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Varın ispa n y ada 
ne ol ac ak? 

Çek toprakları üstünde 
bir Alman tayyaresi 

b' Prag, 6 (A. A.) - Azet gazetesinin bildir4iğine göre, gamalı haçı hamil 
1~ tayyare dün Çekoslovakya arazisinin üstünde görülmüş ve cenubi Bohem. 

yak a pek alçaktan uçarak Ceskebudejovis hava meydanınm üzerinden birkaç 
ere geçmiştir. 

Fransız kabinesinde 
buhran alômetleri 

Blum muhaliflerin şiddetli 
· hücumuna uğradı 

Hazm,..llekl 

50 milyar 
8(Ik 
Nasıl 

kapatılacak 
p . l fOJ~ erin Senatoda da kabul 

edilmiyeceği muhakkak 
görillilyor 

Paris, 5 (Hususi) - HUkiunetin 
~~ıt projeleri mebusan meclisinde bu 

· gun nı~za.kereye başlanmıştır. 
h~!;0Jelerin müzakeresi bazı şiddetli 

selere sebeb olmuştur. Reis Her
Yo nı··te nili u addid defa mUdahaleye ve 

ayet celseyi tatile mecbur kalmış. 

br. Bazı sağ cenah mebusları: "kah- duğu sıralara doğru hücum etmiş ve 
rolsun yahudiler, Fransa Fransızla - Heryo celseyi tatil etıni§lir. Birkaç 
rındır,, diye bağırmışlardır. Dahiliye dakika, salonda büyük bir kargaşalık 
nazırı Dermua, "yahudiler herhalde hüküm sürmüştür. 

a~maklardan iyidir,, cevabım vermiş. Celse tekrar açılınca finans komis
tır. Bu sözler üzerine mebuslardan yonunun raportörü Jemi Şmit raporu
Bröton Jhuel, hükfıınet azasmm otur_ 

r··i~"vaieii"e'"";;;ğfsi 1 
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Tenzil işi 1 

.C.H. PartDsDndei 
i taröırQa:qtJıOd ... i . ~ "" U . . =e b , • aş a~anın sözıerl alkışlandı! 

Ank~rıı . ;, (A .. \ .) - C. H. P. B.M.M. 
Grupu bugün 5-1-!l:l8 Aıılalra saylavı 
Dr. Cenınl Ttırı<':ının reisliğinde toplan. 
dı: 

Maliye Yekili Fu:ıt Ağ r:ılı muvazene 
~~rgisinrfo rnpıl:wak tenzilata dair hü-

h 
metc,:f' clüşii ııiileıı rıroje üzerinde iz:ı

(ll \'ereli. 
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... Devamı B fnctde 

Sovyet 
Rus yada 

Sofya el~isile 
MUoakalAt Halk 

komf ser i azledild i 
Moskova. 6 ( A.A.) - Tas ajansı 

mtiııakalA.t halk komiseri Bekulinin 
azledilmiş ve yerine ağır sanayi ko
miseri Kaganovlçln getirilmiş oldu
ğunu bildirmektedir. 

Moskova, 6 (A.A.) - Tas ajansı
nın bildirdiğine göre, Sovyetler bir
liği yüksek meclisi, Sovyetler !.ıirliğf. 
nin Sof~·a elçisi Raskoliniko\'u az. 
letmiştlr. 

Çörcll bir makalesinde diyor ki: .............. ~ ........................ .. 
"Almanlar General Frankoyu 
memlekette bir nazi idaresi 
kurmaya zorlayabilirler.,, 

Frankocuların bütün 
tazyiklerine rağmen 

Katalonya 
hükOmeti 

Barselona .. 
da kalacak 

Paris 6 (Hususi) - Negrin, Barse· 
londa yeni kabineyi kurmuştur. Kabi
nede iki mutedil sosyalist ve iki de 
anarıist sendikalist vardır. Siyasi mü
§ahitler bu hükumetin teıekkül tarzı 

nın nevmidane bir surette Frakistlere 
mukavemete karar verilmiş olduğuna 

delfilet ettiğini beyan eldiyorlar. Baş· 

vekil Negrin ayni zamanda Harbiye 
nezaretini de uhdesine almıştır. 
İspanya cumhuriyetinin Paristeki 

mümessili, Hariciye nezaretine ispanya
ya ailA atm alma hakkı verilmesi hak· 
ktnda blr nota vemıiıtir. Londradald 
Ecfir de İngiliz Hariciye nazmna ayni 
mealde bir nota tevdi etmiştir. Nota da 
ezcümle şunlar vardır: 

Vehametini nazarı dikkate almamak 
bir çılgınlık teşkil eyliyen askeri vazi
yet karşısın:da, cumhuriyet hükCtmeti 
ademi müdahale anlaşmaamm ilk mütıe
sebbisleri olan Fransız ve İngiliz hükA· 
metlerinin vicdanlarına müracaat eyle
mektedir. Filhakika, bugün bu anlaş
manın asiler lehine olarak ihmali Al
manya ve ltalya hükQmetleri tarafın
dan o derece açık ve utanmazcasrna 
kabul edilmektedir ki, mesuliyetini 
müdrik hiçbir devlet adamı bunu in
kara cesaret eyliyememektedir. 

Cumhuriyet hükumeti şurasını kati 
surette bildirec~k vaziyetteldir ki, asi
lerin son zamanlarda Aragon cephesin
de ki muvaffaki}ıt:tleri, ancak son zaman 
tarda İtalya ve Almanya tarafından 
yapılan mühim miktarda adam ve mal
zeme yardınılan ile kabil olmuştur. 

Hud isminde harp gemisi Barselon
daki İngiliz sakinlerini alarak Cebelüt
tarıka hareket etmiştir. Barselona yeni 
bir Ingili.z gemisi gönderilmiştir. 

_... Devamı 8 incide l 

lspa.ııyaıım mi"!ıla~. bcl urıziyeti 1ıa7:
J:ında nıiikim bir 1rı<1kale ne§rcden 

· Çörçil 

Bir tayyare 
Düşerek parçalandı 

Beş kişi telef oldu 
Londra, 5 (A.A.) - Bu sabah 

Driffild Yorkşhayr yakınında bir as
ker! tayyare yere dilşerek parçalan
mıştır. Tayyarenin iç!ndekl beş k i.! 
telef olmuştu. 

Bu kaza, bu sene içinde telefata 
sebebiyet vereJ" kazaların otuz ikin
cisi Ye bir nisandanberi vukua gelen 
kazaların ilçUncüsüdUr. Bir lkinclkA.
nundan bugün" kadar bu kazalarda 
telef olanlsrı adedi 52 e baliğ bulun
maktadır. 

Yugosla v v e Yunan 
heyetleri d e geldiler 

Balkan Ekonomi ~ Matbuat Konseyleri yann Yıldız .<1araymda topla.ıa
eıı.l;t1r. Buna dair yazımı:: üçihıc:ü sayıfamızd.ad·r. Konseylere üıtirak e· 
decek o1an Yugoslav t:e Yu,uın mıırahhtıs he1.retleri de bıı sabah schrimi.::e 
ge.lmi.ilerdir. Resmimiz, Sirkeci i8tM1Jonunda karıtlcıııan Yugos,Jav~ delegele
rini göstermektrdir. 

Tct•fiT\ n işıü Aras bugün 1ım·clıc' 

cdcrJ.eıı 

Hariciye Veklll 
Bu sabah Mısıra 

hareket etti 
Yolda Atinaya 

uğrayarak general 
Metaksasıa 
görüşecek 

Hariciye vekilimiz bu sabah sa.at 9 
da Romanya şirketinin "Daçya" va
puru ile Mısıra hareket etmiştir. Dr. 
Rüştü Aras'a, diğer maiyetindeki ze
vattan maada, emniyet umum müdü. 
rU Şükrü Sökmensüer de refakat et· 
mektedir. 

Vapur Mısıra giderken Pireye de 
uğnyacak ve üç saat kadar kalacak
tır. Hariciye vekilimiz bu fırsattan 

istifade ederek, Atinaya gidecek ve 
Yunan başvekili general Meta.ksasla. 
kısa bir görüşmede bulunacaktır. 

Hariciye vekilimizle beraber, ayni 
va.purla, Mısırın Ankara elçisi de ts
kenderiyeye gitmektedir. 

Pariste 
Yeni bir amele 
grevi baıladı 

Grev umumtleşmek istidadı 
göstermektedir 

Parla 6 (A.A.) - 17 martta Sitroen 
fabrikalannda çıkan madeni unayi 
grevi umumileşmek istidaldmı göster
mektedir. lsayde pancar fabrikalarında 
çalışan 15 bin amele ile Rosengart fab
rikalarında çalışan 2200 amele ve ikin-
ci derecedeki maden fabrikaları am .. 
lesinden takriben 2000 kiti dün öile
den sonra işlerini bırakarak yeni bir 
müşterek mukavelenamenin ıüratle im
zasını ve yevmiyelerin bayat bahalıh
ğma uygun bir şekle konmasını ı.te
mişlerdir. 

Umumi iş konfederasyonu bürotu 
bir tebliğ neşrederek ihtillfm u.ıamul 
patronların amele tarafından kabul 
edilmiı olan büld1metin tekliflerini ka
bul etmemelerinden ileri geldiğini kay
detmiştir. 

Bazı tayyare fabrikalarında çıkan ih
tilaf hakkında tebliğde yine meıuliyet 
patronlara yüklctilmekte ve bunların 
patron ve amele müınessillerile alüa
dar nazırlar tarafından müttefikan ka
bul eldilmiı olan uyupa metnini red
dettikleri tasrih edilmektedir, 

Italya - lngiltere 
Anlaşmanın pask al 

yadan biraz sonra 
imza edilmesi 

bekleniyor 
Bir şartla· ispanyadan ltalyan 

glSnftllilleri çekltlrlerse 
Roma, 5 (A.A.) - Kont Ciano ile 

Lord rört, bugün öğleden sonra ye
niden buluşmuşlar ve İngiliz - İtal
yan görüşmelerine devam etmişler
dir. 

Londradan verilen bir habere 
göre de İngiliz - İtalyan ltllAtname
slnln paskalyadan biraz sonra imza 
edileceği tahmlr. olunmaktadır. Btı 
itllAfnamenln imza edilmesinin ts
panyadakl İtalyan gönnmııerlnln ta
mamtıe geri cektlmesfne ~ 
in llAvP edflmektedtr • 
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Musol nlnio nutku 
ve 

Roma müzakerele 
Yazan= Şekip Glindüz 

1 TALYAN harb bütçesi mUna· 
sebetiyle Muco!ini tarafından 

senato huzurwıda söylenen nutuk ln
gilterede ve Fransada sinirli bir hava 
uyandırmıştır. ÇcmberlAyna muhalif 
olan gazetelere göre, Musolininin bu 

nutkundan sonra Ingilterenin İtalya ile 
anlaşmasına asla imkan kalmamıştır. 
Muhafazaı:!\rJ-:..rm fikirlerini neşreden 
gazete!erden birçoğu da bu fikre i§ti. 
rak etmiş bulunuyor. "Sulhün devamı· 
nı, meiıfaatıcrinin temeli sayan Ingil. 
tere gibi bir devletle müzakerelere gi
ri§tiği sırada tts>:yan başvekilinin 
söylediği bu nutuk cidden garibdir.,, 
deniliyor. 

İngiltere İtalyayı Akdeniz sulhUne, 
Orta A \TUpa su!hünc ve nihayet dün
ya sulhllne bir kilit taşı yapmak ta. 
savvurundayken ltalyadan gelen ces. 
Badee;e harpten bahsetmektedir ve bu 
ses harbi yepyeni ve çok korkunç O· 

lan ıııanasına bUrUyerek ortaya at
makta.dır: 

Kısa ve merhametsiz harb. 
Filvnkl İtalyan genel kurmayınm 

düşUnUp kabul ettiği bu kısa ve. mer. 
hametslz harbin nasıl bir harb olduğu 
kimsenin meçhulu değildir. Korkunç
luğunun ve \tahşetinin derecesi kısalı. 
ğlle "mebsuten .. ortan bu harb, bütün 
Jruvv~orl şU,raıJe ~lk edip,en di. 
namik :ekilde kullanar~; yaJtarak, 
yıkarak, dQşm!nt mahvetmeği hedef 
tutmaktadır. 

İtalyan Genel Kurmayını böyle bir 
harb sistemi dilşUnme,ıJe mecbur eden 
!ebeb de malUmdur. İtalya fakir bir 
memlekettir. Uzun sUrecek bir harb
den İtalyanm galip çıkmasına imkfın 
yokutr. İtalyan yarım adasının coğ
rafi vaziyeti ve ekonomik lmk5nlan, 
bUyUk bir orduyu uzun zaman besle. 
nıeğe ve mUzminleştikçe sürprizleri 
artacak bir harbin• eartfaırını karşı· 
lııma~a mUsaid değildir. Uzun süre· 
cek blr harb ancak zengin memleket
lerin tahammUl edebilecekleri, çok ba· 
halı bir JükstU.r. ltalyan Başvekili 
Musolini gllnUn birinde bir harbi ka. 
bul ederse, bundan mutlaka galip çık
mak nrzusundo.dıi Binaenaleyh göz 
önUndc bulundurduğu en mUhim e
aas, harbin uzwı sürmeden bitmesini 
temin etmektir. 

Acaba bir hnrbln uzun sürmemesi 
t~in İtalyanın bulduğu çareler neler. 
<lir? 

GörUnUrde, ltıı1yanın dayandığı lki 
mf\him kuvvet ııwılardır: 

Hava kuvvetleri, 
Denfz altı kuV\ etleri. 
Musolini, gelecek harbde hava kuv

vetlerinin, İtalyan Genel mırmayı ta. 
raf.ndan "general Duhenin dilşünce
lerine uyt.un ~lr tarzda" kullanılaca
ğını dünyaya müjdelemiş bulunuyor. 

Duhe, ur.ıumt harb sonunda 1tal. 
yan hava kuvvetleri ~efli@nde bulun
muş bir gencraldır ki, yıllarca evvel 
"'hava kuvvetlerinin gelecek harpler· 
de en esaslı silfilı olarak kabul edil. 
mesi lcab ctti'1ini., ileriye sürmüş ve 
bu fikrini Ita.lyan genel kurmayına 
kabul ettirmek için çok ate.~li ne.5ri. 
yatta ve hatta mUcade'e1erde bulun
muştu. General Duhcnin ortaya attığı 
en mühim fikir şuydu: 

"'Bir harb esnasında hava kuvvet· 
lerlnin vaiif esi sadece harb sahasına 
inhisar ettirilmemelidir. Hava kuvvet. 
Jerinin -en bUyUk vazifesi cephe geri
lerine 111.ldınnak ve diişmnn TT'P'Tlle· 
ket hatkınin manevi · "'tını tahr'b et. 
mcktfr. DU~nmn kplbi me!'abeeinde il 
olan bDvllk endUstrivl bombardıman 
edip Atıl bir hale sokmak levazım ve 

--- -
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erkek - ka 1 
Dn~nonz pcODs teşkDO&t:onda va2D1F<a ~~ıren {§)tYJ l}(al~nırnoırn 

~ar7şoso.nda en · zeki lhıoırsozDaır albı~aDDaışo yer 
Türkiyodeki erkek kızdan ıonra, latı, derhal Maud Vcsti &cferbcr edi-

Pariste ve Ame.ikada bulunan blı'er er yor ve erkek kıyafetine koyarak kadın 
kek ka.dmdan da Lahsolunmuıtu. haydudun peıinc saldırıyor •• 

Pkisteki erkek kadın, çocukluğun· Erkek • ka'dın polis hafiyesi, bu yeni 
danbcri spora fazla meraklı olduğu için şekli ile de mesleğinde muvaffak olu-
erkek kıyafetinde giyınmeye alışm.ş, yor ve haydut kadını o kn:iar teshir 
spo.da ilerlediks;e bu kıyafetten baıka ediyor ki, kadrn bu yakışiklı erkekle 
türlü giyinmeye imkan bulamamıştır. evlenmeye bite razı oluyor. Ondan 
B:siklete bınmek için değilse bile, her snnra da tabii yakayr ele veriyor .. 
halde bu iki tekerlek Uzerinde rekor Maud Vest erkek kıyafeti ile daha 
kırmak için kua pantalon giymek l!· bir<jok muvaffakiyetli takiplerde bu-
zım:hr. Saçlarını da erkek gibi kestiren lunmuştur. 

bu erkek kmn bir deliku:ılı sporcudan 
hiç farkı yoktur. 

Fakat, boks yapmağa başlayınca er
kekten büyük bir fa:kı olduğunu anlı· 
yor ve bu zevkli spordan vazgeçmek
tense, göğsünden ameliyat olmağı ter
cih ediyor. Bu suretle, dünkü Parisli 
erkek kız; ve bugilnkU erkek kadın, gö
rünüıte de bir erkek gibi vücut sahibi 
oluyl)r. 

Am~r:kac!akl erkek kadın da aslen 
bir fransızdır. Uzun müddet Fran
sa;da kadın olarak aKılık ettikten ıonra 
işsiz kalmıg ve Amerikaya gittiği za
man, iş bulmak için erkek kıyafetine 
girmi§tir. Bu suretle onu bir erkek aı· 
çt olara;c tanıyanlar, yirmi sene sonra 
ve ancak öldüğü vakit, kadın oldutu
nun farkına vanyorJar. 

