buldular~ Atol \'9 Norma, mahalle 81- Talberg, kendisini aevdiğini NormL 
nemalarında piyano çalarak, nihayet ay ille bu otomobilde söyledi. 
biraz para kazanablldiler. Burada flL (Devamı 1'm') 

~- lIJU-;tu~ Maddeler fnbtsan bedellerini beş sene zarfmcJa ödemek .. 
zere ııldığı 1984 ve daha enelld seneler mabsultl konsln7e afyonlarm ba
kl)'t'I u~ Renellk taksitlerini c1et'ate11 6derecektlr. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa
rından: 

Senelik satışlarımızın% 30 una iştirak ettirilmek suretiyle bedelleri 
öd nmekte olan 193f ve daha evvelki seneler mahsulU konılnye afyonlarm ik: senedenberl verllen takıttlerle takriben nısıf bedelleri tediye olun-

muştur. k n r1 kalan 
Kezktır afyon sahiplerine mahza bir 7ardım olma zere ge 

uç senelik taksitin 1 Nlıan 938 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine ka
rar verilmiştir. 

Allkadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. larma na. 
zaran qalJda gösterilen tarihlerde İltanbulda idaremize m1lracaatlan 
Ibamtt llln olunur. 

tstanbul haricinde müesses olduktan için bizzat mUracaat edemeye
ceklere alt olan bakiye bedeller bundan evvel 7apıldrfr gibi banka vasıta
siyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlannı ibraz edemey~!!_lerln mnracaatıarı 
te~1atrn tonuna bırakılacaktır. (_15_~0) ~ -

No. 
1 

Tarihi ~in 

'1000-1015 1/Nlıan/938 Cuma 
~016-1030 4 ,, ,, Pazarteaı 
~031-1045 5 .. .. Salı 
1046- 1060 6 .. ,, Careanba 
1061-1075 7 ,, ,, Peroenbe 

f1076-1090 8 .. ,, ~:::teıl 
1091-1105 11 .. ,, 
1106-1120 12 ., ,, Salı 

1121-1136 13 .. ,. Careanba 
1136-1150 u ., ,, Pereenbe 
1151-1165 15 ,, ,, Cuma 
1166-1180 18 .. ., Pazartesi 
1181-1195 

·ıus-1210 
1211-1225 
1226- 1240 
1241-1255 
12S8-12'1f 
1271-1285 
128~-1300 

1301- 1315 
&01-520 
&21-640 
141-660 
161-680 
181-600 
101-6.20 

19 
" " 20 
" " 21 " ., 

22 .. .. 
25 

" " 
26 .. .. 
27 " " 28 " .. 
29 .. " 
2/lılayıs/938 

3 .. ,, 

• " 
,, 

5 .. .. 
6 .. .. 
'1 H .. 

Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Sah 
Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Cumartesi 

-~iij . . .. -·~ Geçen pazar gflnfı Pariate Buf falo attultnda, ymni bın seyırcı ~-:-
pılmtf olan Jl'r4naa. lngilterc nıgbi maçanda, lngilizler çok heyecanlı btr 
o11Undan .sonra FraMızlara 17-15 galip gclmi§lerdir • 
Rtamimu bu ~ahim maçtan evvel, Framnz oyııncul.arını kampta~ meşhur 
rugbi miitelıa.satat Galia'mn ?IMİ1Mlf~ dinlerken. gö:ttermektedir. 



Uykuda iken 
gelen servet ' • 

Bir tavan arasında u,ykuya daldı 
iki sene sonra 

Bir konakta,zengin olarak uyandı 
Yarım milyon lngUiz lirasını işletiyor, dostıarile buluşuyor 

seyahat ediyor ... Fakat, o, rüyasının devam 
ettlQlne kanidir 

1935 senesi ısonlarına doğru, lngil -
terede, fakir bir delikanlı vardı. Pek 
lefil bir hayat aUıilyordu. Ba.zı gün • 
ler yiyecek bulamıyor, aç vs susuz ya
tırordu. 

Vilyam çok fakirdi. Bir aralık, ha. 
Yatım roman teklinde yazmak teşeb • 
bcıaunde bulundu. Muvaffak olamadı. 

Bir gece bitkin bir halde ~vine gel
di. Tavan a.rumdaki odasına çıktı. l
kt gtindUr ağzına bir lokma koyma. r 

!lu§tı. Dizleri titriyor, gözleri karan. 
)Ordu. Ayakta duracak hali yoktu. 
lıluanm UatUnde bir deste 'k~ğrt. bir 
hokka ve bir kalem \'ardı. Kalemi al. 
eh, klğıtlardan birinin üzerine şunları 
)U.dı: "Kimaeden bir ümidim kalma -
dı. Elveda ..... 
lmzaamı altı. Yalağına uzandı. Göz

lerini kapadı \'e derin bir uyJruya dal
dı ... 
Ant bir uyanış 
, V'iJyam uyandL Tıpkı işi gücü ye • 

tinde, vicdanı rahat bir adam gibi.,. 
\takit, öğle üzeriydi. Pencereden, ağaç. 
l&nn Ur.erinde ötüşen kuşların sesleri 
~li:;ıordu. 

Bir müddet bunları dinledi. Etrafı. 
il& bakıyordu. Gayet şık bir yatak o
duı, müke!elf bir yi°tak. Tırnaklan 
rözlıne ilişti. Henüz manikür yapılmıı 
libi parlıyor. Elini yanağına götürdü. 
Sanki yeni tra.s olmuş ... Sırtında ipek
li bir pijama ... 

1Tily.am. kendi kendine güldü ve mı
"ldanaı: 

- Ne hOf, ne tatlı rüya ... Ah! Bu, 
ba,ıe öınrilmün sonuna kadar devam 
Gtıııiı olsa! 

Ba.ıkonda oturan bir kadın, teliş ve 
le\rinçle kottu: genç ve gU.zel bir has. 
tabakıcı hemşire. Vilyam: "Bu da haıı
t&bakıcı kıyafetine girmiı bir melek 
oJaa gerek... Mademki rUya görilyo • 
!'uın !,. diye söylendi. 

- Hayır! mösyö ... Rüya görmüyor
'1ınuz... Uykudan uyandınız. Fakat, 
biJ.denbire kalkmayınız. Biraz bir şey 
~ey iniz. 

Dedi, ve zile bastı. Vilyam, baısmı 
lca.pıya doğru çevirmişti. Acaba gele. 
Cek kimdi? ... Az sonra, siyah elbiseli 

bir hizmetçi içeri girdi. Beyaz eldiven
li elleriyle tuttuğu gilmliş bir tepeiyi 
ya.vqça. önline koydu. Tepsinin Uz.erin
de hafif bir kahvaltı vardı. Hastaba -
kıcı, tatlı bir gUlütle: 

- Görilyorsunuz a, dedi, bu bir rü. 
ya değil, hakikat ... 

- Evet, rüyalar daima böyledir. 
Hakikatten hiç farkı yoktur. Her gör
dUğUnUz siı.e: "Hayır! Hayır! .. Bu bir 
rüya değil...,, der. Fakat bu da rilda. 
dır!... 

Sütlü kahveyi içmeye bqladı. Bu eı. 
rada odanın kapısı açıldı. iki kişi gel. 
di. Bunlardan birinin doktor olduğu, 
arkasındaki beyaz gömlekten anlqılı • 
yordu. Vilyamın yanma yaklqtı, nab
zını tuttu, saymaya ·batladr. Sonra bll· 
ytlk bir memnuniyetle: , 

- Mösyö ViJyam, dedi, ben sizi te. 
davı eden r!'>ktorum. Yanımdaki mös
yö de noterini7.dir. Müsaade ediniz, bir 
az kalbinizi dinliyeyim. Sonra size her 
şeyi an tatacağım ... 

iki sene ınren bir uyku 
Doktor, Vilyamm kalbini dinlemit. 

ti. Tabil bir surette çarptığına kanaat 
getirdikten ısonra anlatmaya bqladı: 

- Sizi, tam iki sene, dört ay, on se
kiz gün evvel bir tavan arumda bul· 
duk. Günlerce odanır.dan çıkmamanız, 
komşula.nruzm dikkat na.zannı çek • 

miı; öldtlğilnllz.e hUkmederck zabıta • 
~ ~. Talil»'• ~·-.. 

tam u.manmda yetiftlk. ÇOııkU siz ö. 
Hl değildiniz, derin bir uykuya dalmıt
tmız. Bununla beraber, iki Uç gün da-

ha geçmiı olsaydı, atlphesiz açlıktan 
ölecektiniz. Derhal hastaneye kaldır • 

dık. Tedavi altına aldık. Ağzınıza sUt, 
et suyu akıtmak, şırınga etmek sure-

tile sizi iki sene besledik. Bu sırada 

dört clefa nezlenizi, bir romatizmn ağ
rınızı, bir barsak ufunetini tedavi et-

lik. Diıçim.iz de, diflerini7.den birini 
doldurdu. BiltUn bunlan, siz uykud&y. 
ken yaptık. İkinci sene nihayetinde 
hususi konağmıza nakledildiniz. Fa • 
kat, daima benim ve iki haatabakıcı • 
nın nezareti altında uykunuza devam 

1 
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ettiniz. Bundan .sonrasını, müsaade • 
nlzle noteriniz anlatsm... 

Noter cl1zdanmı açtı, kilçük bir def
ter çıkardı ve: 

- Mösyö, dedi, vereceğim ha.ber, 
sizi bir taraftan kederlendirecek, blı:' 
taraftan da sevindirecektir. 1936 se •· 
nesi n.innmm 16 mcı glinU, pederini ) 
zin Mekslkada bulunan küçük kardeşi, 
yani amcanız vefat etmiı ve büyük bir 
servet bırakml§tır. Amcanızm ufakte. 
fek borçlan, veraset vergisi verildik • 
ten sonra geri kalan yanın milyon in
giliz lirası namnın.a bankaya yatml -
mııtır. Sizin hastanede kalmanızı mu
vafık görmedik. Bu konağı tuttuk. 
Konağın kirası, dötenmesi, tedavizini 
U7.erine alan doktor ve hutabakıcıla. • 
nn, hizmetçilerin aylığı için §imdiye 
kadar sarfolunan paranın yek{Uıu 

2430 liradır. İ§te, bankadqi paranı • 
zın senedi, sarfoluna.iı paranm defte
ri ... Şimdilik size saadetler temenni e
derim ve geçmi§ olsun derim .. 

Uykuda iken gelen servet 
Noter, doktor ve hastabakıcılar bir 

cevah bekliyorlardı. Vilyam, derin d&
rin içini çekti, gözlerini kapadı ve ken. 
df kendine mmldandı: 

- Ne olurdu, bu rüya hakikat ol • 
saydı!.. 

Doktor, notere, dıpn çıkmasmı i . 
eai'et -etti. 

Devam eden rOya 

Bu hMise geçen sene nihayetinde 
vukubuldu. O zamandanberi Vilyam, 
ı.engin bir adam gibi YB§ıyor. Kona • 
tında oturuyor. Aruıra çıkıyor, dost
larlyle buluşuyor, bankaya gimyor, 
11eyahat ediyor, parasını iıletiyor. 

Bununla beraber, kendisini daima 
rüyada zannediyor, hiçbir şey ona, bu· 
nun rüya değil hakikat olduğu kanaa
tini vermiyor, veremJyor. 

lngUlz liralarım saymadan dağrtı • 
yor. Bunun için hUldUnet kendisine bir 
vaat tayin etmek, ve nezaret altında 

bulundurmak mecburiyetinde kalmış -
tır. 

Son zamanlarda gü7.e1 bir ıma g5nUl 
\'ermiş. Evlenmek istiyor. Fakat, kor. 
kuyor ... 

Acaba deli mi? .. Hayır!.. Hareki • 
tmda delilik eseri hiç yok. Kendisini 
muayene eden doktorlar, geçici bir di
mağ sarsmt.mmdan muztarip bulun· 
duğunu ve yakında tamamiyle iyileşe
ceğini, kendine geleceğini söylUyor • 
lar .. 

Bazan, yalnız sokağa çıkıp gezmesi
ne müsaade ediyorlar. Bu suretle mad. 
di hayatla temasını temin etmek isti. 
yorlar. Arkasından, uzaktan takip edf. 
yorlar. Bir kış glinU, geç vakte kadar 
parkta dolaşmış, UşUmllş. Evine dön
dUğU zaman kendi kendine: 

- Eğer rOyada olsaydım, bu kadar 
ilşUmezdim ... 

Diye söylenmi§. Bu söz, doktorlara 
büyük bir ümid \'ermiştir. 

Doktorun bir teeıllbdt 

Bir gece, bir uyku ilAcı vererelf kea· 
disini uyuttular. Eski oturduğu evde, 
tavan arasındaki odasına götttrdüler. 

Vilyam, ertesi gUnU ili.cm tesiri ge. 

7 

................... ; 
~: - .ROyada olmadığı· i 
WI AmlorJt getirdi!jm gün, sc. : 
MM evlenme7ete bir dakika tered. : 
(lfld f1t7Mm! diyordu. Ji 

-------··--·-·--

ŞUplieslz l:ienl, mabnueli ta.myorau • 
nuz. .. Biz de birer hayal değiliz L.i 

Haydi, kalkm~ giyhıbıiz, gidelim ... 
Kendisini yeniden konafma getir -

diler. Fakat odum& girer girmez içi
ni çekerek 111 85zU eöyledi: 

- Dalma ayDI rllya!. .. 
Fakat biraz dtıfQ.ndtı, doktora "~ 

hastabakıcıya baktı: 

- Ah! Bu rUya hakikat olsaydı! .• 
Doktor, bundan istifade etmek hrte 

di: 

- Pek l1A bilirsiniz ki, rilya gör~ 
ler buna inanmazlar. Bililda, rUyala. 
nnm hakikat olm•mıdan ltlpbe eder• 
ler. Halbuki atz, blhtbtıttın bqka dtleU· 
ntıyw"Banuz. .. 

