
Tuna 
boyuna 

bakarak ... 
-ikinci aablfede okufuna_. 

l it~. Telefoaı 23872 - Sene: 1·Sayı:2218 
1 57 M A R T 1938 PAZAR 

Almanya Triyesteyi mi istiyor? 
Musolini Triyestelileri 

teskin etmek 
liizumunu duydu 

ltalya, Almanyaya Triyestede serbest transit 
müsaadesi vermekle meseleyi kapatmak 

ümidini besliyormuş 
· Rcma. 26 (~ - Mmolinl ,.mı-' MalGm olduiu time Almanyamn t- ıip edilnü§ti. Musnlininin yuDnti l1Jls. 
da Triyesteyi siyant edlorlini biJdjrmie- talyaya mQracaat edmk evvelce Avus- terini bu P~ aJAkadaJ! a&'n•W 
tir. ait olan"'-=--= : ... ..a:xı .. ı_ müm1dln delfidir. ltalyada, Almau)wwa 

MUIOllni. kabul ettill Tri,_te ftlili luryaya ~UT~T& ~& PTr Triyestede aerbest transit mftlaadmj -1• 
ile belediye rei1i ,. fedlnl eetıeterine .ıan çdamJ ve Almanya tarafından tek- malda iktifa edeati umuluyor. 
henill belli olımpa yalan bir tarihte ---------- -------

7'rfyattilfm Mr manııaro... Ttiyesıe,e lfdemlini w ıı-,..ı beJnelml· 

----------, tel 'Vlsb9tte ~ amfDtlerinln .. Atak gemisi 
denize indirildi 

Gölcükte pek yakın bir zaman
da büyük bir harp 

tersanesi vücuda getirilecek 

omanyada Al~an tar~ftarları 
bile endişe izhar ediyorlar 
~ Twia tızeriııde bir harp filo- can llyaDcbrmıftır. 

Bl1kr8I, 2S (A. A.) - Ahilan htlktt 1 Romanya etkin •umlyuinde beye. 

~ teeklll hakkında verdfi1 karar, ... Dewıım 8 incide 

Bın b ir gec e prer..sıerlr.lden biri öldU 

pat htlkOmet tarafJpdm bOyOk bir ihtl-
immla w....ı•nı,, temin eylmUetlr. 

Fon Papen 
Ankaraya elti ta)'ln 

edlllror 
Bedin. 26 '(ll.1, 
-',.ıanda Mlml
,.. Pld11*5 
mQm zd"ilrWID • 
debmtadiu: • 

Dan, Gmdddıt, TM! 
ip ft •• •• ...., Tiril 
emellJle 7Q'm. t111t 
Atat..,ıa.-a• 

m::. 
• Bundan bk lllllctıı.t 

erreı amct1k Jml ... 
· mW ve mftteakfhat dl 

ild plopeJ! c1enlle IDıı 
dirmit olan Gmdlk .... 
riJaUI ..... ft ... 
çi1eri, amlarca ll61def 
denblerde peı , .. 
yelken tifiren cederi
mizden aoma kea4l p 

-- Devamı 8 incide 

eri masah gibi deh- Bir otomobil Isparta Kazanova ı 
d b 1. . b. h t kazası daha e e ı geçen ır aya eır tak111 Aıtınbak- nasıl Uldttrülmilş? 
Patinala mihracesi memleketinin kalda dtrete çarptı ilk karısını kandırıp onun ve .-oea.ır.anun , , DGn ıec:e .. t 20.30 da. Tabimdm , e 
güreş şampiyonu olacak derecede ~=:=:-._:1;,.:..aın: llOmDne sebep olduktan sonra 

igi bir spoı cıgdı . =.:an::: u:ı-ıoı::.=: ikinci karısını da · elde edince 
Patiya)a mUmacesimn ısmi Hindi tan· den Sabih didnden baf~e, inekçi FeJı. talisiz koca cinayeti işlemiş 

da azamet ve ihti§31D1I1 müteradifidir. mi kolundatı alır ıurette ,...ıanm.ı. ~ Yum l 111.cUAI 
Avrupada da onu herkes tanır. Ayni za. pör Salih bapddan hafif bir yara al- -----------------inandan becerikli bir diplQmat \"e hMtim tır 
bir devlet reisidır de... llUI • 

23 martta 46 yapnda olduiu halck Varah arkadqlanmız 
laııorda ölen Patıyala mihracesi ile, ye-
lli Hindfstaıı en ~ mera1t ve aJAka uyan 
dıran ihti-1i çehtt1erinden bırisini kay 
~oluyor. Bu mihrace garp medeni· 
}'ttinin nimetlttini, prk Sl'l'Vet ve aza
llletile telif etmeli bilen bir adamdı. 

Patilaya mihraceai hem devlet adamı, 
beDi asker, hem de sporcu idi. 1,90 olan 
UıQll bctyu, siınsiyah bir saUUa çerçeve
~ &ilıel çehresi, tatlı bakışlı gözleri 
"" adama eski astrlann kahramanlarını 
hatırıatmı bir heybet veriyordu. 

Patiyala mihracesi muhtetem yapma
}'a cet meraklı bir adamdı. Hayatı, bir 
JJlrl ID8Sllı kadar debdebeli olarak mun 

... Devam! 8 incide 

Avusturya yahudileri
ne mühlet verildi 

Garlnsr " hDtDn yabudller dlrt 88118 içinde 
lllemlelletten "kmıı balunmahdır.,, diyor 

w: y.,.. ' ibtt:iidı 

Bir arkadqmn:an &ilmiyle neticeJe. 
nen feci macle yaralanan arkadaflan· 
Dm artık UIDlllMID l)'ilqmele ytlz tut• 
mutJarcltr. Şefik dün butaneden çık

nuıtır. tedavilıİlle emde devam edile
cektir. Nihatta yarın çıkacaktır. Halen 
en atır yaralı olan Haydar da etinden 
aUne l)'illflDektedir. 

Bu sabahki 
yangın 

Mabmutpatada bir 
dDkkAn yandı 

Bu ublh 11ı1ıt &,15 de lfüınutpafa 
caddetindekl 18 numaralı, Nikoya .ıt 
manifatura dUlrlrtnmdan ,anam sWml 
ve majw WmQen yandıktan acmra 
tanclOrmmGfttlr. 

Puar oldutu isin dilkklnm tiıortaıı 
olup olmadrlı an1aplammmıtır. Tdki· 
bt dtnm etme1*dlr, 

lngillz Başvekiline 
hilcumlar çoğaldı 

\ 1 
l 1 .J \ ------ \ 
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!lcıwafa dok 
''Sulara dalan 

gözler,, 
1-1 AL1D Fahri Ozansoy yeni bir 

IG,. • c!ir kitabı çıkardı: Sulara da
&~--~öıler (1). Bana verdiği nili>hanm 
~e: "Nurullah Ataça, özürler di· 
~tek" diye yaz:nı&. Sebebini sor-

: beni, manzumelerini okumağa 
~bur ettiği için özür dilediğini söy· 
~d. Nazikliği bu dereceye vardıran 

adamı nasıl sevmiyeyim ? ... 
tlıı:ı~Tl benim ondan özür dilemem 18.· 
bir; çUnku bunca yıllık dostluğumuza, 
bu ıantandan beri de hemen her gUn 
lııı1U§ınamıza rağmen 6iirlerini anla· 
~orum. Yalnız hilsnU - niyetimden 

ttııin olmasını isterim: mahsus yapmı· 
~, o eiirleri •'anlamak" elimden 
"1:lıniyor. 
d au kitabındaki manzumeleri ok~
d llnı, hatta Jçlerinde birkaç defa. oku· 
b~larnn da oldu. Baza.n bir mısrağ, 
1 ll' kıta tl7.erinde durdum: güzel bir bu· 
eıi: sUsıu bir hayal dikkatimi çekti: 
a &alenen aynaya dan de yUzünU, -
"1'i~ !Jôrilr g_ibi gö~ batan günU, - De
"~· Oıvaıı bıtıdi gUi atına ... ,, Yahut: 

ır a~m mehtabı getiren 'b<ır..a. -
~hçe kapıstnı tJ91Zn bir eldi.,, Yahut i· 
§ı e: "Mehtabın, geoonin ve açıklı· 

tı. •• ,, mısrağı bulunan "Gece teren· 
~o,,. Halid Fahri 07.aD.BOy'un kita· 
;..~bunlar gıôi daha neler, ne "gü· 
~·· §eyler var!... · 
tı!'a.ka.t o manzumelerin hiç biri hatı· 
t da kalniryor; bu yazıyı yazarken, 
~ bulduğum parçalardan bazılanm 
tikretmck f çln kitabı tekrar gö:zden ge
.~cğe mecbur oldum. ''Falan man· 

~eden bir parça alaymı" diyemedim. 
llrat edeyim ki fazla aramak lftzıın 

CebncdJ: çilnkU manzumelerin çoğun· 
da g\lzeI yerler var. 

li'akat bu §iirin lüzumuna nüfuz e
~iyorum; o manzumeleri· okurken 
ıç bir zaman: ''Bunun el>ylemeai, bu 

~lin yaratılma:aı, bu himdn ifade edi· 
:n"si lazımdı,, diyemiyorum. Mütema.· 
';1~·<.'n içimden: ••Olmasa da: olurdu!,, 
erttek geliyor. 

~kU o eiirln aamimiyetine itıa.D&· 
~'Yorum. Şair kendi dtiyduklermı söy· 
•el'tıiyor; kürduğu eekiller hissediliyor 

ki hiç bir aman onu ıiddetle ka.vra • 
ltıanıış. Halid Fahri Ozansoy vaktile 

~ndello'nun Altı kifi mu1ı.arririni 
llrıyor piyesini tercüme etmi&ti, ne de
~k istedilimi anlar: onun manzume. 
~de hiç bir m.man birtaknn hisle
tiıı, hayallerin, &ekfilerin p.irlerini a· 
t'tdıklan hiuolunmuyor. Halbuki sa· 

llat budur ve ya1mz budur. Halid Falı· 
l'l 07.ansoy'un eiirinde ise şairlerini 
~ktan bulmUI hislerin. hayallerin, şe-
4fllerin birer hatıraamdan başka bir 
9e~ bulamıyorum. Hatta mUtemadi • 
3-en: ''Ben bunlo.n okumuştum" hissi 
teUyor; diha. .fenası baz.an da. evvelA. 
~de okuduğumuzu hatırlıyoruz. "Şi· 
fa'daki kadın., ı okurken Yahya. Ke
~l'in "Vlran bağ,. mı hatırlamamak 
llıUınkfuı olmuyor. Halid Fahri Ozan· 

So~tun manzumeleri de bu muka.yese
~e tahammUl edemiyor. Yanl1' aniaııl· 
llıasın: o §iirde intihal yok. Daha bil. 

l>iik bir kusur var: o manrımeler bir 
l\inct defa yazılmı§, bir ikinci elden 

geçıni§ hissini veriyor. Yani bize hiç 
hır zaman samimi gelmiyor. 

Bilmem söylemeğe hacet var mı? 
hen kencll intibalanmı üadeye çalışI· 
~ol', benim anlamadığımı kaydediyo
:t'uın. Yoksa Sulara dalan gözkr, in an
laşılznası, sevilmesi ka.bil olduğunu da 
~~bniyor değilim. O kitabı okuyun; 
~i haksız bulmanızı temenni ede
l'irn. 

Nurullah ATAÇ 
....... 
(1) - VU.ii ba.!ımevi, 30 ku~. 

Askerlik 
Yoklamasına davet 
Kadıköy Yabana Askerlik Şube 

Qatkanıığından: 
~adıköy, Uaküdar, Beykoz ıubeleri 

St\'rcsinde bulunup ta yoklama kaça· 

i~ndan muayene edilerek ıube emrine 
..... piyade, jandarma ve deniz aı
~ aynlm.ıı olanlar 9S8 Nisan cel· 
ınde ıube mtlrettebatma aevkedile

ccktir. MUNıeaatla timdiden kayıtlan· 
tlt raptırmalan illn olunur. 

Isparta Kazanov~sı 
nasıl öldürülmüş? 

ilk karısını kandırıp onun ve ~ocuğuoun 
UIOmUne sebep olduktan sonra 

ikinci karısını da elde edince 
talisiz koca cinayeti işlemiş 
Ispartanın lcadiye köyünden İbra. den dönen Hüseyin koM§ularından bu 

himi öldUren Hilııeyinin mUdafaa şahi- kötU haberi alınca Ibrahim.i ve karı· 
· di olarak gösterdiği Kanber oğlu Musa sını dava etti. Kadın bu vaziyetten 

dün ağırceza mahkemesinde istinabe müteessir oldu, geride biri memede, 
suretiyle dinlenmiştir. Şahid hadiseyi biri de yedi yaşında iki çocuğunu bı
şöyle anlatmıştır: rakarak kendisini kuyuya attı. Evde 

- Her ikisini de tanırım. Ayni köy- yalnız başına kalan yedi yaşındaki ço
lüyüz. Hüseyin askerdeyken İbrahim cuk da ateşe düşerek yandı. 
Hüseyinin kansını kandırıp kadınm Bu hadiseden sonra Hüseyin tekrar 
e'\'i.ne girerek ırzına geçmişti. Asker. evlendi. lbrahimle dargmdılar ... lbra. 

Tütün satışları 
Bu sene kUylDnUo 
yOzUnft gtlldUrOyor 

Bu sene, tütün satışlarımızın, köylil. 
nün yüzünü gUldUren iyi gidi§i, ihra· 
catçıları da yeniden harekete getir4 

mi§tir. Müstahsil mıntakala.rda henüz 
satılmamış olan tütünler hararetli bir 
rekabet jçinde satmalmınaktadır. 

937 rekoltesi tütünlerin iç piyasa. 
larda satı§ manzarasını şöyle tesbit e· 
de biliriz: 

Ege piyasaamda sat:Jtlar sonte§rin 
937 aymdanberi devam etmektedir. 
Burada. mart iptida.sına. kadar 35 mil-

yon 575913 kilo tUtiln sa.tılmıştır. E
genin istihsa.18.tı 39 milyon 662000 ki. 
lo olduğuna. göre, geriye dört küsur 
milyon kilo kalmaktadır. Bunun bit 
buçuk milyon kilosu yakılacak olan 
fena tUtUndür. Geri kalan iki buçuk 

mily~n kilo da peyderpey sa.tılm&kta.
dır. Ege tUtUnlerinln vasati satış fiatı 
50.60 kuruş arasındadır. 

Karadeniz mıntaka.sında da satışla
rın gidişi iyidir. Burada rekolte 14 
milyon 942690 kilodur. Mart başına 

binı bir gün bana şöyle dedi: 
- Hüseyine söyle. llk kansını nasıl 

kandırdımsa yenisini de bir gün kan
dıracağım! 

Tabii ben kavga. çıkmasın diye bu. 
nu tbrahime söylemedim. İbrahim bir 
giln HUseyinin ikinci kanımı da kan
dırıp ırzına geçmiş. Ve biz akşam Us-

tü Hüseyin şehirden köye gelirken lb. 
rahim yoluna çıkıp ikinci karısını da 
baştan çıkarttığını kendisine aöyJU4 

yor. Bunun Ü7.erine aralarında kavga 
çıkıyor ve neticede Hüseyin tbrahimi 
öldürüyor. Benim bildiğim bu kadar ••. 

Şahidin bu ifadesi lsparta ağırceza 
mahkemesine bildirilecektir. 

ÜskOdar hapishane
sinden kaçanlar 

DUn, ÜskUdar hapishanesinden ile; 
mahkQm kaçmak teşebbüsUnde bulun~ 
muşlar, fakat muvaffak olamadan ya4 

kayı ele vermişlerdir. MUddeiuınumt· 
lik tahkikata başlamıat,ır. 

Bundan bir müddet evvel ka.çmış o. 
lan İbrahim, Ahmet ve Mustafa da U
çer ay 15 er gUn hapse mahkfun ol • 
muşlardır. 

kadar 4,144,791 kilo satılmıştır. Bu - • 
nun 3,800,000 kilosu Samsun • Bafra, 
300,000 kilosu Trabzon, 15 bin kilosu 
da Tokad'a aittir. 

Vasati satış fiatları Samsun dizi 
60·72, demet 95-150, Trabzon 40-45, 
Tokad 30.40 kuruş arasındadır. 

Marmara mıntakasında piyasa daha 
yeni açılmı~tır. Marmaranm tUtUn re
koltesi 12,249,134. kilodur. Bir hafta 
içinde bir milyon ldlo tütün satılmış. 
tır. Aynca şark mıntakasmda elde e· 
dilen 2,5 milyon ldlo tütünün 1,5 mil· 
yon kilosu da şimdiye kadar satılmt§ 
bulunmaktadır. 

• lrnk kralı MaJeste Gazinin lo~m yıl. 
dönümü münasebeUJe Atatürkle araların
da telgraflar teati edilmiştir. 

• KAYSERİ'ye gitmiş olan on iki dev
letin sefir ve sefaret erkanı Kayseri, ür. 
güp ve civarındaki eski eserleri gezmiş
lerdir, 

• ANKARA istasyon meydanının tanzl· 
mi için, hazineye ait binaların tapulan 
alınmıştır. Şahıslara ait emlA.k de yakında 
islimlAk edilecektir. 

• BALKAN matbuat konferansı yakında 
Ankarada toplanacaktır. Müzakerelerin hi
tamında mümessiller Adana ve İzmir mın
takalarında bir seyahat yapacaklardır. 

• MAARİF VEKALETİ tarafından ls
tanbulda önümüzdeki ders yılı içinde 
yeniden iki lise ve beş orta okul açılacak
tır. 

• BALKAN ANTAN'I'l'nın Ankaradakl 
toplantısı münasebetlle memleketimize 
gelmiş olan Bükreş elçimiz Hamdullah 
Suphl dün vazife5f başına hareket etmiştir. 

• lSTAXBUL BAROSU'nun senelik umu
mi heyet toplantısı dün yapılmıştır. Hesap 
raporuna söre geçen sene muhtaç arnkat
lara ve ailelerine 205 liralık yardım ya. 
pıJmıştır. 

• 1 NIS..\?lıı .. dan itibaren Anadolu tahvil
lerinin altı aylık kuponlarının ödenmesine 
başlanacaktır. Cumhuriyet Merkez bankası 
beher kupona 160 kuruş verecektir. 

• BEBEK - lSTlNYE asfalt yolunun 
EmlrsAnda yalıların arkasından gecmesf 
kararlaştınlmıştır. 

• BELEDİYE temizlik memurları arasın· 
'da bazı deilthiklikler yapılmış, Beyollun-

. . 

• • 

dan Feridun Sanyere, Sarıyer.den Hflsa
meddin Osklldara, Osküdardan Cabir de 
Beyoğ!una nakledilmişlerdir. 

• BELEDiYE memurlan arasmda kanıl· 
muş olan, ölen memurların alilelerine 
yardım cemiyeti dfin toplanmış ve faaliy.et 
raponı okunmuştur. Cemiyet bir sene için
de U bin liralık yardım temin etmiştir. 

• LİMANA gelen tngiliz bandıralı LitU. 
ya vapurile şebrlmire 250 lnglliı seyyahı 
selmlştir. 

• DENIZBANK umum müdür muavin
lerinden Harunla Tahir Kevkep, yapılmak 
ta ol:ın yeni semlleri tetkik itin Alman. 
yaya gitmişlerdir. Muavinler ayni zaman • 
da sipariş olunan soAuk hava tesisatlı üç 
gemi He de meşgul olacaklardır. 

• MEl\ILEKETlMfZDE diş tabibliği mes
ldinl te$İS etmiş olan doktor Halit Şazinin 
16 ıncı ölüm yıldönümü milnasebetile dün 
akşam Etıbba odasında bir toplantı )"8pıl
mıştır. 

• TİCARET "e SANA Yl odası, kadın ço
rapları hakkında evvelce hazırlanmış olan 
nizamname mucibince piyasadaki corap. 
lan damgalamıştır. Damgalanan çorapla
nn mlktan 40 bindir. 

• TAKSi arabalarındaki radyoların kal
dınlmasına belediyece karar verilmiştir. 
Radyoların hazan kaza Amili oldula ileri 
sQrillmcktedir. 

•BORSANIN Ankara.ya nakli dolayı.sile 

Dünkü sis 
Heybeti vapuru bu 

sabah kurtarıldı 
Dün, öğleden sonra İstanbul limanı 

senelerdir görülmiyen kesif ';" sis taba
kasile kaplanmıştır. 