Şimdi gelelim tngilterenin erkek ka
dınına: 

Bu, bir polis hafiyesidir ve kadın ol· 
duğu halde eıkek kıyafetinde giyinme· 
si de meslek icabıdır" 

O, er7:-:k 1tılığınrlcı, 
kadmkın; kadın 

kıyı/etinde de crT:ekleri 
teshir edecek kadar 
gfızcldir 

Maud V eat ismindeki bu kadın po· 
lis hafiyesi, uzun müddet, kadın olr>
rak, Ingiliz gizli polis teıkiUitına çok 
bilyP.k yardımlarda bulunmuştur: Eıı 

maliir h:ı:şızlar onun karşısında %ekfi~ 

fatı ı dyuşmuş hissediyorlar, en azılı 
haydutlar ona el kaldıramaz oluyorlar. 

41.000 kişi 

Fakat. İngiliz polisinin takip etmek· 
te olduğu kadın suçlular da vardır. 

Mesela, bUyük bir k::.çakçılık şebeke· 

sinde çalışan bir kadın, §imdiye kadar 
eserlerile hl!sddilmiş, gözle görlilmüı, 
fo!.cat elle tutulamanuştır. 

Bunu yakalamak için, erkeklere kar
şı Maud Vestin hareket ettiği gibi ha
reket edecek bir poEs hafiyesi lazım .. 

Lakin, başkasını aramağa ne lUzum 
var? Kadın kiyafeti içinde sehhar bir 
yosma olnn Maud Vest, erkek kıyafeti 
içinde de yakışıklı ve cazip bir erkek 
halini alabilecek bir vUcud ve 5ehre 
gUzelliğindedir. 

Bu fikir ile, tngiJiz gizli polis teşki· 

menzil te~kilatla.nnı, demlryollarını 

imha etmek ve şehirleri bilD.merhamet 
yakıp yıkmak ltızımdır.,, 

Son yıllarda İtalyanın dUnyaya ka· 
fa tutuşunu görenler, İtalyan genel 
kurmayının bu telfikkiyi tatb;ka ha. 
zırlanmış oiduğunu sanmaya b~la • 
mış!nrdı. !ngllfz gazeteleri diyorlar 
ki: 

"Musolininin son nutkundan sonra, 
a.ı:tık şil'Ohe kalmamıı;tır; Duhe siste
minın, İtalyan harb pl!nmda en mU. 
him roas ol"rak kabul edilmiş bulun. 
duğu "nla~ılıyor.,, 

Deniz:ı:tı kuvvetlerine gelinco; 
Musolini §U anda dünyanın en kuv· 

vetli denizaltı filolarına sahip bulwı. 
duğunu söylerken yanılmamaktadır. 

1ta1ynn amirallığınm emri altında 
106 denizaltı gemisi vardır. Bunlar • 
dan 15 i bir hayli eski teknelerdir. Fa. 
kat tez;ilblarda bitmek Uzere bulwıan 
22 yeni genıiuin, yakmda donanmada 
va.z!fe a!aca3'J düşUnülecek o!ursa bu 
15 gemi kadrodan çıkarıldığı halde 
dahi denizaltı harb kadrosunun daha 
kabarık bir yekl1n göstereceği netice· 
ıine varılabilir. Evet, birkaç ay son
ra İtalyanın 110 yeni denizaltısı ola. 
cak ve l 939 sonunda harb kadrQsuna 
ve~frfon 30 denlza 'tl katılacaktır. 

Hava 'mvvet'erini D"he sistemine 
uygun bir ~zda kullanmaya karar 
vermiş olan tyılyanın, harb vukuun· 
da denizaltıları da 1916 da Alınanla· 

Çocuğunu öldüre . .,, kadına 
şefaat diliqor ! 

Çocuğunu Hlc!Uren bgll!z kadınt 
bUtUn dUnyayı heyecana :verdi. Katil 
ana, her tarafta nefret, dehşet ve U· 

tane uyandırdı. 
Fakat, a.ciyanlar da var, hatta. 

binlerce kişi kadının affedilmesini 
istiyor! 
Çocuğunu öldüren ana, burada res 

mlnl gördüğünüz Misis l\lamford 
ismindeki kadındtr. Derek ismindeki 
kUçUk oğlunu öldürmesine sebeb, on
ca, çocuğun apdal olmasıdır. Faknt. 
"oğlum aptal!,. diye, bir annenin, 
yavrusunu öldUrmeye hakkı var mı
dır? 

Misis Mamforda şefaat dlliyen 
0.000 kişiden hiç.biri böyle . dUşUn
mUyor: Elbottekl, bu anne kabahat. 
lldlr. Fakat, muhakeme neticesinde 
idama mahkCim edilerek, sonra. ceza
sı hapse çevrilerek onun kUl dere
cede tecziye olunduğu kanantlnde 
dlrler. 

I<atll annnın affedilmesini ve ser-
~est bırakılmnsmı istlycn bu 41.000 
kişi "Sandey Rlkçoryal,, gazetesinin 
açtığı .bir anl:eto cevap verenlerdir. 
Bunların arasında kadm erkek. her 
yaşta lnsnnlar vardır. lçlerlndc, ka
dını ya.kından tanıyanlar, çocu~u 

aptal diye zavallı annenin ne kadar 
ıstırap çektiğini blldil>lerlnl yazı. 
yorlar ve diyorlar ki: 

"Gerek ÇO<'n/,tu sn!;ken, gerek ona 
kcnıJi vcrcJF'..'1 h:ıyah ~eri nMıktnn 

sonra çoktif,'1 ıstırap bu 7..nva1h nnııo
ye kAfi bir aznptır. Çocu~ı.ınu fihlU
rUrken e.qascn, kendisinin do öleco· -
P;lni biliyordu. Bnnl\ rn~en hu cJ. 
nayetl işlemesi lçincle buhıncluj:,"U ıs-
tırnbrn ne kadar bUyllk olduı:;unu 
gösterir.,, __ ......,...,_~ 

rm kul!andıklan sisteme uygun bir 
tarzda tahrik edeceği tahmin edili. 
yor. Demek ki İtalya bir harb ba§ln· 
ymca pek amansız olmaya karar ver. 
m!§tir. 

1talyada birinci ma~alhk unvanı
nm ihdası ve bu unve.nın ancak krala 
\·e Musoliniye inhisar ettirilmesi ge

lecek harbin yüksek kumandasını bi. 
rlnci mare,al sıf atiyle Musolininin 
deruhte cd~ce~fni göre vuruyor. 

Bu sırada Londra sulhe gidecek 1 
yollan aramakla meşguldür ve Paris 
h~la ma.ll projeler bataklığından kcn-

Mf Is 1\fnmfor<l 

dini kurtaramamaktadır. Hava har
binde Duhe sistemini kabul eden dev. 
let'erin knrştsında parti kombinezon· 
lan ile mC§gul teşrii meclislerin ne 
sefil bir manzarası var. 

~kipGONDOZ 
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fPI ıntıdDrltlH ı Si3SJ. 
ıı:ı~trtll sırııttıı 

0t>1otl• ı 44801 • lsta•bıd r lU3'L 
•lar ldatt511 

1te1o.ttıı ı uT83 11 .. ,ııctat ı 40ll38 rn.ın: zom l'f•· 
nı !tllliıhP I 21TOI r..ı.adaz • Kadı\117 1 GCıTa. 

na ... saıh 
lollnbol ı43Tll Radıf<D71 4IOTllO ~>llJıln ı 44ecı. 

rak•• otomoblU ıstem k lçlnı 
&7-ttıı rlbetl: 4voa4 Bebdı cUKUı JG • ICl Kadı• 

l<llJ PllM'tı 1 10447 
a>enı• vouara 

reıeroııı 
lo!anbvl &l'f'nlPttftl m40 flatallll71 423111 
ll•da•Y1l)'AI Puar, aaıı. Pe"embe, <."Uma sı:ınıen 

taat O 30 da T .. ~ nlıtımırıdan lıa'ku. 
RarabS,&)aı Salı ve <."Uma .. .ınıen G&t 11 da Top. 

csııe rıbı.aıından uıııar "" Teldnlat. MOrrrtf. Erdrlı. 
:ŞMkllJ !Allı lelrrln• oı~ı)ar~ k Rn,.bla•Jll va.nr 

Akdeniz postnoııı: Yarın s:ıhah nnt 10 
da hareket edecek olan vapur; Çanakknlr., 
fzmir, Kuşadası, Bodrum, Rados, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, FJnike, Anlalya, 
AHlh•e, Mersin, Dörtyol \"'e Payasn uı:ır1ya. 
rak lskcnderuna gidecektir. 

Karadeniz postası: Yarın sant l6 da 
kalkan vapur; lnebolu, Sinop, Sam un, 
Ünye, Fatsa, Ordu, TTrabzon Te Rizc)e, 
uAradıktnn sonra Hopayn gideecl.11r. 

,.,.uz:eı • 
A,-aufya, Rrorna • lllıan•. \unın e~ı~rl n Çlnltl 

Kl\1'. A•k•rl .\Ulu ,,. aarnıcıar, Tioueı n tıana)I 10-
u.ı. Nlıhl "'llzeı 

!Dıı mllıcler ııu &t!D tut 10 dan 18 ,.. k&aaı ıcıli:• 
ur, 

nırıı tt ı.ıam evrlPrt mosrııı Pazarte•lden b4ıka 
Der ,;on ıuı 10 dan 111 sa lııcl&ı ... <..ıma ı;unıuı 11 
ten n , ... <tu •tıktır 

fopllapo Mllual nar ı:ıııı eaaı 13 den ı e r• lııı.d&r 
•c ttır 

Memleket aıçıdenı~ eforlar• 
ıtom.nıa .,.pnrlarıı cunıarteıl ctınlut ili de Kllattll• 

HJt, Batı ırıınıen 111 de Pire. Berut bkmd•rtre1• 
tınınn .. aparbn: <."tnıl4 ı::unım ııuıl ıo da rtn, 

Urrnr1ırl Ventdllı, TrtJUICF .. 
Avrup• hattı : 
l'lrkerl lııta•>cın aıaıtnrıntt1: Ttleroc 230'1'11 
Mnnı•lon rk•rtt.ı ııer ııun fllrlıttldca aaat n Clt kıl

..... Yt Avnıpadıuı ıeıe.ııı IUI T,U l• Slrlıecl)'~ =· 
vasauı eder. 

"'""'"""'1"rıet ııo 30 d• aatııar, t0,22 de ıreıu. 
Edirne poatım ııer l1lD aut L:.O de tıarek•t e<ı•• 

11.33 de ıdır 
ANAl>OL.U liA'l"t'll 
ff~r Clı> llJtrPkrt edl'ft tfmf'ndlf ~rl 
llul 8 4e Korı)'a, 11 da Ankıra.1~ 111 <it Dtyartırlllr 

" maun. ı:ı.30 "• 1esııı1eııu. 11.10 oa Arwutı aka-
•rNı, ıo de Atlapemn 

Bu trenle•den •aat 11 da b rell.et edtn Atıllar• ınu!ı• 
teını ııaurı ı. carumbl ve a:ma cıınıcrı llalet> n 
Mıı•••I• urıar .,.,., eımeıııerıır 
Gecen een• ougUn na oldu? 

tit Kadık5y su şirketinin satın nhnmnsı 
knrarl:ı$m ıştır. 

• Sofya yalıudileri '24 saat ısilren bir aÇ-
lık grevi yaphlar. 

rivatfolar 

TURAN TlYA TROSU 

SanatkAr Nn~ll ve ıırkadnşlııtı 
Hakkı Ruşen, EyUp Sabri birlikte 

Mntmnzcl Miçe - Pcnçef varyelcslnin 
fştinıkile 

BiR SOYt.E lKl DİNLE:' kahkahalı ko
medi 3 perde 

t.:HfUGHUL SAOJ TEK TiYATROSU 

Senenin son temsllleri 
Bu akşam ( Oskudnr Hn 

le slnemnsındo) ilk dcfn 
olıırnk büyük vnryetc KON
TAK YAPTl 

JIAT.K OPEnETI 
6 nf<nft enl'tnmbn okşıımı snnl 9 dn Be. 

yo~lu frnn~~ Tiyntro:'iıında Cnmlıcn f:il· 
zelleşlirme ecmiyetl adına hfiyük goln. nü 
yük sanntkftr Naşit ve arkadaşları. Holk o
pereti Bay - Bayan, Muallft Dlnçses konseri 
Gnrtfenhnr \•nrvelc~I 

Kolonya ıianıııa 
aşık olan adam/ 

nnıı tltıntar hl~ umulmaöık bir 
n~tıcc veriyor. işte bir misal: Bira
dam, bir ıtriyat lltimndald resme A
şık oluyor! Bu, güzel bir kadın res~ 
midir ... Reklt'ım sahibi, onun resmi· 
nl güçlUkle almış ve kolonya, pudrtı. 
gibi ıtriyatın güzellik Uzerlndekt bU· 
yUk rolUnU- göstermek için gazetele· 
re vermiştir. 

Fakat gazetedeki resimleri ~lSrcıı 
biri. hu rtrfynta lrnrşı altıka duyacak 
yerde, rekltımm knhrnmanma tışılt 
oluyor! 

Ne çare kf, Mis Moro. Vnlter iemlDA 
deki bu genç kız nişanlı lmlş.~ 
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Geri düşünceler 
--~-------':::l ........ ------··-------..... ~ 2bb#" B lR arkadaşla konuşuyordum, 

yalanm yapıcı bir meziyeti ol· 
duğuna inanmadığımı söyledim. Gü. 
lüınsiyerek: ''Demek sen h&Ia Ruso 
(Rousseau) da.sm!,, dedi. Gerçi insan.
lığın mütemadiyen terakki ettiğine i. 
nanmak isterim ama, kendim için r.o. 
raki bir ilerlemeye lüzum görm.Uyo· 
rum. Ruso'nun fikirleri bugünkil §U 

veya bu cereyanların fikirlerine göre 
geri olabilir; fakat ben onlara. inanı
yorsam, içimde onların hakikatini se. 
ziyorsanı ne yapay1m? geri k:ı.lmıığa 
katlanırmı. · 

Balkan ekonomi ve 
matbuat konseyleri 

Bomonti şirke
tinin vaziyeti 

Ay 
KUHUN'da 

müstemleke 
olursa 

H ASA.\' Kumçayı 11a;ı11or: 
Vaıroın 

._---··-
Voldız saurayonda 
topDaınoyor 

Biraı imal ve satışı hakkındaki im· 
tiyaz mukavelesi, müddetinin bitme5in 
den sonra, bir daha temdit edilmiyen 
Bomonti - Nektar şirketi martın son 

'Amerikalı doktor Goddard isminde bi .. 
r1 fişek sisteminde tertibat ile aya gitmek 
teşebbüsünü bayii ilerletmiş. Son tertibata 
göre üç defada patlayacak olan bir nel"j 
Roket ile arlık aya gidilebilecek \C bu 
netice arz ile güneşin etrafında dönen 
diğer seyyareler arasınrla ilk ,ı;e~·ahnl oJ;ı. 
cakmı~. 

Arkadaşım, benim söylediğimi Ru~ 
so'ya irca etmekde bilmem ne dere -
ce haklı idi? İnsanlar, yalanın iyi bir 
te?1el. olannyacağmı keşfetmek için 
nııladın on sekizinci asrmı beklediler_ 
se doğru.su hazin ve ümid kırıcı bir 
ş~y.dir. Bana öyle geliyor ki daha ta
rıhın kaydetmediği devirlerde bile ya
l~~:.reddeden adamlar çıkmıştır. Ge· 
nlıgı kabul ediyorum; ama öyle iki 
asırcık bir geriliği değil: mammutlar, 
ınastodontıar gibi geriyim. 

. Yalnız §unu söyleyim ki hakikatten 
~Yade kuvvetin, şiddetin yapıcı ol~u
g~ kanaati de öyle pek yeni değildir; 
şıddett • Rus koınmunistlerinin de, 

~taınn faşistlerinin de pek sevdikle-
• Sorel'den evvel metheden, telih e. 

den, nıe§rU bir vs.slta sayan çok kim· 
==~ olnuı§tur~ o da hiç şüphesiz 
""""uıt.en eskidir. 

il Cemiyetin ilerlemesi içfu ferdlerin 
erleınesinden başka çare göremiyo

:runı. Halbuki fcrd de ancak kendisine 

htınnet edilmek birta.kmı fikirleri 
ınür , 

&kabesizce ve mUnak&§&SIZCS. ka. 

~Ule ınecbur tutulmamak şartile iler-
ıyebUir. Y e.Ianm meşru bir vasıta o-

~bileceğim söylemek, onun üzerine 
hına kuıınağa. bs.kmak, ferdi hiçe say
lllaktır. ,, 
• İlıanıla.n, doğru zannedilen fikirle. 

ruı Y&nlış çıkın3sı kabildir; fakat ay. 
rr bir iştir, yalan değildir, hakikatin 
bir losnıım gizlemek arzusu değildir. 
Balbtiki ouğiln milfıit fikirle~den 
bazı memleketlerde, hakikat soylemek 

değiı, kendilerine göre bir hakikat vtı
cud de getirmek arzusu var. Bunun i"in 

e b" ~ 
felse ırtakım adamlara, hatta ilimde, 

ke 
8
::e ~~mayUz etmiş adamlara ıe

tib egı, onları tUrJü kusurlarla it.. 
a.ın. etnıeği m. balı ·· ·· 1 B işlerin haJrs u goruyor ar. u 

re de: ''N Ulık olduğunu söyliyenle- 1 
cesim ara:ı :Yağpalnn.? işin o kadar in
Jar G 

1 
~ a Yaktizniz yok!,, diyor-

• erç On} 
kate sanı· . arın da. esasen bir haki. 
dil unıyetle inandıkları inkftr e. 

enıez. ln 
snt §absl · sanıarm birtakım işleri 
Jaruu b. ınentaatıeri uğruna. yaptık
dla :__ ıle hile köttilük ettiklerini id. 

ewuek k da bir zihııI a r çocukça, budalaca 
Baıniınt ~et olanıaz. Bilakis, onların 
ına.n ° dUklarnıa. kaniim. Ancak i. 

ettikl~ "''~-tün hak"kat" b" ÇOk "kU w:ı ı e ır-
ten Çek= hakikat,, leri feda. etmek
n Yorlar. ••Çare yok, kuru-
uıı Yalınıda Y" .. da · , ~: Yorlar , . -:ı1 yanıversm.,, uı.. 