Vllyam Jıın bir karanazhk içinde 
yap.maktadır. HmUz, iyl1eftlflne hfi .. 
kilm vermek caiz defil· .. 

Bir gUn parkta gezerken gördüjtl 
ve PiU ~ PDC laza ~ dl • 
yol'ID1JI: 

- Rüyada: oJmaaıimıa bnaat p.. 
tlrdlğim gttn, alzinle evlenmekte bir 
dakika tereddUd etmem!.. 

<;ince gözlerini açtı. Ve odasını tanıdı. 1 ....................... - ... . 
Doktorlar, gizli bir yerden harekAtmı 
tarassut ediyorlardı. Delikanlı, meyus 
nazarlarla etrafa baktıktan sonra mı
rıldandı: 

- Demek bitti! Zaten bu rüyanın 

çok devam etmiyeceğini biliyordum .•• 
Bir müddet haliyle bıraktılar. Son. 

ra hususi doktoru yanma girdi: 
-Uyandınız değil mi? .• Artık uyan. 

dığınıza kanaat getirdiniz değil mi? .. 

AKA 
GÜNDÜZ 
HAB~R için 

Çok dikkate deler bir .... 
~ 

-n1111nınunıını111ıumnıtR111Dı_ ...... 111111 .. 

y:A BAN C 1 O 1 L LE RE NA K L 1 HAK K 1 MAHFUZ O ngl 
Safinaz hanım, genç hanımı kapıdan k&r1ılanuftı. Onu gö

rür görmez: 
- Gel bakalım, • dedi. İki haftadır nerelerdesin? Biliyor 

musun bqnnım gelenleri? 
- Evet, limdi öğrendim Safinaz. Şayeste söyledi ... Nedir 

bu hal?... Neredeyse kendimi kaybedecektim. O kadar •.• 

O göründü mü hizmetçiler hemen büytlk hanmıa koearlar: 
- Genç hanım geldi • efendim! • diye haber yetiştirirlerdi. 

~ttlye hanmı, vücudunda zayıflıkla şişmanlığı birleştirmişti. 
"'llQJl y~ ile göğsüne ve ince bacaklanna bakanlar zayıflığı. 
ile, VUcudunun orta kısmını görenler de şigmanlığma hilkme· 
derlerdL Hele ince bacaklarmm bu muhteaem göbeği naaıl ta
~ildiğine hayret etmekten kendilerini alamazlardı. Düz ve 
-.ıt aaçları dalma boyalı dururdu. Safinaz hanımla ayni yq. 
ll Olduklan halde, ikisini yanyana görenler Uıtf iye hanımı on 
C-. bet yaş kUçUk sanırlardı. 

HABERiN EDEBi TE1'1\IKASI: 25 Lfitf iyenin cUmlesini bitirmesine meydan vermedi: 

l.attiye hanımın konll§UŞunda da bir hususiyet göı.e çar. 
~dı: Göbeğini tqıyabilm('Si için biri birinden daima. aynk bas· 
fı lnca bacakları üsttlnde kalan dar omuzlarından birini azı. 
~k rerı atar, iki parmağı arasmda cigarası eksik olmıyan iri 
: bıt, beli mi, yoksa kalçası mr olduğu pek farkedilemiyen yere 

or, PUrilzlU sesiyle cilveli cilveli konuşmaya özenirdi. 
ICapıda.n salona girince yine ayni tavrı takmdı. Yalnız par

~t'rları arasında cigarası yoktu. Salona gelinceye kadar hiç 

8·llıley!e karşılaşmamıştı. Bu bqına ilk defa gelen bir haldi. 
\'idi.ki odanın kapısını açıp baktı. Nihayet seslenmekten baş-

a. Çare olmadığını anladı: 
- Şayeste! .. Şayeste! 

lli llerdiven bagmdan bir baş sarktı. Kim olduğunu anlamaya 
ıtıJrı gt\rmeden : 

da. - Neredesiniz kız! Evi temelinden aökilp götürseler farkın. 
olnuyacaksmız. .. Hanımefendi nerede? 
Şayeste cevab verdi: 

~ - Buynınuz Genç hanım. yukarda oturun. Daha oda.smdan 
lkladı. 

bıı .. ::- Garib! Saat on iki oluyor. O bu zamana kadar hi~ kal
~ ... Basta fil!n olmasın? 
() Suaıinf bitJrdiği sırada Şayeste de IJ]ağıya inmiş bulunUYor· 
u. Yava.ş bir J1eSle: 

- Hasta filln değil ama, cam sıkılıyor .... dedi. 
-Neden! 
- Haberiniz yok mu? Suad Bey geldi 

Yazan: Hasan Rasim Us 
Lfıtfiye Hanmı neredeYlf! küçük dilini yutacaktı: 
-Deme? 
- Vallahi ... 
- A. .• Üstüme iyilik aağhk ... Şimdi ne yapacaklar? ... S'a?>nra·. 

nerede? 

- Burad& ama, Suad Beye öldüğünü bildirdiler ... Zavallının 
gözleri de görmüyor ... Ne acınacak bir halde olduklarını bilse. 
niz! 

- Haydi kızım git haber ver büyük hanıma geldiğimi. .. 
Şayeste yukarı tmnanırken o da mqlahmı çıkardı. Başöl' 

tUsUyle birlikte koltuklardan birinin tblerine atarak oturdu. 

Lfitfiye hanım peırm.Ifb. Bu ne garib haldi? Kızın dönme. 
si geciktikçe ablrmzlamydr, durduğu yerde duramıyordu. lki 
nefeste bitirdiği ctgaralanndan ikincisini içerken merdivende 
bi!' tıkırtı duyuldu. Bqmı çevirdiği zaman Saftnaz Hanmı ye
rine Pqamn indiğini gördü. 

- Bot ge!diniz Lfıtfiye hanım, - dedi. Safinaz sizi yukar. 
da odaamda bekliyor. 

Pqanm ciddi tavrı karşısında yılışamamaktan büyük bir 
UzUntU duymuttu. 

-Peki... 
Bile diyemeden yUrüdil. Pqa da ağır adımlarla kapıya doğ

ru:arak bahçeye çıktı, ceviz ağacının altındaki daima Ferid için 
ha.z.ır duran t,ef.longa uzandı. Bqma ısol kolunu yutık yaparak 
elindeki clgarayı -dalgm baluflarla içmeye blfl~ 

- Sorma ... Sorma. .. Bir cehennem hayatı yqıyonız denıem 
inan Uttfiye ... Aman canım, ağzından bir feY. kaçırayım deme.. 
Sonra mahvolduğumuz glindUr. 

- Rıca ederim Safinaz... Bu nasıl söz... Sizin mmmz benim 
sırrım demektir. 

Safinaz Hanım haliyle teşekkür etti ve misafirine :y_er göe.. 
terdi. Genç hanım merakını gidermek ist.edl: 

- Sabihanm da vaziyeti kötü ... O ne yapıyor? 
- Ne yapacak mvallı ... GUnlerdenberi odumdan dışan çık· 

.d.Jyor, onunla karşılaşmamak için ne yapacalmı bilemiyor. Bi· 
lirsin ben çok severim Sabihayı ... Ona gelinim gibi değil, kı
zım gibi muamele ederim. On bet senedir a.ram'74a fU kadarcık 
bir geçimsizlik olmadı. Çok acıyorum. Çok acıyorum.. Ona 
biı.e bağlılığının, sözUmU7.den cıkamamasmm cezasını cektiriyo. 
ruz. 

- Suad inandı mı? 
- İnanmayıp da ne yapacak? Göz görmedikten sonra ... 
- Asıl acınacak o öyleyse ... 
- Sorar mısın? Senden önce mezarma. gitti zavallıcık ... Sa-

bihayı nekadar da sevdiğini bilirsin.. İçim kan ağlıyor Lfitfiye, 
kan ağlıyor. Biz Naci Beyi dinliyecek ve Selimle evlendirmiye
cektik onu ... Olan oldu bir kere. .. Blittın marifet timct.i Sabiba
ya Suadi, Suade Sabihayı unutturabilmekte ... 

- Sabiha, iyi evde kalmaya razı oldu. 
- Hayır olmadı... Papnm marı ile dunıyor. 
Konuşma.lan uzun sUrdU. Biri öfrenmek istediklerini hak. 

kiyle öğrenmekten, diğeri dA SlZIClk olsun derdini dökn1ekten 
~ ... .rahlB.UJJ§ bulunUYorlardL 

(~wr> 
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Bek b~~~~ve~~~~~~=~~unuv~r Fransa tecavüze uğ~arsa ... 
M . . k 1 . h 1 a ~ .,. t:.W"" Bqtaratı 1 tndde it saatlerini haftada 40 aaate lndir- ı 15 milyardan 20 milyara çıkaracak . uza ere er 1 n a 21 r an m Si rin aldığı ~"iQmat.I göre, Bqvekll in- mesiydi. Endllstri aalıip!eri bu yüzden kanun llylhasuu 7 muha!ife kartı 31 

1Ç1 n Ç a ( ı Ş 111 Y 0 r giltereye Milletler cemiyeti paktile bir bUyUk bir ııkmtıya düştüklerini iddia reyle ve k&mbfyo muyvuene akçesi 
Varşova. (Husus!) - Hariciye na· ı lamak Uz.ere Kovno'ya hareket etmı,. takım taahhütler terettilp ettiğini ve bu ediyorlardı. Bltlm patronlaruı bu §lkA· hakkmdald layihayı da f muhaJJft 

zırı Bek, Polonya - Lityanya milnase· tir. taahhlitlerini yerine getireceğini söyli- yetlerine nihayet vermek lmklnım kareı 14 reyle kabul etmlştir. 
batı hakkındaki beyruıatını Ayan mec.. Polonya hUldmıetl notalarda derpte yecek n ll'ranaayı bir tecavllz vuku- bulmue ve i§çt eendika.larıyla patron Paris, 22 (A. ~) - Mebuun aıW 
lisinde bugün öğleden evvel yapacak- edilen telefon telgraf ve eair mli.nase- bulduğu takdirde yardım mecburlyedn aendiknlarmı mUU mUdalaa meselesin- . llsf, bu ak~am maliye projelerinin mL 
tır. Beyanat radyolarla da verilecek- batını yeniden tetkik etmek llzere An· de bulunduğunu ve bu yaroımı yapnu:dc de uzıaotırabilmigtir. Bununla bera • r.akeresine bael&mlf ve mllU mUdafaA 
tir. guatovoda muhtelit bir komisyon teo- ta kuıur etmiyeceğini teyid edecektir. ber ıu telgraf Fransadald silih fabrt- sandığı istikramıa alt projeyt 130 _.. 

Lehistan htlkfımetl, RIJadakt Foton. 
ya orta elçisinin Litvanyaya tayiDi I· 
çin Litvany.J. hUkCiınetJnln muvafaka· 
tini istimr.aç etmlı ve muva!akat .ce
vabı almı§tır. Lltvanyanm da Bertin 
elçisilil Vareovaya eefJr g&ıdermesl 
muhtemeldir. 
Mibakereleı in hazır'anmasma 

do;.tru 
Polonya hariciye nezaretinin f evka. 

iade murahhası Jerzy Klopotovski, Po
lonya. Litvanya müzakerelerini hazır. 
-·---

kilini teklif etmt§f.ir. ınıiltere yeniden biç bir kalann.m ne betba.t bir b&lde bulun. halife 379 reyle kabul etmlftlr. 
SilAhlanma için taahhDde yanaşmıyor dujunu gö• 9Ut'ID&ktadır: Bu llyilwım kabulunden eYftl W 

Helainki, 22 (A. A.) - HUkfımet, Londra 22 (A.A.) _ Kabine, bu .. Parla, 22 (A. A.) - SiWı imaliıi.1 veldl Blfım söz alarak projeleri mUd&o 
diyet meclisine mlW müdafaa hakkın· balı barlei politika hakkında glSrilpnek çabuklqtırm&t için htWUnet tarafın. faaetmlftir. Muhalefet putUerl • bll 
da yeni bir maU kanun projeal tevdi Ozere toplanımt •e diln blikibnctin ha- dan arf edilen meeal~ dün akpm M- . ~jelcria hiddetle al.,ıüade buhmmut 
etmiotir. HWdllııet bu proje De 1938 riciye itlerini tedvire memur komitesi- at 17 de devam edllmie ve Bhim ya. larihr. 
ve 194• ıaeneleri tçln 11UAhlanma mun. nin tetkikleri net.lyıci üzerinde mUzake nmda milll müdafaa ve it meaelelerile Fransa, R9ma01n Rabeştataa 
zam maarafı olarak 920 milyon frank relerde bulunmuıtur. GlSrllpelere ku• allkadar D&ZD'lar bulunduğu halde, ea- imparatorluğunu lanayaeak __... 
kredi taleb etmi-+••. ti ihtimal rild·5· 6 • ... dilatriyelleri kabul etmiftir. Diğer taraftan ehe IJ)'Ua faall,..-

VW& •e e . ve 
1•ıne g re yarın al- Endllatrt delegeleri, l§';i heyetleri .. de yeni. bir istikamet almıt bul~ 

Lltvanya aefarethaneaf, Lltvanya binenın haftalık toplantısı esnasında da nin beyanatlarile mutabık olarak, tein tadır. Leon Blfun lt&lya ile FraD8a,,. 
kabinesinin istlfuına dair Pariate ÇI• devam olunacak ve bundan sonra Baı-

1 
bir .._ktlıı 

1 
dınl da b. 

1 
· in ---- ıı.. 

. rasyone surette ..,..ii a.t an • rum ır an aema ıç ~ nlüll ... 
kan şayiaları tekzib etmlr;tir. vekıl B. Çemberlayn, bu müzakereler k. 