Sis Boğazda daha sabahtan pek hafif 
olarak başlamış ve saat 15 den itibaren 
de bütün limanı ve Marmarayı kaplı-

1 yarak deniz münakalatını durdurmuş, 
gittikçe artarak saat 18 e doğru karada 
da 25 metre ötesinin görülmesine mani 
olacak dereceyi bulmuştur. 

Nakil vasıtaları saat 16 ya kadar müs· 
kül:ltla işliyebilmiş, fakat bu saat-
ten sonra imkfinsızlık başlamış-
tır. Polis ve liman dairesi tehlikeyi göze 
alarak karşıdan karşıya işlemek istiyen, 
8andal ve motörleri seferden menetmiştir. 
Köprünün Boğaz ve Kadıköy iskeleleri 

·binlerce insanla dolmuştur. 
Saat 16,30 da köprüden kalkan Hey

beliada vapuru. Haydarpaşa önlerinde 
bir kazaya meydan vermemek üzere de
mirlemek istemiş, fakat demiri burada 
bulunan bir Alman şilebinin zincirine 
takılmıştır. Bütün uğraşmalar fayda ver· 
memiş ve Heybelinin zinciri kurtarıla
mamıştır. Bunun üzerine başka bir va
pur tam yedi saat deniz üstünde kalan 
yolcuları ancak 23,30 da Haydarpaşaya 
çıkarabilmiştir. Heybeli bu sabah sekiz
buçukta kurtarılmıştır. 

Sis saat 22 den sonra hafiflemeğe baş
lamıştır. Bu müddet zarfında Boğazdan 
~aat 20 de Şirketihayriyenin 65 numara· 
lı vapuru gelebilmiş '\'e halk tarafından 
tezahüratla ka~tlanmıştır. 

Gece sis yüzünden biri Salacak, diğeri 
de Ahırkapıda iki motör karaya otur-
muştur. • 
Vapurların işliyememesi yüzünden An
kara ekspresi de ancak saat 23 de hare
ket edebilmiştir. ----
Sahte yarah ! 
Dün gece, eaat 21 de ŞahinpaJa ote· 

linin önünden geçen Harbiye - Fatih 
tramvc::.yından İbrahim oğlu Cavit ismin
de birisi atlamak istemi§ ve yere düıün
ce feryada baılamııtır. Halkın da hay· 
kırması ilzeıine vatman derhal arabayı 

• durdurmuı, halk toptanm.ıı. dilHn a
dam vak'a mahalline gelen polislere kQ4 
tunun kınldığtru aöylemi9tlr. 

Yapılan muayene neticesinde, Cevi
din sarhoı olduğu ve hiç bir yerinden de 
yaralanmadığı anlaıılaug, hallet lüzum
auz yere heyecana düşürmek ve müna
k"1atı yedi dakika durdurmak suçiyle 
hakkında takibata başlanmıştır. 

Bir yaıiKeslcl 
yakalandı 

Dün, Kasımpaşada Babahindi soka· 
ğmda oturan Taşçı Mehmet, İstiklal 

caddesinde tramvayda giderken, sabı

kalı yankesicilerden Hayati, cebindeki 
300 lirmını çatmış, fa.kat kaçmasına 

meydan verilmeden yakalanarak cürmü 
meşhut mahkemesine te.\lim edilmi§tir. 

Mahkeme Hayatinin suçunu sabit 
görerek dört ay hapsine kararc vermiı 
ve parayı Mehmedc iade etmiştir. 

Horsa komiseri, kambiyo ve menkul kıy
meUer şubeleri müdürleri, memurlar, Bor
sa meclisi azaları ve acentalar bu sabah 
Ankaraya gitmişlerdir. Nisanın birine ka
dar buradaki muamelelere bakmak üzere 
iki memur bırakılmıştır. 

• ANKARADA bulunan profesör Pittard 
..-c refikası, Türk tarih kurumu asbaşkanı 
profesör Afetle birlikte tetkiklerde bulun· 
mak üzere GA\'urkaleye gideceklerdir. 

• L1'HISARLAR idaresi, bazı yerlerdeki 
tütün bayilerine yüzde altı, bazılarına da 
yüz de 5 bey'iye verildiğini nazarı dikka
te alarak bütnn bayilere yflzde altı bey'iye 
Terilecellnl bildirmiştir. 
•~~KARADAKİ Kızılay merkezi senelik 

lçtimaını dün yapmıştır. Ankara merkezi 
bir sene içinde 3000 yeni aıa kaydetmiştir. 

• DAlllLlYE VEKALETİ müsteşarı Sah. 
ri bazı hususlarda tetklkJer yapmak üzere 
Adapa:ıarına sitmlşlir. 

• lSPANYA'daki Franko hükQmetinin 
mümessili Marki dö Prat dün akşam Bük· 
reşe hucket etmiştir. 

• KO?l.'TRPLAK sanayiinde standardi
zasyonunun tatbiki icin Ankara~·a gitmiş 
olan kontrplak fabrikaları mümessilleri 
ile marangozlar cemiyeti reisi, ve umumi 
kAtiplerl dün şehrimize dönmüşlerdir. 
Netice Ankarada teşekknt eden komisl<>
nun vercceAi kararla taayyün edecektir. 

• lSTAr-.'BUL yüksek, de.nfz ticaret mek· 
lehinin Maarif veklletine devri tahakkuk 
etmektedir. Bu hususta iktisat ve Maarif 
vekAltUerl arasında ban temaslar otdu
lu anl1şılmaktadır. Bu meyanda y{iksek 
ticaret ve tktlsat mektebinin de Maarife 
detti menuubahslll". 

KURUN'da 

Bugünün ve yan· 
nın meselesi 
Çekoslovakya 

A l'USTURYANIN Almanuaua . ilhakın. 
dan ve /ngiliz Başrıekili Ctmbcrlau· 

nrn "Çckoslouakyaua vukubulacak bir ta. 
arru:un /ll(Jillcre irin bir müdafaa kül{ eti 
nl mucip olmıuacağı,. yolundaki son be
yanatından sonra Çeklerin bütün ümitleri 
kırılmıı ve Almanuaua karşı tuttukları ıi· 
yaset değiımlş bulunuyor. Onlar. Alman
larla anlaşmak için bir formül aramağa 
bile başlamıılardır. Çekoslovakya. artrl: 
mütlef lklerl otan Souyet Ruıyaya ve Fran
saua da oüvenememektedir • .Aıım Us, bu· 
günkü başya:ısrnda iki taraf arasında bir 
anlaşma f ormalii bulunup bıılanmıyacağı. 
m tetkik ediyor: 

"Pragdan gelen haberlere bakılırsa bu 
yolda movaff&ldyet lbttmall çok azda. 
Zira SUdet Alm.anlarmm relal Hayıılayn 
tam muhtariyet istiyor. Batt.f. tlç buçuk 

mlJyonluk Alman azbklannm muhtari· 
~eti Uo kalmıyor. Çekoelovakyanm Sov· 
yet Bu9ya ile olan ittifakını bozma..o;m
da tarar ediyor. Sonra flmdlye kadar 
muhtelit partnere a,nJu. Slldq Al· 
manian anlarmdaJJ parU lhtilifiarmı 

bıraJoıu,ıardır. Hepsi aralarmda bir ko
alisyon yaparak B. BaylaJ'n'• kendilerine 
f>aOkan l'Ctmiıterdlr. Dljer taraftall ıtm· 
diye kadar Stlclet Almanları adma htikft• 
mete lşt!rak eden nazır Zajlcek bbbıe· 
den çcldlm~tlr. Bu auretle bllt1bl Alman 
azlıktan hüt.iUnete karii mttttenık blr 
birlik cephesi almJltır. 

Tabloya tamunlamalr lçlll Baynlaya 
parUalndekl radikal an.sarlaroı A \-ustur· 
yadaki mtıercllor lejyoau tarmada bir 

(Çekoslo,ııkya Uvuı) teokD eCmekte oı. 
duklan, bu lejyonun ar.alan Almanyacla 
tallıu görilUklerl, bu te§kllitm Almanya 
tarafmdan bir mlldahale vesilesi ham-. 
lamak için Çekoslo'-akyada bnııklıklar 
çıkarmak plilll takip cttığl hakkında go
Jen bazı haberleri do unutmamak Jimn. 
dır. 

Bu nılycto glSre "Çeko&lo\-.kya da 

A,·u9turyanm g~tlğl yol istikametine. 
mi .&lrlyorf" aaall tabU olarak, derhal 
hatma geUyor. Çekoslovak)'& Uo Alınan· 
ya arasında bir anlqma olunana tehll· 
ke meyclandadır. Fakat Çekoelo\'aklar 
yalımı kaldıktan halele dahi neticede 
mağl(lp olacnklan muhakkak olmMma 
rağmen sllı\ha müracaat edeceklerdir. 
Onun için Ç.eko loTILkya meselesinin A· 
Til"'turya ı,tnde olduğa gibi düğün bay
ram eckHnile hallcdllmesl beklenemez. 
,.e A\TUpMm orta."mda bir kere sllih 
patlarsa h!dlsclerln no gibi inkişaflar 
göstereceğhıl klmso efnıdldcn tahmin 
edemez.,. 

TAN' da 

Matbuat hürriyeti 
M. ZEKERiYA, 11azıvor: 

"Son günlerde Par1Amentoda miilema. 
diyen hilcumlara maruz kalan, tenkld ve 
muaheze edilen, Jngiliı matbuatı tarafın· 
dan hırpalanan lngiliı Başvekili bir mat. 

buat toplantısında şu sözleri söylemiştir: 
"Bir serbest Parlamento Te bir serbes.l 

matbuat bugünlerde nadirattan olmuştur, 
fakat ô>1e oldulju için bizce kıymeti azal
mış değildir. 

"Bizim A\'anı Kamarasında münakaşa 
e<lilmi!) hiçbir mevıu yoktur ki, her saf· 
hası gözönüne konmuş olmasın. Halk da 
matbuat vasıtasiyle vakalara da)"8.nan bil
sı ile biltün bAdiseleri muhakeme etmek 
imkAnını kazanmasın. 

"Eğer böyle olmazsa, eljcr halkın \"akıa. 
ları bilmesine müsaade edilmezse ve halk 
)-alnaz kendilerini idare edenlerüı onlara 
işitirmek istediklerini istemekle kalırsa. 
o milletin CclAkete götüren bir yola ü
rfiklcnmesi tehlikesi vardır. 

"Bizim milletimiz böyle bir tehlıkeden 
masundur. Serbest matbuat ve serbest par
lamento bugün hem büyük bir mürebbt, 
hem de halkın büyük muhafızıdır. Hem 
memleketimizin menfaati namına, hem 
de başkalarına örnek olabilmek itin olraı 
muhafaza etmeliyiz.,, 
Cemberlaynın bu sözleri demokrasi ile 

idare edilen bir memleketin Başvekili ta
rafından söylendiAi için tabii telakki edil· 
ınek lAzımgelir. Çünkü demQkrasinin te
meli budur ve demokrasiler için matbuat 
ve parlômento lıürriyeti kadar mukaddes 
blrşey )Oktur. 

Fakat, bu sözlerin söylendiii zaman f. 
libarile manasi vardır. Almanya daha bit'. 
hana evvel fngiltereye, iki devlet arasın
daki münasebatın hileşmesi için ilk şart 
olarak matbuatın a#rJnı kapatmayı teklif 

(Ulfm ıt1Y1.a11 çeıJiriniı).., 
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lngiliz Başvekiline 
hücumlar çoğaldı 
Çemberlaynın nutku ltalyada 

memnuniyetle karşılandı 

• BENJAMiNO GiGLi'nin--..-. 
En bllJUk maaffm,eti, GlltAllDIB ICATI' tle lftlrdlll w "Ulıri' ... •A• M.na 

S 
• , » 

ıa11-. fUmlerlacS.a bin defa daha stlftJ, "-la& N9lmJI ft lllQIDdU ole 

KALBiN SESi 
::h::: SAKARYA ..._. 

Lmha, n (Hasusf) - Bqvekil ç.em topt nmasuu ve C.erniyet uası ve bilbaa- ~ Wr ..ıw leı•ı ek1a ~ Mitin rı .. wlan lmmütachr. 
berlaynm Avam kamarasında söylediii sa Fransa, Jngiltere ve Sovyetler blrUli BuıOn uat 11 de tenzil!tlr matine -
w lngıltereniıı harid siyasetini izah e- tarafından 9rta Avnıpa ve ispanya ya· "'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!.!!!!~_:~=~~:!~~~~~:_-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
den nutka muhalefet tarafından pek ı. tqması için alınacak tedbirlerin tetki· 
• kar§ılammltlr. klnl1J .. stemektpartı·s1~-=._. .. vn9 4-W ~_.__ Edirnenin 

Liberal Niym Kronikl gazetesi ı§Çilere ıın- ~-,,_, ....- ucvı~ 
yapt1IJ bir bitabta "Ç-emberlaynin dili- lerin (~ne yu) süm:S bir hattı kara .. n .. 
mesi ve politikasına nihayet verilmesi i- hareket takip etmekle suçlandmyor. QU U 
çiıı,, d c:enahlarm vaktinde birl~e- İtalya, nutku beieodl D"•man lılllllınm U lacl --'-oda 
rtnl tavsiye etmektedir. R ?6 (A.A.) "'-"--'··-- ...., ' ... oma... - ........--.,&MU Ş bili 1 1 1 1 iKi milli konseyinin toplantısından nutkunu fimdilik ilk ft tek olarak mev- e er m Z D az Z 
aonra ~dald resmt tebliğ neşredilmiş- zuubahs eden Ciomale Ditalya pzeteıd b t 1 ld 
t1r: bu nutkun bapıı bqa açık ıamnı 0e a ıra arı anı ı 

••tgı hareketi, başvekilin Avam ka- meşbu oldulwıa yuıyor w lnaUtereniıı Edime, 26 (A.A.) - Edlmenln Bal-
marasmda yaptılı beyanattan pek ziya- enternasyonal taahhOtlerinln her teyden kan harbinde Bulgarlar tarafından llti· 
de heyecana düşmüttür. Başvekil bizzat, evvel büyük Britanya __ .,, __ w lbmm 25 inci yıld6l:ıQm4 mtmısebetile 
bndisi tarafından tasvir edilen ~ ve- münakale yollamım ~~;fd.. balOn Edimede TOrke yalapr bir wkar 
rici nziyet içinde. Avrupayı yatıştıracak daf eyledi~ hususunu ka·~ •ı-w la balkevinde YÇilan toplanbda mual· 
veyahut harbin önnne geçecek mahiyette Jtalya, bu•'husustardan h~e J;:;; lim Osman Nuri ve Ziya Somerin &fir. 
hlçbir politika bildirmemiş ve b:zi 1914 da bilyilk bir anlayış ve devamJı bir rla· ne r; - · '-mm ait nutukları dinJene
de harbe mOncıer olan politikanın ayni yet göstenni tir eli ret Balkan h:ı bb~ c:anlanndan pçıen 
bir politikaya döndürmüştür. M~r ~ di~ 'ıarattan ademi eehitlerlmbin hatJraları tam edilmiıtir. 

BaJvekil fatist dıldatörlüklerin taar- müdahale taahhfitlerine Jtalyanm riayet Muzikanm matem havasile biten Uke-
ruıunu durdurmak için Milletler cemi- ettiğine dair Ç-emberlaynin sözlerini ve nin sonunda eehitlile gidilerek çelmkJer 
yetinden ve kollektif emniyetten istifa- nihai anlaşma hakkmda izhar ettili iti- _konu1muttm'.....,._.-..._. --------

_p_~-~-~-~-~-tl-~-~-· 1_~_·--b_i_~_~_b_~-~-~-· _F_m_!_1~-~-~---~ __ 1_~_tl_e~ __ •_ey_. f·lariciye Vekili 

Avusturya yahudileri· 
ne mühlet verildi 

GUrlng "bitin yabudller dlrt sene J~lnde 
memleketten eıkmıı bulunmalıdır.,, dlror 

:Viyana, 27 (A.A.) - tntibebat mil- Mumaileyh, Alm::.ıyanm Awatu,,_. 
~elni milıwebetiylo bir nutuk aöyli· lılara direktifler veıecclini, fakat A
.,_ G&iq. Avuaturyamn iktiladt vuıturyılılann ıörWecek iti lıinat 
lman bülinde yeniden ailiblınma pli- ker.dilerl yapmak l&zım ıelmekte oldll
nuun ehe:mmlJetl llndade illv e~ jwıu aöylcmittir. 
tir. 

Numan Mene
mencioğlu 

Qu ah ,ebrlmlıe 
gel dl 

Cenevrede Hatay intihap nlzamna
metiniıı tlJVimi mUzakerelerine ittirak 

eden TOrk heyeti reisi Hariciye Vekileti 
umumi kitibi Numan RUat Menemen, 
cioila bu ubah ebpereale fChrimize 
ıelmit ve istasyonda bir çok zevat ta
rafmdan karplarunqtır. 

Seçim komiıyoo reiıi çekildi 
Cenevre 26 (A.A.) - Milletler Ce

mf7eti cenel lekreterlipden teblil e
'5Udiğin göre Hatay seçim lromiıyonu 
reili !n,WS Reid iıtifa etmiıtir. 

Bu ietifa, kendisinin huırtamıı ol
dap eeçlm nbamnamelinln deiiftlril· 
mit olmuma atfedilmektedir. 

tkinci reia fıviçreli Sekretanın reia.
Bji deruhte etmeal muhtemeldir. 
• Seçim komisyonu Hataya 15 niun
da nracütır. Seçim mahkemesi de 
komiayonla ayni zamanda ite batlıya
c:ak ve seçlm neticelerinin illnmdan bir 
•1 IODra vulfesine nJbayet verecetldr. 

Suriyede 
asayişsjzlik 

Kabileler arasında 
harp oluyor 

Halep, Z6 (A.A.) - Trak mmtaka· 
llftda Rakb dvannda Enez kıbllelinln 
nW Emir Mufbem tarafmdan tahlil 
eclDmete olan himaye reemi ymUnden 
Valde kabilesi anunda kanlı bir ihtiW 
pkımftır. Her lld tarafa alt yüzlerce 
mubadp ~lfmlktadır. Bir çok ölil 
•• ~ratı vardır. Hükbıet uayifl iade 
f~ derhal askeri kaYvetler HYketmlt-
tir. 

G6ring, mtıteakiben NuUerln iJm. 
adi motodlarma h~ demir ta
ihsalltmm Ud mlaline çıkmasına. IPran
lronideki fabrlblır nevinden Unsde 
fabrlblar inp edilmesine Tuna neb~ 
• -·-b11t Ye ticaretin tlnsiiiitne 
medar 0Jac1fmr 18ylmıi1tir. 

"Yahudilerin memleketten sıkıp pt
meleri lbımdır. Dört aeııı isinde, bil· 
tün yabudiler memleketten pJamt bu
lunmalıdırlar. 

Kepler, bu ite memur edilecek o ~ 
bunu kat'iyen saafa kapılmabrnn ifa 
edecektir.,. 

Şirketlerin 
senelik 
içtimaları 

Bu sene kAr vaziyet• 
lerl iyi gGrDIDyor 
Ekseriyeti İatanbulda topianm•ı ~ 

lan §irketlerln beyetl um•ımlyelmi ba 
ay nihayetinde tamam olmaktadır. Be
ntıs heyeti umumtyesl yapıJmamlf bir-
kaç flrket blııuftır. Son ,unJerde ha. 
yeti umumiyeler goialdJimdaD flt)ırl
ml7.e Ankaradan yeniden lktıat Teli• 
leti mtlfettlflerl plmtfttr. 

Bu ilene heyeti umum.179 içtimaı, 

eluleriyet olmadıiuıdan dolayı tehir 
edUmtı uıcak dlrt flrket ~ Bu
nun i~ flrketlerln b~ mnumlye. 
1ert mtınuebetlyle hemm eberial 
teJırimlııde bulunan lktıat YeklietJ 
mUfettif, mtıfetUt muavinleri ve mu· 
rakıp komıserleri IU birkaç sGn ldnde 
hep Ankaraya d&lecetlerdlr. lehrl
mizt!e yalnız mutad olduiu wçhlle 
murakıp komtaer levket kılacak ve 
eklıeriyet olmaclJlmdan pıl kalan he
yeti umumiyelerde bu komiler buluna
eatbr. 