• "Kfiçiik yala.nla.r m "btiyilk hakika ,, , la.catn!'' in kurulması için yardımı o. 
Bir .. • Z<ıruri olduğunu söylüyorlar. 
kiU Yigm kUçUk yalanlardan teşek-
'Za edecek büyUk hakikat .•. Biz geri· 

' &rkadaşımm söylediği gibi "Mla 
~USO'da kalmış,, ola.nlar işte bunu 
avnya~onız ve hakikate yine an. 

cak hakıkatlerin hizmeti olabileceğine 
hıa.ruyonız. 

Dün şehrimize gelen Rımıen murah7uıs1arı Ha.san Saka il-0 birlikte 

Balkan Antantı Ekonomi ve Mat-
buat konseyleri yarm şehrimizde, Yıl-
dız sarayında toplanacaktır. 

hiliye vekili ve parti genel sekreteri 6 • 

günü alelade heyeti umumiyesini yap· 
mış, fakat bu içtimadan sonra yaptl
ması icap eden fevkalade içtima için 
munsap ekseriyet bulunama·dığından 

şirketin vaziyeti hakkındaki görüşme
ler tehir olunmuştu. Bunun için şirke
tin garip bir safhada bulunan vaziyeti 
görüşülmek üzere mayısın altısında tek 
rc:.ır fevk~lade bir toplantı yapılacaktır. 

Şirket idare meclisi toplanarak şirke 
tin tıali hazır vaziyetini uzun uzadıya 
gözden geçirmiş ve neticede bugünkü 
~artlar içinde faaliyete devamına imw 
l•an görülemediği için şirketin tasfiyc
!ine başlanmasına karar verilmiştir. Bu 

suretle şirket şimdi biradan maada 
imal etmekte olduğu §arap, rakr, gazoz 
ve malt hulbast imalatına da nihayet 

verecektir. 
Şirketin elinldeki stokların haziranda 

tamamen biteceği hesap edilmiştir. On
dan sonra İstanbulun bira ihtiyacının 
temini meselesi inhism-lar vekaletince 

Matbuat konferansı saat onda da. I ™v™o~amr'"u' zz ua:mmı.m:.=====r_ii 

· - ~ tanzim edilecektir. ŞükrU Kaya, Ekonomi konseyi de sa.· D ~ ., • ? !:1= 
at 14: te, Hariciye vekilimize vekfilet. egı mı . H 
eden adliye vekili Şilkrü Saracoğlu BŞISl J{eOe -.=.il. 

tarafmdan birer nutukla açıJacaktır. r l'lf 0 Ü 
Romen iktısat konseyi murahhasla.. 

rı dün gelmiştir. Yunan heyeti de bu yapılmalı ~ 
gün beklenmektf'l'l.i... • llkbahar mevsimirıin ba-§lamas& n 
( ' ' ·· ve havaların ıaınmasıyla beraber H 
8 1 1 ı lstanl>ulım ba~ma geçen yıl geni§ ii 

res av panay r ne · mikyasta musazıat 01.an tifo 1uırTcu-si 
fştf rak edilecek su da yeniMn başlanı-ııtır. Bu. hu-;! 

tknsat Vekaleti Almanyadaki Türk su.sta önleyiai tedbiri ilk almaya te- 5i 
Ticaret odasına her yıl olduğu gibi, §eblnis eden rooarif müdürlüğü ol- H 
bu yıl da Brcslav beynelmilel panayı- ıı· muştur. ltlaarif müdürlüğü 1Jütütı !i 
rına Türkiye namına iştirak edilmesini • mekteplerde öğretmen ve talebelere !i 
bildirmiştir. ti tifo aşısı tatbikına karar vermf4 ve i: 

Bresla.v panayınna, Balkan memle· il liselerden aş1lama işine <lcrh<ıl ba§. H 
ketleri bu scno fevkalade bir şekilde ii Zanmt.şhr. Verilen emirde hiçbir ta- i: 
ittirak etmekte olduğundan memleke- İi lebe vo muallimin bu a.1uian 1ıariç iJ 
timiz de geni§ mikyasta temsil ooile- ii kxllamryacağı bildinlmiştir. Diğer a 
cektir. Panayırda Türkiye 200 metre f: mekteplerde de siiratle aşı yapıl.a· ii .J . •• 
murabbalık bir stand vücuda getire- u eak ve mektcplerııı tatilinden evveı n 
cektir. St~ndda teşhir edilecek nümu- il talebe ve rrnıallimlcr lstanbulwı ti. S: 
nelerden başka memleketimizdeki iler- H /osuna h."llr§ı miicehhrz bulunacak- ii 
leyiş hareketini gösteren grafik ve fo- il lar<lır. n 
toğraflar da bulunacaktır. 1 Diğ~'. taraft~n. ti/oyu geni.ş mik· i! 

V ckalet bütün ticaret odalarına !. yasta onlemck ıçm alınması foab e- :: 
Breslav sergisi için yeni nümuneler Si den 'bir çok te<Jbirler h cnüz almma.. i! 
hazırlanmasını bildirmiştir. Btf nümu- J U mıştır. . . . . . . -· i! 
neler nisan sonunda Ber!inde Türk ti- ı :: 1 - Kolı basıllcrı ıhtıva ettıgı ii 
ccı.-et odasında bulunacak şekilde gön- H bilinen K1rkç0§11te su.Zarı §ehri1ı bir $! 
dcrilecektir. Çünkü panayır mayısın ı:: lcısmında eld" akmaldadır. Bilhas. :: 
dördünde açılacak ve yedi mayısa ka- !i sa J?yüb halkı el.dn bıı sıı1ru içmek- H 
dar devam edecektir. H tedır. i! 

Panayıra resmen i~tirak c melde bu- ft ! - .Şehrin bir lc~rnı seken.esi i· ji 
lunduğumuzdan Berlin sefirimiz Ham- D sa geçe:ı. scne~n"OO_rı .~~uk sı.1!1 di Erbay ve ticaret konseyimiz: AYni 1 kı.n tısı ıçmcledır. Ekscrı.sı fak:ir ol.an ı. 

•: F- t•h 1' -1~h T---1- :ı 

Yurtta ziraat 
vaziyeti 

Bu sene mUsait hava şartl21r1 ve bol 
bir surette yağmış olan yağmurlar do
layısite bütün yurdda ekinler büyüme 
devresini süratle geçirmektedirler. Yağ 

murların bol olması, toprağın kafi mik
tarda suyu ~mmesi neticesi olarak ar· 
tık bu sene kuraklık tehlikesi pek gö
rülmemektedir. 

Verilen m~·lılmata nazaran memle
ketin her tarafında ekim vaziyeti umu 
miyetle-iyi bir vaziyettedir. Ekseri mm
takalarda buğday ve arpalar İyi bir ıe
kildc yetişmişlerdir. 'Yurdun • cenubu 
garbi, Marmara mıntakası ve bir kısım 
Karadeniz: mıntakasında meyve ağaç

lan çiçeklenmiştir. 

Ege mıntakasındaki bağlar da kü
tüklerin tımarı ve çubukların dikimi işi 
ikmal edilmiştir. lncir bahçelerinin tı
marı, zeytinliklerin budama ve diplen
mcsi de tamamlanmıştır. 

Erzurum ve Kars havalisinde ekin-
ler don tehlikesi <rtlatmıştır. Yalnız 

Isparta ve Sivas havalisinde fazla so

ğuklardan biraz zarar görülmü~tür. 

Şu vaziyette memleketin umumi zi
rai vaziyeti fevkalade denilebilecek 
müsait <j<Utlar içinde cereyan etmekte
dir. 

pane>yır esnasrnda Breslava gidecekler- !5 1.'0 a ı f(azası u.u. ı ıı&Ut; bulunan !i 
dir. fi bu, ha~k mahiy~ti meçhul aet kuyu !i icra işleri mütehassısı 

ai suyu, ıçm~'l.tedı~. . İi Diin şehrimize döndii 
Prenses Ulv~ye 

Prens Seyfeddinin mirasından 
mühim bir kısmmı alacak 

:: 3 - Çop vazıyctı kısmı a:am·ı i- E= t . 1 . .. . d .k 
:: t ·-ı..- · 1 h ·· a·· 1 • t. •i cra ış erı uzerın e tetkı at ıçın :: ıuurıy e enuz ılze memış ır. Bi.· :. . . . .. 
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Prens Scyfeddinin ölümü üzerine, :: ,, Ge k .. .:ı- b i= tetkikatta bulunduktan sonra dün z-
:: / - çen sene aııca gunuc; eş :i 

karısı prenses Ulviye ile, prensin di· !5 on ki.'i yakalamnaya ba.Jladıktan iİ· mirden şehrimize gelmiştir. 
ğer varisleri arasında çıkan ihtilaf Si sonra başlıymı TuıU.:ı <ı.Jtlam,a. i§inin 5. Profesör Leymnn bulunduğu ~y:ı
halledilmiştir. a; bu, sena ha~talık kendini gösterme- ii natta, icra işlerinin tatbikat kısm.m. 

MUtevelli heyeti prensin servetin. ES de>ı başlaması ioab c.derkcn böyle .il, da hiçbir aksaklık görmediğini , anrak 
den mühım. bı'r kısmını prensese Yer- b~~ka. cihctlerde ta shihi icab eden g bir geniş hareket 1ıenilz yoktur. Her ı·ı· ·~ 
meyi kabul etmiştir. •• h u_ noktalar olup olmadığrnr arıyqcağmı U aKW halkın O.Jlya tC§'l)ik edilmesi,.! 

Prenses Ulviye, hissesine düşen mi- 55 7uıtta mecbur tutulması lüzumludur.:: ~öylemiştir. 
rası almak ve muamelesini yaptır. ·····= --···· .. ·······--··-·········-··!I İcra işleri mütehassısr raporunu on ··- .......................................... . 
mak üzere Mısıra gitmiştir. gilne kadar vekalete verecektir. 

J Plebisite hazırlık -----------_-_--_--- - - ------------------
slanboldakf Alman- - .-CU.'IH-UR1:;",ET.::-on beşı·-nci yı-ldo_n--u"- (~~ .. ~ .. ~~] ... .--.....- --- - _,.--. - -) .. ı ı..-. _ .. ~ deke;., iiç nyn knd:ır tııtlıik nH•,kiıne ko. 

ar Karadenlzde rey münde çıkarııacak bir bro~ür ici~ '".mıyct- nacaktır. 
Jerden slatislik malumatı ıstenmıştır. • - • HUGUB.\T st:ınd;ırl:ı~tırın:ı lnırsu bit. 

Verecekler • POLİS mektebinde yüzme dersleri miştir. Kur~a iştirnk eden lkli~ aı ve Hu. 
10 :Niaa.n pazar .. il l verilmesi de kararlaştırılmış ve k:ıdroya kuk fakultcsi meıunları ,profesüı !erile be-

lan Avt.ıstur ~ yapı ~.o- bir muallim alınmıştı~. . maaşla, polis komiseri olarak zabıta hiz- r:ıhcr hu hafla şehrimize selC'c:ı•kler<lir. 
§ehıiırıi.zcı !anm akı plebısıtıne • ET komisyonu dun toplanmış 'e fı- metine alınabilecektir. • tSTA:SflUJ, sümrüt. \' :triıl:ılı lııı sene 
da . t.iı-a.keki Avusturyalı ve Almanlar yatlar üzerinde tetkikat yaparak terzııe • ELEKTRiK şirketinin Nafia vekaleti- G.701.324 lirn olarnk tcsbit edilmiştir. Bu. 
~§ .~d~c:_~. sebeb olmad.ığını _te~bit elm.iş~ir~ :optan ne verdiği teklit projesi nkôletce tetkik nun 4.183.500 lira~ı giinırük re• nıldir. 

ha ~ gu.nU ogleden evvel, Şirketi. satışlar üzerınde~ı fıyat da ılk k~fıle ke- edilmiştir. Şirketle olan son müzakereler • TCRK TARfH sergi sini m:ırt ayı için-
YriYenin vapuru 1 b' •te . . sim hıtyvanı seldıkten sonr:ı lcsbıt oluna- bu proje esasları üzerindedir. de r.iyaret crJenlerin ııarı"ı on lıin )·etmişi 

decekle,.; k'" ··d ' P e 
181 l§tira~ e- 'c:ıktır. k ı ı · k 27 •., · · H opru alacak • • YÜKSEK tedrisat ınildürü Cevnt dün mc lep tn c >esı olma· ür.erc . .!wli kışı. 

daki bir Alnı en ve Boga.z- "' OTO>fOBlL plakalarının değiştirilme- mufellişlerle yapılan toplantıda orta ted- dir. Serginin açıldı1h 7 ilkte~riııden mnrt 
d"'""'l..&.=- an vapuruna aktarma e . si için her pUıkadan 300 kuruş alınmasınn sonuna karlar ıh.·aretcilcrin nrlclli i~e 

""-Ç"'l.ll'. AJ I bo d -•· d d risat öğretmenlerinin -raziyeti üıerinde 
k~-. • man ar ga7.dan çıkarak, karar verilmiştir. Plakal:ır a :raıı:ın a c- 06336 baliit 'olmuştur. 
-a. BUIA- h • • Id 1 .. k 1 t k l görüşmüş Vt'! akşam Ankaraya dönmüştilr. 

r~cekJ -·•utz ancınd~, reylerini "e· ğiştiritecek, ~·f'ni şekl e P "·a ar a · ı :ı.- '" • ADAXA millet mekteplerinden mezun 
erdir. caktır. • KONSERVE kutularının üzerine imal olan 5528 kişiye .\danada törenle diplo. 

Pleblatte işt· ak tm k .. • BOGAZlÇ!NDEKl askeri mıntakada ! tarihlerinin yaıılması Şehir meclisi tara- ma verilmi~tir. 
karadan da ~ .e ·.~. ~re An. eşhasa ait olnn eraıi hiikiımet tarafından tından kararlaştırılmıştır. • MUGJ.ADA 15 ma:rıs idman bayrnını. 
Alınan .§e mıze 1 1 yuz kadar satın ahnacalı.tır. • SII-IffAT YekUelinin sıdal maddelerin nın kutlanmnsı icin hazırlıklara başlan-

~§tir. • ONtVERStTE mezunları. 25 lira a~c;ll imali şekilleri hakkında hazırlııdılh ''ko- tnıştır. 

Fransız muharrirlerinden Klcman Yotel 
son sünler<le,yeai ,.c eski dünya gazetelerini 

tekrar meşgul eden bu teşebbüsten bahse
derken Amerikalı doktor Gocldarrlın lıu 
hareketi ile insanlıiıa hizmet etmiş olını
yacağını, bu suretle aya giden Amerikalı
ların arzın bu sadık peykinl kendileri 1 .. 

ı;in müstemleke yapmak .iı;tiyeccklerini, 
buna karşı A\"ropadaki totaliter devletle. 
rin de birer birer seslerini yük:ııelterek: 

- Hayır, ay Amerikalıların müstemle
kesi olamaz. Orası benimdir!,, 

- Hayır, senin değil, benimdir:,. 
Diye itiraz edeceklerini, nihayet bu kar .. 

şılıkh çekişmelerln Avrupa He Amerika a
rnsında bir harp doluracafınt ya:ıJyor ... 
Sözünün sonunda da: 

- Çok arzu ederim ki Amerikalı dok .. 
torun teşebbilsil muYaffak olamasın. Aya 
göndermek llzere havaya uçuracafı.l\oket 
geri dönsün de tam burnunun il~tüne dilş.. 
sün!,. diyor. 