1 
ikm 

1 1 
ri . U 

1 
K t ~ .......... ile •-ma. 

. . . .. . masllUll ve ma ına arın a ve 18 a· cıye ner.a.re n on ..,__.. ~ 

Göbels'in nutku 
netlceııni ve hükumetin gorüılerinJ p.- h l"-·-ı ld w b'ld. i•' lr.m t --.. a Rom• ..... Habe" • . ının ı.u.ıu.ıı u o ugunu ı ırm 90er • A ao UI ur. 6;' ı.~ IWUU 

limentoya bildırecektlr. dir~ Parlementoda birçok aaylavlar, şistan imparatorluğunu tanıyacak. J'9" 
Blrlbirini takip eden bu g8rUtmeJe- Franaayı bUyilk bir ha.rbe hazırla. Jcat bil mtiza.kere esnumda Jl'raDSd 

rtn kabine komitesi toplantısından •on mak için Almanyada olduğu gibi mem. menfaatleri ve Fran1anm teref .,. _.. Bııştorah t lnl'lde 1 
pnll:me lcarıı kinini l:hnr elmeılne bir 
vcdle le~kll elnılıtl. >'ulwıda lunıffmı:dan 
vullceek C'cvabın 10<11/ ralurab111rlan f'mln 
01,111/junıuı için biz ha{larrıred ıııılult.,. 

GISlıels, bundan sonra HHlerin 20 ~ulıat· 
ta söyledıği nutku hatırlatmlş ve Alman. 
yanın Avusturyoya kar:$ı samimi :hisler 
bc<itedl~lnl fakat kendi buıhttlarında Al· 
ınanların fena muıımeley• maruı kalmalı· 
rına ve Avusıuryaıtırt hölşevizmln sebebi
yet verdlJU ınücnclelelere ahne olmo'lına 
tah:ımmill e<le~diltlnl tebarüz tllirnıiıtir. 

Gölıels clemi$1ir ki: 
- Blı Au11stıır11auı fdllıt ttmedlk. Seuı 

lnktırlın imdat işaretine cet1ap rJerdlk. 
Bd11hk Almarıutı brrann sl11cıs1 bir hnklkat 
olmı.dur. l.ondra. Parl .. ve Moıkova ona 
dol.-u11amıvacal:lardır. 

Hatip, no!'lyonal • sosynllnnln Alman· 
nıla ikli'18rll ııahnaa •Ocuda getlraını 
ei\Crden bohs:?derek AVU!ilurynnın bundan 
lsıfrıırle edel'e{!lnf l'Öyler.ıişllr. 

Doklor Gölıelıı, Alm:ınynnın beyn<'lmf. 
lcl vnziyellnclen h:ıhı.ederl'k demiştir ki· 

- Buqan bl:fm ktıooell1 doıllar-1mı: var 
'dır. Avrurınnrn mu'kufnılr Derun .. Homa 
mllıuerl f'frafın<ln loT.Jlannu, 135 mJl11on 
klıllik bir btok unrdır. R11 ml/111,.rln ınn· 
lanıtılfı daha r.tC'f'nltrde lsbal edilmt,llr. 

Alıfr tt tM Mıut ı!oWellen - ııayan 
hııtlp Polonya ve Japonyayı zikretmiştir. 
Y11hurl ler P.eb ılte i9tira1' 
erlPm yece < 

\'ıynn:ı 22 CHuııu!lt) - Avu<ıturyada Nl
ııanın onunda yııpılncnk reyiiım, en geç 
la niıımn 1918 de doıtınuş ol:ın kııdın, er· 
kek bO:ün Avusıuryıılılarlo bütün Avus
turva rederal nlandaşları ltllrak edecek
lerıllr. 

Bu reylllma politik Mbeblerden dolayı 
m:ırt 1033 lenbcrl t:ıhilyetterinl koylıf't· 
nıiş \'cynhul ~ene l)ollllk sehehlerden "do· 
l:ıyı Avıısturyİıvı terkeııneğe mecbur tın. 
lıınınu$ olan Avtt<ıtur)·alıl:ır da iştlrlık e
decektir. Bu glhl cşhnıun bu nrnrln Atınnn 
nlnnıfnşltf(ını kııhut etmiş olınnlnrı, re-
3·inmn iştirak etmek kin bir mıınl teşkil 
eımemf'ktedlr. 'Yohurlil~rle ynhıııfi otıırak 
tanınmış olantıır kııt1 surelle rcvi1\ma iş. 
tınık edemh'eceklerdlr. A~ı:ıRrl üç nesli· 
denheri cerllerl yohudl otııntıır yahu<ll 
arlc!Nhlcrckltrı'flr. Keza iki bO:.'ilk ıına,llt 
iki lıü:.·Ok b:ıhnsı ..-ııhıııH olnnlora da ya· 
hıırli nn7nl"İle bakılmaktadır. ' 
MP.vkuf'ar 

Vlyıın:ırla on bin mev\."Uf holnndtı)tu yo
Junrlnkf tınherlcr ıınliıhlyel ı1ııhihl makam. 
Jar lanırınr1nn tekzip olunmnktııdır. Te· 
mln edlldliUne f(Öre, a(ll mücrimll!r df' 
dahil olıltııtu hnlt1r. · \'i)·annilıi bnlün mev· 
kunnrın sııym 742 )'I ıı"çmcmektedlr. 

Aş:ı~ııla blmlerl 'Yazılı, jl)hek Avu~ 
turya rlcııll muvakltaten tevkil e~ılınlş· 
lcrıiir: 

Eııkl A \'ll!lturya matbuat. şefi alhay A· 
(Jnm, vatıınperverlcr cephesi leşkillitı ku. 
mıınılanı Rekin!, vnınnperverler cephesi 
Jıronaı::nndıı servisi şefi Rekcr, an!Uıışlı1t 
"Telımıf,, .ftıtlelcsl ~ıılıihl Kolherı. e'lkl ma 
liye na7.ırı Ortı}\~ler, f)QHıı ve h:ınl~h:ıneler 
dirckıörO hlnh:ı11 Krl!iilen, Krerlll Anşta lrl 

dircktısrü Klııvsner, eski n:mrl:ır<l:ın J.u<1-
"'~· Yııknrı Avıı'lturya Polis dfrckrörfl 
R:ıyirhcr, .e,kl Viyana heledi)'e· ttl!>lerl, 
Smiılt ve 1.avtA. e~kl emni)'e1i umumiye 
mfiıliirCi Vov~er, ,-\ \'Usltıryıının e~I Pnrls 
orta elçisi ı~orkurhcr, frnpıırator Şartın 

klltihl n:ıron \'erlmon ve nihnyct ı.uvl 
Jlnt>i lc1. 
R • q C'1'l1'1nr SPt bP.~t 

E'>ki h:ı-,vckil Su,nt~ hfılil apnrlımnnın· 
d:ı olıırııı:ıkla ve bir a!lkert müfreze lıırıı

fınıl:ın muh:ıfoza oJunmol tıırlır. Evlenip 
evlcn-ıcrti~i h:ıkkında henüz bir hobcr a
lın:ıın:ımıştır. 

Reisicumhur l\fil· l:ııı lnmnmrte serbestlr. 
v,. ı~ıcıf l/t i ~ibl dola'5mol>lndır. 

A\•ııshırycı ordu~uııun yeni 
Un f•ı· ması 

"''ll'ilnry:ı ordu~u pek kıı.:t hlr ıamanlfo 
Alm:ıı On i'ormn"imı 1tiY<'rck Tl' )nlnıı Al· 
nı:ın n•~ınl:ırını IMl\":l<':tklı r. 

Bir Alman mii'rezes .- ~uıosJ~v 
hu ·lıl'lunu CTt>Çti . • J 

.Ma.rburgdaki A1m.a.n hudud karako-

• 

tuna kumanda eden zr..blt Yugoelav hu
dut karakol kumandanının daveti üze. 
rine uf ak bir müfreze ile Yugoslavya 
hududunu geçmiştir. Alman ve Yugoa· 
lav zabitleri dosta.De aö&ler teati et-
mişlerdir. 

Avusturya Alman ve Macar mllfre. 
7.eleri bu sabah saat 11 de Macar ara
zisinde Burgenland'da klin Agafalva. 
da toplanarak kardeşçe te.zahUrlerde 
bulunacaklardır. 

Avuaturyuda Yahudiler aleyh7ne 
ta1 y. k ba~ladı 

Cenevre, 22 (A. A.) - Dünya yahu· 
di kongresinin icra komitesi milletler 
cemiyeti konseyine bir istida vererek 
mlistnceliyet karan ile taleblerinln 
tetkikini ,istemiştir. 

Bu istidada Avusturya., Alınan as
kerleri tarafından Lst.UA edilir edil • 
mez, Yahudilerin kanun harici Ulıı e
dildikleri ve yabudller aleyhinM taz • 
yikler başladığı bitdirilmekt.e ve Avua
turya vatanda!2larmı akalliyetler mua. 
hcdesl mucibince, mUletler cemiyeti. 

·~,-Alttft~ Stil J~ 
muahedesinin maddelerlnJ ileri aür-
mektedir. 
Alrr.nn ç·n,-1 partl"I Sftdet 
gı uoun" ilt hak etti 

Praıt, 23 (A.A.) - Hcnlelnln p1rtlsile 
birleşen "Almnn esnanor partisi,. lnri'la· 
hını il!ın ctml-;tlr. Pek aı azası bulunan 
bu parllnln mecfüte mfimesslll bulunma· 
makta idi. 
Şimdiye kadar hOtcömete mOınhlr otan 

Atman porlllerlnlıt ortadan kıılkması ve 
bunların IJcnlcin sıın:ırınn illihakı yenı 
bir vnzlyet lhdııı. etmektedir ki, bu vazlye 
11n ne şekilde lnki~at edecdlnl fimdiden 
tayin eımek ı;ıüçtnr. 

Molôm olıhığu veçhlle Almon çiftçi par
tisinin Südel pıırtlsile birleşmeııl netice· 
sinrle hu sonuncu parll mcdisln en kuv· 
vctll pıırtisl olmuştur. Bu sehehte Çekler 
bu bloka mukabil diğer bir blok ihdas e
derek mu,·aı:ene tesis etmeAe uAra$makta· 
dırlar. Bunun itin de çiftçi partisinin na' 
yon:ıl • demokrallıırla \·eya Çek csnıınarı. 
le hirll'şlirllmesl dCişiinülmektf'dir. Bu ha· 
su!'öla şimrllden mfizakereler başlanmıştır. 
Srılnnnın lı1tifasın<1nn ~onra onun Jibl 
itevlct nazırı olın Hrbtl}'Bn • sosyallsller
den 7.afek "e tsııra edecek oturu h0k6-
met müşkül bir \'aıiyelle kntmış olaca•· 
tır. Henlclnin parti!!! hfr lehliit ne!Jrede~lc 
Almnn çiftçiler rıarti'llnfn Si1del grupuna 
lllih:ıkıncfnn dolayı memnuniyellerlni bil. 
dirm1$1ir. 

Roht'mya f(azelcslne gl>re, llein1Pln· hto· 
kunun kııv\•cllenmesl knrşmnda Çek ve 
Sloven pnrlllcrinln yeni bir L;o:ılisyon vQ. 
cudn ıte!lrmek llzere 1926 seneslndt-nherl 
ilk ı1cfs ol:ırnk blrte~melcri mıılılemcldir. 

Çin -J3dln 
harbi 

Sanshay, 23, 23 (A.A.) - Rö}1er aJ:ın
ıının muhabiri bildiriyor: 

Bir Çin mcnlıaından Sf'len hnberlere 1 
AÖre, Pukov • Tlyencln demiryolu uzunlu· 
((unca büy!lk konnta kadar ilerlemiş olan 
10.000 kişilik bir Japon kolu Çin kıtaları. 
nın yoplığı bir yan taarruzu nctlccslnde 
lnıh! edılml~llr. 
Suşovu tazyik eden Jopon tehdidi ber

tarnr edilmiştir. 
Japonların son Ot gün zarfında bu CCP· 

hede hiçbir ileri hareketten bahsetmedik· 
terini ve bu hususta sorulan bCitıln sual· 
tere: 

- Hcnnz malQmat ıl:ımadık.. şektındı 
cc\·ap verdi! lcrinl im~ delmek lazımrlır. 

Hank:u 22 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Şan:in!n cenubunda San nehrin şi:r.al 
kısma varan Jupon kıtal .:-1, Umaı:nile 

geriye çckilmeğe mecbur edilmiıjtir. 

Japonlar timdi Tunkuvan ile Seçno• 
arasında Lunghay demiryoluna carp 

ra anlaptan bllktllnet ıartıılerinl mah- leketi teokllAtlandırmak llzımgeldiğt- hayelyeti berinde gayet laım• daflt 
auı derecede delittirecetl btlyen tab nı aöylemiflcrdir. ranacaktJr. 
mln olunmamaktadır. Sat cenah Leon Bl6m'un bu faali· lnglt:z • it aban mlu1'tttt1trl 

MaiQm oldutu tlaere, hlkOmetln c&. yetinl önlemek makudile dit 81~ Parı~. 22 (A.A:) - Bayan Tabula, •: 
riltleri; dün akfam, Aftm Kamarau etrafmda verileeck istizah takrirleri. illi&. ltalyan mQzakerelerJ hakkında O 
mahfillerinde fiSyle llalba edilmekte ıaıeleslnde )'azdığı makalede, iki mcd"' 
idi• • 

l - Amıpada hiçbir ,eni tulahOt 
alınmamaaı, 

2 - Eski tNbUtlere 1ı0tmet eclDece
lfnln teyid olunmaaı, 

3 - lnctıterenln, orta Awupada n
nyetln gerginliğini her tOrJQ cebrD tld· 
det haricinde yapılacak anlaşmalarla 
izale edeblhnek ısın tıWaaıu~ bu-
lunrn&sı. 