Jktmat veklleti teftil be,.U tirket. 
______ _. ..... ___ ., lerin bqeU umnmlyelerinde etunan 

etnılıtL ln,Ulı BatTekihnln bu ııöıJcri bllADçolarm kısmı ı•mmm t.Ykalide 
Almınyara bir cevap te,klJ edebilir. fyl neticelerle w klrlarla bpatılıma 

Jllfnclsl de tadar: Mister Edenin ııu. oJmumr lktJadl vuf,et'Ddakl a• 
fasrnd.n 10Dra tnıtlls BtlşveklJI ıerek l&hm en wı.,ntr bir aeıw ~ mU· 
perlarnento, 19rek matbuat tarafından ......, .... 
ıaret fena bllcamlara u"11iD1ftı. Ona hl- pbede ttmitJerctir. Yapılaa ı.t'ldklert 
yaneU vataniye isnadına .._ vantdı. göre en iJl ftllyet 186 lllltllmleydi. 
Aptal ft zavallı nfatlan ~· Böyle Bundan IOlll'& 981 ...ı pJmeldıedlr. 
alllalll llllde ı.tua 8efveltlll ltendlılne Şirketlerin heyeti umuml11lerlnc!e 
catn bll mtle.....ıertn hOrrlyetlnl randa- okunan bllln~lar her yılın 1ktılacD 
fu etmeldn eettnmedl. ' 

ttte clemobullerte totaliter devletler ._ , gidlfbıin bir miyarı o1&rü eJe alm • 
rumdW fark )arada ı&rilnllr.,. maktadır. 

Gelecek ay Mısıra 
gldlror 

Kahire. 26 (A.A.) - s.llhlyettar 
wbmlar Tiirld18 HaridJe Vekili Dr. 
Arasın ziyaretinl tehir etmlJenk nimı 
iPnde Ankarada1d Mlllr aefiri De Kabl
reye pleaiinf, ziyareti esnacnda bal 
muahedelerin akdini, mimle tlcaftt 
maaWııl ~ ..,,.,.... 
dirler. 

• Şbull Amedhnıa .-M .,. IU'fJn
cla ..,. ltballb 111 mUJOM. ilat9clll da 
213 milyona J>e1JI olm111tar. Dıum.aani 
ıarfında fthallt 171 •e lbncat ta mlb'on 
dolar ldf. 

• Yaıostu l,an mecllal ıe ,..,. brp 
U ntle bltee;f W 17 ı .... 
•R~111Pı~-~-r. 

dun bükındald Amerika pllmma 5". 
ıetler blrlllf, hpaııJI, !lab'a w diler 
memlelcellerlrı t~Jfk. altında bulanan • 
kalllyellere ı:ımll olduJuna MSylemlftfr. 

• Norveçln timal sahillerinde ıtddetU 
bir fırtına bftkilm ailnnektodlr. Birkaç 
balıkçı kayılından haber atnımuı lfbr. 
Şlmdl11 kadar on altı bahkçı bolalnıu1-
tur. 

• LebbtaD • LitTUJa budadmıı Jakın 
AntmtOY flbrlnd• de PQlta ~• tetır r 
muhaberelerinin tekrar baJ)aılıuı hak
kındı mtllakerelere dtln 1-flanmıflU'. 

• Mınr BqYeklll nanrlarta bailn ifan. 
saraya ılderet huırlanan intihap toplan. 
tısında bir nutuk MS)'llyecekUr. Nabale 
şehrini dllnkll st,ueUnde ~tar 
olmUftur. Yedi yanlı aruuada Mahuın 
kardefl de vardır. 

• Papuin BerUn mtblıllllll Antn1lo 
dlln Alman hariciye nann Fon Rlbbentro. 
pu ziyaret etmlıtır. Papalıla açık bir tan-

a bteam etmlt oü• baltalık -ı>arbbrub.. 
mecmuuıaıa kapablmuı ferdumdı ba si 
,.retln fthlıalm1lt olmlll ......,.... 

papalık ile olu mlna9lbetl#hll dGlellm• 
la1edtlla atfedllb'OI'· pnMlrtka Aftl
tarıuıa AlmanJIJI nUbab lurlne AJ. 
mınyada katollkler 27 mlJyon l!bf ihmali 
mllmkiln olamaz bir e'kalllyet ballae ıel
rnl• bulana1orlar. 

• Hotanda ordusu blfkumantinblı bet 
biri S50 ter mneutla 71nlden Jtrml bet 
tabur tefltlllnl kararlqtırmıflU'. 

• Yanan kn1I. Attnı ndJ01Qaun •eıl
nıau mQQuebetJJe. rad:ro ile halka bir hl• 
tabed• bulaomuflardır. 

• JtaJba Genli BJat ıueteal JIUJe.rf n 
bir H AlmaD flllD akademlal.. tttklll Jıak• 
tındaki enılmamesinl nqretmektedlr. 

• Leblıtu mecllll Yalmdl uallO ne 
bay.an keallmaılnl mneden bnuaa clllD 
lklad vt tkllncll Okaa1lfaJlda kabal et. 
mlfdr. Apl cellade, bir mebal Farmuon
Jala• u,anaı matuf bir lranaD teklifi ver. 
miıtlr. 

•sa sporanı altına Betlln bblk aer
ıl•l din W.h •eıımıttu'· 

• t&alJI terblre nuın Alftetl yanında 
YuıoataTJ&n•n Roma tlçlll oldalu halclt 
Yugoslavyayı resmen ılyaret etmek illere 
Batırada ıebnlttlr. 

• Romadıtl lntlllı btbOk etçtıl Lord 
Pert llomadı llalya bırldJ& nazın Clane> 
J1l ziyaret ederek bir 111ttan faıla ıôrtlf. 
mQftlr. 

• lomot0llıtan muhtar hllkılmeU nlal 
Y• llmlftGr. Yerine prua Omı haki\. 
mett ele almıttır. 

Yano a.kpm SAKARYA ıloemuıoda 

Salaraclıkla Wdenea ft ~ lwi... wtalmlla W..• 
._, rıiılsolnlıılailaaladeWrfilm 

Bq rolınlc :VICl"OR FRANCEN LiSE DELAMARE - LOU15 
JOUVET ve SESSUE HAYAICAWA 

Yerlerinial evvelden lldrnrm. Telefon: 41341 

Bugün SUMER sineması 
Fevbllde ellenceli bir JKOINıll takdim ecliyor. 

2 ..,. film ...... : 

F
HiaA. ntıee18UrNFromanıAN \ CAZ KRALI 

Harrv Ro\' 
ft 

KLODiNE Her Yerde Şen 
Glhnek-. Ail lı ,... 

0=:ı0 Dans filminde 
EKLER JURNAl,DR: son dlnya hAdl~eı~rl 

Gerta Garba 
modası 1 oi;rc;;;;y1 

Modanrn ne 1rııaar salcın bir haatalık 
oldulunu en iyi takdir edenler hl~ tUP
beab ki evli erkelclerdir. Zlı-a, ilk çıkan 
moda, ilk defa aile erkelfnin cebini 
;ıokJar. 

Moda, ~ tUphe yok ki, ad bir bal
talıktır ve bunun ytıdnden cGnlOk ~ 

yeceklerinl lbma1 eden pek ~ok aile ta· 
mns. 

Ecnebi ıueteler, timdi de bir •'Qre. 
ta Oarbo,. mddaı çıı.tıtmr " ., yU

rildl11\1ntl haber ftrlyorlar. Bu mdı!a
ya en fQla Londrada nadlnmktadır. 
lnt$U yıldm tklld etmek tndaama 

dUpnler, daha dyade, hıcillz kulan· 
dır. 

Qm. Oarbo modalı, bit ponponlu 

ben, kara cbclli bir ceket ve bir mavi 
eteklikten ibarettir. tnıiltetede bu Ja. 
lıkla ıuenler "tık.. tayılmaktadır. 

Nevyork Borsaıında 
alrllmemlt sakat 
Nevyork, 25 (A.A.) - Yeni bir •bf 

daJptı endilltri kıymetlerini 1935 dens 
beri w ==.,kıymetlerini de ım 
denberi en m dQfClk fiyata 
indirmiftir. Bir milyon 600 bin ilham 
a.tne mUllDlle Jlsıi'nıfta. Dibi ile 880 
bin IDUIDllle a&'OJmGltO. Bora mahfil
leri bu dOtmeYi dünya blıdilelerinden 
liJlde spekül&t&ierin caeretleriniD Ja. 
nlıml olmMIJll atfetmektedlrl<. 

Y1111as1 Opera. tmara 

BAKEA 
ve tenor YUNK& 

NOVOTNi'd 
Jıılo. KEMAL orkeltruı iftiraki1', 

• .. 1 

--------------------~ 
Mançuko boreun11 

vermiyor 
Moakova, 'rT (A.A.) - Tas ~ 

Mançuko hQkQmetinin pdd Cin 
yolunun bedeline mahsuben 23 ~ 
tediyesi lAmn olan ve altı milyon ,,,~ 
ibaret bulUmln taksiti 6dememi~ OICJU9-
nu bildirmektedir. 

Sovyetlerin Tokyodaki llfiri. bu tıl_ 
yatı zmıan aJtma alımf olan Japc>!! !! 
kOmetine liıtıracaat etmlt ve ~ ~.3' 
kibnet neJdinde fiddetli ~
bulunnqtur. 

-----------------------""" 
Çinde Japon 

ordusu 
iki haftadır hezimet
ten hezimete utrufa' 

Hanbu. 26 (A.A.) - Çin teJarlf I' 
jam 25-3 tarihiyle bildiriyor: _ . ~ 

Tainpu cephesinin pma1 ~ 
Çin kuvvetleri YODIOf - Uneenı~ 
Qzerindeki Japon mevzilerine gt :... 
dir ve orada şiddetli bir muhanıb8 ~ 
reym etmektedir. 
ş·maı llllkametinde ~ "
~ cihetinden Sze!lhui içerisinden ~ 
yen Cisl~ençeuya yakl~ 

ıo.ooo mürekkep ~ - .... 
ma.ınmT tıhllbll 1ra1.-ıı11.:. 
lan Li~ Japon kolu · fetktlll 
zayiat ~tardedilmiftlr. 

Bazı m~son askert ~ 
ve hldieel~ ili &MnQne ~ 
leponlann 'NlpunaD tlma1 
den Hsuçeuya dolnı olan Deri ~ 
Jeriı1in, geçen §Ubatta cenubta. ~ 
lan acı akibetle neticeleneceıl ~ 
dedlrter. Japon kuvvetleri klft ~ 
lmdan. Dd uçtan ayni zamanda ııuc;r 
aeçemlyor. Bu ayın on beflndenbMI ~--"' 
man lıtaatı hemen mittimadiym ..,, 

metle km1tlapJJ ve insan ve~ 
~-mı~ftir. 



1{ ılr lk ce7«tın, toylh- 1ootlir.t '• roJc 
,a.ı giltijif k••tf ,w. ,.._ """· 
wtlennaettedlr. Ba cüd,, lrilllcuaa 
1'otflnli11 blulCI oteldfk CINllAüld,.. 
fi ,,.,.,.... .,..,..,., ~-

ıstancuı radyosu 
27 MART - 1991 PAZAR 

18,30 plltla danı lll1lllkld 1t,11 ...,.. 
rans, Prof. S.Uh lland (RaQo .......... ,. • 
• lltlnnn '" arbdqlan tanlıadaa 
Tllrk musikisi Ye halt ..,u.n. 18,fl baft 
rapora, 20,41 O.er Rua tanı...- INP
t• a87le•, 21 Cemal U.D '" em• thn 
tarafından Tiril ........ 'fl8 lılll ...... 
lan (1Ut •78f1), 21,G ......,., .... 
aJanı haberleri, ft.IO plala ...,., opera 

'" 

0

oPeNI ,.l"C'8lan. ... - .......... 
,. ertal ilah~--. .... 



Her yıldızın bir benzeri vardır. Hu, hep 
aynı insandır ve yıldızı her ilimde takip 
eder. Bu benzer, tdnemada biç bir Dmlt 

beslemlyeeek yegAne şahıstır 
-27-

Ziya tertib_atı öyle mükemmel tes.. 
bit edilmiş, her aey öyle iyi kurulmuş
tur ki, kapıdan girip çıkan figüranlar 
adeti. "ekran,, U7.erindeki lıalabalıktan 
çıkıp kalaba.lığa giriyor hissi uyandı
rıyorlar. Ben blle, studyodan, bu ka
pınm hakikaten "Etual" e açıldığına 
kani olm111tum. 

Bundan sonra başka bir tabloya ge
çiliyor. Bu defaki sahne, her tarafına 
beyaz saten gerilmiş yatak odasıdır. 
Anlaşılan, Amerikada kadm modası · 
nın bir tek sembolü var: beyaz saten ... 

Aksösuarlar, makine yeri ve ışıklar 
tanzim ediliyor. Bu bitmez tükenmez 
bir iştir. Lubiç tekrar, elleri arkasın· 
da, tabii eigarı ağzında olciuğu halde 
dolaşmaya baıhyor. Sigann külleri çe. 
nesine, elbi!elerine dökülmtlş. 

Dekorun içinde Klodet Kolberle Ge. 
ri Kuper gayet uslu bir halde itaat e. 
diyor, ayağa kalkıyor, oturuyorlar. 
Makinistler onlara: ''dikkat!" diye ba
ğmyorlar. Asistanlan onları omuzla
rmdan tutup oldukları yerde f ınldak 
gibi çeviriyorlar. Şu yıldızlar hakika
ten çok uslu ve sessizdirler ve kendi· 
lerine cidden pek az hürmet gösterili
yor. . 

Biraz daha dikkatle bakıyorum. 

Bunlar ne Klodet, ne de Geridir. On
lann "standin" (yani benz.erleri) dir. 

Her yıldızın bir benzeri vardır. Bu, 
hep ayni insandır ve yıldızı her film. 
de taxip eder. Bu benzer, sinemada hiç 
bir Umid beslemiyecek yegine gahıs. 
tır. Bu "standin" e kimse bakmaz ve o 
oynamaz. komıfmaz. Saatlerce, projek. 
törlerin cehennemi içinde ayakta du
rur. Ondan bir tek aey istenir; yıldız
la ayni boya, ayni yUrUyüşe, ayni saç 
rengine,-ayni elbiselere malik olması ..• 
Bu "ber.ur" figüranların aldığı haf
talığı alır, fakat bir firgUran bir gün 

yükselebileceğini Umid etmek hakkına 
J'!1alikkcn o, bunu kat'iyyen aklına ge
tiremez. Hat! isidadı varsa. bile bunu 

göstermek fırsatmı hiçbir zaman bul
maz ve tesadüf en, bu istidadı anlaşıl. 
sa bile, benzeri olduğu yıldız onu der. 
hal sönük gösterir. Bir tek '"standin,, 
yoktur ki, bu işten kurtularak biraz 
yükselmiş olsun. 

Bu dekor içinde bulunan iki "'stan. 
din1

' in, yani Klodetle Geri'nin iki ben
zerinden herbirisinin anlatılmaya de
ğer maceralan va:-. 

Bundan takriben on beş sene evvel, 
Nevyorkta, biriblrlerini kat'iyyen ter
ketmiyen ve beraber bUyilyen iki genç 

kız vardı. Birisi, on yaşındayken Ame
.rikaya gelmiş olan eu Fransız ktzt, ya-

ni Klodet Kolber, diğeri de Katrin Ris· 
ley adında halis bir Amerikalıydı. 

tkiııi de içlerinde, sanata karşı bir 
heves ve hıtidad hiseediyorlardı. Klo. 
det t'essa.m, arkadaşı da mUzisiyen oL 

mak istiyordu. Katrin, bir gUn bir ba. 
loda, genç bir zabite tesadUf etti ve o-

na lşık oldu. Evl~ndiler ve bunun U· 
7.erine iki arkad&.f, gözyaşları içinde 
biribirlerinden ayrıldılar. 

Katrin, kocasını garnizonlara, 
kamplara, manevralara takip etti. A
radan seneler geçti. Sinema yıldtzt o· 
lan Klodet bir gUn evine, mahzun, ke· 
derli, ve solgun yüzlil bir kadının gel. 

diğini gördU. Ve onu güçlUkle tanıya. 
bildi. Bu, kocasm:ian ayrılmış olan ve 
Uç ~ocuğuyla sefalet içinde kalan Kat. 
rindi. 

Klodet onu güçbell Paramunta yer
leştirdi. Yine eskisi gibi dost oldular. 

ayni elbise'eri giymeye başladılar, saç. 
ları ve tebessümleri de zaten ayniydi. 
Şimdi birisi günde iki bin dolar, diğe
llJM yedi dolU' kua.nıyor. 

Oeri Ku~rin benzeri Slim Talbet. 

.te, onun arkadaşlarından biridir. Tek
sasta beraber '-'kovboy" dular. Geri o
nu Holivuda gt"tirtti. Uzun boylu w 

zayıf olan Talbet, harikulade bir atlet
tir. Diğer "standin,, lere nispeten iyi 
para kazanır. Çünkü, tehlikeli tecril
belerde, diğer erkek artistleri istihlat 
eder. Yüksek kayalardan atın il.zerine 
atlar, alevler arasında bir otomobile 
sıçrar, uçurumların üzerinde, dişlerile 
ipleri tutarak tehlikeli hareketler ya
par. 
Geri, Klodeti dövüyor 

Klodet herhade giyinmiş olacak. 
Tahtadan olan, tekerlekleri bulunan ve 
(plato) nun bir tarafına itilen seyyar 
locaya yaklaşarak kapıyı vuruyorum. 

Klodet: 

- Girin! 
Diye bağırıyor. 
Kendisi bir divanın üstüne uzanmış, 

üz.erinde açık mavi muslinden bir el. 
bise var, ayaklan çıplaktır. Yere çö. 
melmiş olan bir unci kadm onun a • 
yaklanna masaj yapıyor, okşuyor. 

Klodet bana dönerek §Öyle diyor: 
- Görüyorsunuz ya, ayaklarımı ka

şrtıyorum. Buna bayılırım. Iki sahne 

araııında, canım sıkıldığı z.;.man ayak
lanmı kaşıtmak !detimdir. 

Geri Kuper içeriye giriyor. Ü7.erin -
deki on altıncı asır gemicisi elbisele
rini çıkarını§ ve zarif asri bir erkek 
olmuş. Lilbiçin bar bar bağırdığı du· 
yoluyor. Klodet, çoraplanyla ayakka
bılarını ayaldanna geçiriyor. "Stan • 
din"' ler dekorun içinden ~ıkıyorlar. 
işleri bitmiş. Katrin bir köşeye, is • 
kemleye oturarak, m:ı.hzun bir halde, 
örgU örllyor. Slim de güz.el bir flgU.. 
ran kızmı bı~ak oyunlarıyla hayrette 
bırakmıya çalışıyor. 

Çevrilecek olan sahne bir "patak., 
sahnesidir. 

Geri'nin; beyaz satenli ·odada, eliyle 
Klodetin kaba etlerine vurması lazım
dı. Senaryo bunu icab ettiriyordu. Lt1-
biç herbirisinin vaziyetini tanzim edi
yor, küçük bir tecrübe yapılıyor. 

-Haydi! 
Lubiç sinema makinesinin altında, 

bir koltuğa kurulmuştur. 

Bir asistan: 
- Ziya! ... 
Diye bağırıyor, bir diğeri de ila ... •e 

ediyor: 
- SükO.t! 
Gilneş parlıyor, projektörlerin müL 

hiş harareti omuzlara çöküyor, her ta
rafı tam bir sUkO.t asnyor. Koridorda 
duyulan bir zil sesiyle, kapının üze -

rinde yanan kırmızı a.mpul, hiç kim
senin, her ne sebeble olursa olsun, 
(plftto) ya giremiyeceğini işaret et -
mektedir. 

Klodetin makiyajcısı ileriye doğru 

atılıyor, elindeki pomponla yıldızm 

bumunu pudralıyor. sonra bir gölge. 
ye çekiliyor. 

Lilbiç: 
-Başlayın! 

Diye bağnıyor. 
Sinema makinesi tatlı bir horlayışa 

benzer bir ses çıkarmaya başlıyor, Ge· 
ri, Klodeti yakalıyarak, kolunun altı
na alıyor, diğer eliyle de kaba etleri
ne şiddetle vurmaya başlıyor. 

Ltlbiç onları durduruyor. 
- Bu kadar hızlı değil! Haydi! Vu

run! 
S:ıhne bir defa, iki deia, il~ defa 

tekrar P.diliyor. Klodet neredeyse ağ· 
lryacak. 
Yanımda duran genç bir figüran 

kız. Geri Kuperin masa üzerinde bı • 
rakmış olduğu sigarayı gizlice alarak, 
bir nşk rüyası, bir vecd içinde. içiyor. 