Bize kııtırsa Kleman Votel çok ~·anhş 
düşünüyor. Amerikalı doktor Goddardı.,_ 
teşehbOsü muvartak olursa Avrupa su1hu 
için asla bir tehlike olamaz. Belki bugün
kü harp tehlikelerinin bertaraf olmasına 
yardım eder. Zira bugün dünya. sulhilnii 

' tehlikeye koyan milstemleke davası Avru. 
paya mah5us bir ihtirastır. Amerikalıla .. 
nn topraklan kendi kendilerine yeti~i
yor. 
Şu halde vaktnc Amerikayı keşfede\\ 

Avrupahlar bn yeni dünyayı bugünkü 
sakinlerine nasıl terketmişlerse bu defa 
ayı keşfedecek olan Amerikalılar da bura. 
sını Avrupalılara müstemleke olarak hedi
ye edebilirler; Avrupanın totaliter devlet~ 
]erinin miistemleb ihtiyacı b~ylece tat. 
min edilince bugünkü harp t~hlikeleri ıi~ 
ortadan knikmı, olur! ,, 

CUMHURİYET 'te 

Bayraklar 
A BIDIN DAVER. bızgiin cok 1ıô1clr olcr..

rak 1ö11le ırızlanı11or: 
"Büyük caddelerde, meselA lstikliıl cad

desinde, bazı bayraklar çok aşağıya kadar: 
uzanıyor; seçenlerin yüzüne sürünüyor. 
B:ızı südü boıuk kadın ve erkekler, yüz
lerine silrünen bayratı öyle küstah bi~ 
hareketle bir yana atıp seçiyorlar ki si
nirlenmemek kabil değil. Müdahale ctl\~ 
ğiniz z:ımnn, 'Bayrağa bir şey yaprutıdıru. 
Gözüme giriyordu, elimle çektim,, diyor
J:ır. Tabii çekişten çekişe fark nr. - Pe
yaminln kulakları çınlasın • bu, bir nünsn 
farkıdır. Bayraltı sevenle sevmlyen ada
mın on:ı dokunuş farkı ... Bu fark ele avu
ca sığmadığı için yüzüne sürünen b:ıyra#t
mı küstnhc:ı iten adamı, pofüe teslim et
mek mümkün olmuyor. Onnn için, bay. 
r:ıkları, o küstah ellerin yelişemlyece~ 
kadar yüksek çekmek IAzımdır. 
Ba~Tak kanununun tatbikine memur o

lanlar, arada bir, nsıJı bayraklara baks.a
l:ır, dikktslzJiklen, kayıtsızlıktan ileri ge. 
len bu yanlışları düzelfı;eler çok iyi olıır. 
Böylere, kanunun emrini yerine ;eUmıft 
ve bayr:ınımı:ıa karşı beslediğimiz sevgi 
ve hürmeti göstermı, oluruz.,., 

Askerliğe davet 
Be~iktaş askerlik şubesinden: 
Yedek Subay :rctişecek kadar okuyan 

ve askeri ehliyetnamesi olmıyan 333 do
liuın lu \'e bu doj}umluJarla mu:ıınele göı•. 
mektc olan diğer doğumlu kısa hizri:ıcni. 
ler 1 mayıs 938 gününde Yedek Subay O• 

kulu lıazırhk kıta~ında bulunacak veçlıile 
25 nisan !138 günü sevkedilcceklcriaden 
bugünde nüfus hüviyet cüzdanı ve mektc)' 
~nhadclnamelerile birlikte şubeye ı;ıelme. 
!eri ,.e eglmiyenlcrln 2850 sayılı k:ınun 
hükmüne göre ceıalandırıl:ıcakları ilAn O· 

lunur. 

Ü~küılnr Askerlik şube!'iinden : 
Şııbemlz Yedek sub:ıyJarınd11n piyade 

asıcgnıen 311 doğumlu 28713 ka~ ıt nuına. 
ralı l\elJlaliyeU Mehmrt oğlu Ali ile 313 
dorıuınıu 11038 kayıt numaralı Sırrı oğlu 
l\lıı~taC:ının ikamet adreslerinde huluna. 
ıııamasından dolayı avakıp!:ırı mc~hüt 
kalmış olduğundan bu subaylıırın hnrad!! 
heler derhal ıa~rada !serer nihayet 15 gün 
:rarfında bulundu#u yerlerin ve memurı
)'('tlrrile ikamet adreslerini acık ol:ırnt 
hiJılinneleri ve aksi takdirde haklarınd:ı 
1076 sayılı kanun ahk6hı 1atbik olunacağı 
ilan olunur. 

.......,.. • .., ... rn as ı• ıu •..-

23 NISA....'V size çocuğu dötündlire" 
cek haftanın bqlangıcıc11'1'. 
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MolBrlD ve elek• 
tr.lkll roaklneler 
~trnıted şlrkett 

mUdUrü ve 
murahhas 
delegesi 

Ali Dtmirbeş 
1 .,.,,~ mitmil•rifl• vıa "'r. Bu 

tetkik 'eyahati 1resileaiyle tebfir de 
ıyler ki, dönerken, fennin en •on ha
~ Vt jqµarı OJiJı benzin ~c elek
"1'11 itffyen r~ aı:fNıi ckq~y; ~c
.tıa J4tn l#tkr ·..e sııakinclsr ıcti. 
ncelrtfr. İ 

1 
En küşqk eylerdcn en büyük .smai i 

MiJM"-tc-f ~r' pqır JJeF.4csm ibij.ya- 1 
.,,.. HraJf•~ qlfn R&J alett~r yı 

ı JllWackr pn yalmıda Galatuaıa· 1 p4• tefhlr e411ecektlr. Ahı veriıte 

l 
»pn ınUttel'JJere J}~ türlü kolayh1'
lff ptırile~•ur. 
ffu••fi ~ ~· ~., 

Taksim:le Panorama karşısındaki 
~tglhıt\a yapddığr takdircle ır-
~.~ Bff :4-vrıi K;ı4ir0Jlu tarafın. 
~ CCf~P v~rile~lftiJ" 

T~i.ı-i 
Jiıkedn direktir muav.iııi ve mr•'ııl 

R\u!Jasebeciıi 

8pf ap 
~mine Demirbaş 

tt11r• 
hayran 

oldu. 

fJcrkeı 

Bl•lm Burs41 
.., - - - .,. __ 

Mudanya 
• • eVIQIP 

8ameteellerl BorSM'a MNJ -''"''"' fft 
dft9Qnn1ıe, ziyaret ''""'''""'" •D bppu ko7ın111ıp.., 

Müt•rekanamede. ı 
hem T'Ork 

Fr~nfilZf;itı Q~U 
J;ni1Yf IUtrJqde. 1-.ı,ııtııı en colt 

&ıeqtp btııepdlll bir J'f QJ~n.nfll 
~9rşaya lst~ııbul g•~t~cllerJJJlp 
toplu bir seyahat yap~ıkıarından h•· 
ber4anınız. 

Ru seyahat, Burn lr.aphcaları 
Türk Anonim şirketi tarafıpdg TU
~µ~ıılaJı blr ~Yet ~ri~e 11pılpııt
tıı:. Ş~fH11 gJ<J~n otuı ~f!f kJfl»• 
ga~etecl grupu lçJnde ben de gıuıe
feml temsil ediyordum. 

Seyahatlmb, allcak iki buçuk ~ 
ıfürdil. Ve Bursaya r;tdırı bUtilR. • .,... 
tecl arkadaşlf,rın ittifakla teslim ve 
ifade ottlklerl gibi liarikulAde gtızel 
şeı.aJt k:lıwl• ıeçtl. ":Qa~ı ıe1Jerin 
kı,JUtl, 8'1HJlfği, tatlılığı Nhtında
dır,, derler, Acaba, bu seyahatlınlz 
eok kısa oJdut1J tel@. mi btze bu ka
dar hoş geldt 

Derhal tUraf edtrl• kl J:ıa1ır ..• 
ı,t.tAbvl t•UUtCO~rlpıtıı blJ fff!• 

~•tJirJ~n t~'JıaJı41! .ıniliM~ latı~.
Jtr ve Uıtiş,al•r tçln4e geçıııest, bp
'Jlu tertip edenlerin çok bllyUk bJr 
dikkat ve 'ltlna gletermelerlndea, a. 
4ahlplik vaztfNlnl ensin bir ıamlml-
1•t JçJlld• IÜff'l8}IJ'i,HJttn ileri ı•ldl. 
aursadaki gazeteci arlta4aşlarımJ1'· 
blzl kalblerinden şelen bir sevıt. Vf' 
bathhk ne kartıladılar ve seyalıatl

tarafındAA ~4vir c4ileceii taYgılarla ıab bltJnceye kadar blzian ınenuunL 
).fl'»J:WJ.. iÇJJl fi{{f.1f.JJ? d!fEdUl,,r. 
,,,_M''Jaiatı 'a1"'J• iaı'!lıcaıan ıtr

i k•U erkAaı1dinlJ~metn!z,eğlenmtmlJ i rahat <Ytmemtz lçln tltlıllk dereee1tn .. • •'!f,,....., .... ,. • ., ............... - .............. -i de btr tuna götterdller. Batta v.ıt 
n Parti relal Seflk Soyeı ve bee14lre 
reisi Neşet Klper oltJuJu JıaUJe Bur

' Lell B-.vekilJ S~~dke>v'1f.i, küçUJt Le
lıittasıda JJPlllı tertit se1ahtli esıuıspnf)a 
Qıi~JleH gtrıyırak l1 Jllarttıe ~ilvann 

hucludua<la 6leJt Leh nefel'I S,,.afiqıin J· 
· "' •• babasıııJ• sl1aret etmiı YI tıındilerl
na bOktmot namuıa 1000 Zo\oti vermiıtir. 
Baıvekil aynj zamanda, bu askerin hatı
rtSfllS tul' Jçln fr8nltten bir sütun dikil
mı11Jnl emretmı,tır. 

,. ~l'Jıan.va ile kJıllt•P arasııJd:ı U);ıt. 
Jtpat drU,nııclırhı• d!irı b"lJanrnıııır. 

• fılJ•Up ~QJMUnJst rırka111, Juunınh1tern
de11 ~ekilmelı wı l'tpçJdnhı ı:Jör<Jijncil en· 
•"11taa)'OH1ine ittirak etıfieie karar ver. 
llliflir. 

• Neklihılt pe&Jol ktlPlPen.,,lıtrı hliktı. 
melin istlqıJt~ luısıırırı• lı;ırfJ Jsıli itiraz. 
.d• WtlurımJJ1larcJır. 

• ,\P.'erilf• ıpıJ>aıa"p QJıcUşi yenj ekq. 
Jtcmıl JJuJır•ıJma ~aru mUı::aıJttl• lA»iha. 
1ııaa kabul etmiJlir. Bu llylJııt iltt bükfUllo. 
te, Jf•flı ltleriPıte "rle4ilmck iiıert bir 
~acuk nıilııar dır>Jarhk tah•iat ı:rllmıtk· ..... ,,. 

• YeJıf Dultar el~i~i Monşilof Londrayıı 
"'m11tır. luJı•ristanın buıcilne kader 
Loadra dflsl bulunan lbdcl Brüksele t_,. 
l'f n ttUlmfştir. 

• Romanyada ıencral Nikol:ı Marincsko 
sıhhat bakanlı~ıaa tayin edilmiştir. 

• Berlindekl Jlranııı bllfük elçisi 2 nl
urı larfblf pota ne Yiyan&YI\ bir ba~kon. 
ıoloı tayini için nıuvafakııt lslemiıtlr • 

• Ballı~ acrıJzhıc!e J.elQDffl l'ıµ~tJdlJ fa. 
kJl)Jllsl• ki.irwQk '* bıth~ llrııanı olan svı. '"t' flınııaınııt lic~ret lim;apı hpijne kpııul
"'•$J Jfin Jrı,ıtıttı ba,111qwı~m" JAma~ rao. 
4•rn ~hlzqıı Jııvi olaça)c ıe dJ!Qliryolunı 
b~IJ!IFllJClktır. 

' ltıd•Dlt&t4e mtlbıe 11uırı dolıtor Mi· 
kH a6Jl•411i 9'ir naıtı.akt11, Yılnıdllerin 
Mu4r ekonmaiıindı:kl le irlcrin 111UU 
merıtaatıere t:ıbanlabann zıt llhhılmuı va 
q ~JiıcijJI ~tırııı, d~litUrilmçıi l61ım. 
ltlttillnl lıl,.deyleml~tlr. 

• l\loııtt.~u Jılorman, yeııidan ln;il
tertt '" 1ı1laıy Ouvern~rlUJUne I?aıııı 
Gatternı 4e yeniden GU,·ern~r mua. 
YlnUJln• ıe~ilmls~lr • 

eıuıın resıpt şaheiyetleri bize hiç ek· 
•tımtyen blr al~a ve sevgi tızhar et
tiler. 

SeyahaUmiz l~in çok ıengtn bir 
,PIQJram yapJIJUıŞJ.ı. au PfOJranmı 
iki güne nasıl 131J<hr1Jab.lleceiJnl dU
şUnUp dqruyordum. Fakat, bir maki· 
•• lntizamlle hlç aksamadan tatbik 
edildi. 

Kısa Dur"a Jı:>lcqlujull)-qzcla blı_. 
neşe, ıe'Vk, ölünme hisleri veren blr 
çok şeyler gôrdttk. Bunları kUçUlt 
haberler halln4ı telefonla ırazeteıe
rimiıe blldlrdl)l. Fak•t· btı h~~er.lır, 
J3ursa seyabatlml1hı entırHJL1l ol,ı.ıı 
mahiyet ve tafsilA.tını taşımıyordu. 
Yurdun bu iki güzel ~ehri arasınd• 
otuz beş klşlHk iti• ıasetecl kafile· 
sJniq ~·aptıi• l>ff 4Ql~ıııa(!a !JörUl~Jl 
ve ötrenllen 'eyleri sıraslle anlat
mak QC>k faydalı olac•ktJr. 

l}e'Q t>u ıatırle.rda ~a~ik~te~ en
tereıuı.q J;!urı.a Beya~atiınt~ı Jıa1al~ıı 
tekr~r et~ek istiyorum. Pu euretJe 
(Jlabe~) okuyucu1arnu .,lıhole be .. 
nbeıı Dunara kadar cötUJ'ilp cetlr
miş ve onlJLf& gijrdi}~JerJqılıt JÖ&· 
t•fı:ıılş, öirendtJderlml1lt öiretqıtş 
oJACRğJIQ. 
rP.rJa~ Jlneıli b}r ,nn .• 

V<: nls•n pazar gUQU !!!&babı, saa~ 
ıe~lı buçukta, nenlı1onart tdapeeı
nln ('Olr•n) .vapuru ile Tophaııa r•tı· 
tımından Jıareket ettik. tç agJ~J PM· 
Jı)[, ıiJaetll QJf ıJ.lıı ... 

DenJ~4ıı ~n 1111\k bir Jorışıklık YQİ· 
Gözalablldlilpe koyu blr ınavillk ... 
TıUl dııllae Jı•nb u11ı1ıaıı ,,nır lla
tlf bir aıe lçtqde, .. Orta.d- JtsH bq,taq 
yeg!ne hareket vapur bacalıuın'1&D. 
çıke.ıı $'}UDHHJl~r ye denı,ıq sıt.kJn ~a-
1Jıü bozµıa)t lsterpez ı;iJ>l ürkek çır· 
p,pı~I•rlle 11çp.n pu~rtıtar ... 

ArJs,..dıı.~ı~r vapurJf n ~uverteılpcie 
toplanpııtlar ... JÇasvP.tll kııtap ~ur
tulanJ,.r baharnı ılıll bava•nu, J1ine
ıştnt. gtlze11ltJnl emmege çalı~ıyor
ıar. 

Vflpurdıı dağıtılan dl\Vtıttreye gö
re, Pil' yemetlııt Bursıt-da ylreceC'f •· 
Fakat, Mudan1a1a aJltak ıaJt bir"' 
var•blleceğlmlp; heaap edUl:ror,. Va
pur suratsız ... tıtanl)ulup bP.r!Junun 
dibine dört buçu)t, bet a~atte sJt· 
me1' hOf btr ter delfJ ... QtUJdan filtl
Yet edenler var. Jl'akat buıı.un teeel· 
lisi buluauyqr: 

- Yakınd'°, yeni YJ'ptırılan vapur
lar gelecek. O zaman on 1-ıtı lllll tUr
atlnde olan. bu vapurlarla Mudanya 

ili 

ETRO 
Ayrıca · 

BAHÇE 
5AEiAV 

Muvııene 
• • 

v r ' ı 
~ aaııarara ı hlc!4! 

Formüle ~l bııı aıilsıaka~r"-" IORl'll 
kilNüye gelen BıtıvelPl ~l Panr dıvlet 
bütçesinde iniharJa rqflJa}ıede 1tlUllınls 
lntdıaf n muvııenedeıı ces•ret ılara1' 
8'~ .. ...,ııindt Pldulu Jlbl nıunsene, 

kasaDf •• bulırtıı ••l'lil•rl•cle• dı bor 
11ıatkt bllt~ls4111 1apabU.ceth11l• fıda
Mrl+kll bılkJaıııf-ı Yffllf Jtlkii.A" baff ijtt. 
QJ"'9 Jlevlet pfenalPi olarak kQtıl edUr 
nılf oldujunl.J ve buna bJnaeq, qynq ver
ıtslnden l'•PlJtımıı tınıllltl,.. bafkaca 
cfirt buçuk milyı>ıı Ura bir fedak•r1t•ıa 
~utnı Yertlfl.Ua tütlfiQ baıı.suktan 
~l•Y•J!i& 1P.!llMIYft1Jeıi'lJ """ euı. 

P,u beJIP4l ıfirokll Jlkff14J'Ja •l'f.11' he
J•ti pmunıinıhu:e W'Vip olıJp,du. 

larında bir fMlqamamazlıJr. ol4ut11 
,amaıı burara çekntr. aralarırula ıö 
rneur, kararlar vertrlerqıt,... Bu O· 

danın duvarları ne htklkatler &aklı· 
yor klmblllr? Ne Mklana aaırı-.ın, 
o»lar, 4Unkt1 dllşpıanlarıaı• ve bu
~üU clostıanm.uı 'J'Ur~qJ her lıtett· 
fıt "evet,. d•ııtJtler ve 111vırluan 
mukaddH eıfln entınden ~Jdt..ıtıler 
dfr. 