S - bpanyada ademi müdahale poli
tikasına devam edilmesi; 

5 - Romadı yapılmakta olan mOn· 
kerelerin ıUratlendirllmul 

Avusturya mDl!ec lerl ln~lllz 
blbHye1lne kabul edilmiyor 

Lonira 22 (A.A.) -Avam Kamara-
sı, Avuıturya mültecilerinin derhal ln-

"-IW! ~---. 1aa1düada~ 
kanun projesinin tevdii hakkındaki tek-
lifi 142 rey muhalife karıı 210 reyle 
reddetmtıtir. 

lncz llz kara ordusunun 
mevcuıfu 

Londra 22 (A.A.) - Anm 1Caını
rasmda harbiye nazırı Hor Bclip tara
fından verilen lzahat.1 g~re, kara ordu. 
tunun ıubay •e asker mevcudundaki 
nokun bu ay nihayeinde, normal pllna 
niıbetle 2l bin raddeıindedir. 

lnıcilterenin maruz bulunduğu 
tehltl<e 

Londra 22 (Huıuıl) - Niyib Kro
nik! gazetesi .diyor ki: 

•tspanyadaki muhabirimizin bildirdi
ğine göre, general Frankonun emrinde 
bugün yedi yUz Alman ve İtalyan tay
yareıl " 60 bin de muntua.m ltalyaa 
aıkeri nrdır. Aynca ltılyanlar tayyare 
hOcumlan için Majorka adas.nu Us ola
rak kullanmaktadır. 

Ne Fransa ne de fnglltere, biz.ıat 
fapanyanm nyahut BaJear edaların ·n 

ilin derhal mllnakaıuını iat.eızıit;e de leke! ansında aktedllecek olan Cennmeat 
parlamento bunu 180 reye k&ı1I 398 Agl'emenıln hangi . noktalan lbtl•a eded" 
reyle reddetmlftir. tini bildiriyor: 

Diln, kabine, cumhurreiatnin bq. Jngiltere, doatı Akdenllindekl 111,.1• 
kantıa.ı altında mühim bir toplantı' teslihatının ltaı:va aleyhine mlltevecclh olr 

a• · madıAını bildirmekte ve İtalya larafınd•11 

yapmlf. bu toplantıda cumhurreial da buna korşıhk bir beyanatla iki de'llr 
milll mtld&faa ADdıjt için Fransa tin ynkın doAuda barışın muhaf1ızaaı içi• 
millt bankaamdNı yapılacak bet mil- teşriki mesaisini, aralarında malGmıt .. ı.-
yarlık yeni istikraz hakkmdald kanun nıp verilmesini ve Arap memleketlf'rind• 
I~yihasını fmzalamıgtil'. Bu JAyiha lnsillı aleyhtnn propagandaya n11ı1,.e& 

verllıneslnl istemektedir. 
müstacel masrafları karşılamak için · Hichlr :deniz talidtdatı, hltblr denlı •• 
huır'lanmıftlr. Yoku hükfiınet daha taşması ne Bıılear adaları ve ne de bpe• 
genle mUraflatd& bWunmaya, milli ya Teyahot Fas hakkında hiçbir ra-1' 
mUdafu tedbirlerini uam! derecede tlmdild anloşmnda mevzuubalıs olmad&JI 
arttırmaya karar vermit bulunuyor. için, lnslllere Hııbeş imparatorluğunu •; 

Paria' 22 (A. A.) _ .Mebuaan mali· nımo~ı ve astlere slllıh vermemeli ı .. tr1ı.a 
edecek •e hududun ~lzllmest •e )'IYl 

ye encllmenl, Fransa bankUJ tarafın· meselesl için derhal eksperler 16ade~ 
dan devlete yapılan avane miktarını ur. 

_.. 8attanh 1 ltt<"tdtt 
bOtlln bu abllife, frenin tutnwn.111 da 
bulmam ediyor. 

Yoldzal uletden. tabi arabaanım 

eneli aafa gittiği, apçlara çarpma· 
nuk için yolun soluna döndüğü •e tek 
rar aağa ıeçtiği anlatılıyor. 

Her geçen saniye takıideki altı ld§i
)'i feci mukadderatlarına bir parça daha 
yakla;tırmaktadır. OçUncil hafif dönilı 
arabayı müthiı ıUratile ağaçlardan bi
rine bindiriyor. Motör kısmı camlar, 
~n taraftaki aağ kapı parça p~ olu
yor. 

Ancak bir iki saniye içinde wkubu
. lan bu kaza Uzerine, Ostnan Kemal ara 
basından iniyor ve parçalanmıı tabi
nin yanma giderek kapıyı açıyor. tçe
ride d8rdU baygın ve ağır yaralı, ikisi 
de hafif yara almıı altı kiti var. Araba
nın içi bn dolmu;tur. Bu feci manıa- , 
ra brıraında Osman Kemal hemen bir 
u Uerideld karakola koıarak vakayı 

ziyette muhakkak bir 81Umden ya)rall! 
nı aıyırıbilmiıtir. 

Şoför Kemal, Oıman Kemalin anili 
sına ~rptıktan sonra 57 metre ltedl 
bu milthit kan vukua gelmlttir. 

Tan gaı:eteıinde çalıımkt.I olan bet 
arkadaı, sabahın aut betinde lflertıd 
bitirdikten sonra gene arbdatJan ot.O 
Kemalin ara"basına binmiıter •e MeeP 
diye köyilndeki Basrinin cuinoauo' 
gitmi§lerdir. 

Kar.anın tof8ri1n sarhot bulutımalllt" 
dan ileri getcii~ zanriedilmektedir. 1'r 
zayı müteakip müddeiumumi HiJaııel 
ve ıeyrisef erden Ibrahim vab ma&all"' 
ne giderek tahkikata bapamıtlar&r. 

BUyUk bir kaza geçiren gueteci d' 
lradaıtanmızla, yine uzun zaamn -" 
buat hayatında bulunduktan aonra bd 
gttn elektrik tirketinin ıeflerl aruıııdl 
bulunan arkadaıımız Oaman ıteaıal' 
bilyUk geçmiı olsun derls. · 

haber nriyor. 
Hepsinin k·aa tilt zamanda l~ 

lerlnl temenni ederiz. 
Almanlar •eyahut İtalyanlar tarafından Yarahlar kim ? 
iteal ed:lmeıine mlis:.ıde etmemelil:Si.r- • • • 
ter ve edemezler. Başvekil Çembrlayn, Taksideki yaralılar Tan gazetesi tah Son dakikada büyilk bir te:el8flr1' 
ı .1 r . rir müdür muavini Tahir, Tan gazete- og"-rendı'gımw· ız· e go"re arka~•ım .. --"'11 
ngı iz men aatlenni müdafaa edeceği- ~-- ·.ı....,... 

nl b!ldlrml;ti. Bu tehlikeye klJlı acaba ainden operatör Şefik, operatör Nihad, bugün öğle üzeri vefat etmiftir. , 
Batvekil ne teklif ediyor?, • mürettip Haydar, operatör muavini Henüz otuz Uç, otuz dört yaolarllldl 

• • • Ekrem ve şoför Kemaldir. göz!erlni hayata yuman zavallı Tabl' 
Leon Btnm kabinesi milli mUdafaa Vakayı müteakip yaraWardan Tahir bir sene evvel evlenmijtt; ve baba~ 

l§lne dört elle aanlmıe bulunuyor. Bu ve Haydar Şi;li çocuk hastahanesine il.zere bulunuyordu. TahJr buguıa'-_ 
gUne kadar Fransız silAhtanmasmı kaldınlmıı•ardır. En airr yaralılar bu n~lin cidden iyi yetlşmif sok mt1J111" 
baltabyan en milhim sakatlıklardan ikisi:Jir: Tabirin hayatından limit kc- ver bir nllmuncsiydl. 
biri, halk cephesi büktlmetleri tara- ıilmiı bulunmaktadır. Nihad ve Şefik Yedi ~an, Karagöz ve Karlk•dl" 
fmdan kabul edilmiş olan sosyal ka. Beyoğlu Zlikur hastahanesine yatın! • mecmualannm imtiyu u.hibl, QJlluı' 
nunlarm İl!Çl Ucretlerinl çoğaltması ve mışlardır. neşriyat müdllıiL olan zavallJ arka~ 

-·- Tabirin kolu, kaburga kemikleri krnl- ı omuz, Vakit, Son Saat, Son Poırta ~ 
mıntakasmdan t-!un yapmaktadır. Çin • mrı. ba§rndan ağır bir yara almı~tır. ,zeteJerimiZde kıymetini tamtmqtL l.,. 
punun timat mmtakasında Japonlar Haydarın sağ bacağı ve sağ elinin par- yıldanb~l Tan refikimlain tahrir ıoO-
Sttçev • Çinpu Lunghay demlryolu il- maklan kınk ve ba§mdan yara1ı var- dürltlğil.nU yapmaktaydı, İltanbul ıll" 
tisııık noktasının 130 kilometre llerlıfn- dır. Şeflğin yarası da ba§ındadır. Ni- sinden ve Hukuktan mezundu. On!~ 
de Penkçine tiddetH bir taarruza kalk- had haricen hafif sıyrrntılarla kurtul- site tahsilini yaparken Kabat!lf Jf.,, 
mıflard r. DU§man ileri k.arakolL-m Pek mutsa da sarsıntının şiddetinden ba- sinde bir m11ddet muallimlik de .Y!~ 
çiene girmcğe muvaffak otmu;larsa da yılmıı ve bu saate kadar kendisine gc- mı§tı. Topçu yedek aubayı idi. ~ 
bir müddet aonra Çin takviye kıtalan- lememiıtir. §ark f elsef eslnde, tarllıte ve el~ 
nun gelmeıi üzerine geriye püskürtül- Hastahanede yc:tanların hepsi de meselelerde derin tetebbllil olaıı tJll 
mUttUr. baygm ve ifade vereıniyecck vaziyette muh:ırrird.1. Geriye bir km ~ 
Amer '<11 fa"m1nat hliyo,. 1 dirler. genç bir. yeğen ve gebe 1»4' R~ 

Va2ingtnn 22 (A.A.) - Hariciye ı Şoför Kemal, !}ayanı hayret bir tcısa- I mOre!ckep bir aile bırakap.k genç 1 
n:zareti Ş nıh:ıyda yaralanan üç Ame- dli f n:tice·i olar::ıkr önündc!ti ve yanın ta ve hiç umulma.dık bir anda ısıt! 

1 ril:ahn n ai!csi ve ba~an Fanay topçel;e ! d~!:i ~mlar parçalandığı. dir:k::ıiyon Tilrk matbuatını büyük bir mauır' 
rt ha:1iıesi mlinaaebetile Japonyadan } kırıldığı ve araban•n ~n tamı tamamen l!IOkm~ur. En BOD dakikadl ~ 
tuminat iıtemlttlr. Bu Qzmİnat mik- J burdahat olduğu halde hafif ttynJıb- diğlmhle s&ıe ~ teıD 
tan bir milyon dolardan fuladır. Jarla kurtuJmuttur. Ebem da ayal n. .flilmGlt.lr, 



· Finoçki'n:n yükseJlşi 
Y. Haşek 

......... 1.1*,'-

Ynksellşinden evvelki devirde ona Nu
h •eyahut Vasyenka derlerdi. Esasen ıö
JilnQşO de, bu tarzda çaAralmasına imkln 
~recek şekilde idi: Ufak tefekdi; sarışın
d Yuvarlak gözleri daimi bir hayret ira-

fikir alamazdı yal •• Böyle bir şey yapsa 
cidden çok enteresan oturdu. MeselA parti 
)ı;omitesine giderek, munyyen resml bir fş 
hakkında konuşacak yerde: 

toplayıp ıetırmenln ne kaifar mtıhfmhlr 
ff olduğunu 

0

fdrAk etmiyorsunuz, galiba? 
- - Bana: yani Flnoçldne ha 7 Delil sr. 
zin bana, fakat benim size akıl ö#retecek 
vaziyette olduAumu biln:ıiyor musunuz? Biltün Aşıklar albl Finoçkl t!e ,.ptılı 

şeyleri, ıöyledllf s6zlerf. ııtsılc hatırlar, 
yanaklarını bir sevinç kırmızılıJı kaplar. 
dı. Kızak kaymala sttUklerl saman bir 
idareci göıilyle yaptıJI mlişahedelerl "' 
makul müdahaleleri hatırladı. O ,nn Pelka 
şen ve mesut bir halde, nefes nefese ken
di odasına ıelmi,, Patenlerini sandalye cıs· 
tfine atarak: 

Petka başını eğmiş ,.e bu sözlerden fe
na halde kızarmıştı .. Nazari bir münakaşa yaparlarken, soy. 

ledi#i fU tandakf sözler a#zından ne gü. 
ıel döklllilyardtt-e ediyordu. ince beyaz kaşlan belli bellr

aiıdı. Yanakları, Adeta bir kız yanaAı gibi 
l>enbe idiler. 

- lvan İgnati)·e,lfç, dese, mntemadfyen 
rQyanda sördüğün bir kıza ne siylemek 
muvafık olur'! 'Bu kızın seni seTillesi için 
ne yapmalıdır'! Onu darıllmıyarak nasıl 
öpmelidir? 

Gene bir defasında, çnlışma plAnını 
nkllnde bitirmeyen tesviyeci Orlofa ~liylc 
demişti: - Siz kime JUraı ediyorsunuz? Bana 1 

Finoçkfne? Fakat dikkat ediniz.? Bu sizin 
klsi dOpedüz luttuRtımuz yoldan ayrılmali: 
demektir. Siz seçtiniz mi? Seçtiniz! .• Ba·· 
na rey '"ermedfnlz mi? Verdiniz! Su hnlde 
bu yaptılınıı nedir? Siz Finoçklni mat c. 
demezslnlı? .. Vakfa Finoçki sizin kndar 
okuyamı)·or. OilnkO onun '"akli yoliıur. 
Fakat o sizden daha tecrübelidir. Blnnena. 