Çahşan Holivut 
Marleni tekrar gördüğiim zaman ba· 

na ~yle diyor: 
"Zevahire aldanmamalı, Holivudda 

çalışıyor. Hem burada çok. f'ekÇOk ça
l rşrlıyor . ., 

,(Devamı var) 

Dünkü mıoıt küme mlYısabakaDaırında 

Güneş Alsan cağı 1 - 2 Harbiy 
de Cialatasarayı 3-0 yendile 

Harbiye Id.man yurdu ile Galatasa- . ...-ı 
ray takımları arasındaki milli küme ~ 
maçı dün oldukça kalabalık bir seyir
ci kütlesi önünde Taksim stadyumun. • 
da oynandı ve sarı kırmızılılar, Bey. 

' ı· J 11211 ı~·;·;;.~~''l"'· i;l"'"'~'·)'C, 
koz ve Güneş taknnlarma karşı aldık· . 
lan f ecl neticelerden sonra dUn de An· 
karada mağlüb ettikleri Harbiyeye 3_0 
yenildiler. 

Tam saat dörtte başlıyan müsaba
kaya Harbiyeliler: 

Fethi • Şükrü, Sabri - Celdl, Muhte
rem, H(lfim • Mücahid, Zeki, Habib, 
l:::zet, Şerif kadrolariyle, Galata.saray. 
ltlar da Salim. Eşfak, Haşim ve Sa
citten mahrum bir takımla, Emin • 
Re~, Turhan • MUBtafrı, Adnan, Su
aui ·Necdet, Süleyman, Bülend, Mu -
sa, B<ılôhaddin şeklinde çıkmışlardı. 

Müsabaka oldukça yavaş başladı . 

İki taraf da mütereddid vuruılar yapa
rak neticesiz bir oyun tutturdular. 
Beşinci dakikada ilk gol pozisyonuna. 
giren ean kırmızılılar oldu. Fakat 
çok iyi yer tutan Fethi yerinde bir 
plonjonla bunu def etti. 6 ıncı dakikada 
kalecinin bot bıraktığı köşeye Bfilen. 
din gönderdiği topu Şükrü eli ile çe. 
virdiyse de hakem bu penaltıyı gör -
medi. Maçm ilk çeyrek saati müteva· 
zin, bundan ııonraki 15 dakikası Gala
tasaraym hafif üstünlüğü ile geçti. 
San kırmızılılar, sol açıklannm aksa. 
muma rağmen, sağdan Necdet vası· 
taslyle cidden güzel akmlar yaptılar. 
Bunlara arasın. mukabele eden Har
biyeliler ise müdafaayı bir türlü aşa
mıyorlardı. 25 inci dakikada Süleyman 
ve BUlend, bir dakika sonra da SalA. 
haddin yilzde yU.i gol olacak vaziyet. 
terden bertnutad istifade edemediler. 

ilk gol 
Kıymetli bir merkez muavin olan 

Muhteremin beslediği Harbiye hücum 
hattı, 30 uncu dakikadan sonra uzun 
paslarla ve iki seri açığı ile akınlara 
başladı ve Galatasaray kalesi bir iki 
tehlikeyi atlattıktan sonra 33 Uncü da· 
kikada ilk gollerini kazandılar. Sol a· 
çığın ortaladığı top vakitsiz çıkış ya
pan Eminin başından aşarak sağ içe 
geçti, o da hafif bir kafa vuruşuyla 
kaleye soktu. 

Bu golden sonra oyun bir müddet 
silratli ve güzel oynandı. Harbiyeliler 
galibiyeti sigortalamak için bir hayli 
f u·llti olmakla beraber canlı bir oyun 
oynadılar. Galatasaray ise yine h8.ki. 
miyeti tesis etti, fakat beceriksiz mu
hacimlerinin beraberliği hatta galibi
yeti temin edecek pozisyonlardan isti
fade edememesi yilzlinden ilk devreyi 
ı.o mağlftb olarak bitirdiler. 

ikinci devre ve ikinci gol 
İkinci devre, karşılıklı hücumlarla 

başladı. Harbiyelilerin üçUncU dakika. 
da yaptıktan bir hücum esnasında E
minin bloke edemediği topu tekme ile 
'kucağından koparan Habib ikinci go
lü attı. Hakem bu bariz favlU cezalan
dırmıyarak Galatasaray aleyhine olan 
golü makbul addetti. 

Uçftncn gol 
Bu karara itiraz etmemelerine rağ. 

men asabileştikleri görUlcn Galata.sa· 

raylıların bu hallerinden istifade et
mesini bilen Harbiyeliler 9 uncu daki
kada sol içleri İzzetin pla.se vuruşuyla 
UçüncU sayılanın kaydettiler. Müsa. 
bakanın burulan sonraki kısmı karma. 
karışık bir şekilde oynandı. Bu sıra
da kayda değer iki hidise oldu. Biri 
çok sert oynıyan Harbiye sağ içinin 
çarparak dilşUrdüğü Adnamn kolunun 
kırılması, diğeri de penaltılan görmi· 
yen, sert ve favllü oyuna göz yuman 
hakemin, rakibini elle tuttuğu için 
Harbiye merkez muhacimini oyundan 
çıkarması .. 

Zaten baştanberi tatsız tuzsuz de -
vam eden oyun iki tarafın da onar ki
şi kalmam yüzUnden bUsbUtün karıştı
ğı mada 1kfnci kırk beş dakika da so. 
na erdi. 

Harbiye takımı lstanbulda yaptığı 
ilk maçmda, bu sene Aılkaradan milli 
kümeye giren Muhafızlılardan daha 
kuvvetsiz bir ekip olduğunu gösterdi 
Hiçbir tabiyeye istinat etmiyen oyun 
tarzlarıyla Galatasaraym dünkü zayıf 
takımından başka her klilbe yenilebi. 
lecek haldedirler. Gelişigüzel vuruşlar 
yapan ve geriden aldıkları uzun pas· 
ları enerjileri ile rakip kaleye yaklaş· 
tıran Harbiye takımında nazarı dik • 
kati celbedenler yalnız Fethi, Muhte • 
rem, Şerif, biraz da Habibdi. 

Galatasaray takımına gelince, yu • 
karda da bahsettiğimiz gibi, şild nıü
sabakalarında Beykoza yenilen, ge<:en 
hafta da Güneşe büyük bir sayı far
kıyla kaybeden sarı kil'mızılılann dün. 
kü mağlfıbiyetleriyle de artık takımla. 
nnda büyük bir değişiklik yapılması 
lcab ettiğini bir kere daha ispat edil
miş oldu. 

Sinirli oynıyan müdafaa önünde be
ceriksizlik rekoru kıran muhaclmlere 
artık takımda yer verilmemelidir, biz 

bu sütunlarda her Galatasaray maçın
dan sonra tekrarlamaktan bıktık, fa • 
kat bu en eski klübilmüzde takım teş· 
kil etmek mes'uliyetini üzerine alan • 

lar ha.la anlıy:ımadılar ki, Bülend 
- çalıştığı takdirde • bulunmaz bir sol 
açıktır, fakat hiçbir zaman merkez 
mt1haci.m olamaz. 

Galatasaraym mes'ul ldareell 
bu son mağlilbiyetlerden aldı 
dersle. geç de olsa - hiç olmazsa. 
dan sonra daha dikkatli davran 
larını ümid ediyoruz. 

O. M. Kutrtak 

Güneş - Alsanca 
fzmir, (A.A.) - l'ılilll küme karşıt• ı 

larına bugün de devam edildi. Geçen JJI it 
ta Galatasarayı 7-0 yenen Güneş ta)tıJrltll1 

lzmirde alacağı neticeler aUka ile be~~: 
diği için sahayı üç binden fazla bir ~ 
kütlesi doldurmuştu. ,sil& 

Mac baştan nihayete kadar mııtev 

bir şekilde cere:ran etmiş ve Güneş takı: 
neticede 2-1 galip gelmesine rağmen 
sancağa karşı üstün bir oyun cıkara111'" 
rnışlır. 

Oyuna hakem Esadın idaresinde ~ 
cağın bir vuruşu ile başlandL Birinci ISJ• .,, ... 
kikada Alsancağın yaptılı ild bllcurna fi, 
kabH Gilneşin de sıkı bir akını g6rilld 
hk tehlikeyi Güneş savuşturdu. Cihat ~ 
şinci dakl'.kada Saimin sıkı bir ıtrişlJP 
muvaffaki retle durdurdu. ~..t 

17 inci dakikada C?tineş sQ.zel bir ,.,. 
fırsatı kaçırdı. Topla beraber kalenin ~ 
yakınına kadar sokulan Melih Hiltnf11'

11 

tuttuğu zaviyeye güzel bir şüt çekti f~ 
top Hilminin ellerinde söndO. iki t il 
defans haltının canlı oyununa muı.ab 
hücum hatları nedense çok Çekingen df• 
nuyorlar bilhassa Basri ile Sabri top11 •• 
yaklarında fazla tutarak takımın netice al
masına mani oluyordu. 

33 üncü dakikada Melih topla ~ 
Alsancak kalesine hızla girerken oyuncullt 
hızla biribirleriyle çarpıştılar. Bu ç~ı.!; 
ma neticesinde Hilmi baygın bir halde ıır 
taneye kalciırıldı ve yerine kall"ye rnüdaft 
Ali geçti. 

DeVTe az sonra 0-0 berabere bitti. 
İkinci devrede oyun baiJ]ar baiJ]amaı b6 

cuma geçen Güneşliler Alsancak t.ıet' 
önünde toplandılar. Bu suretle adarnakıJJJ 
sıkışık bir hale geçen Alsancak kalesi Sa" 
lahaddinin satıdan çektiAf sıkı bir k3t' 

_.- Devamı ıı incide 

B takımları 
şampiyonluğu 

Anadolubisan mağldp eden 

Kasım paşa 
kazandı 

Şeref stadında oynanan bu oyunu P 
sımpaşalı Ahmet Adem idare etti. lik •0-
larda hAkim oynayan HisarWar bir nıOcl" 
det sonra tecrübeli Kasımpaşalılann ~ 
yiki altına girdiler ve bir gol yiyerek ı 
maltukP bitirdiler .• 

İkinci devrede hakem, hasmına kilft"' 
den iki Kasımpaşalıyı oyundan çıkarcJı-
9 kişi kalan Kasımpaşalılar, orta mutıadt'l9 
!erinin silraU sayesinde bir gol daha attı" 
lar. 
Maçın sonlarında, hakem kavga edtli 

Hisarlı ile bir Kasunpaşalıyı daha sabad•11 

çıkardı. Duna rağmen '·azlyet delişnıedl 
ve Kasımpaşa 2-0 sahadan galip tık:ıt8~ 
B takımları şampiyonluğunu aldı. Tebri" 
ederiz. 

Şurası şayanı teessürtür ki ma~ı kaıall
mı:ş olmalanna ve hakemin de kendiJerfJ!" 
den bulıınmalanna ve maçın da çok dilriist 
i dare edilmesine rağmen, bir KasımpaŞll' 
h idareci hakem Ahmet Ademe naIA~ 
harekette bulundu • 

Sftleymanlye B .. Beşiktaş B 
Süle:rnıaniyc gelmediğinden Beşiktlf 

hükmen ııaliı:> sayıldL 
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600 yıl evvelkl, Lltvanya ile blrleşmlş büyük lehlstan 

Lehliler istiklillerini 
nasll kaybetmişlerdi ? 

Paris artık sefalet 
şehri oldu 

Onlar, "Türk atları Vlstül ırmaOından su lçtl{ll 
zaman Lehistan kurtulacaktır 1 ,, derıerdl 

Garip tesadllllllr: Cihan harbi sonunda islik laline kavuşan Lehistan, Cihan harbi 
içinde TOrk atlarının Vistfilden sulandığım görmilşlfi 

Tarihçi arkadtz§ımız Reşat Ekrem Yazan histanı koruyan bir sil!h olduğunu gö~-
Koçunun, son Litvanya - Wistan mekten acı duyan mutaassıp katolık 
hadiseleri münasebetile Ltlaistan ta- R t' ŞB I E 1'. RE ff Leh beyzadeleri, on dokuzuncu asra ka-
rilıine ait yazdığı iki yazıdan birin: dar yaşamış olan haçlı dü§ilncelerine sa-
24 mart [Jtrşembe günü neşretmiştik. dık kalmışlar, kendilerini yutmak istiyen 
ikinci yazıyı bugün veriyoruz. komşularına karşı bir siper olarak kalk· 

Litvanya ile birleşmiş büyük Lehis- mrş Türk kılıcını kırmağa çalışmışlardı. 
tan, en parlak devrini on yedinci asnn 1683 de Merzifonlu Kara Mustafa pa-
SOnlarna doğru yaşadı. Ve çok geçmedi, şa Viyanayı ikinci defa muhasara eder-
on sekizinci asrı doldurmadan parçalan- ken, mukaddes Roma Cermen imparato-
dı. istiklalini kaybetti. ru payıtahtı bırakıp kaçarken, Lehistan 
Lehbtanın en tehlikeli komşusu Rus- kralı Jan Sobyeski Leh ordusile Viyana-

Ya idi. Büyük Petronun ~arlı~rı ile bas- llın imdadma koşmuş, Merzifoluya kar-
layan yeni inkişaf de\-rinde. orta Avru- şr hazırlanan ihanetlerden istifade edc- Parisin kenar mahalleleritıdeki harebelert s1ğınan lspanyol mu1ıacirlnin4erı bir ailı 
J>anm sanat ·e fikir kaynakları ile sıkı r<'k Türk S('rdarının bulunduğu noktayı 
bir teması temin edebilmek için Lehis- hasmı~. bizim A\TUpada ilk büyük boz· 
tanı yolunun üstünde. kaldırılması el- gunumuza sebeb olmuştu. 
zem, bir cngcl görüyordu. Jan Sobyeski, bu yardımı ile Viyana}ı 

Prusya kralları, Leh kralının tebeası o kurtanmş. Lehistamn mezarına da ilk 
lan Kurland Ye §arkt Prusya Almanla· kazmayı vurmuştu. imparator, payitah-
nnı yabana bir ırkın boyunduruğu al- trnı borçlu olduğu bu sersem düşmanına 
tında görüyordu. Rusya ve Pru'} a· ın tc:-ekkür etmdc nezaketinde bile bUlun-
lehistan üzerindeki ihtirastan kar•.ı. Ttı mamı~tı. Fakat onun ölümile de, Leh 
da Avusturya da lakayt kalamıyor · •· 1 eh llrallr.z.rrndaıı Birinci Sfaıtis!m·s zadcginı üzerinde nüfuzunu göstererek 
rnaı ve şark sınırlarını Galiçya 'e l o Saksonya prensi Fredrik Ögüstü kral 
dolya gibi Leh eyaletleri üzerindm aşııt- '1- seçtirmeği de ihmal etmemişti. Bu Sira· 

rnayı tasarlıyordu. tarda. İsveç, şimali Avnıpada. Baltık 
I..ehistanın dahilindeki bitm<.>z tü- memleketlerinde en kuvvetli devlet ol-

kenmez zadegfin rekabetleri, büyük Leh muştu. Fransanm ve Osmanlı impara-
a~ilzadelerinin kralın otoritesini hiçe in- torluğunun da tabii bir müttefiki olan 
dinniş olrnalan bu muhteris ve kötü ni- lsveç kralı Demirbaş Şarl. Rusyayr uyan 
)'etli komşularının işini fenala~tmyordu. dınnak istiyen büyük Petroyu biribiri 

Bü}'Ük Lehistan, Ladinlas Gagelon a· arkasından mağl<ıbiyetlere uğratıyor, 
dında bir Litvanyalı beyzadenin J.ch Fredrik Ogilstü Leh tahtından attırarak 
kralı intihabı ile meydana çıkmıştı. Ga· lsveç politikasına taraftar, bilfilıare Fran 
gelon hanedanınrn son hükfundan 1572 8a kralının kaynatası olacak Stanislan 
~1hnda evlat bırakmıyarak ölünce, Leh Lekzinskiyi Lelıistana kral yaptırıyordu. 

Bütün dünyanın "eğlence §ehri,,, (zevk 
diyan) olarak tanıdığı Paris, artık o 
eski vasfını kaybetmektedir. Şehrin en 
kibar mahallelerinde bile fıkaradan ge
çilmiyor. Etrafta görünen, tam bir sefa
let manzarasıdır; §Urada eski püskü bir 
sürü eşyadan mürekkep bir yığın ... Ote
de. bir duvar dibinde kaldmm taşlarını 
başlanna yastık yaparak yan baygın u
zanmı§ perişan kılıklı insanlar_, Karde
§İn kardeşle. babanın oğulla boğazlaştı
ğı ispanyadan hicret denler, Almanya· 
nın ilhakı üzerine A vusturyadan kaçan
lar, Alman nasyonalistleri tarafından 
hudut harici edilen Yahudiler, Parlsin 
kucağına sığının~ bulunuyor. 

lşin kötü taraf r, yabancı salgınına uğ
rıyan Pariste zabıta vakalarmm da art
masıdır. Hüvi:retleri bir türlü tesbit e
dilcmiyecek ve şurada burada göçebe ha· 
tinde dolaşan yabancılar Fransız zabıta- ı 
smı birçok zorluklarla karşılaştırmakta
drr. 

tahtı ve tacı sahipsiz kalmıştı. Yeni Fakat yenile yenile yenmesini öğre-
krallanm Leh beylerinden teşekkül eden nen "Petro, Demirbaş Şarli Polta\•ada dolunurdu.Ecnebf nüfuzu ve ~sı,Leh 
Dıyet meclisi seçecekti. Bilahare, her mağlup edip Türk.iyeye kaçırttıktan son- Diyetinde daima bir ((veto) diyecek a-
lch kralının ölümünde bir Avrupa buh- rn. Lt-kzlnskhi de Lehistandan kaçırta- ıtz bulabiliyordu. Bundan maada, Le-
raruna sebeb olacak olan bu seçim, daha rak Fredr:ik Ögüstü tekrar yerine getiri- histanrn daimt bir ordusu da yoktu. Leh 
i k safhasında büyük Avrupa devletle- yordu. ordusunu, Leh zadegfınmm tedarik etti-
rbın müdahalesine yol açtı. Leh K>"allarınilan 11..-inci Stanislat·s Görülüyor ki, büyük Lehistan. kom- ği kuvvetler teşkil etmekte idi. Fredr:ik 

O zaman. Avnıpanm efendisi Türk· ~ularırun \'C büyük Avrupa devletleri- Ogüst 1733 de ölünce, Lehistan meselesi, 
lerdi. Türk imparatorluğunun idaresi de va seçildi. Fakat hoppa hir delik;mh olan nin elinde, artık bir oyuncak olm~tu. büyük bir A\TUpa buhranına sebep oldu. 
S')!mllu Mehmet paşa gibi değerli, bir kral Hanri, biraz sonra kard~i ı ölünce, Bunun da yegane sebebi, dahilf karışık- Avusturya ve Rusyanm müşterek 
'eıirin elinde idi. Sokullu. Lehistanı. Fransa tacını Lehistan tacına tercih et- !ıklar, Leh zadegfını arasındaki tehlike· namzetleri, ölen kralın oğlu Saksonya 
Yeni yeni kır..1ıldanmağa ba5layan Rusya Li Ye Lehistanı yüzüstü bırakarak gizli- li ihtiraslardı. Hakikatte cumhurreisine prensi üçüncü Fredrik Ogüst idi. Fran· 
ra karşı bir tampon, Türk imparatorlu- ce memleketine döndü. Bu sefer Sokullu .'Kral .. adı verilmiş bir cumhuriyet olan sanrn namzedi de, genç kralın kaynatası 
ğunun can düşmanı Avusturyaya karşı . Lehistan meselesine daha ziyade ehem- Lehistanın idaresi, bu zadeg~ın teşkil eski kral Lekzinski idi. O sırada çarlık 
da bir baskı gibi kullanmak istiyordu. , miyet veren Türklere tabi beylerden Er- ettiği Diyet meclisinde idi. Fakat bu tahtında bir kadın. Anna otunnakta idi. 
Garpta ise Fransa, kuwetli bir Lehista- del beyi Botori lştuvanı Lehistan kralı meclisin de bir iş yapmasına imkan Leh zadegAnı da Rusyadan ürkmiye baş
nı, Fransa sımrlannın daimi tehlikesi o- seçtirdi. Lehistana bu suretle Türk poli· yoktu. Zira. orta çağlardan kalma bir lamışlardı. Seçimi, 4000 reye karşı 
lan Alınan filemi için bir korku telakki tikaST mihverine bağlı bir de\'let oldu. ananeye göre, memleket müdafaası için 160.000 reyle Lekzisnki kazandı. Fakat 
tdiyordu. Bunun için, birl~miş Tüıic ve Bu Türle himayesi, Lehistanm daha iki dahi olsa, azadan yalnız biri teklif edi- çariçe Anna, bu mağlubiyete tahammül 
Fransz nüfuzu ağır basınca, Leh tahtına, a~ır kadar yaşamasını temin etti. len kanuna itiraz eder, (\'eto) hakkını edemedi. Lchistana giren büyük bir Rus 
Fransan kralının kardeşi Hanri dö Vat- Fakat kuvYetli bir ·Türk kılıcının u- kullanarak kabul etmezse. o teklif reci- ordusu kralı Danzigde muhasara etti. 