Şl\kft 
~~A·t~de 

llıfrJ4fl!Ilt~ ft'ŞIDIQ Plı•llMl4llll 
çıkan Hüseyin, Mustafa, trı.ıı • 
zıp isimlerindeki dört arkadJt .U!l'M 

ne Şfderlerken yo~ q.p, ?fl.,y"'"" 
nsr.ımtııer- ve ~ ıµyeti7le ua.&;&W'ı 
larmf!ın tµtup yere d~iial 
Niy:aajlllU bu ğiiluıe netl~4A 
tulara ~arp.arak ~!W'P11Rf· 

8a•hot lok 
Dün gece kafayı iyice ıtıutW~ 

Patqı tsken&ler pap. m~esi 441',...... 

diye caddeahıde otunn Halli, sok 
nara atma~ bael~ı VJ' kendis 
ihtarda bul~ bekçi ömere de kOf 
retmlpir. Bunun berine Halil ya.tq. 
l&nmıı w hakkında tahkikata bql 
JIUlbr. 

ı.ır tt ırııı '"~•••111t' 
Usküdu4a. fflki!iıi~f.i P.llmr-~ 

dealqdeki bakkal §ilkrlilıi1n dUk~-
&ıtlnde gece b\r -a.raltı ~~.,. 
polisler tarafmdan yak~JDm~, ~" ıt 
nun sabıkalı hırsızlardan Bul~ 
h Huan olduju anı~. 

Bu dlkkt.lı mart aymııı JJ•ı1~ 
dq,; an delüunek 11URtlyle bir 
daha toyulmqtu. HilMyin ayııt de1Jt 
jin &ltbıde yakalandığı ·~ eül !ıP'• 
•"1ıim ilf bndial tınlnMlaa ,apd' 
QIİf IPJ}mQt~. 

lvlnl1t u Qtl• ••ta• Ilı mı 
PaUh Kanbq mah&llemnfle oturdl 

YUsuf oğlu .Mustafa, dün aJqun 
llriacat o1uü plmlt, ve 99tıı .,.....,,._ .. 
IJIU lmmap. bitlamıfbr. Bu han 
~~ı 1Plalpa ve kcıflPluau Sect 

~ ~ alnaak ...,.. -- 4U 
" 11 lntnt ettttuıden :Vlk:1Jı1ıımı11 
tır. 

Sahir kep k9d. 
..... ,. --- MroluJıa, C&. 
~mı aUJNnlı 
Jı~Jık rapu Abwt W lm:llletll!I 
~ aıtıklln W>U ecfltmlt .. 
1M1 ......... udatta, Alımeclla ınetıwt 
ı.. m1sıuu. ero11ı •ttıtı psruım 
ve~~P!k 
ıe~ftir. 

Yapıla.ıı ~ m~ · 
rinde a m.m erpjl) d~ 1"ılınazııUI 
tur. 

UıkUdarda SeJ~i 4ll ~lı.,P 
~ ~ ı~u ~ıq e.ıvathı 
ıiııde de bir miktar a.tyoıı bulgmn 
tur. 

Kl•ffl• HtnHt 
Beya ~ "• kwld~ IPI_. 
a~ Ç4lıff1ı pıeJ,ı .... O.,. 
AJl, ~Un fabtjkyua •ıkv8 Qlll,. 
c1e u ~ •mnbı ~~ buJ=-• 
ve 41J'Jlal ctlrnıf,Jm.JJ4 ..ıak9'1• 
ne aevkedllmlftir. 

Ali ı.aahkem~ e ay ıo pı k 
ve o kadar milcldet de .agıt~ 
mi,_ nezarett attmda bulunm 
malı~ eclllMlttlr. 

• !'ophaD.e4e otmaıı 9u9llt oflu 
Ji, db &(lfam, Blftil ,.... Jaıa111• 
nllPllfllı a.lıa• uma ldU4lal" 
ı-.- lGlri Pmfl ,,. eıyaluı talrp 
<;arken yakalanmıgtır. 

?ıf tıt.lrtk• tvlııd•a cık11~r11J.B4h•r 
ıu~·•• n• ••l4..,ıı.ıımıt Al~ .ıı-.111 
ttt.lı ımJtfları• ıtnttt ıca•'"''"'' 
ıu1ıl•''"' ellt111or. Bw. m~ •'11•'-•· 
demlJ!n vertll#J ıtefEt ne otol>IJllı- =.;;;iiiiiii;;iiiiiiiii;;;iiiiiiiii;iiii;; 
1• ''f ltıf.IJQr '' J.t1n·••11ı ,_,,_et e- • 
dlrorııı. CPttvnu var) 

İh~p 4•11 





Holl vutta prensip şudur ı Yirmi bin 
ı·J(Dranın hepsini sefalet içinde 

bırakmaktansa Oç binine rahat bir 
hayat yatatılır ... 

-88-
Biltün ıirkeUer ayni zamanda film için konsolosluğa müracaa.t edebili • 

<.,-evirdikleri zaman, bunlardan ancak rim. Franaada, yine ayni mealekte bi· 
haftada ikibbıiııi megul edebillrler. le, çok daha mes'ut olursunuz. ÇUDJdl 
Demek oluyor ki, prensip itibarile, her memleketlnbdir. 
figüran an~ yedi haftada bir defa Zavallmm çehresi aa.ranyor, dtlt -
film çeviriı· ve yedi buçuk dolar alJr. 

1 
memek için bir maaya yaalamyor. 

Hakikatte angaje edilen figUra.nlar Göderi yatla doluyor. Fakat b41tün 
hep aynidir. Bwıiardaıı bini, hayatla. bunlar& ratmen bqmı ll&lhyor: 
rmı iyi kazanırlar. iki blnl f(Syle böy- "'Hayır". 
le geçinirler. On yedi bhü ile açlıktan 
ölürler. BtlY'OK GALA 

Falden, meslek lel'beatken, her. Yemekten IODl'&, 11&11 ilçe dolru 
kee görtlltıp, bejenilmek llmidfni (Vandom) dan çlktığımu mada, Mar. 
muhafaza edebiliyor. Her aabah, len bana §Öyle diyor: 
ltudyolarm kapıamda, sıraya diailen - Sizden aynlacaitm- Gala mlisa • 
upuzun ve gUzel 1ııaan Bilalleai bekler- meresine hazırlanmak üzere otele dön· 
di. Sahne VUJlan on1arm önünden ge- meliyim. 
çer ve h()flarma gidenlerini açerler- - Fakat gala akeam 9 da değil mi? 
dL Bu figtıranlardaıı buılan yıldız - Evet ama, dUGflniln ki yUz çiıgi-
olmUflarchr. Bankroft, Evelln Bmıt, lerimin rahat etmesi için iki aaat mtıd. 
Corc Raft, Vlrglniya BrO& Her aa • detle siyahlar içinde uzanmak mecbu· 
bah, Ktllver Slti veya Vestvudda, riyetindeylm. Saat bet buçukta ber· 
(Metro) veya (Foka) lfrketl &ıUnde ber, IOnr& masör, daha llOlll'& 4a ma. 
beklemek tızere, uyanıp giyinirlerken, nlkOrcU gelecek. Kaybedecek bir dald. 
bu on beş bin flgUran Virjhıiya Brlla kam bUe yok. HotÇ& kaim. Akpm& 
ve Bankroftu dUfUnUrdU ve bu dUt\bı- görUfttrOz. .. Çok rica ederim. geç kal
ce onların sabah kahvaltna ihtiyaçla. maym. 
rmı unuttururdu. Bu l&ler Ur.erine Marlen gidiyor. 

Şimdi onda bu ilmidi dahi bırakma· Benim hiç de acelem yok. Bunun için 
dılar. Artık onlar, cldip rejilÖrlere yaya olarak otelime yttrllyor ve met· 
göriinmek hakkma malik defillerm bur galaya sahne olacak "Çaynea Tea
''e rejisörlerin mUstakil figUranlan ter" in (Çin tiyatrosu) nun önünden 
angaje etmek hakları kaldmlmrttu'. geçiyorum. 
BUtiln figüranlar .. Omtral Cuting,, Verilecek olan gala milllamereei ea. 
adında sendikal bir ofise kaydedilmit numda, böyle bir mtısamere ve mera
olup, davet edilmelerini beklemek ıime Ilyık görtllmUf olan bir film 
mecburiyetindedirler. Stüdyolar (CaL ~rllecektlr. Bu eeltilde gÖltft'llen 
ting) e \eJefon ederler: •'yb elli et. fllmJerin adedi, lellede nihayet beti 
rüık muharibe Jbtiyacnnrz vaı·.,, o pgmez. Diler filmlerin gala8I daha 
kadar. aade bir tekilde tertip ectillr. Bir fil. 

Bir ~t IODI'& ''Cuting" tarafm· ınin c1ofulunda.ki tektmtll ~k kan • 
dan intibah edilen ve çağrılan yüz elli flktu'. Mu.tıhailler. tamamiyle mea • 
''etrllsk muharib,. studyoda hazır bu- lek erbabından olan ve kat'iyyen mtı
lunur. Nazari olarak figüranla.n samaha gtieterm.iyerı Holivud halkı ö-,...-.f.... nünde imtihan geçirmekten bllytlk bir 
( ..._"""6) intihap eder. Hakikatteyse, dehtet duyarlar. Bunun için, filmi bir 
angaje edilen figliraıılarm hemen hep- mahalle ve hatıl bir köy lalonunda, 
si f1Dlun veya bunun ahbabı, dostu, gizlice g&termeyi tercih ederler. Btl
arkadqıdır. Şu veya bu p.hslyetin tün bunlar, esrarengiz bir atmosfer 
tavaiyeslle angaje edilmi§tlr. içinde cereyan etmektedir. Oraya da. 

Manbld olarak bu haklIZlık biraz vet edilen yarım dtızllne kadar mes • 
da haklıdlr. ÇilnkU böylelikle, yirmi ulle, aahne vazu, mUstahail, hazan 
biıı figtıranm hepsi sefalet içinde bı- bqlıca yıldızlar, akpm 11&t ııekizde, 
ralalmaktansa Uç binine rahat bir ha- otomobillerle, gizlice almıp götUrll • 
yat yqatılıyor. Diğer on yedi bin fL lOrler. Bunlar kendileri bile, aon da. 
gtlranm <la ümitlerini kırmak ve bun· kikaya kadar, nereye gittiklerini bil. 
ları sinemadan uzaklqtırmak ist.fh. mezler. iki, Uç otomobil Loe Anceloe
daf ediliyor. un kalabalık bir mahalleıine veya bir 

Fakat maalesef bu on yedi bin bet. köye gider. 
baht bir türlü tımitlerini ltırmak is- İtçi ve köyllllerden mUt,eaekkil yer· 
temiyorlar. Mideleri bot olduğu halde, Ji seyirciler ar&.11nda, salonun bir kö
bunlar, bütün gUn telefonları bqmda eesine, sesaizce yerleşilir ve evvel&, 
bekliyerek ••Casttng" in gayrlvarid te- eski bir 11ergtlze§t filmi seyredilir. 
lef onunu bekliyorlar. Bunun neticesi Bundan sonra da. hiç haber verilme. 
olarak, bllhusa kadınlar, eefaletln en den ve ne sahne vumıın, ne de tirke
acı uçurumlarına yuvarlanıyorlar. Oy tin iami zikredilmeden, sahte bir fılm 
le zannediyorum ki, bunlar, dOnyanm altında, uıl film göeterilir. 
tam manaslyle açlıktan ölen yeglne Seyirciler, programa yapılan bu i· 
insanlandır. Bu cehennemden uzakta liveden dolayı sevinirler. Fakat, buna 
oıılan aileleri, doetlan, ba§ka meelek- l'8ğmen, noktai nuarlannı yUk1ek 
ler, tabU bir hayat tarzı bekliyor. Fa· 11e1le bildirmekten katl'yyen çekin. 

kat onlar, bu cehennemden ayrılmak mezler. Bunun için, kötede oturan a. 
istemiyorlar. Gözleri ve kulaklarmm lAkadarlarm, ditlerlnl greırdatarak ho
blltiln dUJUt lıJaseai bu telefonun nz.e. murdanmalan sık ilk vaki olur. Bill· 
rinde temerktls etmft olduğu halde kls, seyirciler filmden hotlamrlarla, 
bekliyorlar. hararetli nilma1ifler yaparlar. Bunun 

Onflmde bir J'ranaız var. lanıi Löb- iberine de, meı'uller, iki saat eonra, 
alellcele Hollvuda dönerek, filmin ka

röndOr. On eenedenberl burada figll • andılr bUyUk muvaffakıyet ve eeyir. 
ranhk yapıyor. ''Kasting,. in memur· etlerin COfkun tezabtıratı hakkında 
lariyle araaı rlçıldığı için on eekis ay· ıuetelere verilecek UAnlan huırlar· 
danberfl yaıa!~dahbile ça=amlf, Na- lar, icabmda da filmin bazı u.hnele. 
il 6 &au, a d u nuıl ısı- rhıl ku•rler 
nıedijini kenclial de bilmiyor. Uç~- Bu ilk tecribeden sonra. film ıtud. 
deııberi yemek yememif ve dizlerinin ynda. h118UI! blr seansta gue~cllere 
büldlJd~U görüyorum. K~loı • ı ve teknisyenlere g<Ssterillr ve nihayet 
luk onu ikı defa Franaaya gonder- ı•olivudun en bUyUk lalonlanndan bi· 
mipe de, o ikisinde de geri dönmtlf. rislnde, ilk resmi gala 8Uvareıi veri
Ona fÖYle diyorum: Jir, Hollvudun "super productlona" 

- M lll 1dllJannmua ki, buradi.ıı namı wırdifi bllyllk filmlerin gala su 
artılr llfçblr fe1 beldiyemeaintz. Sizi ı VarNl her aman bu "Çin ttyatroıru. 
t&mymolar w ea!Ittınnak istemiyor - nda verilir " 
l2'r. Sizi tekrar P'ramaya göndertmek ' <Dtvmru var) 

Boks 
Bu haftaki mecmualarm birinde 

boksa ehemmiyet verileceğini, dağı -
lan boksörlerin toplanacağmı, kapa
nan boka klü.p~rinin yeniden açılaca
ğını .. illb, okudum. Gözlerime inana· 
madmı. 

Senelerdenberi ıpor namına futboL 
den bqka bir teY duymıyan kulaldL 
rmıa inanamadım. Derin derin i!;imi 
çektim ve dlltilndUm. 

Bizi kup.tan medeni Alemin gidiıi. 
ne baksak da ondan aonra yilrilsek 
olmaz mı! Dünyada o kadar faydalı 
eeyler tatbik edilmektedir ki, bizim 
yeniden bir §eyler iead etmemiı.e ne 
mahal var, ne de zaman. neri millet
lerin tatbik etmekte olduklannı tak -
Iid etmek bile bizim için bir kazanç· 
tır. 

Boksun bir millet için ne zaruri ve 
ne hayaU olduğunu anlamak için et
rafımıza bir bakmak k!fi değil mi -
dir?! .. 

Amerikan, İngiliz, Fransız, İtalyan 
ft Alınanların mekteplerinde, polll 
tetltlli.tlarmda, bahriyesinde, ordu • 
sunda en başta hep bu sporu görmU. 
yor mıyıs ! Daha birkaç sene evvel 
Almanlar, ilimde, fende, 1&n&tta, u • 
kerllkte, cfhanm en yUksek kademe • 
sinde bulunan Almanlar, boksu ordu
larına reemen aokmue askeri talim -
ler glıbl mecburi kılmamış mıydı? Yi· 
ne o Almanlar on Uç yqmı bitiren her 
çocuğun boks dersi almak mecburi • 
yetinde olduğuna ait bir kanun çıkar. 
dığmı gar.eteler yumam11 mıydı! 

o halde 1anıyorum: 
Bilhuaa cihanın bu kanpk devrin. 

de, her mllietln JdlçUIUnden bUyftitl. 
ne, kadmmdan erkeğine kadar mem
leket mUdafauma mecbur olduğu bu 
zamanda ferdlerln pire gibi mçrar. yı
tan ılbf ttlrlnlr, bir parilıallmn Ui -
tünde dokuz tmdlk kırar dereeede çe-
vik, çabuk, atak olmumı iltiyen mo
dern esliha öııtlnde it görebilmek için, 
boka sporunu tercih etmekten bqka 
'Care var mı? Daha doirusu bokstan 
gayri hangi spor tekH bu faydalan 
temin edebilir? 

Muallim: Hilmi 

Futbolde 
Avusturya 
Almanyayı 

yendi 
BUyi1k bir allb ile beklenen Alman 

Avuturya milli futbo takum ile Al • 
manya miW takDDI arumdaki maç 
60.000 seyirci öııt1Dcle Viya.nada yapıl. 

mıtbr· 
Teknik bakmıdan bUyllk bir tıatUn • 

lük gösteren A vu.sturyalılar, 2-0 p · 
llp gelmiperdir. 

Alman miIU takımında Sepa.n, Ur
ban ve Sifling gibi oyuncuların bu • 
lun.mamuı bu netice Ur.erinde çok mtl· 
eMir olmuftur. Alman hücum hattı 
anlaıamamıttır. Avuaturyalılar ilk 
gollerini 82 inci dakikada Sindelarm 
a.yağıyla yapmlflardır. 70 inci dakika. 
da Sesta ikinci goUl yapm11tır. 