'Vasya, mOıevaıl ve iyi b'ir çocuktu.. Bir 
~r,eceye kadar azlmkAr ve istidatlı idi. O 
""'llacılı.k >aı>ı:rordu. 

Hayır. bu olamazdı. Partkom ba işin ye
ri değildi .• Sonra Vasyanın ustası da ba sa 
hada nasıl bir )'ardımda bulunabilirdi? 
Lemenyegarovlç daha geçen giln en son 
sevgisinin bundan otuz sene evveline alt 
olduğunu söylememiş miydi? Babasına sor 
sa: "Annene sor!,, diyecek, annesine sor
sa: "Babana sor!,, cevabını '"erecektL 

- Yoldaş Ortof, bu tekerrür etmemeli. 
diri Aksi takdirde sizin vazlyelinlzl bilro
da meV%Uubabs etmek zorunda kalının. 

,,_~lnaya olan ateşli aşkı işte bu tarihlerde 
~ıqladı. Vasya ile Nlna arasındaki tanış
l!ıanın ne ,JJeraltıe ve nasü cereyan etUAI 
l>tlt de belli de1Uldir. Fakat Vasyada Nina· 
>'l karşı uyanan öldfirücu hislerin arazı, 
~n zamanlarda elle tutulacak kadar aşiklr 

- Haydi Vasyal Kızak kaymağa sldJyo. 
ruz; çabuk ol, demlşU. 

Hele otoriter şefierile münakaşa etmek 
cesaretinde bulunan b:ızı arkada~larının 
haddini naıııl bildirmlşU: 

:\'asya ise: 
- Yoldaş Krokln, diye cenp vermlşU. 

antrenman için kııak kaymağa Sitmet ı .. 
tedllinlzi s5y1Qyoraunuıf .. Bu çok fyt.. Fa. 
kat ... - Vasya bu "fakat,, kelimeslnt uza
tarak telAffuz etmlşU - Bütün fabrika 
genclerlnl toplayarak hep ~eraberce git
meniz daha muvafık delil miydi? 

- Siz bana mı akıl öğretiyorsunuz? di
ye evveJA hafifçe hayret etmiş sonra gür. 
lemc#c başlamıştı : ıuıım ıayJayı tttdrinizJ. 

lr hal aldı. Ninayı her görd!lkçe Vasya. 
ı:ı!ıı Penbe ynzn, koyu kırmızı bir renıe 
81tnıcRe başladı. 
k Vasyayı fabrikadan eve göUiren hergün
Q tenha yollar da artık ona sıkıcı görünll· 

:ordu. Evine, daha ışıklı, daha kalabaÜk 
0Uardan gitmeğe başladı. Nlnanın ayni 
r0ııardan evine gidişi, hiç şfiphe yok ki, 
kir tesadüften başka bir feY delildi. Çün. 

1 ~ Vasyanın blrlcik maksadı daha kalaba. 
~ Yollardan geçerek biraz vakit geçir. 

ekti .. Yoksa" 
Fabrikada )-emek y~eri lokanta bir

~ darca idi" İJte \'asya sırf bundan ötOrll 
tlc ba,ına bOJ bir ma~ bulamaz, Ninanın 
~hırduğu masada yer almağa mecbur olur. 
b 11. Du işte olsa olsa lokanta mildllril ka
~uı idi. Sonra, küllfir komisyon blT a. 

nıa tiyatro icln iki bilet Terfrse, o adam 
'1bctıe bir arkadaşını da beraber götüre
telcti, . 
d Siz bu nkalan nasıl tefsir ederseniz e
/1Jz, ortada deAlşmll'en bir hakikat "nr-
11: \'asya Aşıktı .• Ye her Aşık gibi yalnız 
~8ı "e tahayylll:\lı sevmde başlamıştı. 
~;~ndlnl Nino.ya sevdirmek, onun gBz:üne 
h1tnıek lcln kahramanlıklar )"aratm'ak, nıeş 
'ltıllr olmak. yükselmek, herhalde fena ol
l'a1Y:ıcaktı .. \'asya, yilkseldlkten sonra, o
~rdan, )iikseklerden hiç çekinmeksizin, 
~ O kııarmnlcsmn 1'1nayı hitap edeblllr, 
e onunla konuşablllrdl. 

1• ~aamnrıh Yasya, Ninaya ne söylemesi 
~ıınıgcldltUnl henfiı tasarlamamıştı .• Bu 
ııı tseıe hııkkınc'la başlcalanndan fikir al
~ ası da tı)·gunruıdu. Hem esıısen kim-
e:ı fık "r ol :ı hilirdi? h·:ın lgnafiyc,·iç'den 

Hayalında ilk defadır ki Vasya, b5yle 
mühim bir mesele hakkında fikir soracak 
adam bulamı)•ordu. 

Blr gün fabrikaya ıeldiği zaman fabri
ka gcnçlerınf derin ve hararelll bir mfina. 
ka~a halinde buldu. Fabriknnın "genelik 
işleri., şefi mektebe gitmişti. Uzun mfiza
kerelerden sonra bunun )'erine Vasya )'Ol· 

daşı seçmeAI muvafık buldular .. 
Bu suretle, hAdiselerln ardımlle Vasya 

Finoçkln yükselmiş oldu. z bir zamanda 
işleri kavradı. Vakla henüz bir rehber 
için JAıım gelen evsafı cdlnmemlştL Söz 
söylerken, - eskisi kadar olmamakla bera 
her - gene kızarıyordu. Eski arkadaşla
rını gene lsimlerile ça~ırıyordu. HattA, bir 
defasında, lirik bir his arasında Nlnaya 

- Sevgili Ninoçka bile demlşU. 
Aradan ,takriben, on gün geçUkten son. 

ra, arkadaşlarlle bu kadar lAObali olmanın 
uysun dll~mlyecellnl anladı .. Onlan soy. 
adiyle çaAırmola başladı .• Ama henOz "yol 
da~ .. ktllmeslnl ilhe etmiyordu. Bundan 
maada kendisini Vasya diye ç.:ı~nnalan. 
nın da derhal önfine geçmedi. 

Bütnn bu olan bitenden müteessir olma. 
yan bir tek feY Tardı : d da Finockinin 
sevgisi idi. Fakat artık Finoçldn yoldaJ 
eski Vasya dellldi. HattA umumiyetle o ar 
tık Yasya deAildl .• H:ıttA onn öyle geli
yordu ki, Ninayı tenha bir köşeye çekerek: 

- E, artık s5rüyorsun ya? diye bile· 
cekU. 

Buna karşılık ?ıı1na da ona: 
- Evet, gl5rüyonım ı cevabını verecek

ti. 

- Fakat Vas- şey, yoldaş Finoçkln ben 
ferdi olarak kızak kaymala gidiyorum. 

Bilet meselesi hakkında Nina ile konuş. 
ması da ş5)1e olmuştu: 

Nina ona: 
- Vasya, demlşU, tiyatro için bilet al. 

madın mı'l-
0 da: 

-Yoldaş Rubertson,diye cevap vermişti, 
tiyatroya kolleklif Sidlt itini hallebnenızt 
galiba ben $ize havale etmiştim. 

- Hayır, canım, ben bunu kasdetmlyo. 
• ruın.. Ben blzlm tiyatroya ıldlşlmlzi mn. 

:ruubahs etmek istiyorum. 
"- Bizim_ BOIQn fabrika ıençlerlnln 

demek istlYorsunud. Deltl mi? İyi 78 it
te, yoldaş Rubtsova bunu slı halledecekU
nlz f. 

Ya son toplantıda, De aylık faaliyet 
hakkında izahat Terirken ne bariltullde 
bir nutuk Irat etmlşU! Birçok oeyler ara
sında bilhassa şunlan söylemlşU: 

- Şimdi kQllür mllcadeleslne geçiyo
rum. Kültür mOcadelesl işini esas lllbarl. 
le fena yapmıyoruz.. Bu sene Jı:endi sficO
müılc '1\omeo •e JullyctI,, oynadık. Bu 
cok bir şey olmamakla beraber, ilk adım 
olarak fena da sayılmaz! nh .. 

Sonra arkadaşlarlle yapblı ferdi görilş
meler de yabana atılacak oeyJer dejlldl. 
l\feselA : 

- Yoldaş Krokln; siz aidatı Tnktinde 
- - -- - -- --------- ~---·-- -----

- -~-- ---- -· -~----------------------- - r • -
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Xlll 
FRANSUA DAMYEN 

Hanri d'Etyol, artık yatalına uzatıl
nuı olan genç Jc<)dmla me§g\11 olmadan 
ve ona nuar dalıi atmadan, duvardaki 
ıbir halıya doğru yUrilyerek bu habyı 
kaldırdı. Bir sembereli itti ve halıyla 
k()frıan du bir kapı açıldı . 

Bu kapıyı açık bıraktı, girdiği küçük 
bir sofayı geçti ve bat bap yeme~ ye
nebilecek, hafif 1Jdclı bir salona girdi .• 

Orada bir adam ayakta, hareketıiz 
duruyordu.. · 

Kihyalar ve vekilharçlar gibi giyin
tniıti .• Fakat elbiaclcri onlanntdndcn 
biraz farklıydı, futa ailllil değildi. 

Bu adam, ıüpheıiz, derin dUıUncele
re lialmııtı. Çünkü d'Etyolun içeriye 
gi&.ıiğini görmedi ve koluna dokunul
duğunu hissedince ıiddetle ü~rdi.. 

Bu adam Fransua Damyendi .. Enni
tajdaki ormanda gördilğümüz ve bili
hClıl'e Af'janson konalı önünden, Hanri 
d"Etyolun ıırabasına bindirmit olduğu· 
rıu söylediğimiz Franıua Damyendi .• 

Onda bliylik bir tahavvül görUnUyc>r
du. 

Onu tanmmıyac:ık bir hale getiren 
elbiseden maada, ooıı da baıka bir hal 
almııtı: Uzun saçtan kesilmif, ~sun
lu sakalı kaybolmuştu; böylece daha 
fazla meydana çıkcın çehre!i, daha bil· 
:Yük bir acı ve elem ifade ediyordu. Gö· 
rUnUıte belki daha u vahtiyldi; fokat 
daha korkunç, daha meı'umdu.. Geniı 
alnı müthit bir dütilncenin tesiri altın
da buruıuyordu ve sabit nazarlannda 
garip bir der.inlik \"'aedı: 

llanri d'Etyol şordu 
-Ne var?. 
- Affedersiniz, mösyö . . İfte, emrini· 

te Amadeyim .• 
- Pek!tA ! .. Benim .düıüncelerim ol· 

dufu gtbt, sfdn de düıünceleriniz var, 
iayct basit.. Fakat böyle aerin derin 
rıe döıOnebttirainiz?. 

- Bir ıey dUtünmüyord~m, 1l1Ösyö, 

emirleriniz mucibince, ıizi bekliyol"" 
dum. 

Mütevazi bir tekilde değil,, fakat bir 
nevi sert mahcubiyetle konuıuyordu. , 

D'Etyol devam etti: 
- İ§ler ıize çok güç gelmiyor,' ya? •• 
- Şimdiye kadar yapılacak bir iti~ 

yolttu .. ·siz beni, ayda yirmi altm, iaıe 
ve ibate mukabilinde,. hadeil)e olarak 
yanınıza aldınız. 

- Ne hademeai? Katip olarak al
dım!. 

- Hademe olarak, mösyö J Sirin kl· 
tibiniz olacak kadar tahsilim yok .• Fa· 
kat ne yapayım. Hayatımı kıaızanmaK 

için, hademeliği kabul ettim.. Netice 
itibariyle ben kimim ki?. Hiç bir §Cyt.J 
Halkın çocuklan olan bizlerin mukad: 
deratı ..• 

Yükselmeğe, bağırmağa bzıtlıyan ıe-
si, birdepbire kesildi.. Gözlerinde bi~ 
kıvılcım parlamııtı. 

Daha tatlı bir sesle devam etti: 
- Affedersiniz, mösyö .. Size sadeee 

şunu söylemek istiyordum .. Bana aylık 
olarak verdiğiniz para çoktur •• 

- Zannederim, azizim!. Bu aylık, 
nezaret başkatiplerinin aylığıdır!.. 

- Demek haklıyım: Bu para pek 
fazla .. Halbuki bu ana kadar bana, ne 
yapacağımı söylemediniz .• 

D'Etyol, cevap verdi: 
- Hiç bir şey 1 •• 
Damyen, efendisine derin bir nNar 

atfe;lerek §Öyle dedi: 
- Bu para çoktur! .. Bırakın izah e

deyim .. Eger bana, hiç bir §ey yapma
dığım halde, ayda yirmi altın verine· 
niz, size bir müddet sonra, fena ltaadc 
borçlanacağım, o zaman .• 

D'Etyol onun sözünü kesti: 
- O zaman, hiç bir ıey değiımiı ol

mıyacaktır .. Yanımda, bana sadık ol~ 
bilecek birisine ihtiyacım var, itte .bu 
kadar .. Ben, i§te bu sadakate,para ve
riyorum .. Siz ba:ıa sadakat gösterecek· 
sinir ... 1ıte yapacağmu; iı.... Sizden, 

ka, bir güzellik zarafeti olarak onun is· 
tninde sevimli bir anagram (bir keli· 
~enin içindeki hadlerin yerini deği§ti
~erek baıka bir kelime yı.pmak) var. 