Par:ise gelmi~ olan Percy adında bir 
Amerikan gaz.eteci, eilence diyannm çok 
yalan bir zamanda §Öhretini kaybedece
ğini yazmaktadır. İspanyadan hicret e
denler, Parisin ya~ kenar mahalle
lerindeki harabeleri kendilerine melce 
yapmışlardır. Gazeteci, bu harabeleri 
gezmiş ve içindeki ailelerin yaşayıpan
nı tesbit etmiştir. Yedi çocuklu ihtiyar 
bir İspanyol kadım, Amerikalı gazeteci
ye dertlerini şöyle dökmii~tür: 

•·- Kocam Aragon cephesinde öldü. 
lspanyadan perişan bir halde çıktık. Ha
yattayız. Fakat bilmem ki buna ne d~ 
ceye kadar ''yapmak,, diyebiliriz. Dört 
kü~ ~. Parisin en kalabalık 
yerlerinde dileniyor. En bQyil]deri akor· 
deon çalıyor, ve ancak ölmif'(ek kadar 
kamnnızı doyurabiliyoruz.,, 

Fransa zabitası, Paristeki yabancılann 
mühim bir kısmmı hudut harici e~ 
düşünmektedir. 

Lekzinski kaçtı. üçüncü Ogüst Lehistan 
kralı ilan edildi. ı 763 yılına kadar J..e.. 
histanı Rus ve Avusturya emelelrine uy
gun olarak idare etti. Bu tan'hte de, i· 
kinci bir Rus ordusu, fakat bu sefer di
ğer bir çarirenin, ikinci Katerinanin göz
delerinden bir Leh gencini, Stamislas 
Poniyatovskh; kral seçtirdi. 

Lehlilcr, memleketlerinde ıslahat yap
mak, veto hakkını kaldırmak, araların

daki geçimsizliklere nihayet vermek isti
yorlardı. Fakat çok geç kalmışlardı. Çün 
kü düşman orduları Leh topraklarını çiğ
nerneğe alışmıştı. 

Lehistanda hakiki kral, büyük bir or
duya dayanan çariçenin V~-a elçiıd 
idi. Leh gençliğinin millf hislerini uyan
dırmak istiyen mutaassıp Lehlilerin en 
büyük ruhani reisi Karakovi piskopo!U 
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l'arıtadığını, soğukkanlılığını muhafaza edemediğini görerek. 
btısbütUn sinirleniyordu. Tam 8:"t'Tllma karannı tatbik edeceği 
tünde, işi sarpa sardırmakta.n da korkuyordu. 

Suad, bilakis sakindi. O, buraya, bir yu\'a.mn yıkılmamasını 
temin için gelmiş ve hatta söze başlamış bulunuyordu. Gözle. 
linin görmediği bakışlarını, Sabiharun bulunduğu yerden daha 
başka bir cihete sabitleştirrncsinden anlaşılıyordu. Bu son sua. 
lirıe de ceva.b alamayınca: 

- Söyiemek istemeyişinizden anlar gibi oluyorum Feride 
~&.nmı - dedi. Son günlerde affedemiyeceğiniz bir hata işlemiş 
Olacak Selim ... Bunu ondan da soracağım .•. Elbette hakikati an
latacaktır ... Fakat daha onunla konuşmadan sizden hataaı ne 
tı!lırsa olsun onu affetmenizi rica edeceğim.., Ayrılışınız yalnız 
Selimi değil, bizi de üzecektir. Hele Ferid'i ve dolayısiyle beni... 

Sabihanm heyecandan içi içine sığmıyordu. Suad, kısa bir 
duruştan sonra de\'am etti: 
. - izah edeyim ... _ dedi. Niçin Feridi üzecek? .. Ferid iki se· 

ne önce kaybettiği anasını sizde bulmu1 bir hastadır... Ona o 
kadar iyi, o kadar candan alaka göstermişsiniz ki ve o sizi o 
kadar sevmiş, o kadar benimsemiş ki adeta ikinci ve hakiki 
aJıaaı olmuşsunuz .. Sizi de kaybetmek bu hasta çocuğu büsbü
tün sarsacaktır ... "Bana nr sizin ço<mğımuzdan!,, derseniz buna. 
kar~ıhk söz bulamam. Fak:ıt sizden böyle bir karşılık gelece
thıı hiç S2JUI1ıyoru.m. Onu, asıl ana.en kadar sizin de ıtevdiği
tıi7.e kanıim ... Böyle olmasaydı aranızdaki bu bağlılığın doğ. 
?naınna imk~n tasav\'ur edilebilir miydi? 

Sabiha sarsılarak cevab verdi: 
- Feridi severim. Fakat bu, burada kalmama yeter birse. 

beb değil. .. 
Suad. baştnı Sabıhanın 2'esine ~evirdi: 
- Ha!tlısınız Ferıde hanım - dedi. Yetecek sebebi mü.ştere

'-a tıemfn edemez miyiz? .. 
- !!ayrr !tuac! Bey ... 
- Anlaşılıyor ki Selim, hi;; affedcmiyeceğin1z bir hata yaTl" 

n:ıuı. Onu affetmenizc ne 1''erid'in sev;isi. ne de beni:n ricaın 
kfı!i ~lmiyecek. Aşkın ve tftt?rabın ne demek olduğunu çok iyi 
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t·azan: Hasan Rastm Us 
bilen biriyim Feride Hanım. Selimin sizi sevmediğine, sevemi. 
yeceğine, affedileıniyecek bir hatada bulunduğuna inanamıyo
ruTıl. Çünkü, bir kocanın kansını scvecegıne, hatta 
sevmediğini sansa bile seveceğine inanım var. Düşününüz, bu 
kararmızfa. bir evi, senelerce acıdan acıya koşmuş bir evi yeni 
bir Uzüntüye sürükliyeceksiniz. Sizi babamın, annemin Sabiha
dan daha çok sevdiğini görmekle sevinçliydim. Bu sevincim, 
dPmek ki bu kadar kısa bir zamana inhisar etmi§ bulunacak. 
Bt• çok acı Feride Hanım .. Çok acı ... Selime acımasanrz da, si
zi bu kadar sevenlere acımanız icab etmez mi? ... 

Suad hafif bir sesle ilave etti: 
- Gc<;ims:zliği doğuran sebebi söyleseniz de şu aff edilemi. 

ye.:ek hatayı biz de öğrenmiş olsak ... Yoksa Selimin başka bi. 
riyle münasebetinden mi haberdar oldunuz?~. 

- Hayır! 

- Oı tada tashih edilemiyecek bir hata yok o halde! Bence 
affedilemiyec.ek hat:ı, ancak bu olabilir. Sanırım, herkes de, 
hatta siz de ben!m gibi dUtünürsUnüz. Bundan gayri sebebler
den jJeri gelen geçimsizlikler, kan koca arasını kısa ve muvak
kat zamanlar kin bozabilir. 

Sabiha rU.zg&ra tutulmu~ bir dal gibi sallanıyordu. Ayakta 
dura.mıyacağını anlayınca pencere yanmdaki koltuklardan biri· 
ne oturöu. Nasıl büyük bir günah işfemişti ki, cezadan cezaya 
çnrpıldığı halde, hfila kendisini Allaluna affcttirtememi~ti. .. 

- }\abahat ne Selimde, ne de bende Suad Bey, - diye inledi 
- Bizde mi? 

Kulakları uğulduyordu. Dudakları kıpırdıyor, sesi çı-
klyor, fak at, ne söylediğini bilmiyordu; yavll§ yavaş, seelne 
lazım ge!en itinayı gösteremiyerek söylendi: 

- Sizde de değil Suad Bey, taliimizde ... Biz, Selimle istiye
rek birleşmedik._ Ne o beni, ne de ben onu sevmiyoruz. .• BUtUn 
ml!sele burada ... 

Suad, ıstırabın titrettiği bu seste, sekiz senenin hasretini hl. 
liı. içinde bulduğu bir ahengin utJılığını hissetti. Hafifçe göz 
kapaklarını indirdi. istedi ki bu ses devam etsin ve hemen ke. 
silmesin. Fakat o, kulakla.nnA zevk, içine ümid veren bu ahen
gin çok sürmediğini duymaktan büyük 'bir Uziintüyle irki!di: 

- DevAm ediniz, - dedi. Sonra? 
- Sonrası bu Suad Bey, bu şerait altmda birlikte yaşama-

mıza imkan buluyor musunuz? ... 
- Oııun ve sizin bafka birer sevdiğiniz mevcut olmadıktan 

sonra evet. .. 
- ..... 
- c.evab vermediniz Feride Hanım? ... Sebebi bu noktada 

mı :ıny:ılım? 

- Evet. .. 
Sabiha artık tahammül edemiyecekti. Bütün kurtuluş yol. 

\arının k3palı olduğunu anlryord?. Bu kap~lı ?'oll~dan birini, 
anr.ak 0 yalana benziyen hakikatın açması ıhtımalı Yardı. Azı
cık ge~ek davranması, geri kalan ömrünün hep bu iıkence 
içinde g'"çmcsine sebebiyet verecekti. Tekrarladı: 

_Evet Suad Bey. Bu nokta üzerinde anyacağız. 
- Selimin ihaneti mevzubas olmadığma göre. .. 

· Suad'in bitiremediği cümlesini Sabiha titriyerek tamamlL 

dı: 

_ Benim ihanetim var Suad Bey ... 
Suad'in rengi uçtu. Gönniyen gözleri bUyildil. Derirl bir iç 

çe!nnesi>ıden cıonra ancak: 
_Ya! . diy"bildi. Az durdu. Elini alnına götürerek, ilkin

den da.ha hafif: 
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ıspaıll"'ilyada narp vaız ııyetı 

Frankocular Akd.eniz 
islikametinde ilerliyor 

Kastellon vilAy~tioe glren .. "'rankocular 
denize ffU kllometre mesaf~ye "'etdller 
Frankoculann Aragone cephesi, 27 

(A.A.) - Cuma günü Kaıtellon eya-

letine girmiş olan Frankiıtler dUn ce
nubu ~rkiye doğnı ileri hareketlerine 

devam etmiıterdir. Cumhuriyetçiler, 

:Bcrgant nehrinin tarkına dofru çekil· 
mi§lerdir. 

Frankistlerin denize altmış kilometre 

kadar bir noktada bulundukları aöyle • 
nilmektedir. 

Hn il:netc11ere glSre 
Barselona, 26 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 

''Düıman taarruza devam cttniı ve 
Hueıka bölgesinde Sanhulyan, De
banzo, Barulenga ve Monfloriteye ka· 

dar ilerlemiştir. Bııharalo.z bölgesinde 
dilşman suvarısinin tiddetll bir büeu • 
mu defedilmiştir. 

Cumhuriyetçi tayyareler Oıera böl
gesinde düıman piyadesini •e Celaa 

- Madrid yolu üzerinde de diltman 
süvarisini bombayı tutmuıtur. Dil§· 

man bır çok ölü bırakarak kaçrmıtır. 

Merku cephesinde, Somoaierra böl· 
geıinde, Cumhuriyetçiler Elkardoao 
köyünü .zaptetmiılerdir.,, 

• • Atak gem ısı 
..,- Baştarafı 1 incide 

mDerimizı kendi tezgahlarımızda in-
p etmek an'anesini canlandıran bu ha
reketiyle cidden iftihar edebilir. 

Geminin denize indirilme merasimi· 
ııe davetli ol;al:ır, dün aabah sekizde 
Haydarpaşadan kalkan trenle Derin· 
ceye ve oradan da buauıi vesaitle Göl
cüğe gitmişleııdir. 

Davetliler arooında, bmit valisi Hl
ınit, general Mıinel ve erkanıharbiyc· 

ai, harp sil!h "e vasıtaları kumandanı 

amiral Hutnsi, deniz subayları, gc:ıızetc
ciler ve diğer zevat bulunuyordu. 

Gölcük, merasim münasebetiyle 
ba~t:n baıa donatılmııtı. Davetliler öğ· 
1e yemeğini askeri m:öfelde yeml§ler 
ve saat 15 de ıeminin bulundu&u kıza
ğa gitmi_şlerdir. 

Atalt'ın denize indin1meıi için ha
zıı:lıl:lar tamamlandıktan ıonra tekne, 
bir ~-·npanya tiıesi kınlmak ve kur· 
b:ın;:lr kesilmek ı.uretiyle merasimle 
. m:~!:tan koyuveri1miı ve hazırunun al· 
twln .. ı arasında sulara yaskınmııtu. 

G.m;nin genç mUhendiıi Ata, tekno
r:!n makinelerinde bir yeniiik yaparak, 
t .. ~a\'ın nyni .zamanda romorkör vazi· 
fe ... i :ü görmesini mUmkiln kılmıştır. 

Yavuzun havuza çekilmesi icap etti
ği za::mın binlerce lira sarfiyle temin e
dil :::-ı kuvvetli romorkörlcre de bu su
retle ihtiyaç kalmıyacaktır. 

Atlk gemimiz 90 bin lir"Ya malol· 
mu~ inşasında tamamen yerli malzeme 
kul':ınılmıştır. Geminin makine kısmı 
evvelce Süveyşe işliyen bir vapuru
muzdan tem:n edilmiştir. Dökme ak
samı Kırıkkalede yapılmıştır. 

T ekne denize indikten sonra muzika 
t stiklfil marıını çalmıı ve fabrikalar 
ur:ıu:n müdüril Albay Naim namına 

yüzb·qı Etem §U nutku söylemiıtir: 
·•- Sayın misafirlerimiz, Atak mayin 

r,cmiınizin denbe indirme merasimini 
l ıtığımız bu bahtiyar güne §eref ver 
.:· ·:iz için sizlere karşı en derin tc
~ ":!:ür1erimizi bildirmeyi vazife bili -
ı·:::l . Atak mayn gemisi burada yap· 
tıj':mız gemilerin dördüncüsüdür. Ha
ci:n itibariyle ufak olan bu gemilerin 
h : r çivisine çok emek vermış oluyoruz. 
Bi=im için en büyük kıymet te gemi
n:n çok büyük bir emeğin mahsulü ol· 
mas~dır. Bu geminin vazifesi hacmin
d ::n çok büyüktür. Geminin Türk kavga 
kuvvetleri içinde aldığı v' IZife gene bu 
geminin hacmiyle tesbit edilemiyecck 
derecede gerefli ve yük!ektir. Bu gemi
yi gözlerimizde çok kıymetli bir e"er 
h:ılinde yükselten sebeplerden biri c!e 
in:;asında h içb!r ecnebi emeği bulunma 
11".'al.I dır. Biz, bugün, "herşeyi kencimiz 
yapacağız . ., diyen Ulu Onderin direkti
fine yürekten itaatimizin küçük bir e
serini yaratmıı olm·ı':la bahtiyarz. Bu 
ita:ıt, bize bundan daha çok büyük e· 
s:rler yaratm;ık kudretini verecek ka
dar kuvvetlidir.,. 

Bunu müteakip, ami:-:ıl Hulid de bir 
nutuk söylemiJ ve nisbeten noksan ve
sait1e ba~~ınlan bu işi takdirle karşıla • 
yarak, Cumhuriyet hülciimetinin bura
da y ~nnda büyük b:r tersane vilcuda 
getireceğini bildirmiştir. 

Geml,.t Ülfl etmiJ olan müht'ndi 
ylshp Atanın refi':a '3ma Albay N"'fm 
taraFmdan, iç!nde şu satırları ihtıva e
den bir bn~zik hediyç: cdilmiıtir: 

Naciyeye, deniz fabrikalanıırn hatıruı· 

dır.,, 

At~'ın merasimi bittikten aonra, bi
raz daha ilerideki, Dalgıç ismini alacak 
olan yeni bir teknenin omurga vaz'ı 

merasimi Y"t>ılınııtır. Daleıç, denizaJtı 
gemilerin:n tahlisinde ve bir tehlike vu· 
kuunda denizaltılara yardım hususun
da her tUrJU tertibatı haiz olacaktır. 

Çör çil 
Par~sle s"yast 

temaslara başladı 
Paris. 26 (A.A.) - İngiliz muhafaza. 

kat partisi liderlerinden Çö:çil Fransız 
harkiye nezareti genel sekreteri Leje 
ile hariciye nezcıretinde uzun bir millA· 
katta bulunmuştur. 

Jur gazetesi (milfrit sağ cenah) Vins· 
ton Çörı;ilin Pariste politik vaziyet hak
kında aydınlanarak Ingiliz hilkfunetinin 
Fransız iç vaziyetinin istikranm arzu 
ettiğini ve bu istikrann lngiliz dış politi
kası üzerinde müsait akisler husule ge
tinnekten hali kalmryacaifnı Fransız 
dostlarına anlatacağını bildiriyor. Çörçil 
Leon Blum. Daladiye ve Pot Bonkur ile 
gö'"fic:t-ce!>tir. 

Almanya ve 
Romanya 

Dr Baştarafı 1 incide 
Son zamanlarda Aımanyo.ya ta.taf-

to.rlık eden gazeteler bile bu kararı 

protesto etmektedir. 
Universal diyor ki: 
"Ne Macaristan, ne Çckoslvakya ne 

Yugoslavya ne de Romanya Alma.n. 
yaya taarruz fikirleri beslemekle it
ham olunamaz. Binaenaleyh Almanya
nm Tuna filotillAsı teda.fut bir mahl. 
yette değildir.,, 

Curentul de şöyle yazıyor: "Alman
ya 1917 de petrol ve buğdayına vazı. 

· yet etmek euretile Tuna vadisinin ne
ye yaradığım ispat etmiştir. BugUn iee 
Almanyanm Romanya petrolJarına ih. 
tiyacı her zamandan ziyadedir.,, 

Viya.na, 26 (A. A.) - Fölki§Cr Be
obahter gazetesi Lim ile Tuln arasın· 
da vapurda Göringden bir mUlaka.t al· 
mıştır. 

Göring yakında alınacak tedbirlerin 
Avusturya ekonomisine yepyeni bir 
çehre vereceğini bildirmiştir. Yapıla· 
cak işler arasında bUyilk Alman nehir
lerinin ve bilhaMa Ren nehrinin Tu. 
naya bağlanması da vardır. 

Görin: "Bu hususta o kadar ~abuk 
iş görUlece!:tir ki, Amerikan ~bukıu. 

ğu bunun yanında sümüklilböcek SÜ· 
rati gibi kalacaktır ... demiştir. 
Macar 'stan da endir;ede 
Budapeşte. 27 (A. A .) - Zeged U· 

niversitesi rektörü doktor Jozef Ge
lcy, bir nutuk irad ederek demiştir 

ki: 
"- Bizzat blz!m hükumetimiz. Al

man kıtaatı Avusturya hududunu aşa
lıd:ınbcri kendisini emniyet altında 

görmemektedir ve Berlindcld elçisini 
iki komşuluk münasebatınm muhafaza 
edi!ecc!tini Umid etmeltte olduğunu Al· 
man hUkfımetine ibl!ğa memur etmiş 
tir. 

Aitler. Macnri"tanm mmıhede1erln 

yeniden gezden ge-:irilmesi hakkında· 
ki talebi lehinde tek kelime söyleme • 

ı 

.. Atak maJin semili indirme annen nıl§tlr. Bunda.ıı Ma.caril!tanm Avrupa- j 

Amerikah bir ıöz doktoru .,Görün
mez sözlük,, icat etmiı, bu ketfini 
ticaret eebaama çıkamuıtır. 

em..... şık kadın!ann pek itine ,.. 
cayacak olan bu ıözlüğün çerçevesi 
yoktur ve doğrudrın doğnıya gozun 
üstüne, göz kapaklarının albndan ko-

Peri masalı gibi 
_.. Baştarah 1 incide 

bir eğlence ve zevk, sonsuz bir bayram
la g~"1i. 

Sararının yanında davetlileri için. 
davetlilerinin oturup kalkması için birçok 
daireler, binalar yaptırmıştı. Maiyeti i· 
çin, kesesi açık bir baba olduğu kadar, 
on1an hayatın bütün felaketlerine karşı 
muhafaza eden kudretli bir hami olmuş
tu. 

Bu mihracenin tebeası, Hindistanm en 
zengin hükQmetinde yaşadıkları için hak· 
lı bir gurur hissederlerdi. Mihrace, ken
disini ziyarete gelen hilrmete değer mi· 
safirlerini binbir gece masallarına lAyık 
bir muhitte yaşatmaktan derin bir zevk 
duyardı. 