Avusturya milli takımı yıllardan • 
beri gl'steremedilf mUkemmel oyun • 
larmdan blrfni Oyn&mlftır. 

eıslklet 
Bertin, 4 (A. A.) - Bertin .Kotbus 

Berlin araamdakl 260,S kilometrelik 
an'anevt blliklet ~ı 8 saa.t 11 da. 
kika 15 saniyede amatör k09ucular. 
dan Maks Bartoıkieyeviç kazanmıı • 
tır. 

• • • 
Roma, '4 (A. A.) - Varesede yapı

lan 230 kilometrelik bisiklet yanpm 
6 11&t 35 dakikada Bartalf kazanm11· 
tır. 12 1&ntye farkla Kanaveat ikinci 
geJmifllr. 

Favorilerden Favalll dört dakika 
kaybettıfinden 6 ıncı gelmittir. 

An karada 

Pazar glinU Ankarada yapılan futbol müsabakaları arasmda en ebemmt
yetlileri C. H . P. fildi için karıılaşan Harbiye idman yurdu • Gilnq maçı ile 
mm taka kupası mtlaabakalarmda Demi rc;ankaya - Gençler birliğidir. 

Harbiye • GUnee mtl.llabakasJ çok durgun cereyan etmi§, daha ziyade teda· 
ftlt bir oyun oymyan GOneeliler biri birinci kısmm sonunda, diğai '8 ikinci 
devrenin 16 mcı daklkumda iki gol yiyerek maçı 2.0 mağlflb bitirmleJerdir. 

Gençler birllfi • Demirçaııkaya kar§ ılaşmasmda, takımlar ilk devreyi golJ 
.UZ olarak berabere bitirmif}erdir. ikinci devrede çok üstün bir maç yapan. 
Gençler birliği takımı d6rt gol atarak, müsabakayı sıfıra k&l'fı d&t u.yı ilel 
kazaıınufbr. 

Y ııbrdaki reamimiz. Gençler birliği • Demirçankaya maçında Selimin kor
nerden attığı tlçtlncU golll göstermektedir. 

Avrupada futbol 
lngHf era ,,. Yunanl•landa 

f8mplyon• maçları 
lııgiltere lik maçlarında bu hafta 

karplatan takmılarm aldıktan neti • 
celer ıuıılardır: 
.AneDal • Çarlton atletik 2-2 
Blakpol - Preeton 1-2 
Bolton Vanderen • Lyds Unlted - ~ 
Brentford • Grimaby Tovn 6.1 
Derby - Port.mnuth 1.0 
Everton - Vestbromvlç 5-3 
Undersfild tovn - Liverpol 1-2 
Layçester siti • Çelsea 1.0 
Sunderland • Stoke litl 1·1 
Volverhampton • Blrmingam 3-2 

Yunanıstanda 
Atlnada yapılan şampiyona maçla

rında Panatinaikos, Apollonu 3.2 yen. 
mtıtir. 

Yedi milletin lttlrak ettltl 

Kros kantri 
loglllzler hem fert, 
hem takım itibarile 

kazandllar 
1930 danberi kros kanbi koeucula

nnm en mUkemmelin1 yetittiren tn -
giltere, bu yıl da 7 milletin iftlrakile 
ve gayet bozuk bir havada Belfontta 
yapılan kros kantri k()fulanm kazan· 
mıp. 

İngiltere bu defa yalnız ekip halin. 
ele kua.nm11 olmakla kalm&Dllf, fer. 
dl kabiliyetlerle de temayüz etmiftir. 
Netekim. Emeri Belçikalı Şapell, Gel. 
1l Palmeri, ve yine methur İngiliz ko

tucularmdan Pot'u geçerek bilyUk bir 
muvaffakıyet kazanmııtll'. Umumi 
tasnif neticesinde: 

1 - İngiltere 43 puvanla. 
2 - Fransa 96 puvanla. 
3 - Belçika 117 puvanla 
4 - Gal 133 puvanla. 
5 - lskoçya 1M puvanla. 

VDzme müsabakaları 
Stokholmden bildiriliyor: 
Norkopenigde yapılan ytızme mUsa· 

bakalannd& lsveç p.mpiyonu Byaern 
Borg Alman pmpiyonu Verner Pdat 
400 metrelik ııerbe&t yllzmede kargı -
taşmışlardır. Alman p.mplyonu bu 
mesafeyi 4 dakika 48.3 anlyede yl1 • 
7.erek birinciliği almıştır. 

Borg 4 dakika 51,5 saniyede ikinci 
gelmlftlr. 

Tenis 
Davıs kupasında 
Almanya Macarletanl• 

kar911af8cak mı? 
Davia kupuı maçlarmda, Almanya 

Udncl turda bı1da§blı Narveç•t 
m.ağlt\b ettiği takdirde, rt Dt 29 ma
yıs tarihJeriııde Berllnde M'acarlatan· 
la karlJiqacaktır. 

Fransa şampı. 
vonıuau 

2 ill 12 haziran t.arlhlerinde yapı ... 
Iacak olan Framıa tenl8 pmpiyonala. 

rma Budge Riga de ı,tirak edecektir: 
Helen Modi bu eampiyonaya glrmi • 
yeceğini bildinniftir. 

Yugoslavya - Mısır 
Kahire, 4 (A. A.) - YugOllavyalı 

Mitiç ile kartılatan Menzel 2-6, 6,4, 
6-3 mağltlb olmuttur. 

Halter Ollmplyad 
rekoru kırıldı 

Kemniste tertip edilen spor mUA• 
bakalarmda Alman ollmpfyad pmpl .. 
yonu halterci Jozef Manpr t1ç defada 
•20 kaldırarak olimpiyatlardaki re .. 
koru kmnl§tır. 

Almanya - Belçika 
boks maçları 

Almanya ve Belçika amat&' bokı 

takımları geçen pazar Alıende brfı.. 

lqmıtlar ve rakiplerine nazaran çok 
üstün olan Almanlar bu mUabab • 
tarda 3.13 galib gelmiflerdlr. 

ıooo mllllk otomobil 
yarııı 

Roma.da spor otomobillerine mah -
sus 1000 millik bir yanı yapılm.11 ve 
çok heyecanlı geçen bu mQsabakayı 

Biondetti 11 saat, 58 dakika, 29 A• 
niyede katederek birinci olmqtur. 

ikinci gelen Pindakuda bu meaa • 
feyi 12 saat, 31 dakika, tlçilncU Duaio 
da 12 saat 37 dakika, 31 aanlyede Jı&· 

tetmiıtir. 





_ , "'~B- ~.•• .. 11.wi:iıiiıiİl:l!ll-----n=====~==lllll!~~---=-

F' ansız kabinesinde 'Franko kazandıktan sonra 
buhran alametleri _.. B11taratı ı incide Son dakika 

ırı.koculann K.talonya ilzerimeld -

_.. tiaştarafı 1 incide \ b hareketin bazı totallter devletler re
n izah etmıı ve raporun derhal mil. lalerinln ha.tb hareketlerme bensedl· 
ıakereainl 'latemfıtir. ğinl ileri s\ırlıyorlar. Bunu kat'lyetle 

Raportör vuiyetiıı vahimliği l1r.e • ı reddederim. Doatlanm ve ben. cum· 
rinde rarar et.mit ve htlkCinıetia lçin. h~yet mneaeae~erinl müdafaa)'& &L 

de bwundıatumua JI1 lçlnde hulne metmiı bulunmaktayıs. l'ab.t totall· 
mUkellefiyetltri yek<munu .50 milyar ter devletJerhı rejtmlne mllpbih bir 
olarak teablt ettllini habrlatmıetır. rejim kabulUntı reddediyoreak, bunla-

llmdlye kadar k&r1ılanınıt olan mı bası hareketlerinden ilham alma • 
mDkellcfiyetler t>undan çıkanlıraa, ae- mız da memnu mudur! Bu de9letl~ 
ne aonu.na kadar daha 25 milyar ka· den almacak faydalı bul dersler de 
panmak lbmıgelecektir. yok mudur! 

Raportör, h\lkOmetin, aermaye U.. Batye'·ll B'tm nutnnu. eoeyallatle-
rtne 1l50 blD franktan fazla servet l- rln, kcmtıntnl:?rin ve b!r kımm radL 
tin fevk'a!tde bir vergi derpfthıe mec- kalbıin a'~lan arumda bftirmJt ve 
1nlr bidt~ IÖy'eml~. ktlnUden iıımlttJr. 
Leoa Blumun ·z11hab Mebusan mecllll ,eniden aaat 21,35 

Som, bapekl1 Bl6m löa alarak, te t~planm11 ve mall,e eneDmentntn 
mecli• anolunan maU projeler hak. teklifi berine mebuan mec1lıd mi· 
imada mhat ftl'llÜltil'. -.kerelerine yarm devam etmek be. 

Bqvekil, buD1arm hWdmıet tara • n, saat 23,45 te toplantmma nihayet 
fmdıa -bqan!muı dUplnilJea faallye. verml-tfr. 
tin umumi pllnlın oldulunu .Sylemit U:!<:Uı koriclorlvmda ~ 
W lıtlldbDetlD aldJtı netlce1ere geçe • göre, mec'fı ancak JU'ID ıkpma dol· 
ftk demlftlr ki: nı kanını proje81 hakkmda reyini bil· 

Açık devam etmektedir. Vulyet. dlr~.ce'-:tlr. 
1932 ~Jdnta aJDidlr. Huine, bu eıme, Muhalif prupJar malt proje aley • 
40 mllJv frank murafa ve 10 mil- binde rey vermeyi ittifakla brarlqtlr
JU' frank edemelere kartı koymak nuılardu. Bunlar tol \:eft&h t"umharl· 
mecbarl,eUncledJr. 8uDlan karplıya. :yetçiler " lblyon wyll. w.p .._ 
1ll1mek t• llızlnenta &llbıde ltlmmu molaatıanbr. 
bdar PDil pllr kaynaklan bulun • EbeJllJor, ,....._ pa ..... ak-
malıdır. tAIDI ..,a Cami ıtınl kabine bahnm-

Bundan baeb parllmentonun na .. nm çıkmaama ihtimal ftrilmekte4lr. 
11n '..i1fktattnf, hilkAmetteld iatitrar. Blumun alta)'ll'nde otanlar 
mJı1n ve anctk kendlmlsl aldatacak Parla, 6 (A.A.) - llebaun mecUal 
ı.aı Gretlerfnln wbH'kelerl Gwine nla dBnJdl celaetlnde B. GutoD Jerar. 

cekniek laterfm. hfiktlmetlD mbakerell lelda cOn *" 
luiumı • Jıabrlatmm ~ ht1tt- mut olln projeler baJddDda bir imar 

metttkf ~ •bebl, ancak vermel• mahaHOeri t:llar etmek lddl
malije:SeJd 18t1Uanmbktır. Malt iL uuu muhalefet namma, proleltO et • 
tlkrar, htudlnıH latikran için ehem- miJtir. Mumalleyhe 1are parlemento 
dJr. hukukunun milnnwhıaı kabU oJmlyan 

Hafl>gJd •kcmoml. muvuenelizdir. bl lhllll bir enflluyon tete""'tl. na 
Ekonomide buglln 80 milyarlık bir it· .:..W baıu.t1r. 
leme serma~ eksik buhmmaktac:br. Hatip. Blum lıllk4metinfn felüetll 
lılemleıtetten harice kaçan veyahut neticeler tevlit etm1t olclupnu san. 
IDftmleltet dahlltnde l&klanan lel'lllL ren iktiudl aJlmetJeri uyaqtrr. 
yeler, gerek hulnd~ gerek hU8U81 em. P!atlarm yUbe1meal. altın mncu • 
nomt U:.erln~ yoklufunu hissettir • eunun aultMaı, fnnkm ıukutu. Hatib 
melrtedfr. bir "'itimat ıktiall- ricuda cetlrllmeal 

Niha,at, maU ve ekonomik nalyet, amma riayet n saye lMlrmet edfhnn.I 
enternasyonal 'VUfyete de bağb bu1un zanıretinden bahletmlttlr· 
maktadır. Franu11 yeni masraflara Mllstakil ndlbllerden B. Jan lıfon
slrmeye ve bir mlltt mlldafaa istikrazı tiııyi. B. Blum'den ene! a6z alarak 
hamrlaJnara nıec:bur eden byfıyet, projeleri '"Alman Cum!ıur:yetiııin 
atemaayonaJ buhran olmu~. U mahmıa ıebeb olmUf olan hakilıd bir 
mart hldileal, 1ermayeJerl korkutmuı iktisadi n içtima! UıtiW" tiye tavsif 
ve AYl'Upadan Amerikaya gen1ı b'r etmlttlr. Mumaileyh, projeler! amele
para akmı bqlamqbt. Yabancı mem. den hiçbir fedaklrhlı istememekle, orta 
S.Jretlerden latUau etmek veyahut 1UUf1Jn tuyik etmekte olmakla itham 
)'abaııcr memleketlerden enelee yap- eylemlt ve Baron Lul'nin fU -6.ılerini 
tıfmım fattlaulan tecdit eylemek ~atrrlatmııtır. '"iyi llyuet kullınmız 
lmkAnlacbr. ben de maU itleri düzelteyim. 
Dı~ yufyet Uııerinde ıa. Hatib, intizam ve adaleti nilkOmran 

nr eden mem ~ ~ ait eunian kılacalt olan bir ael!meti umumiye hll· 
.eyıe..,tft,lr: k6med tefkil tdilmeıinl taJeb etmltt!r. 

Bla. Fransayı Avrupayı sulh 1 lnd Soıyallstlerln ... SaklOft'" cU1e hitab 
tutmak lçla •'1ml."1en geleo her ç r-~ ettn.m Montinyi"nin nutku, ~ takım 
Japacafıa. ~ IUlh ilteıaekte ta- hıd aelere Hbebiyet vermiftir. 
mamJ)'le mUtteflktir. Bizim herhangi CUmhuriyetd federasyon ınensu~ • 
bir ÜC&vlls b k aanndan B. Franıua MarteYı. Btum un 

aıe etıııde bulunmanm- •teybinde rey vereceğini. 9'.lnkil Blum 
c1an korkacak dllnyada hiçbir devlet un mUtemadiyen kendi kendisini nak-
10ktv. kmaa alhj.nlerinıilden her ıetmelrte olduğunu aöylcmfttir. Hatib 
UlrlQ enterDuJ9Q&l kan11khklar kor. dilnyanm 1936 aenesl mayısında lkti -
JrulUJlu tamamlle ıi!c:Urnüyona da. sadf b'r faaliyet gZStermiı. yalnız iç 
bls, bunlarm &ıllne geçmek için çallf- memleketin atıl bir halde kalmq oJdu
makta yine devam ediyoruz. Bunttnla ğuau beyan etmiıtir. Çin, İspanya n 
._.ber, her tilrlU vutyet.. karp koy- Fianaa. Hatib, netice ohrak Franll· 
mü için de. ham bulunmalıyu. Dm tıaerine çlSken, emniyeti ti.zerine 

Leon Blbı bundan aonra tekrar yüklenen tehdidlerden dolayı btirab 
mali 'VUfyettea bahsetmft ve buglln- ıçinde olduğunu a8ylem·ıtır. 
kU vaziyette murafm gelirlerle kar- Radikal sosyallatJerden forj Patu, 
1Ilanamıyaeaiuar, bunun için muhak. hiikOmetin itti~u etmek istediii ted
bk lstfkru yapmak lkmıgeldlğtnJ, birlerin ilrtisad_' sistemi boı:acatuu. 
fakat frangı tekrar dutilrmenln dil· tUnldl bu tedb rlerin enfil11y.)fta isti -

, ..., . nad etmekte ve orta 1m1flan ennelrte 
lilnll mlyece6 .ni 15ylemıt ve lJAve et- ld .ıh... be etm1 tir M n h mletir· o u~-u yan ı . uma ey 

• Cumhuriy • 'lerln hUrriyet esasına ma 
"Bana, bir mini birl.i.k llUkGmetf it ıtenid m!ll bir siyaset milc!af..a ve dcv

b&7lllda bulunmuı olaaydı, her ceyl Jetin mllclahal:alni redd:tm:leri lazım 
değiştirirdi, dtyecekl~r. raeat malı ıe-!mekte olduluna aöylemi9tir. 
toplantı fikrini UldSnce ileriye ben at. Franııs aoayal'st fırkaamdan RoJ>, 
tmı. Böy'e bir toplantmm vilcut bul- eon olank alSs alan batib oimutiur. 
ması eartlan mevcut değllae buru1a lfiunaileyh, hillcameti havayi mu:Uti 
kabahat benim defildlr. Bundan ev- ia1Ah etmemif n bu ıuretle sermaye -
ftl, benar ffldyette Pwuıkarenin e- ı .. r1n yatmlmaana mani olmu' olmakla 

tuyilanı tmnak hnktnı olmadığı an
lapldılmdan cumhuriyetçi hükOmet 
tekrar Valansiyaya nakletmek için ha
.srrbldara baılamııtır. 

Harp vaziyeti 
S.Jamanndan verilen bit resmi teb-

llle ıöre, Franko ordusunun aaf ce
nahı Ebre nehr!nin ut ı.ahilinclc ileri 
y6rllyUf(lne devam ederek Gande1a • 
Tarrqone yolu ilıerinde Mora, Bcni
tıane •e Jılirnet mnldlerinl ve Tarra
pne demlryola boyunca da Plika, Ri
berroh ve Aıko k8ylerini nptetmiıtir. 