Birisi tebessümle aordu : 
ı..... Nedir, bu?. 
~Onun ismi d'Etyol (franaızca ya· 

rrlı§ı d'Etioles) değildir: O, (l'etoile 
des Etoiles) yıldızlann :yıldızıdır. 

Bu sözler, orada bulunn bütün mall
'yecilerin zevcelerini kıskançlıktan tit
~retti ve, bir müddet sonra Krcbiyon, 
1 (Katilina) adındaki eserini tiyatroda 
:oynatırken, bu kadmlar, ondan intikam 
·almak için, her çareye baş vurarak, e
'aerin hiç bir muvaffakiyct kazanmama· 
aını temin ettiler. 
, Krebiyon'un edebiyat tarihindeki 
haklı mevkii işte böyle sarsılm.ıı, bütün 
cesareti böyle kırılmıştı 1 Zavallı şair r •• 

Ge<:e oluyordu. Saat on bire doğru 
son davetliler de çekilip gittiler ilk kat-
t:ıki salona sığınmıı olan Jan 
zili çalarak hizmetçiyi çağırdı 

ve yatak oidasını göstermesini söyledi. 
Bu odaya girdikten sonra da, bir el 
.iıarctiyle hizmetçi kızı geriye gön<ler
'di ve kapının sürmesini itti ve ismini 
taşıdığı tdamm girebileceği başka bir 
' ı:methal, başka bir kapı bulunmadığına 
kanaat getirdi. 

Bunun üzerine, kahramanca rolünü 
Gonuna kadar oyncxnasını temin eden 
bu harikulade ruh kuvveti, bir s:ıat 
ı 
zembere~i gibi, biı1dcnbire kırıldı. 

Çehresi sapsan kesildi, dizleri Uze· 
rine yere yıkıldı ve bir kcılbi rr,ahveden 
'§uuru zulmetlere gömen ve düşünceleri 
1 • 
parçalayan, bir ümitsizlik buhranı için· 
;de, mütemadiyen bir şeyler mmldtı::dı, 
Bir şeyler kekeledi. 

Garip ve belki dr. tabii bir hadise 
olarak Hanri Lö Noıman d'Etyol'un 
• kocasının - hayali, bir an bile bu Ü· 

"1-ıitsizlik içinde hatrnna gelmcı1i.. Ja
onm, bu korkun~ yalnızlık antndaı gl>r· 

düğü hayal, bUtün halkın alkıfla.rı ve 
1 

coıkun tezahUratı arumda, parlak bir 
arabada geçen, biraz vakur tavırlı, ya· 
kışıkh bir pham •• Kralm hayaliydi 1 • 

Baılangıcında, bcmen hemen mistik 
otan bu aık, ıiddetli afhaya &itiyor
du. 

Hilmmayla, biitUn ruhiyle, büttın • 
vucudiyle seviyordu. Atk buıcsinil1 

zevkini tatmak istiyordu. Ve bu arzu 
o kadar tiddetliydi ki, kollan cözleri• 
nin önündeki hayale doğru uzandı .• A~ 
ğır ve devamlı bir hareketle doğrul
du .. Ve kral hakikaten or-.daymıJ gibi 
yliı:ilmeğe baıladı J •• 

Tam bu anda dudaJdanndan korkunç 
bir çığlık koptu. 

Bir heyecan ve dcb,et çığlıp ! .. 
Ora~. duvardaki haltrun önünde, bir 

adam duruyordu 1. 
Bu adam, kral değildi f Bu adam Lö 

Norman d'Etyoldu. 
Buraya naııl girmiıti?. Nereden 

glrmiıti.? Genç kadın bryolaya kadar 
gerileyerek oraya dayandı. Hemen ay· 
ni zamanda, Hanri de ileriye doğru bir 
kaç adım attı. Fakat J~ -dch§etten e• 
lektriklenmiı bir vaziyette birdenbire 
bütün cesaret ve soğukkanlılığını top
layarak, soluyan, al~ak bir ıesle aor· 
du: 

- Burada ne itini.z var?. 
Hanri doğruldu, kolundaki· <iante· 

layı fiskeledi ve o fena kahkahasını at
tı: 

- Doğruıu, eğlenceli bir sual, ma· / 
daml. Burada ne itim olacak?. _ Zevc~ 
mi görmeğe geldim!.; 

Jan inler gibi baimb: 
- Buraya nasıl girdiniz? 
- Gayet basit bir tekilde •• Kapının 

kapanacağını tahmin etmiıtim.. Bunu 
tahmin etmiıtim. Bunu tahmin ettiğim 
için de, resmi kapıdan batka bir yer
den girebilecek tedbirlerimi alnuıtım .. 
Doğrusu, bizim mimarlanmız _çok ma: 
bir adamlar!~ • • 



~.K.YJJ: 
Yafo'hz ~5 den faıl dır. Del.ki 25 He 

30 arasındadır. Iloynnuz uıunea olatak 
Slşrt1 mlllma a mü t il iniz. Ye iı:ııerı dol
ııun bit yaradılışfosınıı. Faılı:ı &lgartı \•e uı~ 
'kol lçUAinlze göre me cltı knrnclğerlniıde 
berhang1 bir tohaısıılık hissetmiyor mu. 
sUnud Tulumlu gOrtinmüyorsunuz. Genif 
olan murarıumm borcı~ kopama~ıı tı:ıhş
tıJnun sannedlyorum. Yaşıının ş raitiniı 
tnıtrn edllm ğc muhtao olsn gerek! 
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Sılı. Sa. 1Ieu. 1B5. 11. O.O: 
istedi itilz feldlde suallerinize cevap ""e

riyorum: Do:,'Unuz uzuncn ,-cy:ı uzundur. 
yant her'htUdc ortanın Ilslilndcdir. Bünyece 
ot1Hınıı. Yaş iUharile de scnçsini7. Yo,ı
nı:ııı tanı tıırtnde - başka yazılarınız olma. 
dıfı ıeın - blrot torluk çektim. Fakat 
elhndcki yoııyı:ıı aôtc ~oşınız 20 etrorındıı 

•ı ımı .. ..,eı .-ıııı zw.a111•-..
.. Jeyb o "öyle değildir!,, dediği ıamnn hi-

Hn ki o iş Ö)'le dclilJdfr. 
Finoçkin artık yilkseklil!ln ıitvclcrlnd(! 

uçuyordu Bina ntıleyl'ı Ninoyıı "lltını 
aşk,, elmemesı feln hiçbir scbcb k11lmomış 
"dtm&lll. 

JJlr akşam eYlne giderken "ene knltlba. 
hıt rotu &eçU. Acele ncclo yüffiyen Ninaya 
,YttltU. YüıQ, «cno eskisi lbi kıtsrmıştı. 
Hıtll üld Örkckllil bile tutmuştu. Yuvar. 
lak rlSlltrJ bir kor fllbl J1anıyorlardı. o nr
blt ıene eskf Vnsya, lıallA Vascnka olmuş. 
tıı. Nlnaya yell$1iktcn sonra onunla yanya. 
n• yllrOltıe~e başladı. Genç kıza fallı, sı
cak <ıkfij'icı blrknC söz göytemek itin atı. 
%1l'U ttCh. Jtoknt, gece 1ıes ttliAlnl yırlorıı.k 
a ıındtın dllkOten çelik gllıl rchberee söz
ler kendlıılnl bile onşırttt: 

• - Yoldaş 'hulılıava, dedi, $\tden bu ak· 
Ş*tn için .. 

Nlna lirolle döndU vo Ffnocklnln &özü. 
nil rarıdı bıraktı: 

-Tekrar otmonlıe IOtum yok .. Den bilet 
tedarik ettim •• Yarın herkes, evet bllA fs. 
Hana herku, rınl bQtnn fnbrlka gençleri 
ti)'altoya ıtdebllecclderl .. • 

Ceno k11 bunları s6yle<llktcn aonra önü
n• çıkan rnn olcaklntdan birine ııptı Fi. 
n6cldn, yükı:~k mevklllc htışbnş:ı yalnı7. 

kaldı. 
Ru&~adcın çovircın: li'C!r'Ah Fcrrul~ ı 

=: 

• 

olacaktır. (Belki 20 den az,) Genç olmotıı. 
zıı raJmen muhafaıakAr te lrler altında kol 
dıflınız yaz nızdoh anlaşılmaktadır. BJrdz 
mllıcrcrtıllt bir karakter1nlz de gl5ıe ç6rpı .. 
l'Or. Hissiyatını sö:rlemekldn ve belli et-

B CTON tafgilltlle ka.rakte.rl· 
nizl; meziyet ve kuSurlarmızı; 

sizi hayrete dü§ürecek kadar vazıh 

ve sarih olarak h\181.ıslyetlerinizl; tut
tufulım veya dUeUndUğünUz 1&te mu
vaffak olup olmıya.cağmıiı; nihayet 
be~ farkla yaşmm str.e söyliyebilirim. 
Bana. bir gazeteden, bir kitaptan ve-
ya aklını:ıdan yazacağınız dört ~tır· 

hk yazıyı; son aylardaki imzalarınız. 
dan ikisini gönderiniz. 

mekten hoşJanmB)'an insanlar •ardır. Siz _______ ... ....__ _ _.,._..._.,. ____ ,.. ______ ___ -de onl r yaldaşıJOl'ııunuz. Başladı§ınıı bir 
fşl tamam Yapmak Adetlnfzclir. Zeklfiız fş 
lektir. Faollyct dcreccnb daha artabilir. 
Eski )"azı ,.. lmıal .. rınııdnn ırınderlr n 
bu tah1il hakkındaki müıalennııı da blldf
rirsenlz tekrar sorduklarınııa. cevo.~ •erl
rlm. 
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n~11ko:. 8320. Ar: 
Nt!şvflnOınıı dovrulnde bir 1ıeno olacak· 

ınıı. BUnreee orta oll'dıınn: lbım, fallat 
esasen ya ıııhhotJnfı ve)•a tcşekkülilnDı i
tibarile ıetklke cıeacr bir hususlyetinlz ı:ıu 

lunduğu da muhakkak .• ntıhassa çabuk )'O 

nıMuğünuıu, bir işe başladıktan kıstı bir 
ınOddet sonra işteki dikkat Ye latıllycUn 

knlmndı{lı yazı tııhllllntıdeh anlaşılıyor. 
l'ılesalnlıde intizama fbti:,•acınıı 'tar. &Q. 
sen görilnen intizamsızlığı, tabii u:rmak 
dn doftnı de~lldlr, COnkli nrtıldlr. tlerlsl l· 
çln, tavsiyelerime dlkknt ve riayet ttıırtllc, 
kat'Jyyen emin olabilirsiniz. Çünktı eıın
dlllk bedbin olmtık temayülünOzc raAfilen 
umunıt vaziyet ve ocrait çok müsaittir. E
saslı (ıtul)"tllerdo bulunabllmekli#im fcln 
bıt mntnlcnlarım lfılkkınd~kf flkrinitl bil· 
diriniz n eski YA%1 ve frozolarınızdan 
mDmkiln oldu#u kadar gl5ndırlnlı.. 
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Rtuo6lu. A. 1 .. K.: 

3S·40 yoşltlrındn olduRtınuıu, bünyeee 
nrta l'.ıulunduftunuzu atsy11ycbllirlm. Men· 
(aallnfı Oldıı#u ltımanltır, menraalinhı O· 

lanlara brtı uysal Te mQlterıt gôrOndU· 
'1ilnQzQ 1:anncdlyorum. Herkese b6y1e Ol· 
mnkla bilmem bir mahıur var mı? Caht
mıılarınııda eakl intizamı ve gayreti biraz 
knybctmlş olduAunuıu unnedcrlm. Son 
uımonlıırdn elUencc:rc temoyi\lünüz orltı 
is<', bunun ı;chchlcrl Jrnl\kmd3 oı;i:ıin milıa
le:ınıı ne ol&tı ı; r~k 1 

2 CJ . , 

'fıı'e:alıel Türkmen: 

Genç iniz. Bün:,·ece şişman da creaıM· 
niz, zayıf da s.ayılmaısınıı. Fakat siı:e D&· 

rln yapıh demek daha doğru olur. 8oya
nuı da ortll olacnktır. Hassas ve zeki oldu
lunuz muhaklı:aktır. Yalnız cükkAtlnb da· 
ha fazla kuvvetlendirllmelldir. Geçen sene 
fçfnde sizi Jılraı yoran bıııı hadiseler ol
muş, olacaktır, bunlııı• belki de devam et• 
rcektodlr. Elimde muhtelif yazılarınız ol· 
madılh le.in bAdiselcrJn cinsini anlayama
dım. l>ek uysal da görünmllyorsunuz. Bun 
da belki bıızı nzncn ,artların tesiri vardır • 
Esltl yazılnrınızdon bazı pnrça1ıırı gllnde· 
rir "C bu tahlil h:ıkkındo.kl düşCincelerlnl· 
ıi bildirir nb hakkınızda d:ıho faılıı ita-
hat verebilirim. 

-rıos-

A. S. 2. E. M. P: / 
Orta -veya ntha)<ct uıunca boylusunuz. 

DOnl·ccc de orlasınıı. Slşmanlt.ımaAa fstl· 
dadınız s5rünüyor. Zeki ve iradclislnlı. 
Ytılnıı iradenizin beklenen netleelerl ver
ttıemeslnde şu iki ftmil ıöze çarpıyor: 
1 ..... U:ı:ı:ı hfsst temıyilllcrlnh:, 2 - Zaman 
iaman meydan alan dikkat ekıılkliAi. Hissi 
temaynllcrinfr. er sıntta a - kendinizi 
fıtla göSJcrmek ve tcmol'Üt etınok arrusu, 
b - Muhltlnlıe karşı 1tlA.kalarınız çok ınü 
himdir. Hitsl tesirler muhakeme ve irade
nin sararıntl, tesirler fcra edebilir. rant 
ne yaphiıını bilerek çalışır olduıtUnuz mu
hakkaktır. Etrarınızd:ı kolaylıkla sempatl 
uy ndırablllrslııiı. Tohslliniz bidfr. Bir 
ocnehl llStını bilmeniz çok muhtemeldir. 
Sıhhatcc şlkbetinlz olmamak gerek. Ahş
tı§ınız şo7Icrln falla tesiri altında kalma
nız da hususi)•eUcrlntıden biridir. btik
ballniz içiq - işaret ettti~im hususta dik· 
kot şarıllo - emin oluhllfrslnit. 