Mihrace, memleketinde güreş şampi· 
~·onu idi. Güniln birinde f ngiltereden 
profesyonel bir ~resçi getirtti. Mihra 
cenin sadık tebealan, hükümdarlarının 
ecnebl ile güreşini seyreU'\"ek için katır 
sırtında yüzlerce kilometre uzaklardan 
kQiı.ı,p geldiler. Güreş pek kısa sürdü. Taç 
h güreşçi, rakibinin birkaç saniye içinde 
sırtını yere getirdi. 

Birkaç M'l'le evvel mihrace resmini 
yaptırmak istemiş ve lngiltereden bir 
~m getirtmişti. 

Merasim elbisesinde 900 milvon frank
lık mücevherat taşıyordu. Mihrace Av· 
rupaya geldiği vakit gene mfü·evherle iş
lenmiş elbiseler giyer, boynuna on beş. 
yirmi dizi iri incilerden yapılmış gerdan· 
tıklar-takardı. 

.:_ Sıkılma, yabcın.cı yer değil. Kcı· 
rım b-.ze el.bet bir §CY ikram eder. 

~eçeD 
. KUçUk Necdet kavanozdaki reçeli 

yemişti. Annesi, UstUnU b~ını reçel i. 
çinde görünce söylendi: 

- Gene gizlice reçel yemiesin. Ya. 
nn sabah kahvaltıda ceza olarak 15&

na r~el yok. 
ÇÖcuk cevab verdi: 
- Sana da yok nnne. Ben reçelin 

hepsini yedım. 

da yalnız b~ına kalmış olduğu neti· 
ceslni istibra.c edebiliriz. Macarlstanm 

kuvvetli dostlan, ona milzahcret i~in 

fedakarlıkta bulunmıyacaklardır Ma 
cııristan, ancak kendisine güvenebi -
Ur.,, 

Mihrace en kısa seyahatlerinde bile. 
maiyetinde sayısı yüzleri geçen bir sürü 
adam dolaştmrdı. Harp senelerinde mih· 
race İngiltere için ~dakatlf! çalıştı. Mas
raf mı tama mile kesesinden ödemek 
şartile Filistin ve Irak cephelerinde harp 
etmek ilzere asker hazırladı ve gönderdi 
Bi?.1.at sahsan da imparatorlu~ın hat'J' 
kal-ıinesine ~irdi. Ve orada Hindistan 
mihrn<'elerinin milmessili olarak çah!)tı. 

1925 rle Mill.-tl.-r mnlv.-tincfe Hintlı 
prensleri temc;il etti. Sonra Hindistan 
prensleri meclisine reis oldu ve bu mev· 
kii senelerce muhafaza etti. 

Mihrace sadfn ~r~ d~l. avnl za. 
manda ivi bir krik~t ovuncusu idi. 1911 
de Hindlc:~ıı kriket takımının kaptanlı· 
~ını yapmıştır. 

Bu masal kahramanlannı andıran şah
sın ö1ümile uzak şart. tarihinin en ~ 
sayfalarından birisi kapanmış oluyor. 

SHtıhk lilo~raf makinesi 
Grwyet ayarlı it basar Yuhanıberg 

markalı 110 x 482 ebadında bir adet ta§ 

makinesi renkli ve ıiyar olmak üzere 
iki takım merdaneleri bir adet trasport 
tezgAhı ve ıt"uhtelif ebatta taflarlaı be
raber sadıktır. Talip olanlar pazardan 
maada hergiln öğleden sonra Beyazıt 
- Çc:dırcılar Alipaşa hanında No. 
22 - 23 mliracaat cdilmesL 

Asuan 

Aslan mürebbisi, yanmda çalrştıra· 
cağı genç kadına, mesleğin turlarını 

öğretiyordu. Fakat kadın korkuyor, 

aslanın bulunduğu kafese girmeye bir 

tUrlU cesaret edemiyordu. Aslan mu • 
rebbtsi: 

- Korkmayın, dedi, bu aslanı kU • 
çUkten eiltle ve emlzkle bel!ledik. 

Genç kadm itiraz etti: 
- Olabilir. Küçükken beni de an • 

nem emzikle beslemişti ama, ben gene 
et yiyorum. 

Vecnz bDr cevap 

- Boşımmalarınm hakil;t sebebi ne
dir acaba? 

- Evlenmiş olmatan! 

- TahJ:ir r.di!cn ben oldı:ğuma göre 
düello :tilılh.ını seçmek bontm hakk"1m. 
Ben de topu tm-cth ecUyorum. 

aulımlrtadır. Resimde sözlüğün tekı
lini nuıl takıldıtuu eslci .m.n .... 
sözlükten fıvkmı sörüyanunu. 

Bu yeni sözf6tün bir tek mahsutO 
nrcbr: Pahalı oluıu.. Çünkü bir tek 
camı 70 liraya satılmaktadır; 7a.a.i 140 
liraay bir gözlük. 

Parisi 
Hava bUcumlarındall 

Muhafaza için 
4S~ milyon Prank 
tahs!sat verillyor 
Paris, 26 (A.A.) - Devlet naııt' 

Vensan Oriolun riyaseti altında bu sa-
bah başvekAJette, milli müdafaa n~· 
!eri ile nafia nezaretmin mümessillertıı
den, Sen umumi meclisi ve Paris beledi>'e 
meclisi reislerinden ve polis müdürüncJd> 
mürekkep bir· toplantı yapılmış ve PariS 
mmtakalan hakkında hava hüaımlarııı
dan korunması meselesi tetkik olwunut" 
tur. 

Halka gaz ma&)cesi dağıtılmak nzert 
200 milyon, yeraltı §İm~ndiferlerinde ~ 
ğınaklar vilcuda getinnek üzere 135 rnil• 
yon v~ bodrumların sığınak haline ged· 
rilmesi için de 100 milyon franklık tab
sisat verilmesi kararlaşunlmıştır • 

HABER 
lstanbulun en çok satılan lıakikİ 
akşam gazeteaidir. İ I an 1 arını 
HABER'e verenler kar ederler· 

8eyyo.h - Bavayenli kt.dan11 ko• 
Zarı Ml:adar soğukm~f •• 

Mürebbiye 
ihtiyar kadın parkta hava alıyordU· 

Çok genç bir mürebbiyenin bakma)'& 
memur olduğu çocuğu dövc!Utnzıtı g6-
rUnce dayananuyarak müdahale etti: 

- A. kızım. Çocuk öyle döğUJUt 
mll? 

Mürebbiye safiyetle sordu: 
- Affedersiniz. Daha yeni aumııı

oldum. Na!ıl döğUIUr? 

Korkak adam - Bu ayaklar kiminf 
Myleyin, yo'lctHı atq ederim. 



Atın rüyası 

~-•1111•1t.;-

'l' (Bekir), nadiren yatarak uyurdu. 
tpcainde camlı bir delik açılmı§ olan 
~nda, bütün ömril, hele kı§ın, dai
llıt uyku ile geçerdi. 

ı di ll'a.kat, bahar geldi de çayırlar yeşer
~ ini ve yarış yerleri hazırlanmağa baş-
~ nu, (Bekar) ın artık uykuları ka
~. sabahlara kadar kişnerdi . 
ı:_lın!, (Bekar) için yem ve au kabi
"lldcn bir ihtiyaçtı ve onu o lrodar se
"trdi ki, pazar sabahına varacak olan 
:ttclcrde, değil yatmak, ayakta bile 
d ~ilnaz; bil tün gece eşinir ve burun 
tlıkleriyle solurdu. 

.. ~Bekar) sahibinin hiç bir koşuda yü
~ü kızanmamıştı. Gençliğinde, filha-
ltı bir iki defa üçüncü, dördüncü hat
~ birinde sonuncu gelmişti. Fakat her
"CS biliyordu ki (Bekar) henüz, bir 
Socuktu ve tecrübe için yarışa sokulu
)'ordu. 

Son senelerde (Bekir) ın başına bfr 
~kcy muaallat etmiılerdi . Bu adam, 
0iruaunu aöylemek lazım gelirse, 
~iyi baıkıyordu. Kendi yemeğini bıra
~ (Bekar) ın yemini saatinde, daki -
• rn'da verirdi. Suyunu dakikasında 
lçİrirdi. 

l'az gecelcri~de bil; kırmızı sat
;-ıçlı sarı battaniyesini sırtına örtmc
ttı (Bekir) ın yanından ayrılmazdr. 
~ıne ile evin arası epeyce uzak oldu-

. halde, suya giderken daima yaya 
>llrur, ve daima her fırsatta onun bur
~Urıu okprdı .• 
t ll'ıkat bu herifin bir fena huyu, çok 
ijtıı. bir huyu ·vardı: Yanıta, sonlara 

0fiu, (Bekir) en önde bile olsa, habi· 
~ kaınçi vurur, habire, (Bekar}ltığı 

fPaJar ve kanter içinde bırakırdı. 
Buna neden lüzum gördüğünü bilen 

~01ctu. Fakat sahibi de dahil olduğu 

halde, herkes, atın daima birinci gel
mesinin ancak bu sayede mümkUn ol
duğunu zannederlerdi. 

(Bekar) m yegane derdi bu idi. O 
kadar çahşır, en azgın rakiplerini on 
metre geride bırakarak kopr, daima 
en önde gider, fakat gene bu kamçi yağ
murundan kurtul:ı:nazdr. Halbuki bu 
kamçrların hiç bir faydası yoktu. Çün
kü Bekar (800) üncü metrede hangi 
tempodan koşuyorsa. ( 1200) Uncü met
rede de ayni hızr muhafaza eder, final 
çizgisine de ayni hrzla girerdi. 

(1300) üncü metreden sonra başh
Y~·:ı dayağı da. her koşuda , bedavadan 
yemiş olurdu. 

Bekar buna çok hiddetleniyordu. Bir 
kaç defa dayağa muha1if olduğunu, bu
nu istemedığini çifte atarak, kişneyc • 
rek bu idr~·~csiz herife anlatmak istedi. 
Şimşek gibi giderken bilhassa kişneme
nin ne zorlu bir iş olduğunu bilenler, 
(Bekar) ın bu dayağa ne derece kızdı
ğını iyi anlarlar. 

Fakat cokey anlamadı, inat etti ve 
dayağr, her koşuda, bir adet haline ge
tirdi. 

(Bekar) geçen yr.ız, koşudan bir gece 
evvel, ahınnm sessiz duvarları içinde 
bir karar verdi ve ertesi gün bu kara
rını tatbik etti: 

Gene en önde koşuyordu. Kırmızı 

saçları havada uçuyor, ayakları yere 
değmiyor ve vücudu. bir yılan gibi 
esneyerek yolun üstüne uzanıyor; 

rakamlı direkleri bir parmaklık gibi 
sayarak kayıyordu. 

Malum noktada cokey, ilk kamçıyı 
havaya kaldırdr. (Bekir) titredi ve a
kabinde kırbaç bir akrep gibi böğrüne 
yapııtı. 

(Bekar) ön ayaklarmı toprağa da
yadı ve durdu. 

' 

* Tribünlerde kıyamet koptu. Kamçı
lar biribirinin ardında yağmur gibi ya
ğıyordu. Diğer atlar. birlbirinin ardm
dan, geçip ğittiler. 

Bekar inat etti, bir adım daha at~ 
dı. Etrafma bir sürü adamlar toplandı
lar, ayaklarma, gözlerine, karnına bak· 
tılar. Bir sürü laflar edildi. {Bekar), 
ne konuşulduğunu anlamıyor, fakat 
biliyordu. Sahibinin küçük kızı, (Be
kar) rn burnunu öperek ağlıyordu. 

Ertesi hafta, ilk kamçi böğrüne inin
ce, (Bekar) gene durdu. Gene bir a

dım atmadı ve gene rakipleri, timıek 
gibi yanmdan geçip gittiler. 

Küçük kız gene ağladı. 
"' ~ .. 

(Bekar) ın ahın o günden itibaren 
bir çok insanların ziyaret yeri oldu. O· 
na bin türlü acı ilaçlar içirdiler. Ayak
larına sıccl< bezler !ardılar. Sırt üatU 
yatırarak karnınr tartakladılar. Boğa

zına kadar samana gömüp günlerce 
beklettiler. 

Fakat o kararını vermitti: Cokey 
kamçıyı almadan üstüne bineceği güne 
kadar, birinci gclmiyecekti. öne geç
miyecekti .• 

Ve ayni noktada mıhlanıp kalacaktı. 
Sonbahar koşulannda, son yanı; bü

yük ikramıyeli ve aatııtı bir koıu idi. 
Bekar bunu biliyordu ve günlerdenberi 
kara kara düşünüyordu. 

K.aranndan dönmiyecekti. Fakat 1u 
kilçük kızın, her sabah gelip yüzüne 
,aşlı gözlerle unın uzun bakmasına ve 
burnundan öpmesine dayanamıyordu • 
istene onu sevincinden çıldırtabilirdi. 
Onu tekrar mes'ut edebilirdi. Göğüs • 
lüğüniln kUçUcilk cebinden kilçücük, 
beyaz avuciyle çıkarıp ona uzattığı 

ilhan 1arus 

kuru üzümleri. yc:ınn, hakederek, yeye. 
bilirdi. 

Fakat bu küçük kız, neden onun der· 
dini sormuyor, düşünmüyordu? Niçin 
anlamıyordu? 

(Bekir) ın istemiyerek bu işi yaptığı

nı neden hissetmiyor ve niçin o kır 

bacı, ıu kar§ıki çividen alıp dereye at· 
mıyordu?. 

(Bekar) o gece hiç bir ıey yemedi.. 
Bir damla au içmedi. Cokey merakın 
dan ölüyordu. (Bekar) bu :r.alim ve ah 
mak herifin, karşısına geçip o araba 
beygirlerininkine benziyen çapaklı göz 
teriyle yüzüne bc:-ktığını gördükçe hitd 
detinden çatlayacak gibi oluyor ve kar 
nına bir tekme indir:p onu gebertme 
mek için kendini güç zaptediyordu. 

Fakat o anda bir şey oldu. Cokey 
koşa koşa çivinin önüne gitti, kırbacı 

aldı ve tekrar (Bekar) ın yanına gele· 
rek kırbacı havaya kaldrrdı. 

(Bekir) korkmuştu. Arka ayaklan
nm üstünde şzdtlanl:h. Acı acı kişneme· 

ğe başladı. 

Kırbaç durmadan sırtına, kafasına, 

yüzüne iniyor, her indiği yerde bir ka
ra iz bırakıyordu. Cokey develer gibi 
bağnyordu. (Bekar) §ahlandrkça geri 
geri sıçrıyor, sonra sür'atle yaklaşarak 
krrbacı ıtı:O;.atıyor, tekrar geri fırlıyor
du. 

Gürültüyü ipten ev halkı ahıra do
lu§tular. Küçük kız çığlıklarla ağlama· 
ğa baıladı. ~ibi fırladı, cokeyin üs
tüne atıldı. Kırbacı elinden almak iste· 
di. Fakat herif delirmiJ gibi idi. Gözü 
kimseyi görmüyordu. 

Nihayet kadınlar ileri atıldılar, (Be
kar) la cokeyin arasına girdiler. Kilçük 
kız kamçmın önUne durdu ve iki upk, 
seyisi kollarrndan tutarak uzaklaJbrdı 
1ar •• 

Herkes (Bekar) m etrafına toplan
mıştı. Kimisi boynunda açılm yaraya 
parmağiyle dokunuyor; kimisi küçük, 
beyaz; men:liliyle gözlerini siliyor ve 
sahibi, sırtını sıvazlıyordu. 

Bir kaç saat (Bck!r) ın batından 

ayrılmadılar. Yere taze scxnan dökül· 
dü. Küçük kız elini göğüslüğüniın ce 
bine soktu: 

(Bekar) onu görüyordu .. Fakat her 
tarafı ağrıyordu. Bilhassa boynundaki 
yaranın üstune koydukları ilaç, derisini 
cayır ~-.yır yakıyordu. 

Hatır için, bir kaç tane üzüm yedi .. 
Canı yatmak istiyordu. An~ılar. Yu~ 

larını gevıettiler ve (Bekar), ön ba· 
caklarrmn birdenbire gevtediğini his
setti. 

Küçük kız üstüne battaniyesini ört~ 
tü.. O sırada Bekarın yüzüne bir kaç 
sıcak su damlası düştH. 

Yarım sa:ıt scnra Bekar, ıer.enin 

sessizliği içinde, başı toprağa dayalr, 
horlryarak uyuyordu. . . -· 

(Bekar), hayatında ilk defa olaraıc, 

o gece bir rüya gödil: 
Uzun, beyaz ve dümdüz bir yol üze 

rinde idiler. Bekir, cokeyin sırtına bin· 
mişti. On ayaklarırun biriyle cokeyin 
yularını tutuyor ve ötekisinin iki par
mağı arasına sıkıştırdığı o kalın, yağlı 

kırbacı, durmcxian havada §aklatıyor ; 

herifin karasına: sırtına, bacaklannı in· 
diriyordu .. 

• • • 
(Bekir), ertesi gün, gene ayni nok

tada başhyan kırba~ dayağına aldırma· 
dı, dişini ııktı, final çizgisinin üstünde 
durarak batını geriye çevirdi ve arka
daılarının ~etmesini bckledıL 

ilhan TARUS 
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---------------------~------~--------------------------------------sakin ve ıoğuk bir nezaketle perde· 
lenmiı olduğu halde, kolaylıkla . fark
cttiği tehditkir bir istihzayla hitap e· 
den bu ad<:1ma dikkatle baktı. 

Mösyö jak elli yaıına yakın görünü
yordu. Orta boyluydu.. Çehresi, çok 
ınUdekkik görünebilirdi. Hemen her 
zaman donuk ve inik göz kapaklariyle 
yan kapalı olan gözleri, hazan g".JI"ip · 
kıvılcımlar saçıyordu. Elleri oldukça 
güzeldi. Yalnız olduğu ve kendisine 
dikkat etmediği zaman hareketlerinde 
bir nevi isihfaf dolu haımet, kuvvetli 
ve sakin bir ıurur, diğer ins-..-ıların çok 
fevkinde olan bir insanın istihkarı var· 
dı. Bu adam ıüphcsiz, hükümdarların 

haJmet, kudret ve zaferleriyle alay e
dt"r, istediği zaman kanlı h~pler çıka
rır ve bir itaretle, dünyaya sulh saçar
dı .. 

Bütün bunları, d'Asaas anlamadı, fa. 
kat hisseder gibi oldu. 

Hiç olmazsa tunu anladı ki kuvvetle 
i ktidarın en yüksek fekli olması muh
temel korkunSi ve meçhul bir ıey kar1ı
sında bulunuyordu . 

Şövalye cesur bir insan olduğu için, 
hcıki de kendisine telkin edilmek iste
nen korkuyu değil, fakat kahraman, 
rnert ve genç bir insanın mücadele kar· 
Şısında bulunduğu anlarda duyduğu 

bir nevi sevinci duydu .• 
- Siz kimsiniZ', möayö ?. 
Diye sordu .. Ziyaretçi ide, ağır ağır 

§U cevabı verdi: 

- tamim )aktı r: halk tabakasına 
mensubum ve Puasaon ailesinin uzak 
bir akrabasıyım •. O kadar uz-ak bir ak
raba ki, bu akrabalıktan Puassonlarrn 
da haberi yok .. Her ne olunıa olsun. 
lanı yakından görmek imkan ve fıraat
larrnı buldum ; onun eüzelliği beni ttla
kadar etti ; onun mes'ut olmadığım 
•annediyorum ve onun saadetini temin 
ttmek imkanlarını arıyorum . Işte, kim 
olduğumu anladınız. delikanlı .. Bu iza· 
hat kiri mi!. 

D 'Assa, soğuk bir ıesle cevap verdi: 
- Hayır 1 Çünkü bu mabat hiç bir 

ıey izah etmiyor .• Bilhassa bana gunu 
izah etmiyor ki, ıizin gibi mütevazi bir 
halk adamı nasıl oluyor da, kraldan, 
bir nazırın bile bin bir mütkülitla ala· 
bileceği bir vesikayı, yani derhal tahli• 
ye edilmem için bana gösterdiğiniz ve
sikayı temin edebiliyor .. 

- Anlaımak üzere bulunuyoruz, ço• 
cuğum .. Çünkü ıiz nadir bir zekaya 
maliksiniz .. ZekA ise anlafmayı kolay
laştırır. Demek benim halk adamı ol· 
duğuma inanmadınız, öyle mi? 