Cenup mıntakaamda. Franko krtaatı 
VaJanaiya yolu ila~rinde Morellayt ve 
Ortela, Pu.ıar ve Paloa mevkilerile 
Karraakal ve diier dall k ilç mevzii it
gal eylemiıJerdir. Uç yti% esir atmııtar
dır. 

Lerida cephninde Frankocular Ri
bqornna nehrinin menaabına kadar 
Derlemi9ler, Noguerayı prk istikame
tinde ıeçmiıler ve urfdanm cenubun
da bulunan Necnera ıehrini npteyle
mlıterdir. 

Tamarite mmtabmılda yeniden bq 
mevki ltpl olunmUftUr. Pek çok harp 
inanını, •ltı top, bet nrhb otomobil, 
Uç tank •e 560 esir ele 1eçirilml9tir. 

Boltana mıntakuında. bet nahiye 
De dllfmanın mWüm birçok memlerl 
aptolanmuftUI'. 

OuadaJahara mmtakuında dtlpnan 
mtlteaddit mukabil taamu tqebbtlsle
rinde bulunmq n binlerce saylat •er
miıtfr. 
Araıon cepheıinJe düpmnm Uç tay 

yareal dUfUrillmUttUT. 
9 ile 31 mart aıarında cumhurlyet

çDerin ulradığı zayiat hakkında Sar&o 
ıosta henils natamam resmi nkamlar 
nqredilmlıtir. Bu rüamlara g8re, 
FrankbtJeT l8 bin mr alınıtJar, 75QO 
ceset 18mm01Jer ve tekb fırka iJe altı 
llvayı lmU veya h~ınete du_çar etmif 
lerdlr. 

NU)'Ollalfat lnnvetJer Tortosamn 
)'Ümrna ıelmlıterdlr. Mamafih tehrl 
hemen elde etmefe bJlnnılın ihtimali 
mevcut dellJcllr. 
Kunruna dizilenler 

Jl'ranldstJerin neıretmlt oJduklan bir 
teblile nazaran. hmnlmetçller Leridayı 
bopltmadm &ıce birçok JdmRlerf kur 
pna dizmlflerdir. Bunlar arasmda 
ıiaıIJt aenatb reisi, birçok mebuslar, ba 
n doktorlar, general Kueipo ail~!inden 
Ud kiti, 200 bdar papaa ve birçok b
dm vardır. 

Mısır kablnPsl 
istifa elli 

Kral 
Mahmud Patan1n fıtlfa1101 

kabul etmedi 
Kahire, 1 (A.A.) - Kral P'arut, 

?i&Jımut p~nrn istifasını kabul et
memlt Ye kendisini, parlamentonun 
aoıhtında söyU:·3cet1 nutku hazırla
ma)'& memur etmiştir. 

Kahire, 5 (A.A.) - Seçimden son
ra ldet olduğu veçhlh kabine istifa 
etmlttlr. 

Fransa 
Or la Avrupa devlellerile 
mllflerrk b r ba1rekete mi 

haznlanıyor 
Parla, '5 CA. A.) -Bu u.bah harici. 

ye nuırı l'ol Bonlrur ile Fransanm 
Moskova, Vaqova, Prag ve Btıkret 
aeftrleri arasında yapılan görllşme!er 
eanumda bfllısua aneluadan 110nra 
orta Avrupada hasıl olan vaziyet ile 
Çe!coalovakyalım mlldafaaaı meaeleel 
mevzubah8 olmqtur, 

Yakm bir zamanda Moekova ve 
Varşovnd:ıki Fransıa bOyOk elçilerile 
Pragd:ı!d Fransız orta e'çilerine AY.. 
nıpa me~eleleri halıkmda malfımat ve 
dJre!rtlfler verlle:e~tir. 

Fransız zimamdarlanna gare bu 
meseleler, lspanya meselesi ile birlik. 
~. ba 'lhazmfakf beynelmilel vaziyete 
Ukfm bulumnalrtac:br 

tlel'iDl burada hOrmetle ananın. Yal • muahue etmiıtir. teme'dir. 
DiZ bu:;llnkU va&lyat 1928 dakl Vaziyet Jn • iteni! VHZ et• ru•!111t .. 3 ll 01' Taymis. n:lika"3n:t i-:inden çıkt1mH 
ile lnyu edfieet bir nlahiyette d~_:·ı- Lon~ra 5 ( A.A.) - (jazecte in umu- bir VlZ yet ·hdas ettiklerini yaztyor, 
dfr. 1928 da. filhiTdka. bir harb teh- mt mOtaleasına g8re. Blumun maliye 

1 

Dtyll Tel:raf gazetesi de Jl'ransanm 
Ukell mncut bulunmuyordu. pro)m mebu!an meclisinden ceçae bi- yeni bir kabine buhranı arifesinde bu-
Buı ldmaıeler bmlm tuttuğum hat. le lyuıda tanlp edilmeli pek u mah- lmıc!up kanaatini i&bar qliyor. 

Cumharı1et Hlldlmed 
Harse·onda kahyor 

Londra tS (HulUll - 171 ma1Gmat 
almakta olan tspanl'oDar IDlhaftlincle 
ı6ylenildiğine ıöre KatalanJllllll cum 
hurlyetçilerin elinde arulnln lair ak· 
samından bUkuvve nbrtuı kailmlt ol
masına nCmen cumhuriyet hllkOmed, 
Barıclondı kalacaktır. 

Ayni mahafil, ydkıek ukerl ınam. 
danı tın c!a ken Barıel~ kalacafau 
ve Madrid, ve Valanıiya Jle temaırnı 
telsizle ve hava tarUdle muhafaza ede
ceğini ilive etmektedirler. Ayni maha
fil, cumhuriyetçilerin toauna Jradar 
mukavemele karar nrmlt olduklarmı 
ve bjtaraf clevletler tarafmdan kendi
lerine yaprlması muhtemel olan bUtiln 
mütareke teklifterlnl reddedeceklerini 
beyan etmektedir. 

Cumhunyetçilerin buı mmtablarda 
ıiddetli taarruzlar yapmakta olduldan 
nnnedilmektedir. 
lla'yan'arm ıevlnc1 

Roma 6 ( A.A.) -•GueteJer, mea1l 
müttehit bir nota nerıetmltlerclir. Bu 
notada ezcUmle tavle denilmektedir 

•Kahraman ttalyan JejyoJlederinln 
milsaheret etmekte oldukları Jl'ranldlt 
kıtaatm munfferane llerlemelerl ~ 
tl1n balyada copmı bir prar ldlll a
yandınqtır.,. 

Çtsrçtlln mOhlm 
makalesi. 

vtmton Oö~ t.paarada .....,._ 
blktmetçller alerbba• aldJll nulk 
vulJ'ed ,o.den geçirerek, &lleak ma 
ebe f8kllnde bir kallmlma olma
dıkça lladrlU• Banelcma De al&ka-
81 keıllJecelbal. banaa aesrbae lall
ktmetçllerlnt bofana kan d6Jmae
mek lçba, lldtareke raımak lmere. 
Fran.• Ue lngU&eNllla tav....ama 
utıyeeeldertat .-ı.,_ " dlJ'OI' ld: 

Hiçbir taraftan 1artnn beklene
mez. Blltlln Avrupadakl f .. :· aleyh
tarı kuvvetler o kadar ıayıflamıt ve 
o ka.dar teş?ttl!'..'.·-1 kaybetmiştir • '· 
onlar da, vaziyeti kabul ederek, bo
yun etmeye mecbur olıı.caklardır. 

Dlktatnr kuvvetlerinin elde ettlll 
Oııtllnltık tıe geçen hafta a)'Dl sa
man.da neıredllen iki İtalyan tebll-
11 ile pek güzel anlatılmaktadır. 
Blrlnclel, •lddetll bil' tanda. l'rall· 
aayı. tepanyaya m1l4aha1e ettlıtt tak 
dlrde dllşeceltl tehlike ile tehdit e
diyor ve bir Avrupa harbinden mea' 
ut olacağını söylüyordu. 

İkinci t bllğ general Frankonun 
bugilnkU taarruzuna iştirak eden 1-
ltalyan kıtalarındakl lkl bine )'&km 
telefatın bir llıteslnl bildiriyordu. 
Herkes blllyor ki, bu ltalyan kıta. 
tarının yanı başında. harbin kat'I ne 
tıcesinl kazanan Alman ta71arelerl
dlr. 

Bu suretle, dlktatörll devletler 
herşeyt yapablllyorlar, ötektler hlo
blr şe)' yapamıyor. Ba anda. Avru
pada kanun yapan dlkb.törlerdlr: 
onların verdikleri kararlan parla
menter demokruller da umall h6r
metıe kabul ediyorlar. 

)fuhanir, tnf(lltereıle de eft.ln u
manal7ellln Fran!cocalar lehhade we 
blktmetçUer lehinde olarak Wre 
a)'l'lldıJtmı; partllerba. her Od tara
tın netlcelerlnl kendi neticeleri sfbl 
u7cbklanm ka7detUktea IODl'A, 
Fnmkonun zafer kazanclılh takdirde 
yazlyetln no olıi.calmı tetkike pçt. 
ıor: 

Franko, yabancıların J'&r• 
dımı lla le baRlrca bu yardım 11a7e-
11lnde gallp gelecek. 'Ma~lQp olan Ta
tandaşları onun ellne dtışecek bu i
ki İspanya a,rasında derin ve genlt 
bir kan ırmağı akıyor. Bu lrmalın 
blrçok kolları. harap yanmadanın 
bUtUn kasabalarından geçiyor. Bu 
kanın bUyOk bir kısmı asıl muhare
belerde döklllen temiz kan delildir. 
On binlerce kişinin birden uğradığı 
katUAmlar ve idamlar arkalannda 
lAnet ve intikam bırakmıftır. lspan-
101 mtllotlnln ocağında kalan bUyUk 
ve acı bir ıefalettlr. 

Bu vaziyet dahilinde memleketin 
belini do""rultmak için, o anl 1 ihti
raslara galebe çalan. yOkaek ve mils
takll bir otorite sahibi. çok büyük 
bir devlet adamı lAzımdır. General 
Franko da bu meziyetler var mı kl? 

B lkl hakikaten. Guernika bom
bardımanı, Barselona bombardıma
nı gibi bUyük fecaatlerl ltıll:renler 
Frankonun menfaati olan devletle
rin kuvvetleridir. Bllhasaa Almanlar 
kuvvetlerini t crllbe etmek. meslek 
tee"'sfdlsU ile a<'n.ba bilyUk ,ehlrlerl 
tahrip ctmc!tt veya slvfl hnlka mtı
ra~ <' ktlrm~' te, teknik ttlbarile, en 
mahir olan biz mbiz diye anlaaıak 
merakında idiler. Böyle mlltteflklerl 
idare etmek sordur. Onun lçln, me-

nUret ,.,.... •• omularma J1lkle
al70I'. 
~ .......... ~mı, 

memleket.I dahilden ele ldanll alU· 
- alabllecetıal .. pbıell a&1lJor, 
bac1Dk9 a1ft)ıklaı"m dabna dnam 
edecellnl Ye~ .ebeb ola
ealmı ltant edl7or. 

İtal)'&Jllar lapanJ'aclall o-tılecek
ler mit Tabu cetılecekler. ttmdl 
bUe, l'r&Jlkoya 7ardım. edenler ara· 
uada ttalJ'aD u'kerlerl u ltlr mik· 
tar teftll edl1or. lluaollnt, lngilltı 
blttmetla, lapaa1adald gönUllule
rlal oekecettne, tapanya topraklan 
81)'uet Ye okonomlst tızerinde İtal
yanın hiçbir arzusu olmadığına dair 
teminat veriyor. Belki bu t mlnat 
tızerlne bir İngiliz - ltalyan anlaş
ması kurulablllr. 

Fakat Almanlar hakkında ne dU
flDeblllrlzt Onlar harp meydanında 
çarpı.,mış deliller. Fakat teknik 
kuvvetlerinin yardımı ile nasyona
llstlertn blltlln teşkUAt ve idareleri
ne girmiş bulunuyorlar. Almanların 
lapanyada çok kuvvetli bir tayyare 
kuvvetleri var. Tayyare kararglhla
n Frauanın cenubundakl cephane 
fabrikalarından pek az bir uzaklık· 
ta bulanu1or. Bu kunetler, heran 
lçln, Banelona1a yaptıklannı Tulu
ıa yapabllfrler. Bunlar, Berllndcn 
de Almaayanın )'&71lma siyasetine 
göre, mnııtakll bir harp için tallmat 
alabilirler. 
Almanyanın general Frankoyu 

ve elllıdekl kunetlerlna. blttın va
aıflan lle, bir nul lclareal karmata 
sorlamalan da tabii olur. Bunun i
çin de P'olanjlıt kunetlerl alet ola
rak kulJanaaaktır. Pranko hldleele
rln daha acıklı fakat az tlddeUI bir 
cereyan takip etmelerini ve memle
kette bir f apanyol ldareıd kurmak 
isterse blle, folanJlıt !'areketlnl ida
re eden faal ıruvvetler ka1"91sında 
zayıf kalacaktır. 

İçinde bir Alman noveslnin bu1u
nacağı, ~enltı mikyasta, nazllettlrll
mlş bir ispanya, Fransa ve lnglltere 
için bllyUk bir endişe mevzuu olacak
tır. ElYerlr ki, bu mesele tlıerlnde 
bllttln gayretlerlnl urfeüdttler ve 
kendilerine hareket JmJEıaı kalmış 
olıun. 

Hitler 
lnsburg'da 
tnıburk - Hitlcr, diln aut 16 da 

lnaaall trenle buraya ıelmlttir· 
Berlin e (A.A.) - Reemea blldiril

dlllM sin. Almmn,_ De Anaturya 
arumdi 1eyahat için her ttlrlll tahdi· 
dat bldmlıqbr. Puaportlarda her 
hanp bir byde ltmim olmadan her 
kn bir ayda Awaatuıyaya banknot ve 
madeni para olarak 300 mark ı&ttıreo 
bilecektir. 

Hallık dev•t.'llerl 
ffarlclye N "llrlan toplanh11 
Ollo 6 (A.A.) - Dımimll'b, Fen

landiy1. Norveç ve laveç hariciye na • 
nrJan beynelmilel YUiyeti tetkik .e 
o8rt memleket anamda pratik balam
dın ban meseleleri halletm:k bere 
dOn Otlo'da toplllmqlllrdll'. 

Akf&ID dart nuır ndyoda birer mı
tuk alSyliyerek d8rt memleket aramda 
hOJdlm ıllren cloatlula n dllıfl!!l!Ml 
ttpild metaiyl kayld ve her JC!rlU idea" 
lojfk bloktan uzak bulunmak n harbe 
.Urilklenmemek hususunda mtifterekea 
Arfettlkleri pyretleri tebartla ettnnif· 
lerdir. 

Çin 
mukavemeti 
Herkesi hayran 

edec~ktlr 
Loadra, e (A .A.) - Çin diplomat. 

larmclan S. Swıfo, dün ekserisi muba
fuaklrlardan olmak bere eW kadit 
pvllmento uuı huzurunda ÇbıiO 
tlmcllkl vaziyeti hatkmda bir konfe
rana vermiftir. 

B. Sunfo, eon samanlarda ukeıl 
harek!ttakl lnldp.flarm Çine mlllalcl 
olduğunu beyan etmlt ve deml§t:fr kf• 

..Cihan, Çin krtaatmm anudane mu
kavemeti kargımnda hayran bla~ 
ve mlltearm nihayet aulh talep eıme
fo mecbur olacaktır.,, 
Çin (etelerlnln taanam 

Petın. 8 (A. A.) - Röyter 
muhabirinden: 
Çhı çet0 leri. 

0

Şe1'udald Japon 
llDDUDa tavruz etmlllerdlr. Buınm 
Berine Japon harb pmlleri, der 
kara)'& takviye kıtaatı cıbımuslat 
m. 
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Me§hur Kınm zelzelesi zamanında 

Yalta kasabasında Snopkov isminde bi
risi vardı. 

Snopkov ayakkabıcı idi. Dah() doğ

r~ıu .~sk~eilik yapc:C"dr. Yaltada küçük 
bır du~kanı vardı. Hatta doğruıunu iı. 
tersenız buna dükkan bile demek caiz 
değil .. Bu, küçücük taı bir kulübe idi. 

Snopkov yalnız değildi .. Bir arkada

ıiyle ortaklamasına çahJıyor du. Bunla
rın her ikisi de Yaltanın yabancısı i.:li. 
ler. ~uvakkaten gelip oraya yerleşmiş. 
lerdı. 

Bu. iki arkadaşın Yaltadaki hc:ıyatlan 
p~k tc fena geçmiyordu. Vakia kışın 
bıraz sefalet ve açlık çekiyorlardı; f~ 
kat yaz ı· ı::e ınce va-c;yctleri derhal dü-

ze~:or~t~. Çünkü Yatta bir sayfiye ka· 
n ~''1 ıdı .. Yazın buraya istirahat et • 
mege d · d ' enız en faydalanmağa gelenler 
çok oluyordu. 

~e~hasıJ yazın bu iki arkada§ gül &ibi 
gcçınıyor, votka için, hatta ufok tefek 
~eyler için bile para bulabiliyorlardı. 
Meşhur Kınm zelzelesi galiba cu. 

~rteıi günü olmuıtu .. tıte bizim eski
c~ Ivan Yakovleviç Snopkov, cumartesi 

n~. beklemeden, yani t:m zelzeleden bir 

kıund evvel, cuma günü, bir buçuk tfıe 
a ar halis R k ö us vot ası yuvarladı. 