Ü j . jiEtıS 

_____________________ .._ ________________________ .._ ................ .... 
Hanri sakin görünüyordu: gözlerin· 

de vabJi bir neg'enin ifaaesi vardı. 
Jan, bir tek kelime söylemeden, kapı· 

ya doğru yilrüdil. • 

jan, gözleri dchıet i~indc açılmıJ bir 
halde dinliyorpu. , 

Hanri ayni .ıalinı silki.tnetiyle devam 
etti: 

Jaıı ürperdi.. · 
- Ve biri& de ım ıcvene. Onu bi· ı 

J&tcreddüt ()ldilrilrilml •• 
Jan ıdeh§Ct içinde titredi. 

Sürmeyi çekti, anahtan çevirdi ve 
dudaklarında hep ayni korkunç tebes -
ıUmle kcndiaine bakan Hanrinin kartı· 
11na dikilerek, kolunu kapıya doğru u. 
zattı ve, lıOn derece &akin bir 6c&lc, 
§Öyle dedi: 

- Sizin menfaatiniz icabı olarak söy· 
lilyorum beni çileden çıkarmay.uı.. Ba· 
bamı kurtarmak :için ıizin isıninizi al
maia talıammül cttiın. Fakat §Unu ha· 
her vereyim ki daha f ozlasmı istcuıck· 
le bata etmiJ olursunuz. Çıkın, mösyö; 
ıizinle ~ araında, hiç bir tefin 
~olduramıyaeağı bir u,urum vır •. 
' Hanri d'Etyol eğildi. Sonra, ayni a· 
iırlıkla, doğruldu. Çehresinde korkunç 
pir tehdit ifadesi belirdi. Sesi keskin 
bir hal aldı: 

· - Beni ikinti defadır kovuyorsunuı, 
öedi. ttsGJıcUsünde dik'kat edin: .. Çlin· 
kü bu defa si%e itaat edeceğim, ve /) za· 
man !.. F.aqt :bayır, gene de l§i tatlı· 
lıkla halletmek ~stiyorum. Beni dinle
yin. Aıaımzda bir an1a§mtmaztık var. 
Sis benden nefret cdiyonunuz, ben ise 
aizi seviyorum 1. 

Bu con ke1lme üzerine Jan titredi.. 
Art.ık :bi~ 1fü ;ey clinleınemck jstiyor
du. Canavarın huzuruna tahammül et· 
knektcnse, c.ırtık her ~eyi gözüne atma
ğa lçarar vcmıljti ı .. 

D'Etyol, sakin ı:ıesle devam .etti : 

- Dikkat edin, JN1.da:nl U.tpimize 
malolabllecek bir bar.ekette bulunaeak
sm.u; .. Anla.11llyorsunuz, değil mi? 6jz.c 
'anlata)?m. Yıı;>.acatmu: jeste itaat ed~ 
;cejim, uıada.r;ıı 1 O ı:amıu>. ıne ()latıık :bi· 
_._ ,IDUIUQU.S? Şu Dlacak: i3ir ..an 6,0n

'n ya.ııbancme :bir ~am gjruelt l:;Ma 
lnıulaMcak bir §el' :g~recck#r .. ~ti
l'cce~ >§ey bi.Jt 1$8.ğıttır. ;Basjt bir kil,ıt .. 
Babaruzm cürmünü isbat eden kağıt!~ 

- Halbuki, ben burada.. Siıiıı yanı
nızda oluraam .. Bu •dam beni bulma.z-. 
Ea •• Bu kağıdı iıııulıumyaca&ıuı beıbel· 
li .. Fakat, ~ıkıp gitmemi tekrar emre•, 
dcraeniı, Madam, itaat edeceiimf Ve 
bu hepimize pahalıya :malolur: Aroca· 
11H geven bana .. size .. ve bilhusa biri
sine. • Tabii kellesine kzyıııet veriyorsa f 

Jc:cı sendeledi .. 
;Korkunç ve ~limsiı: adam kollamıt 

g8ğsilnde ~praıladı .• 
Müstchd, tehditk!r ınaıkeıi dü,ttü 

ve aert bir .aesle aöıünli bitirdi: 
- SISyelyin, nıacı.mı Gideyim mi?
]estini ttkrarlaınalı iiure kalkmış o

lan Janın kolu, ağlr a~r dUştil .• 
BZ9Jnı .eğdi ve bitkin, timit•ir, IlJ•.i

lUp bir v-a.ıiyettc, göı Ylflırmı, gizle· 
mcğe liUum gönmckn, akıt~ 

Hanri d'Etyoı·~ .dudalduın~, kor-
kun~ bir zafer tebce5ümli ~Jjrdi. 

A1~ak sffie ıordu: 
- Demek kalıyprum, 6y1' ıni1. 
jan, l:>Jr ümitsizJUt h'yk~li gibi, bare· 

kcuj~ kaJdı. V ~ suali .duyı:namıJ ,:gibi):" 
di ... 

Hanri: 

- Şu h~d~ ~.lıyorı.ırn! 

D.edi ve uısin.c .ııık bcy.ecaııı :vermeğ~ 
çnl.ıJarak :ilave ıdti; 

- Si#:i s~vjyorı.ı:n, )arı. Sld Jıakilrn· 
ten .&Jkla uıviyorum., Bıın.ı.ı biJın~n~ Ja· 
zım~ır:., Hakk.ımd1 ıı~ :ıisteıse»iz dfu:ü· 
nün. ı'Bcı», A~ak, hain, nıiiç,rim ,ıann~· 
Çin- Ben a~k n,aıuııa blitiin bunj.jlrn ra .. 
zıyım.. ~:m dinliyor mv.1Jm..1.ıı, Jsn? 
Aşk namrn«! .. Size ına\i]ı ,plma)s j~;n, 
(Sizi tahd,lt tJmek, üıi 41jlat.mak &ibi ,cij. .. 

rlir:nleri t~krarlıy,!lQğım! SJ.ıj bybc· 
dersem, ölüıiimJ tı:di~ızdm e:v1-'d 
eiı,: ı;öy)r.mJJ oldujum tJYle.re ~ırn>
yı:n. Hakikat: slrl J.eJ"m"1:1)~fr. Ejer si· 
ıi ~limdeµ a1sa]ar, si,ı bjr~ini scv~eqiz .• 

• 

- Bu adam ce kadar milhim bir tah
siyet oluna olıun c.nu bulur. öldürü • 
'rüm. Çünkil ıizi aeviyorum ıvc atkta 
imklnsıı hiç bir teY yoktur. Ban•, hiç 
olmana, inanıyor muaunıu? Beni... Zt· 
'va11ı .. ÇirQıı olan beni için için keırıi· 
ren bu ~14- ina.nıy<ır musunuz?. 

Evet 1 .. ]an buna inanıyordu.r 
Hanri bunu onun bllinden anlıdı .. 

Çünkü onun htıılinde, tiındi, adeta mer· 
hamet vardı .. 

Batkıı tUTlU olmasına .ıatcn imld1ı 

yokt .• ÇibıkU bu korkı.ın; adam rollinü 
h !!rikuHlde bir maharetle oynuyordu. 
OıtılA ıte:;in bir ıeı, bir delinin beye .. 
canlı je ~ri vardı. Faktıt Jan. onun 
Hırc ini! bakmak ceı;ı:ırttini buleaydı bu 
korkun~ ~i cöriirdij: 

~u a 'k deJisfnin ıwleri !her ~•mJnkl 
:gibl du wıdu ıvc iç~rinde en kUçiik 
bir kmlcızn bile yoktuJ .. 

jın yerinden kımıtdaınıyordu. Dü
ıüncesi; duydufu §eylerden bir ha:Yll 
uzaktı .. 

Halbuki Hanrhlln sözleri onun l<af~ 
ıına nüfuz eldiyQJ'QU • 

Onun tekrarladıjı: ''Sizi Jeviyo
'rum ! . ., cllı:ntesi, onun zi)lnine &irm~,ğe 
başlıyordu. 

d"Ety.oJ, on• dQku.nmaktn ~kiniyı:>r 
gibi bjr J).,fJ .alJ:tl'lk, tğır ağır ona y* , 
,laşım§tı. 

0P.IJ. ;yi~ .J.O\pJlmuş }>ııhmııyordu .. 
1 ihtiras &özlerj. ~inde y.arup kurnş 
'karışık jestkrj ıtekrır.lıf~n, i:>ird.~nPi· 
1
re m~Qdllim 9ka.rdı :ve 'JJ.erm~ l>üktll. 
1A Y.J)İ t:~trulı ıbu Jksj pjr yalvanı 
1jesıH~de J~ın yüıüne doğrµ ur:atıı 
ve genJ •Y~ ;~ ~endi b9'1ı "'° 
riy:e dı>~U 'flW&iJ. 
Son~ 'ıen~ kJıJJı ~dlresi.ni tet'JP.k ~

de.re}c: 

1 

' 
( 1 

23 MART-193& 

- Sizi seviyonıın. Hi~ bir inNnın 
evmiycceği bir atk:la ısev.iyorum? Kal

bim aizinl~ doludur! Yalnız &izin i5in 
nimiltenahi bir ıcrvet ve lqıdret ta
hayyül ediyorum! Jan, b~r.i dinleyin. .• 
Siı:l ecviyorum.. Sizi seviyorum ı. 

Bir ınüdettenberi genç kadını bir u• 
yuıuklu~ r.ırmııtt. .Birdenbire mlltbif 
Ye tahammül edilınu bir uyku ihti}'&'ı, 

biasetti. 
Bir gayret s.a.rietmek, bir jm J'lJ•' 

ı;nak ist,edi. Fakat muvaffak olamadı. 

Göz; kapaklan alır ğır kapandı, 

- Sizi ,evi yorum .. Seni sevjyoruzn r. 
Ah l Kollamndaıın r., Jan, beniımbıt.' 

jan b" &özleri, korku~ bir rli"4ay .. 
rrtlf gibi .. kulaklarında ınırıltılar halin .. 
de ıdu;!du. H~nri ıS'Eo/ol'un kendisini, 
kollarm;;l aldılm11 ~ldırdığ.ım bis~tti ' 
f)onrJ, artık hl1 bir JCY hisıctnıedi,~ 
:Oertn bir ıuyku~ gömUldil •• 

Hanrl onu 7'tağa Üıatts. Bınııın i; · 
nrin~, ın:ndi1i gen' ~ l?w-n\Jnı. 
dayay,ı.rak bir b' '1.akikı» tuttu •e ~i 
:zamanda tckr.aı1;ımakta ıdenın etti: 

- Seni seviyorum, Jan, sen benim 
. ' ~ın ••• • 
Sanki J:>u !>9zledn uylçu ta~at.rı ~ 

~aşından, onun ~lhnlnc nakJddilere1r. 
bir 14aha sıkmamasmı iltiyor~u'f. 

,......,. Seni seviyorum .. Jan .• Evet .. !nan 
ll?ana .. Senin naıarında, 1rrf ~krmdan 
~olayı al~akln§tım .. Fakat bun\ı UJtgt.

unıcağım .. Çünkil seni sevjyo~m.. V.e 
sen de n'ihayet beni &evece,hsiq .• Sen de 
beni seveceksin .. 11&hi socu1d .. 

O.nun hi_ç bir §ey duymadıfmr, !ıl' 

\bir şey hissetmediğine ve asgari 1f)JJ·, 
lka~ saat uyuyjlcağına kanaa~ ıewtlilc
<tcn sonra kafasını geriye \!tarak :rne.nr 
~ili ceb,i,ılc ycr~§tjrdi .. 

Son,rG> oı:mıılmnı flkerek a]ayJı ~ 
tav;rlı; • 

- Of! füdi. Doğnnu g.kla prffl 
~esum.. Fwt rnhayct j§ı~ .. halQm Ne 
efendi oldum!.. r 
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Njğde Vila ·ıetinden: 
1 - NiğdE: ~ıraat örnek fidanlığında 418a2 lıra keeıfll Uç parç&daıı !baret 

::_~rnur. müstahdem evleri ve teıet.me binasmm yapılma.lan kapalı zarf U.IUllJe 
~Utnıeye konulınu3tur. 
~· 2 - lateklller prtnameyt, mukavele projeetnl ve keelf eetvellertnl, ber gthı 
İfde ziraat mUdürlilğilııde görebilirler. 

3 - Eksiltme 25.3.938 tarihine tesadüf eden Cuma gbtı aaat 15 de yapıla· 
Clktır. 

' - Eksiltmeye girecek isteklllerin 3138 Jlra muvakkat teminat ""rmesl ve 
"8.fıdaki vesikıuan haiz olup göetermelerl lbmıdır. 
a1ı._A - Nafia vekll"'ttnden allDIDJI 1938 aeııealne aft milteallhltllk ehliyet.._ 
-.qı ve Ticaret odUJ Blcll klfıch: 
.._ B - Bir t&ahhlltte ea az 20,000 liralık bina blpab '8Jllldl oldutuna daJr 
•qsfJıa. 

S -Teklif mektuplan Uc;Unctı maddede yuıb aatten bir aat eneline Jra. 
::: Nifde Ziraat MUdtlrJUğilrıde milte§ektll ebfltme tomJ.,mıu relalifine mü. 

nıukablllnde vertlecıektlr. 