Garip bir sıkmtı bissetmeğe bcl§hyan 
şövalye d'Assas cevap· verdi: 

- He>yır, mösyö !. . 
- Hakkınız da \-ar .. Görüyorum ki, 

açıkça ve samimi Dir tekilde konuımak 
mecburiyetindeyim .. 

- En iyi 9ey, bu ıekHde konuşmak

tır. mösyö .. 
- Ayni zamanda, en kısası da, deli· 

kanlı, kardinal Flöriden bahsedildiğini 
hiç duydunuz mu?. 

- Krıdın mürebbisi, üstadı, hocası 

olan zat deği1 mi? Tabii duydum!. 
- tıte ben onun halefiyim, daha 

doğrusu onun eserini ıdevam ettiriyo
rum. 

- Demek bir kiliııe adamiyle konuş· 
mak şerefine nail oluyorum, öyle mi? 

- Evet, mösyö: Bir kilise adamiyle 1 
Bu defa, mösyö Jakın sesinde öyle 

derin bir hakikat ifodesi, tavrında öyle 
b1r hatmet vardı ki, bir an tereddüt e· 
den d'Assas. derin bir hürmetle eğildi. 

Bunun üzerin,e mösyö Jak, tekrar 
tevazu maskeainı takarak idevam etti: 

- Ben, monsenyör Flöri'nin o kadar 
büyük bir z.s:•letle işgal ettiği yüksek· 
makamı ve vaziyetiiıgal etmiyorum ... 
Bunlara layıli değilim. Fakat muhak
kak olan bir şey vana, o da, benim de 
yüksek ve meşhur selefim gibi r.yni 
derin imanla mücehhez bulunduğum

dur : e~en onun bana naklettiği an'a· 

Mösyö jak yavaıça: 
- Saçma ıeyler ıö>:leıneyin, azizim, 

kont, dedi.. 
Dil Barri de ditlerini g1C1rdz.ttı: 
- Bu mdam benim dütmanımdır J .. 
- Size onun ismini eormuştum .. 
Mösyö Jakın hakimane bakışr kar

ıısında sararan kont, soluyarak: 
- Şövalye d'Ass()S ! .. 
Diye cevap verdi .• Mösyö jak ta bir 

an dütündükten sonra mmldandı: 
- Şövalye d'Assas mı? Evet, bana 

öyle geliyor ki bu ismi tanıyorum .. 
Taırarun çok iyi bir ailesi.. Ccsc:ırct, 

vakar, fakirlik.. Ailenin bütün tarihi 
bu Uç kelimenin içindedir .. Eh 1.. tıte 
bizim itimizi görecek olan delikanlı!. 

- Fakat size dedim ya: Ondan nef
ret ediyorum 1 Bütün kuvvetimle, bü
tün ruhumla nefret cıdiyorum t ·• 

- Canım, neden bu nefret?. 
- Beni yaraladı! .. 
- lyi ya! .. Mükemmel bir eskrimci 

olduğu anlaJılıyor, çünkü siz Parisin 
m iyi düellocususunur .. Fakt•t anlaşı· 
fan ondan sonra gclirsinir .. 

- Bana hakaret etti!. . 
- Canrm, ufak bir ağız kavgası pek 

i la unutulur. 1 
Kont köpürerek bağırdı: 
- Bu adamı ellerimle boğarım .. 
- Hayır! Ona elinizi uzatacak, ona 

gülümsiyecek, onun dostu olacaksınız. 

-Asla! .. 
- Ben istiyorum!. . 
Dü Barri doğruldu. Bir an, hid-

detinden kıpkırmızı kesilerek Adeta teh· 
ditkar bir tavır takındı. • 

Fakat, mösyö Jaktn nuarları altın
lda ürperdi, sarardı ve baırnı önline eğ· 
di . . 

Heyecan içinde soluyan bir sesle son 
mukavemet teJebbilsünde bulundu : 

- Fakat bu adam Bastiydcdirt. 
- Onu aiz yakalattıruz, değil mi? 

Eh ! Onu bu defa da serbest bıraktı
rın. Natrl isterseniz hareket edin; bu 

benim iıim değil •. Burada sizin itiniz 
baılıyor. Size sekiz gün mühlet veriyo
rum, fazla değil •. Sekiz gün içinde ba
na iki şey getireceksiniz: Evvela, mah· 
pusla ıahitsiz görüıebilmem için bana· 
bir müsaade kağroı; ıonra da mahpu
sun derhal tahliyesine dair bir emirn~ 
me .. Ne isterseniz yapın.. Ne iaterseniz 
söyleyin. .Onu yakalatmak i'in tüph~ 
siz: bir masal uydurmu1tunuz, timdi de 
onu serbest bıraktırmak için batka bir 
masal uydurun .. Yanılmıı olduğunuzu 
ııöyleyin .• Hülisa ne isterseniz Y"'Pm •• 
Fakat aekiz gün içinde bu olacaktır. 
Anlaşıldı mı?. 

- Buna imkan yok t .. 

- lmkan nu yok? imkan olmadıgı .. 
nı bana mı söylüyorsunuz?. 

- Size yemin ederim ki öyle t •• 

- Ne üzerine yemin ediyorsunuz?. 
Yoksa asilzadelik şerefiniz ilzerine mi? 

Kont dü Barri Eon bir isyan hissi 
duyıdu .• 

- Mösyö .• Mösyö! .. 
Mösyö jak sakin bir tehdit tebesail· 

miyle gülümsedi .. 
- Anlaşıloo mirasa kondunuz ga· 

liba ?. 

- Maatteessüf, hayır! • • 
- Şu halde, artık paraya ihtiyacımı 

yok?. 
-Bili.kis hiç bir zaman bu kadar faz· 

la ihtiyaç duyml'lıtllı§tım. 

- Belki. .Paktımızı unutvyoraunuz? 
- Hiç bir ıeyi unutmuyorum. 
- Eh 1 •• Şu halde, doğruıu aizi an· 

lıyamıyorum. Bana bu esran izah edin 1 
- Mesele gayet basit .• Şövalye d'A• 

sas, kralını ttı.1ırik ve ona tecavilz et
mek c~ctini gösterdi. 

- Krala tecavüz cürmU .• Bu kadar
cık mı?. 

- Fakat siz benim ölümiimü ;sti
yorsunuz? .. 

- Hayır, biltkis sizin hayatmur ..• 
Mes'ut ve zengin hayatının iıtiyorum. 
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B~bek. 3.1.1.A: Yaşınız 20 etrafındadır. "oyunuz uıun. 
eadır. Jlünyece t-Oı>l\1 olacııksınız. Yazınız. 
d~n çok yorsun ve hu itıhıırln llnlgın ol
dUSUnuzı.ı anlıi"orurn. 

B O'TtlN taf silatile karalcteriJıiıi; 

meziyet ve kusurlarınızı; ıizi 

hayrete diigürı:cek kauar vuıh ve Ja

rih olarak huıuıiyetlcrini.ıi; tllttı&iunUJ 

veya Jüşündüğünüz işte ı:nuvaffak olup 

olmıyacağmızı nihayet bet fıı.rkla y&§ı

nızı size aöyliyebilirim. Bana bir gaze. 

teden, bir kitaptan veya aktınııdan ya. 

zacağınız dört ,attrlık yazıyı; aon •Y" 

lafdaki imzalannır:dan iki•ini ıiinderi. 

niı. 

'Yaşmııı orla<hr. Büııyect de ortuınıı. 

H~hı\de 51kıcı htırliseleriıı ve şartların 
f~lndesinlıı:. Maddi V:lziyeliniz bozuk ol
nıa}i ıerek. Cıılışabilccek J,abillyellesirıiz. 
Ve çalışmalısınız. Düşüncenizin IOlllilc 
zarmmı henüz seJmeruiştir. Evvclli umumi 
f&rlları düzeltmelisiniz. 

-~89-

Ü skildar L. F. t): 

BoYQnuz cırtıya nkındır. Gönderı:liliniı 
m.ektup sahibi kavgacı bir tıbiatte olmak 
ıerek. Hırçın ruhu :Yllıı:ııından anlafılmak 
t4dır. Maddi vaziyeti çok iyi görünüyor. 
sh:fn efe en car.ip tıutdutunuz taraf bu QI• 
sa ıerekl 

Kadıltö11 • .(. S$: 

Gençsiniz. Boyunuz orta Yeya uzunca. 
ttır. Biın~·ece normıılsiniz (ynııi ne şişman 
ve ne de zayıf) fpkııt biro.zcık daha toplu 
luk slıe :yııkışabilir. Sıhhııtiniz iyidir. A
rnell iflere kabiliyetiniz çok iyidir. Haslins 
ve almımnsmız. Uysal görünmüyorsunuz. 

sakin ruhlu sörilnmüyorsullUI, Iürışık 
,.e meraklı işlerden ve şeylerden de '1ot
la ndıRınızı söyliyebilirinı. ~endlnlıi b11.,. 
kal:ırın<lan ils~:...1 tutmak temayülilndesf. 
niz. Hele zekA meselelerinde J<imse:,•e me'f 

HAdiscler karşısında soiukkaJtlı kala. 
bUmelt ol111nlu~ <SellJet eder. Nidn ca• 
bu)( kUl)'OI' Ye her OeYe aJınt~'OrlUllUE. 
Gellcsiniz. TabsUiniı de iyidir. Hayatını. 
zı mııayyen ve rnunlaıam bir rıreıramte 
kuvvetlendirecek Yerde asabi hamlelerle 
muqtazam mesaiye lmklln bt,ılamamanıza 

acınır. kl vermediltiniz muhakkak si)lldir. Baş
kalarının fikir ve kanaatlerini ihri dere. 
cede hcğcnınernrk normal sayılamaz. 

-591- Ankczrıı /. O. !08: 

lstediŞinizin, düşüpdiiJüniizün çabuk ol
masını istersiniz. Fa:ıl Lir tahlntiniz var. 
9a,Iııdı/hnız bir hl iyi bitirmek ve ba~ke
larınm tnl:dirini kaznnmış olmak sile lıil· 

ha,ffa ıevk verir. ZekAnız da çoı. iyidir. 
HAfjiseJeri muhakeme edecek yerde onlara 
hayal He şekil vernıeğe mütemayil sörü
nüyorsunuz, bu sııretJe de\ nm cıferseniz 

inkisarlarınız fazla ol:ıtilir. 1yi knlpli ol
'dgi'Jnm dıJ muhakkaktır. 

Orta bünyede bQfilk bir ihtimal Ue or .. 

lıtaftbal R.8.Ş.212: 

YaştflU'l llerhalde 30 rlaıı fazla<Jır. Boyu. 
nuı uzundur. Bfinycnlzi, pek anla~·amo
·dım :ımıı zayıf olmnnız muhı.-meldir. Pek 

~KA 

GÜNDÜZ 

x.::ıc. 2: 
tını ııızı okumağa imk:ln bulamadılun 

için tam bir tahlilinize giri~meil doıru 

saymadım. Bu itibarla imzanızı açık, ola
rak biJdirmeniz,i rica ederim. Yazınız üze

rinde yaplıAım tahllllerln netieelerl tun .. 
}ardır: Herhalde yaşınız 25 den as delil· 
dir. lJoyunuı nihayet ortadır. Bilııyeeı• 
toplusunuz. Fakat dikakl etmezseniz kola' 

!ıkla ~iısmanlarsınız. Tulumlu olmak Jıte
menize ı aiımen l'ıeınph bir feitilde tutıımlu 
değilsiniz. Hele kendinize alt olmunn 
şeylerde tutumlu olmamanız kendini daha 
iyi gösteriyor. Bugünkü yaı,amll ~eraltini7. .. 

La boyda bir ıat11nıı. Şişıllanlamaia lstl· 
dadınız •ardır. L-adesl iyi, çalışmaktan 
ve hareket ve faaliyetten c;eJdnme1 hır 
zatsınuı. Hayatta ıeniı hedenerfntz vırdır. 
Kendinlıl ıöstermek, tema)'fls etme~ arau. 
Iarmızın başında ıeıır. Sainiıe. faaliye. 
Untze müsbet bir istikamet veremeıseniı. 
üıüntülil neticeler almanız mflmkilndür. 
ÇOnkil bo' durmayaca~un111 «5re m&het 
&ahıılıırdı faaliYet ıaıtermenlı dalnıa ba
hr"a bı.ılımmaJıdır. Geno oldulı,ınuı da 
mutıakkıtktır, UyuJ olmanıı şayanı tavsi~ 
yedir. Tutumlu oltJJak htldat ve kabili~ 
yeti varclır. Bununla beraber halen tutum
lu delllsf"b:. 

ılen memnun olduAunuz iddia edilemez. 
Tahsiliniz i:ı;ldir. Kafamı da if1ektir. Y•l
nı:ıı zaman zaman mtftereddit olmaınz pelı 
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A111t41'1 'f, 1'. G.: 

HA ıa IE R nçnın 
Çok dikkate değer bir e•er 

h~rı.maktadır 

""""""ıuınıu ıııı unın rııııı111111ıınıırııııı1u unnıııırı ııı ııını uıın 

kuvvelli bir ihtimaldir. H~lçlımdaJd yilk· 
sek itfmadının dııhıı fuaJ ka:ııBnmall, lçln 

lmz:ı.nııın açık ııekllnl ve bu tahlil hakkın .. 
daki mütaleanızı, bildirirseniz, daha esas. 
Jı bir tahliliniı~ imknn bı.ılabilirim. 

Genç:l'lnh. V•funı 25 •trıf11ıdıı.chr. ff•· 
aaıı \le alnııan bfr faraıtıh~tasıııız. Çlbu~ 
kırar verir ve çabuk da 'k~rıarlarırnıdıın 
~azıeeersh1if, KunetU bir muhit yapama
manıı cfı bunun P•~ bürik tHtrt varıtır. 

MARKİZ Dö FOMPADUR 
..,.,,.. --~..-.._.--·--~------..... ~ı~sc~ı~kM&~SMiftfl~A•ı~x~&l~§~ 
Bµpun i~in de bana gene itaat etmek 
~uıınır. Anla§ıl4! mı, aıu-im kont?. / 

Dil Btrri pir hilddet içinde cevap ver• / 

di: 
..,.,. Evet! .• 
- Çpk güzel.. Paraya ihtiyacınız 

vu, pjıim kont 1.. Canım itiry !;tınC· 
yiJı ı .. ffalinizd~n görüyorum ki para
IPJ yok! Ah!., Şu Parisli genç ~ıil14-
delcr t Hep para ~kmtıaı çekerler J,. 
Haydi, iıto, bu zavWlı delikanlıya )çır· 

§ı olan kininizi teşkin etmek için bit bo-
qo ... .Şiındilik üç pin altın .. Yani iki bin 
be§ yüz altını, benim üzerimde cayet 
iyi bir tesir bırakan ve 1i1in dijtmşıu -
ıu; gJın deljbnhyla göri.i§tnem i~in 

müsaade bedeJi ... 1)şt trafı da QJlun t~h
liyesi enıinı~esi i~in .. Jlay<li .• hayği .. 
GWe gtile, azizim kont. Sizi sekiz giln 
içinde bekliyorıııu .. 

Mö~yö Jak bunları söylerken, ayni 
zimanda. ldü Barriyi yavaşça kapıya 
doğru itiyordu. • 

Xont sokağa çıkınca iki yuınruiunu 
111rtı ve çehresi sapsarı k~si.'miı ve ku· 
durmuş bir halde mırıldandı: 

- İçinden çıkılmaz bir tuzağa gir -
dim 1 Artık ne sevmeğe, ne de nefret 
etnıeğe hakkım var! .. Bu adı.uıµn elin
de sefil bir oyuncaktan başka bir !CY 
!değilim! .. Ah! .. Fakat,.. Sabır 1.. Sab
retmek lAzım ! .. Elbet bir glin intikamı
mı Zllınm!. . 

Maamafib, kont yavaı yava§ sükftnet 
buldu. MöıylS J ak, şövalye d' Assas•ın 
tahliyesl lçin ilç bin altın verrnişti. Ve 
onun tahliyeainden aonra da gene bir 
lrlf bin v'reccii muhakkaktı .. Zaten bu 
nu ihuı etnıigti.. 

Binaenaleyh bu, çok karlı bir işti .. 
Di.i Baıri verilen ve bilihıre vcriltcek 
olan paralan cebe atmanlh, şirodilik 
bqlıça it olduiı.ınu düıündü; fijvaly~ 
d'Assasa gelince, onu bilahare Rllrik 
ederek öldiiıobili1di. 

Yahut ta, ı;JJha. iyisi .. Paristo bol 
bol olan ve bu iıleri para JJlUka'Pilinde 

::.e>ı;ı~c~ lıaU•ti~n Ha.m~r tıriJfıftdin 
onu ortadan kaldırtırdı. 

Kont dil !4rri ittı bJJ l"f di\tUııç.., 
ler .. para, l}iyanet, kin, ~fr•l Vf ~ 
düşünceleri .. i~ııcle, bj' vf.kit lcay'bct· 
m~dep derhal polia mijdürUnijıı, bafba
kanın ve biı~at kri4n •\r~fıl\M d9ı,,... 
rak bu iş halletmel~ 541ıtı:J 1'11 lN iıtı 
muvaffak olııııkta aslı stıil~ sekme,. 
di .. 

ıı;saaen, f(>valy~ d'A..-.ı bı,dfn bı..
ka Hhim e4'n p}manµıtı, Dli Bırrirnn 
ağımğflJl biriainin mu~ olduj"ıını1 
dqymiJk hıc, P 1'Adir görUl~'Mif l>jr 
Jcydi ki, ~üyalyı d'AtMı'm ~ eJ,. 
duğq icldia.ııınm dolrglµğuqclaı\ hİi 
kimse ıiJpht etın~di . · 

TekauUr ~!icıR ıiimk ~~ ·~· 
leq k!ğıtJ;ırı ınöıtyö Jıka ıetWclj vırı o.. 
nu kendi anbf.ıunclı Butiy'~ ı~rd\i. 
Mösyö Jakın hapiaa~ mU4Uri\nt tik· 
dim e~füdjkten •onra, bir ıarclJyan tarı· 
fındm 19vılye d'Aı.-s'nı hUı:reıJn~ na· 
sıJ götüriildUğUnU iH clSrmtittUk. 

l(»FALCI 

- sıı~ JPdan. habtr JCtiriyorurn !. 
Ziyaretçinin Ok t9~U l>q old\ı.. 

Bu keliımnin, ~vaJ1c ticc:rindt b.· 
raktığı tesiri ise tasvir edilemez bir 
şiddette oldu. Biraz ıvnl ölm•k iftly~n 
d' Aısas, ölüme bir sırtı bulıM1' Uz,r,, 
dar vo sc:fU yıta.iını ı.ınnmıı olı.ll d' ,t\g.. 
atı&, şüphesiz Umitıiıliklltin en k<>r~\mt 

cu oıaıı ıtk ümihiılili içine dllrnıı bı.ı· 
lunın d'A.1ta•, &CiJlcrUıdt kmlcımll.r 
parladı'ı halde yerinden fırlayarak tjt
riycn. iki cliyl• bıı JJl>inAmn tlltriH 
yapı!Jtl. Onq ifd,vıp ttmtk, birktç IÖI 
söylem•k iı~öi, fibt nsı.ıvaff•k ol4ın.a. 
dı .. 

Möıyö Ja.k. cmç ırkti• JMJ'Um bir 
m•mmıniyot if ıdt edın ltir naıarla 
baktı ve §(Syl& dedi: 

........ §üktllıet l:ıulun, ~uğı,µn. Esasen. 
ıiı• ''tiıldilJm ltaberler, ıannettitinif 
&il» llhe~yetl( d•i~r • 
~" 4t&§in bir aeale mmldandı: 
- Her ~ olunanrı: elun ve buıa 

söyUyeceğ•b !eyler her ne olu~ ol
,u,., ıbJ t:P.di• edly&Nml Ahi mCSsyö, 
ı<Syleyin.. Anlllltm.. Yalvarmnı aiıe, 

anl~tıff. t., l""a Reler haber 'Hrecebi· 
nid, 

ljivalye 4'4uaı, hu meçhul adamı 
git.ıde ~ \tfr asapla tetkik cdeh 
ke~ JDÖtyl:S Jak ~ ıuıuyaril~. Sonra bir,, 
duıWrtı aorıtu ı 

- Deqıek enu aıı kadar Hviye>nu· 
nu.r:. öyle mi?. 

Şt5valye, lktlraıları•u bütün dünyaya 
anta~k U.ti,,amıJ hisuuq hakiki l· 
ııkl .. n;ı o gUzel saflığlyl91 cevap veridi: 

._. ()ıta perHti§ ıdiyonnıı ! Ona pe
restiı c diyorum, mösyö 1 Onu bjr ao 
görebilmek i5fn, Jılayaıtnru vermcğe ha
zı~ım .. 

Mösyö Jak içini çekti .• 
DUJly•YJ sanabilc.eek ruhuıt hir 

kuvvete nıali)r olan bu korkıuıç §Ahıi.. 
yet, bu a11da, J>elki de, bu Javallı anan• 
pur.u kıskanıyordu 1 .. 

Çünkil kendi kuvveti zulmetlerden 
yıpılmJtqf Çi.hıkU bt1 hücre mıhppau.. 
nun cençlJ~ YI Jtkı i'indcı ıtıJıtıyordgl 

Bıa ltlı. mö•yö Jtllırı Jrarınlı1' ruhu. 
na, btr günn ş"ıımm, yon.ltı hücrtle
ri.,m birm• circbilcc:eği blr ıeJcildtı 
girdinc de, l'lv '"' d•rlıJl •ilhtdi, bıı 
hi11 derhal Jıaybo)du, 

ıiyarctçJ elc\"lttı etti ı 
...... t>~ık onu tokrar gtirmelr iıtiyor. 

•ı.tft\ıın öyle miP. 
- 81n .a,S.dim .,,_. milyö: Naur~ 

tarnnı bir dw onun ""•ili h•YIJiylc 
doJdwıyıın .• 8onr' d'rhıl iillJ'Cb ra~ 

Zl'fm'·· 
- Me..,le CSbııc~ clcliJctir 1 Oençllnlı, 

dalıJ,a ~ua ıonele• yapy-.calnrm•, ıizi 
•ık, belki de zenginlik ve töhrtt bek
liyor. Eğer zengiQlik ve §()hret sizi tea-

bir cıtmiyoraa, hiç olmaz6a aşk, 11Z1n 

hayatJm.ı cıı tı.tjı ve mes'ut bis tekilde 
tanzim eder. Size, istediğiniz gibi, onıı 
yalnı:ı bir dakil[a, bir an görmek fıraa• 
tını değil, fakat onu her gün görmek, 
onu sevmek :ve belki ide sevilmek im
kanlarını getiriyorum. Onun ayaklann· 
da ölmeğe na lüzum V"-1'.? J,1.adem ki o· 
nun dizleri dibinde yiışamak .• Onun bu
seleriyle gaşyolmak imkanı var. 

D' Aaaas, elleriııi birleştirdi va heye· 
can içinde soluyarak mınladndı: 

,_ Beai sddırtıyorııunw;, mösyö t ... 
Ve yahut ta, daha doğrusu .. 'tlmitsldi
ğimle alay ediyorsunuz!. • 
Möıyö Jak bilyilk bir ciddiyetle: 
,.,, Daliki!nb, dedi, ben, bir erkeğin 

kalbiyle ııılay eden insanlardan deği· 

lim •• 
oom Fakat slz, pekAli biliyor.unuz ki 

ben mahpusum t Pekala biliyorsunıu ve 
bilmeniz icap eder ki, bir insan kralın 
kapriıiyle Baatiy'e atıldı mı, buradan 
bir daha sıkamaz ! .. 

Mösyö Jak, cevzıp vermeden, ceple
rini llarııtırdı va oradan ~ıkardıiı blr 
kiğıdr ona uzattı. Şövalye bu ll&ğıdı 
okudu va yerinden aıçr<tdr. 

Bu kilğıt, onun derhal tahliyesini t .. 
mirdi!,. 

D' Assas, çılgın bir sevinç nidaeı ko
pardı. Kendisine ~şk :ve hürriyet geti
ren l>u meçhul kurtancrya doğru elini 
uzzıttr .. 

F•}Jat o ı-aman, birdenbire ıarardı.c 
Onı öyle geUi lci, bu lcurtarıcmın çeh• 
reıi ant bir tekilde müthit bir mikyas 
alıycmhı ve ona öyle geldi ki. b~ bek
leqUmcıPik teviıtcin yukarısmdan, da• 
ha büyük bir ibr.utablik ı,ıçurWJ\" içine 
dütUyordu ı .. 

Pilbakin, mösyö Jak, kağıdı onW\ 
eliııden almıt. katlamıf, eeblne koymuf 
ve törle demi§ti : 

- Şimdi, uiı:~ dostum, oturun ve 
konuşalı~!. • 

.Bunun üzerine, şövalye, kendiame, 



27 MART -1938 

Lehliler isliklôlle
rini nasıl 

kaybetmişlerdi? 
(Bez§ tarafı 7 incide) 

rıu sürdürüyor, Leh milliyetpervcrlerini 
karne kafile Sibiryaya gönderiyordu. 

Çok gecmedi: bu §iddetin bir aksüla
l?ıeli görütdü. Podolyada Bo: kasabasın
da toplanan Leh milliyetperwrleri tehli· 
kecıc olan vatanları uğruna silaha sarıl· 
tnağa and içtiler. Kralı, düşmanla bir 
Ohnuş, vatan haini adederek tanımadı
lar. Fakat vaziyetleri aanacak halde idi. 
Sitahare bir Leh vatanperverinin tasvir 
ettiği gibi: ''Kral ihanet etmietı .. Mem
lt.ket, müdafaası zor bir ova idi.. Topa 
karşı da kılıç ile saldıracaklardır .. ,, 

Kuvvetli bir Rus ordusu Podolyaya 
ti .. di. 200.000 Leh vatanperwrini öldilr
dü. Bir kafile Türk hududuna iltica et
llliıı, kendisini emniyette addediyordu. 
J;'akat çarın orduları smrr tanımadı. On· 
lan da Tilrk topraklarında öldürünce. 
lsil \·e necip Türk milleti, Lehistan is
tiklalini. on altıncı asırda olduğu gibi 
ıilahı ile kor\ımak için çarlık Rusyaya 
lıarb ila.n etti. 

Lakin Türk orrlusu Prot kenarında 
ka.-tal sahrasında, Türk donanması da 
~ede biribiri arka!mdan mahvolun
ta, Lehistan meselesi derken, Osmanlı 

İ!npa:atorluğunun da Rusyanm avucuna 
düstüğü görüldü. Prusya ve bilhassa A
'\"usturya derhal mOdahale eltiler. Prusya 
kralı ikinci Fredrik, Rusyanm. ma~ltlp 
Olan Osmanlı imparatorl~ndan erazi 
alnıamasım şart koştu, buna karşılık da 
lehistanm bu üç devlet arasında taksi· 
llli:ıi teklif etti. 1772 de yapılan bu ilk 
taksimde: 

Rusya, Litvanya)'l aldı, 1.600.000 nü· 
~su kazandı. Avusturya. Galiçya ve Po 

doyayı aldı, 60.000 nüfus ka7.andı. Prus
ya, Danzig ve Tomu aldı, 700.000 nQ· 
fus kazandı. 

Bir muharririn dedili gibi ''Lebista· 
ru, bir Holanda peyniri gibi kesmişler, 
yiyorlardı.,. Vatanına ihanet «teıı kral 
StamilAs, Poniyatovsld bu terkedilelı 
memleketlerin ahitnamelerini Diyet mec
lisine tasdik ettirmek için Leh ıadeg!nt 
ru davet etti~inde, karşısına ancak 30 
kiti çıktı. Onlardan biri de. Nonorod 
mebusu Tradee Reyten. Katerlnanm 
elçisi kont Repninin yi1zQne karp, bum 
tasdik edip vatanına hain olamıyacalmı 
balrrdı. 

Bundan sonra, Lehistan. uzun, karJ§Jk. 
kanlı yıllar yaşadı. lstiklAllerinden par· 
ça parça almdı~nı gören Leh vatanper
verleri, köylWeri, bOy{lk isyanlar çıkar· 
ddar. Hep!i kan ile, ateş ite bastmldı. 

1791 isyanında, vatanperverlerin reis
lerinden Koscinsko, bir mOsademede W· 

ruldu, öleceli ı:ıman. kendi kanı De, 
bug(in cihan edebiyatında Omtsiıliğin · 
sembotn olm~ "Lehistan bitti!,. cümle
sini yazmıştı. 

Lehistan 1793 de ikinci bir taksime 
uRrayrp biraz daha kilçültüldQ. Nihayet 
iki 8ene 10nra, 1795 bir OrllncO taksim 
ile A \'TUpa haritasından bQsbOtOn silin
di. Lehtller. ancak karagünlerinde. Türk 
ferin hakikf bir dost oldulunu anlamış
lardı. Bundan dolayı: "TOrk atlan Vis
tol ırmağından su içti~ zaman Lehistan 
kurtulacaktır! .. derlerdi. Garip tesadüf· 
tilr: Cihan harbi sonunda istikllline ka
vu~ Lehistan, cihan harbi içinde TOrk 
atlarının Vistolden sulandılmı görmil§
tQ. 

Güneş - Alsaneak 
_.. Baştnrafı 8 ıncıda 

\"1.ıruşu ile ilk golü yemiş bulunuyordu. 
lilc llmll edilmlycn bir zamanda yeni

len bu gol Alsancakhlan harekete getirdi 
\·c bfitün bir enerji ile GOneı kalesine mu· 
krıbn hücumlara bnşlo<lılar. Fakat hava. 
dıın bir o)'Un sistemi tatbikine başlayan 
Al,:tncak hllcumculnrı Reşat ve Fanık mft. 
daraası karşısında hiçbir netice elde ede
llliyordu. 

kt bir şütle takımına ikinci sayıyı d:ı ka. 
zıındırdı. ' 

S6 ıncı dakikada Hakkı soldan sflratle 
Güneş kalesine inmekle iken Faruk hatalı 
bir tekilde durdurdu. Hakemin nrdili pe. 
nallı Cemllin ınkı bir YUnışu ile Alsant'ak 
ilk ve ııon sdünü yapmıt oldu. 

Bu sttrelle 2·1 vaziyeti kabul ettfitl ati· 
kAr olan GOneş mlldafeaya farlı ehemml
»cl vcrı'lifUnden oyıını~n bundan 10nrakl 
kısmınıfa vaziyet üzerinde bir ddltiklik 
olmadan maç 2-1 Güneşin gıllblyetile bitti 

Alı.:ıncnk muhaclmlerinln kaçırdıktan 
rırsntlnrdan sonra müdaraıının ileri oyna. 
l'lln ı.ınd:ın istifade eden l\lelih geriden al-
dı~!ı topla yıldınm 1ılbl Atı;ancak kalesine Dr. lhaan Sami ••llll 
inerken Cemil tarafından halalı bir hare· [i 
keııe durduruldu. Bu sebeble hakemin BAKTElYQLQjl 
~rdi~i fnul Rızanın lsnbetslz bir vuru ile l..ABOH.A11JVARJ 
•l'ta ı:ılltl. 1 
Adamııkılh sert bir cereyan almakta ı Umu.mJ kan tahlilili. Fn!D~ nokta. 

alan ovunu hakem durdurarak iki takım o. ı nazannd8:'1 (W~nnu ve Kalın 
>ııncuİarına ihtarlarda bulundu. 1 teamtillerıJ Ka.ıı küreyvatı sayılma· 

22 inci dakika olmuştu. Basrlnin en gfj. ~~o ;:ısıtma hMtalrklar teşhisi 
teı tülü denecek kadar mükemmel olao bir • • gam, oera~at. karu"&t Vt 
~ruşla topu kaleye gönderdi ise de top, IU tahlilltı Ultarmıkroakopi, kan 
lolpostu sı)•ırarak avla gitti. 1 da tlre, t.ıeker. Klorilr kolle8teriı 
~ı dakika Rasih uzaktan ('ektllt sı· mlktarlarınm tayinı. Ofvanyolı 

AeeJ~ satılık iki PV No. 
113 ı-eı.: 20981 

1 - Dokuz oda iki sora, dl>rt halA, iki 
taşlık iki mutpak iki kuyu, bir sarnıç çe~ 
llleli iki bölük iki kat dörde kabili taksim, 
6n tarafı sokak ,.e Halice nazır Qc tarah 
bahçedir. Ve elrklrlftl hn\'I, 

2 - Beş oda bir sora bir mutpak bir taş 
lık iki haltı kuyu ıerkoı1, c-lektrlftl havi bin 
•r$ın bahçe 8n \'C yan tarafı snkıık bahçe 
tarafı Ifnllce nazır. 

İstanbul Otomobilciler, Şoförler Te fş. 
('ileri Cemiyetinden: ,. 

Nizamnamemlze tevfikan nıafı tebdil e
dllmek iktiza eden idare heyetimiz, cemi· 
yet işlerine daha fazla zaman ayırabilecek 
mütecanis ve yeni bir idare Myetl seçti. 
me~ine lmkAn verilmek Ozere mil$tereken 
ve yedek azalarımız da dahli olmak üzere 
tamamen istifa etmişlerdir. Adres: Kasımpaşa Ycniçeşme piyade 

lokak 10 ve 15 No. h e,·dekllere mllracaal Yeni fd:ıre heyeti seçimi için 28-29-30 
mart 1938 pazartesi, sah, ve çarşamba - 2 

(V P.
232

1) _ günleri yani Qç gün müddetle aat 10 dan 
...t> - 16 ya kadar Galalada Bosfor hanında ce-

G ~z Hekl m 11 mıycıimız merkezinde rey1erın 1tabu1 e-
l! dileceği lılldirillr. 

()r. ŞUkrU ~~rtan ı Bu mıidıfel zarfında reye ı,tırnk elml-
c yenlerin seçim neticesine itiraz haklan 
ağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 kalmıyacaAındon cemiyetimiz mensupları. 
Tel, 22566 (Dr. Osman Şerefett:n nın bizzat ve hüviyet cüzdıınlırile birlikte 

apartımanı 
ı~ 

re tayin olunan saatlerde rrylerini ku?lan· 
mnlan rica olunur. 

Eyüp kı;ıt memurhıJundan: 
Operatör • Ürolog Aorçlu Galata perşembe pazan tenekecl 

Dr. SU r c y ya 1\ t 8 m 11 rııhrikaııı karşısında 25 numaralı evde mu. 
b_ kim Besime Banıke gönderilen 6deme em. 
QCyoğlu - Parmakkapı tramvay du. 

rt borçlunun 20 gl\n cvnl Anadolu tarafı· 
rağr, No. 121. birinci kat. na çalışmak üzere gitmiş olup ve hallha • 

...,_ Muayene saati: 16 • 20 zır lknmelgAhı meçbal olduAu mübaşir 
~ ,.e J)olls tarafından Yerilen meşruhatıan 
Uük tor Fey zl Ahmed :ınlaşılmış \'e blttnlep bir ay müddetle 

• ' llAnen tchllgut lcrn5ına karar verilmiş ol. 
beniz hastanesi clld \'e zilhrevf hasta· du~ınıfıın tarihi ll~ndan itibaren mezkar 
lıkıan miltehal!aısı... müıMr.t ındınıia hlr ltlraıı olduıtu takdir

de hlu::ıı veya nklll konunfııl tar:ırınılnn 
.. ııtrdnn mnncfo hcnıun öAlcdcn ~nra hllıllrilm .. ~ı ,.c qenf! hu mOrldct içinde mnl 

~:ıaı 3-6 ya kadilr lınslnlarını k:ılıııl eller. ı beyanmrln hıı'•ınrnnıl ı~h tnkdlrdc hnpsen 
Adres : Ankara caddesi C vokuşu tecziye cdilccctıl ıcblil makamına kalın ol-

köşc bnşında numara 43 lı.. mıık üzere ilAn olunu?'. 

HARER - °.\hnn "'.._ 

·- ~ 

GÜVEN 
ANITI 

TÜRKİYE f Ş BAN. KASI 

it 
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1 
Son konserinde alkışlara mazhar olan 

2 7 O 9 O 6 Hüzzam f&rla - Aşkın bana gizli bir elem 
Hicazkar tarkı • Bekledim fecre kadar 

E 
Pli.klannda okunmuıtur. 

Her yerde arayınız. 

J 

G R i P . ·.NEZLE • NEVRA L J 1 
: ":aAŞ ve DIŞ 

. . 
A ·G R ı · LA R 1 ARTRITiZM 

............................................ 
Qaç bakımı, güzelliğin eD birinci §arlıdrr 

N i ·Z: 
ıtepekleri ve ~aç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçd.Ir. 

Türk Ha.va Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir .. 

lf üyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan ba~!(a 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin lı:ralık 

ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayrn yedinci gUnüne kadar byilerinizden almanız kendi men

faatiniz iktizasrdır. 
. . . . '· . . . . 

~~Ni T~SUMAT 
iLMüMABERLE~i M iZ 

DA~AYUICSEK 

rAiZ, DAl-IA EYi 

. . -~ 

~~ 
ŞARTLA~ TE:MiN E:D~R. 
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B O C E L ... Cild hüceyrah 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gUn zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, terütaze ve pembe kalması için onu 
besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı : 

25 yaımdan 10nra; 
cildiniz, kıymetli 

Biocelini kaybet -
meğe bqlar. Eğer 
hemen beslenip ih • 
ya edilmezse bu • 
ruıup •olar ve ih • 
tiyarlar. 

Biocel bu yeni 
eild UDIUl'UDda cil • 
clinizinkinin ayni • 
clir. Adeta be§ue

nizin lizımı gayri 
müfariktir. Cildi • 
nizi açlıktan öldıir • il" 

BiOCEL 
1., 

tesirini 11österdl 
7ecrübe edebiliriz. 

50 yaşlannda mn 
yonlarca kadm!ann 
lu.rakterleri genç o • 
labilir. Fakat, ihti -

meyiniz. Onu Bi • · 
ocel ile besleVJniz 
ve yaılandıimız 

zamanlarda bile 
cildinizin daime 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik dan 60 y&.Jlaraıda 
bir kadm 30 ve 30 ya§la .. 
rmda bir kadın 24 yqın .. 
da göriinebilir. Genç kız• 
1ar da hiç bir vakit gö~ 
miyecekleri şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

yarlamı1:1 gibi gö - taze ve cazip gÖ -
rünmeıini temin 
ediniz. 

nindükleri cihcae 
erkeklerin yüzünde 
hiç bir itibarlan yC1k • 
tur. son zamanlar • 
da büyük bir 'Jiın, 
Viyana Tıp FakUltesinin profes8 • 
rü tarafından kl'!tfedilcn bu yeni 
cild unsurund.A kemali itina ile 

intihap edilmiı genç hayvan • 
tarda. gizlenmı§ cild hüceyratt 
merkezinden istihsal edilmiı aaf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

rengindeki TOK.ALON kreminde 
cildinb:i beslemek ve gençle§tir • 
mek için matlQp nisbet daire -
sinde mevcuttur. Geceleri yat -
ınazdan evvel kullanınu. Beyaz 

rengini:Tekl '{ yağsrz )' Tolialoa 
kremini sabahlan kullanınız. 

Terkibinde "Beyaz Oksijen,. bu

lunduğundan bir kaç gün Arfııı • 

da birbirinden daha beyaz ilç le· 

vin üzcerine cildinizi pyanı hay• 

ret bir surette beyazlattt. Siz de 

hemen bu ild kremi kullanmağa 

başlayınız. Memnuniyetbahı ne

ticesin den son derece memnun 
kalac.ıksmız. 

Biocel'li TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz 

Doktoı 

Binlerce Tokalon wü~terisjnden müessesemize mektup 
yazanların mi.i~ahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
deliUerdir. 

(Tokalan Kreminiz.den biTıakları istifade ettim. 
Yüzümdeki çirldn. kabarcıklar zail oldu •••• ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
( Tokaları Kreminin benim cildimin nescine t;of, 

ı~ygun geldiğini itiraf etmeyi bir t:azif e bilirim • 
Cildim esmer olduğu lınlde Tokalon sürdül•ten sonra 
beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamiyle zail 
olmaktadır. ) 

B. Şehir İ. B. M. Eşi. Tü. Kony:hdır_ 1 
Mektupların asılları dosyalarımızda sa~ 
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Hafız Cemal 
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• Hutalamu hergun sabah aaat İ kat'i lezreti gayet latif rakibsiz ... , (2,8 tan e ,., ltadaı l.rtanbulda otur 
jı 10 dan akpm 19 a kadar kabul eder. I müshil rotunda (10.) cuımarab ıuıawıs tuıbtı?.e.lııdo 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altmda (ölen Fransız kitapçısmm) yeri ve u&C!ekl 
depolan kiralıktır. 

11 • ~ paraırzdn-. tf'rl ut>M ''11.~ ·12'" .utıer1 l'ıllktld tııkllray• 
B'-le~tirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde cdilebıl· 

lir. fstev~nlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

1 
SM ve CU1D11 sünJeri aaat 14 ten Çikolatasıdır ' ıtutaıarmı ubul eder 8&lı ırumıı.rteat c0r 
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