6 - Poeta ne g&ıderilecek mektuPJarm eklaltme aatlne kadar phnll o1. ::81 ve zarfm mUhllr mumu ite iyice kapatılmıt bulunmaın Ibmıdır. Poetadlı 
cak gecikmeler kabul edilmez. (1290) 

Türk Hava Kurumu 
. 
Büyük Piyangosu 
6. nci ~ eşide 11 Nısan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
. Bundan baıka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, ıs.ooo, 10 bin trahk 
iltranıiyeler vardır. 
f Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar byilerini.ıden almanız kendi men-
illiltfniz iktizaardır. 

• EYi ~K~ N ~Yi 
QiÇ~~~;~~~. •• 

BANKAYA 
YATUHLAN DAQA f;Yi 

EK il Mi~ TOı.IUM GiBi V~JıiMUDiQ. 

UOlANTSl DANr ONi~: 
ICARAKeY PALAS 

Ankara caddesinde
1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçraının) yerf ft arkadaki 

depolan kiralıktır. 
p · lqtirilmek ıurttiylc lSO metre murabbahlr bir mftlha tide edllebl· 

llr. tstevenlerin Vakit vurdu Mare memuruna mUracaatlert. 

.....__ __ 
lstanbul Beledi esi ilanları 

KUprDoUn Kedı.;Uy lskeleı!nde 
kiralık .razlno 

'ftı Senelik muhammen kirası 2000 Ura olan klSprUnlln Kadıköy lakelesinde p 
~nre ve taraca 939 veya 940 ve 941 seneleri Mayıa IOftuna kadar Jdreya 

lr tbre açık arttırmaya konulmUftUt. · 
~ t Şartnamesi Levazıın. MUdUrlilfUnde gtsrlitebilir. lıtekll o1anlar 150 liralık 
'c;nıinat mektup veya makbw:u ile 25. 3. 938 Cuma gUnU aaat 14 de Daimi 

935 

• 
135 
135 
HS 
937 

9!5 

9M 

" .. .. 
• 
• .. ,. 

935 
935 
936 
937 
935 
037 

. 035 

GUVEN 
Atim 

I -, ;.;,... 

TÜRKİYE f Ş BAN KASI 
; ı:z 

Delterdarhğıodao ı 

\ 

hml 

Zihni o Haydar 
Ali 
Abbu 
Salih 
R fat 
Rıfat 

Nafiz 

lamct o 1!.?-ik 
AU 
Rauf 
Nuri 
Hikmet 
Abmet 

fıt ' MManeel 

kundlracı Beyuıt 

karyolac:ı ., 
manM' B. A. 
hurdacı Beyazıt 

80ba tamirciıd .. 
bh\ted 

terh'kei 
eskid 
ardiye 
terlikçi 

Camcı All 
Balaban 
ağa 

Beyazıt 

,, 
kitapçı .. 
kundura tam. " 

HUaeyin o. Setim tamirci 111 

Hakla o. Naci hurdacı • 
Muıta& manav K. hane 
Ahmet ekmek bayii .. 
Zeki kırtaaiyı Beyaat 
Ahmet terlikçi .. 
HUaeyin HilınB môakkip K. hane 
Mustrlfa dikici bakkal Beyuıt 
lsmaıl Hakla ıünnetçl K. pap 
Serkb çörek ve Emia bey 

USLA? 

Sobli ,-.; 

Çatal H. S. 1 BLJ~J 
Bakırcılar. ıs 

Ordu C. 246 
Cadırc~ 80 

,. 100 
Ordu C. 171 

Fethi beJ • ' 
Yolgeçen hail 2 
Ccdırcılar 174 
Hacı Memif ~11 

Hakkrudar 28 
,, !2 

C>kcular 34 
Xokcular 11,20 
Cadırcılw 118 
Direkler 30 
Şehzade 32 
Meydan 31 
Yotıeçen hm B.4,&. 
Vezneciler 102 
Cadırcılar 1 
Şervani Z.. 8 

Okçular 50/1 

ı.""·" ~1,84 
~l,42 
'S,24 

4,28 

118.90 

aa.sa 
• •1S,7J 

1,lS 
1,92 
S,80 

l 7,S7. 
,11,80 
13,89 
10,0I 

51' 

ı,d 
12a,5S 

8,21 
25.9% 
24,14 

1,52 

ıa.ıı 
pal ta 

036 Simol\ kitapcı Beyuıt Meydan 39,41 1,81 
935 Garbi• kunduracı ,. Çatalhan 8,'7 ll,7' 

" Hamudull:l.~ çilingir ,. Cadm:.ılar 152 1,77. 
935 Ali atçı M. HilıreT Vefa caddesi 89 '0,01 
937 Bayram o. Recep koltukçu Beyuıt Htııkkiklar 59 16,44 
D36 Ahmet kaftoci ,. imaret 29 1,44 
935 Abdullah tathcı ıt. hane Şehzade 33 ll,80 
937 BiW piyango B. •1• D. aran 4S 20,24 
935 Osman o. Mehmet kahveci Beyuit Sarnıçb ban 4,30 . 2,51 
9S7 Botoa o. t1tepan 10bacı it. 1ıane D. arua 40 IJ0,04 
.. 17 ,. Mehmet Fuat kahTed B. ala S. arua 43 21,70 

938 510 .. Osanna yumurtacı Beyuıt Makuçılar 30 24,6$ 

~de bulunmalıdırlar. (B.) (1334)· 

~ neşriyat 

Yukarda adı, iti •e eski adres! yazılı Beyuıt maliye ıubelf mükellefleri ye nl Mfrealerinl bl1dlnnem!f W ,apdaa 
araıtırmada da bulun&mamt§ olduklarından hizalarında gösterilen yıla ait lmzanç ve buhran vergilerine ait ihbarname• 
lerfn kendilerine teblifl mllmkiln olamamııtır. Hukuk uıulil mahkemeleri kanunu hükUmlerine g6re tebJll ,.m. pto 

~------------..ımck lUerc keyfiyet ıan olunur. (1566) ' · 1 Glzha1dm• lrakya mecmuası 
... 

b ) tak.ya Dergisinin ı Sinci $ayası kıymet· 
"'- : 2•larta çıkmıştır. Trak) ndaki kalkın· 
•.se •relcellerlne mal·e~ olon hn l'ilt•I der· 
"' ' 1• kanununun Trıık nutu tntlılkı . Trak 
bt :rıeıhJc, Trakyıııia nnlhanıi ktır'llorı ııl 
~lt, ~ nteuulu ymzıa.r bulunmakta· 

llnmna tustıe ederfı. 

nı.Muıaı RamiAqaı 
Muaverıt>b&uetnnı fllutın. falinıa.ı .. 
rartRbaışt C:ıtd 11Hfl'A Arıt rıına 

naklt>tnıııttlf r .. ı 41:\.1\:S 
l'.ardaıı tıftftrl" her~11h >Jiledt-ı 

~ ••U'ft tlftftt ;kiden altıya kadar 

ZATİ 

9178 numarala arabamın tl1Ab~ın1 uy\ 
ettillmden bulup apitıdakl yazılı adresi· 
me getirene kendisini memnun edecelim 
nan olunur. 

Adra: E)'8p Gemlpara Tflrbe solak 
No, a AH olhı Kenan. · -

Çocuk Esirgeme Kuruma 
. Genel Merkezinden ı 

inşası Haztra.nda bitecek olan - Q>cuk Ku.runıu SiaemU! - ıo Ntaa 931 
Çarşamba gilnll Kurum binasında açık arrtmna mretiyle kltaya wrileeekt:tllo 

Talip olınlarm ve tafalllt almak leteJenlerln Aııkarada Cocv.k wlıaeme Jrmu. 
mu Gen! merkes muhuebeelne mUracaatı&n.ı ~Ctımı 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Nezıe-Grip
Baş ·Diş 
ve bütün 
aQrıları 
derhal 
~eser 

Eczanelerden 
1. 12 ilk 

amba16Jların 
ısrarla 

ar•yınız. Ve 
taklltlerlnden 
sa~ınınız. 

:3 günde 
· Yeni .. Ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Burill1İkluklardu kurt~ ve daha genç ve gu.ı 
gGrUDmeif •versin& defil mi? Açık beyu taze ve 
bir genç im ten1ne malik olmak tatenlnhı de)U 
mlT Evet dermııız. bu bult glbe1lik tedblrinl tec. 
rlbe ediDIL S.. •kpm, yatui1M1Ji evvel pembe 
reıtllndeld l'OKALON kremlnl lrullanm•L Bu kre. 
mhı terkibinde Vıyana UnfveraJte Profesörü Dr. Ste. 
jakal1D culb keefl olan ve bllytlk blf itina ile lntL 
bap edllmlf pnç hayvanlardan fatlhul ve "BIO. 
CEL" tabir edilen mtıeeyrelert caıılanchran yeni cn .. 
her, memıttur. Bu cevher ili ayurken. clldlıd.a 
beller ve pnçleetfrlr. Dk tatblJrmdan Jtlbaren ert.e. 
it u.bah. clldlnbdn ne kadar tamıeemıt ve geııetee
mll oldulunü ~ 
Butanelerde 60 • 70 ,..ı&rmdakl kumlara yapı. 
lan tecri!belerde 8 hafta DJba,.ılncie burquklu1t1a. 
rm tamamen ali oldutu g&iflmtıettır. 
GUncflk için (yajma) beyu nnglndeld l'OKALON 
krembJl lrullınmg. Terklblnda tue krema '8 tufL 

· ye ed'hnJI •)'tlııyail mevcut olup bu UDllll'larla. 
_..mıta ntlfu ile dertııllklerde gtzJenmıı ve lılo 
bir abunun ihraç edemedllt pyrl l&f aıaddelerS 
barioe atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
J'erklblndeJd kuvvetJendlrlcl 99 beyul&tJCI kı)'met. 

ll WllUrlar tBe. aQlk m-.nab bp&tu ve De gtln arfmda en c:frkfn " 
en at b1r clkll beJulatJp yumuptu. ta . S> )'&llanndald kadmlara 

bir pnc tızm tuellltnJ n yumup.klJtnu verdill ~mlutlJdJr. Be. 
' ba gtbıden bir ttlb ft1a bir vuo TOKAI;ON Jrremı &1mız ve tarif 

mvuıuutlf ftçldle JniJJanmm.. Netlcealndu IOD derece memıımı kalacakmua 

23MART-Jllll 

- -- --~--- ------- - -:--- -- ---- -- - ---

Hava 1 

g~::::ıer~:e KATRAN HAKKI EKREM 

Şokolaksin .ı 
En muannld kabuılarda. bile tesiri 1 
kat1 Jeratl gayet 11.tif raklbeiz 

mitahll 

Çlkolatasıdır ı 
Eczanelerden aravmız ---
Dr • lhun Sami 
ISTAFILOKOK AŞISI 

latafilokoldardan IDiltenllit (er
Jdllk• bft çıbanı. koltuk altı pba
m. upaak) n ltlth cftt hatahk· 
Jmna ~ pek tetirli bir lllçtrr. 
Dlvanyolu No. ı ı 3 

f!!lm--· OtobOa tamir --111!!!! 
1 USTABAŞı~ı aranıyor. Tallbler, Balıkpazar Tq. il c:ılarda 5-1 No. Kara Eftimoiluya 

müracaat etainler. 

Doktor Feyzi Ahmed 
Dmia h.Qıa,neısi cild ve zWırevf hasta· 
tıklan mil.tehaasıaı ... 

Pazardan maada herııOn öileden sonra 
saat S-8 ya kadar h.ulalannı kabul eder. 

Adres: Ankara caddesi CllAlollu yotaiu ---------------------
kate batında numara 43 telefon: 23819 

Arada büyük fark var 
ıam-••o•ı•,•a•o•ldO-ru---111 nwv UOOl&lc Plldnııı: slmdlye kadar hiçbir bemerl taıaıma.ua tllr-

N t • D A V ~ • edllememtetır. Bu pudranın, en b01flk mezl19tl bllhuaa çocuk alld-
eca ı r nnvı lerl Jçln hazırlanmıı olması va terkibinde tahril edici hiçbir madde.,..,. 

Hutalanm beraün ut.b saat hmmamamdır. 
10dan8tam19a ...... bllaleder. 

Sah ~ cama Palari ... t 14 t.a 
18 • bılar paruachr. 

Adrei: Kankö1 Tünel me1dam, 
Tenane caddesi hatm"' No. 1/2 

Dokloı 
Hafız C'e at 

LtWNmlM 

DıılaUi,. lliit•,,_.,_ \ 
............. ka sQDlerdl lllledle ..,. 

llAt CU &u 1 ,.., M4u "Cenlıqlfla Dl9u 
,...__ UM) omnanb bUlulll lm""'N'Ddt 
......,,.. llatııil ....... cıamut.- .... 
l9lt ...... 1.r-ır ..atlert baldld halıaraJI 
..... tw. ......... " .. celerc. 
mM ~ ı.1etcıar n~ 

Operatör • Urotog 

Dr •. SUreyya Atamal 
Beyojlu • Pai'liıakkapı·tramvay du. 
rafı, No. 121, birinci kat. 

Muayene l&&Ü: 16 - 20 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şlpıan, vtıcuUu. baza klmaeler de kullanmaktachrlar. VllcacltlD IJll. 

valarmda ve koltuk altlarmm plflklerlne kaqı bundan daha mtıe.lr bit 
pudra henllz keefedllmennatJr. 

ONU DlOER ADI ('l'ALK PUDRA) lan Ue ~ 

NERVi 
UYKUSUZLUK 

asabi öksürükler asabi zayıflık 
b•• ve yarım b•• aQrısı 

B•• dönmesi baygınJık, çarpınll ve sinirci• ..,ı 
gelen bUtlln rahats1Zl1kla" iyi eder 