"k" ~le ya, adamcağız işini bitirmitti. 
ı ı fı§e de yed k k • Cwn . e vot ası bulunuyordu. 
ınlna <ırtesıni veya pazan beklemekte ne 

• vardı? Sonra belki zelzelenin ola
cai!Dı da biliyordu. Olur a '--Jk" .. 
doğmuıtu.. . uc ı ıçıne 

Neyse .. Snopko b" b a • v, ır uçuk f İfe vot· 
Yt çe~tikten aonra ıobğa çıktı. O ldu

ar ıenın, bu duvar benim biraz_, 
adr .. Bir miktar · ., .. pa. 
irı geriy -L farkı söyledi ve geri-

e Cvme dandn E . "-• 
.. vıne geline~, zelzeleyi beTdemeden 

hemen avlunun bir köıeıine kıvnlarak 
yattı .• 

Snopİ(ov içtiği zam<ınlar daima avlu· 
da uyurdu. SarhoJ olarak kapalı yerler· 
de yatmas:nı sevmezdi. Çünkü kapalı 

odanın hav~:ı hem bapna vurur. hem 
de mideıipi bulandmı1dr. Onun için sar. 
hoıtuğunda yıldızları sayarak uyuma
sını çok ıeverdi. . 

Sdzün kısası, 1930 senesi 11 eyllilün
de, meşhur Kırım zelzelesinin arifesin· 
de eıkici 1van Y"1covleviç Snopkov, bir 
buçuk ıişe halis Rı.!s votkası içerek 
ve adamakıilı sarho2 olarak evinin av· 
!usundaki servi ağ~ c.ının Dltına yatmıt. 

ve sızmıştı. 

Snopkov, bir taraftan tatlı tatlı uyur 
ve güzel güzel rüyalar görürken. diğer 
araftan da mefhur Kmm zelzelesi vu. 
kua geliyordu. Evler sallanıyor, damlar 
çöküyor, duvartc:.r yıkılıyor, toprak 1er· 
ha ıerha oluyor. cehennemi bir gürültü 
her t..-afı kaplıyor, Snopkov ise mıpl 

mıtıl oyuyordu. 
Halbuki Snopkov'un arkadqı, zelze· 

le hatlar Jlqlama1!, kendini tchrin bab· 
çeaine dar atmııtı .. Çünkü her dakika 
batına bir taJ, veya direk düpnek ihti· 
mali vardı. 

Snopkov, ancak sabahleyin, saat altı· 
ya doğru gözlerini açtı. Eliyle g&zleri
ni bir kaç dcf a oğuıturdu. Fakat hay· 
retf •• Altında yattığı serviden baıka 

ona kendi avlusunu hiXJrlatacak tek bir 
İey yoktu. Sonra asıl tuhafı. çalııtığı ta§ 
kulübenin de yerinde yeller esiyordu. 
Orada,, kulUbe yerinde bir yılın tq· 
tan batb bir fey cöriilmüyordu. 

Snopkov bir müddet daha gözlerini 
uğuıturduktan sonra dütünmeğe bat
Jadı: 

- Hay Allah belhmı venin; amma 
da içmi§İm haf. Kendi evime gelecek 

* yerde bir baıkwnın avlusuna &irmi· 
tim .. Bu gizlc:lilim l'tarap bahçe de ki· 
min acaba? .. Bundan sonra bu kadar 
fazla içmiycceğim.. Bu alkol denilen 
nesne amma da kötü 1eymiJ. İnsanda. 

ne akıl bırakıyor, ne de fikir .. 
Snopkov biraz daha etrafına bakınch. 

Gene EöyJenmeğe batladı: • 
.....,. Hem iyi ki bahçede sızmı§ım.. Ya 

sokakta uyusay'-dım .. halim ne olacaktı?. 
Ya üstümde bir otomobil geçer, yak&
pekler gelip beni parçalardı. Bundan 
sonra ya az içeceğim, ya hepıini brraıka· 
cağım .. 

Snopkov bunları düıününce adama· 
kıllı canı sıkıldı. Kederini unutmak için 
cebinde duran, arta kalmıJ yarım fite 
votkayı bir yudumda sineye çekti. 
Ve tekru tyice kendini kaybetti. Çiln· 
kil dün geceki 1arh<>tluğu da henüz da· 
ha adamakdh geçmemiıti.. 

Snopkov bir iki defa gerindi ve ayağa 
kalktı .• Sallana sallana ıokafa çıktı .. 

Fakat hayret r •• Sokaklar tamamile 
bqkala§DU§tı. Snopkov bulanık gözler. 
le etrafına bakıyor, fakat hiç bir tcY ta· 
nımıyordu. Sokaklar insanlarla ıcloluy
du. Çünkü .zelzeleden Urken insanlar 
tamamen kendilerini aokağa atmqtılar. 
Sonra itin daha tuhi3ılı, bütün insanlann 
yarı çıplak bir halde olu§lan idi : 

Snopkov hem Allana sallana yürü
yor, hem de dUtUnUyordu: 

- Peki ben neredeyim? Bu insanlar 
ne diye böyle aoyunmuflar? Yona sa

bah aabzit herkes denize mi gidiyor1 
Acaba burası Batum olmaam? tnsan· 

lann çırçıplak gezdiklerine bal:ılrna 

burasının Afrika olmak ihtimali de var •• 
Snopkov neredeyse atlayacaktı •• Cac!-

deye çıktı. YUriidU .• YUriidU.. Nihayet 

Zelzele • 
•t Mih. Zoşçenlıo 

bir taraftan yor311nluğunun diğer ta
raftan da alkolün tesiriyle yere yıkıldı 
ve ölli gibi derhai uyudu .. 

Ancy ortalık karardıktan sonra, ge· 
celeyin geç vakit gözlerini açabik:li. 
Bqı ucunda yıldızlar parlıyordu. Orta
lık bayağı serindi.. Halbuki mevsim he
nüz eylüldü. Binaenaleyh henw hava 
ların soğumaması Jizımdı. . Fakat gel 
gelelim Snopkov çırçıplak bir VC'.'tıZİyctte 
idi. Ostünde bir iç donundan baıka bir 
ıey kalmamııtı. Snopkovu iyice l'OY· 

muşlardı .. Gene dütünmeğe, olanı bite
ni hatırlamağa çalııtı.: 

- Aman ya Rabbi ne oluyor, diye 
aöylendi? Bu halim ne? Ben neye çıp· 
lalam?. 
Ayağa kalktı.. Çıplak f Yaklariyle 

yerlere basarDık, Ustünde yalnız iç do
nu olduğu halde yUrUmeğe başladı .. 

Bir hayli yol yürüdükten ıonra ayak
larında bir yorgunluk hissetti. Yolun 
kenarındaki bir tatın üstüne oturdu. 
Acı acı dUtUndU. Bulunduğu yer ona 
pek yabancı geliyordu.. Ortalıkta kim
seler görünmüyordu .. Kamı da adama
ktllı acılmuıtı. 

Ancak ortalık ıpdıktan sonra vaııiye
ti kavrayabildi. O sınlda oradan bir yol· 
cu geçiyordu. Snopkovu bu halde ıa
rllnce ıordu: 

- Sen ne diye burada böyle çıplll 
oturuyorsun 1 Mottrahk mma, netin? 

Snopkov fınattan iıtifade ederek 
konuımafa batladı: 

- Ne olduğumun ben de farkında 
değilim .. Uitf en nerede bulundufumıı 

bana söyleyebilir misiniz?. 
Konuımap batJadılaır. Yolcu ona, o

lan, biten §eyler baklanda izahat verdi. 
Zelnleyi, selzelenhı yaptığı tahribatı, 
selzelenln blll devam etmekte oldufu· 
nu anlattı. Uf arasında: 

- Sen Yaltadan çok uıaklaJm11sın, 
dedi. Buradan Yaltaya otuz kilometre 
bir meıafe var .. 

Snopkov .zelzelenin hili devun et
mekte olduğunu öirmince çok üzüldü. 
Ve a:ele acele Yalta yolunu tuttu .. 

Anadan doğma bir vaziyette butün 
Yaltarun içinden geçti.. Fakat zelzele 

dolayısiyle tellt içinde olan halk ona 
dikkat bile etmedi .. 

Odasma ve düWnına gelince zarar 
ve ziyanlarını heuplamafı baı1adı: 

Gece ıokakta sızdıjı nman elbisesi
ni, cebindeki 90 rublesini, fotinlerini a
ıınnıtblar .• Bakıırı olmadıtı için oda-
11ndaki eıya da uçınuıtu. Bunlar yetif· 
miyor muı &ibi üstelik dUkklnr ds yı
kılmııtı. 

Snopkov artık içmemeje karar -ver
idi. Çünkü ıarhotJann değil, ufak te· 
fek ıeyleri, fakat selaele cibi kotkoc• 
man af etleri bile uykuda geçirdiklerini 
esefle 16rdll.. 

Elde kalan pılwnı pırtımu toplayara~ 
Jrendialni alkoldan tedavi etmek ıçin 

Harkof • rittf. 
Ru1Ç&dan çeviren: 

Ferah FERRUH 

Dlf Doktoru · 
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•iyerck bekledi, nihayet töy1e dedi: 

- Size hiç olma.ısa balihazın sByle 
ınek • • M ~retıyle, !,!_ze bak vereceğim! .• 

k 
Utecessiıler çemberi biraz daha sı-

ııtı Ye b" 
k ıra.z evvel alaylı bir tavır ta-
tnmıı ol 1 b" . . "' tl an C)C' ıle, konta, bır nevi deh-

:ıC e baktılar. 

Sen • 1 ermen devam etti: -M·· . 
t ~ oıyi:SJer, kralın bu anda ne yap· 
ıgını ö~renm k • . . • 

B. • & e ıster mısınız? 
ırııl: 

- Dansediyor r • • , 
Dedi dı' ~e b" • i . .,,.ı • • 6 r ını oe ınave etti: 
- Yeınetr yiyor! .. 

d';:;. Hayır, mösyöler.. Kral mösyö 
_ J"Jansonla konuıuyor.. Ona neler 
~ üyor, biliyor muıunz1 Dinleyin._ 
h rayda ibdaı edilen yeni iki vazifeye 
ıngi asilzadelerin lAyık olduklannı 

soruyo 
1 

r ve etrafına bakınıyor.. Nazar-
an hangi asilzadenin üzerine dilfcne 

0 asilzade cidden nıeı'ut bir insandır; 
Bu semanın bir nimetidir r •• 
. kont sözlerini henüz ikmal etmiıti 

~· dalkavukların hepsi, kralm bulundu. 
gu salona doğru kottular! .. Ve kralın 
sakin bi h ' .. _ r alde nazıriyle konuıtuğunu 
gorunce, hayretlerlnden ddna kaldılar!. 

Sen • Jermen bir kahkaha atmaktan 
~endini alamadı ve bu kahkaha JW eti 
urpertti. Y 

Genç kadm titriyerek sordu: 
- Bu doğru mu, mösyö?. 

t''k- Han(isi? Mariyi, halihazırı ve iı-
ı hali bilmem mi? Evet madam bu bı" 

raz d ' ' • 
ki . 0 irudur.. Siz her halde, me§hur 
d hın Kaliostrodan bahsedildiğini duy· 
"~nur, değil mi?. Farredin ki, bu be-

'11\ ınademlri ~unu si~ iddia ettiler .. 
Sen ·]ermen ıayet mütevazi bir ta· 

bvırla konuıuyordu. Alay etmediXri bea-
elliyd" F L- • • ,_ ı.. •-t MSylediğı ıeylere bizzat 

.-ı:endi • • . ıının de inanıp inanmadığı iddia 
edılernezdi .. 

JUlyet devam etti : 

- Bana, bir kontes du Bani olaca
gnu, fakat bunun, benim olınıyacafımı 

söyleyordunuz r Demek ben aUin nua. 
nruzda kontes idil Barri delilim, ö71e 
mi?~ 

Bu ldcfa, genç kadını ürperten, baltıJ 
itikattan mütevellit bir deb§Ct delildi •• 
O, bu adamın, tesadüfen, onun hakiki 
ismini öğrenip bir tek kelimeyle 
kendisini mahvedebileceğini dütUnü -
yordul 

Kaliostro onu düıüncesi içindeymif 
gfoi, hep ayni sak n tavırla: 

- Endiıe etmeyin madam, deldi, ai.ıe 
her halde ben hiyanet edecek deiiJim 1. 
Ben insanları, ancak onlann kabul et
tikleri isimlerle tanırım! .• 

JWyet hafif bir çığlık koparmaktan 
kendini alamadı: 

- Ah! .. Mösyö, diye mınldandı. Ga. 
rüyorum ki, sizden hiç bir ın" saklana
maz r •• Merhamet edin r Söyleyin r •• Ha· 
klkt kontes dU Barri kim olacak? 

Sen • ]ermen ciddi bir tavırla cevap 
verdi 

- MMmazel Unj .. 
Jüt yet sapaan kesildi: 
- Benim ismim 1 diye kekeledi 
- Sizden batkaları da bu ismi alabi-

lirler .. Esasen bu iıim bir nevi aile iımi 
de olabilir .• Şu kulaklanmzdaki elması 
bir an bana verebilir misiniz?. 

Jillyet 
- Mc:4lmemnuniye !. . 
Diye cevap verdi ve titriyerek küpe

sini çıkardıktan sonra konta uzattı .. 
Sen • ]ermen, elması ıııtın altında 

çevirerek muayene etti ve nihayet fÖY• 
le dedi: 

- Çok hazin ıeyler görU,orum, ma· 
dam .. Eğer muhakkak öğrenmek iate. 
miyoraanız, bunları aöylcmemefi tercih 
od erim .. 

- Yalvannm size, söyleyin .. 
- Pekala! .. Sefil bir oda görüyorum 

ve bu odada, zengin bir betilin i~inde, 
derin uykuıuna dalımı olan kiiçük bir 
kızcajız, zavallı küçük bir masum varl 

Jillyet mırıldandı 

Bu anda, kapının perdesi yavatça .a. 
ralandı., 

Çirkin bir kafa içc.riye doğru uzan• 
rak bir an bu ahenktar çifti seyretti. 

Bu, Hanri Lö Norman d'Etyol'du! .. 
Korkunç ve sinsi bir tebessümle gü

lUmıedi ve dönerek, birisine, yaklaııp 
bakmasına ip.ret etti: 

Ve bu birisi de baktı .. 
Bu adam, r6zlerinln önündeki aık 

tablosunu g6rllnce, vabti bir edayla içi· 
ni çekti, tırnaklan göğıUnü tırmaladı; 
o kadar urardı ki. ideta oldufu &ibi ye 
re yıkılacak Anılabilirdi 1 .. 

D'Etyol, onu elinden tutarak •ilrük. 
Jedi ve drpnya çıkardıktan ıonr~ fÖY· 
le dedi: 

- Eh, Damyen, bunu ı6ylememiı 
miydim? Madam d'Etyolun bir Aıığı ol
duğundan ıüphe etmeme hakkım yok 
muydu?. 

Daaıyen bir inilti kopardı .. 
D'Etyol devam etti: 
- Sizi, dertlerimin sırdaıı olmak ü· 

rere yanıma almıftım .. Bana, ıöı kulak 
ola:afmıza yemin etmittiniz 1. 

- Bu yemini tutacatım ı .. 
- İcabında intikamımı alacağ1nıza 

da yemin etmiıtiniz r. • 
Damyen diflerinf ve yumruklann sı

ka:-ak cevap verdi: 
- EvtU İntikamınızı alacagım r.. 

XXJ 

KALtOSTRO 

Sen • Jormen, bu nedim ve müdabin 
kalabalıpnda ağızdan afıra pek seri 
giden rUrWtil ve f 11ı1blarla dolu salona 
dönünce, mUhim bir h&disenin vuku 

buldujunu derb&J anladı. ı' 
Bir saray hldiıeıi r Kralın hay·ıtında 

inkılap!. 

O devirde bu. bir harp illnından da. j 
ha mühJm bir hlidiseydi r. 

Ne oJY9rdu? •. Şatlrın bir bale ce- ' 1 

len nazırlar, cölıeler pi kalabalık • 
raamdan sıynlarak bir kcstede toplam· 
yor, gizlice görüıilyorlardı ı. 

Marep.llar, parlemanm Jleri celenle. 
ri. polis mildUril, çehreleri biru uru· 
mıı oldufu halde, alçak ıeale, alelkde 
bir kaç kelime veya mlna!ı göa kırpma. 
laır teati eldiyorlardı. 

Kadınlar, garip bir heyecanla, arala· 
rında plilnakata ediyorlardı. Bütün ea. 
ditelete, bu umumi intbara ratmen et· 
lence bütUn copunluli1le devam edi· 
yor gibiydi. Herkes cWUmaiyor, dlD11. 
diyor, ağır alır aalondaıı salona dolaft· 
yordu. BUtiln bu kalabalılr ·heyecana 
düıilrmüt olan hidiseyi anlamak için. 
Sen - Jermenin tecrübeli ve ketlrin na. 
zarları lizımdı. 

Ma ·o:nfih, büyük salonda carip tanta· 
nah bir sUlriin bllkUmferma oluyordu. 

Bütün gözler, kilçük aalo:ıun kapı· 

ıındaki kadife perdeye dikilmiJti. 
Sen • Jermen mınle&ndı: 

- Fransa kralı, tacını JrUçilk d'Etyo. 
la takdim ediyor! Demek zuallı m 11• 

:ıdete hAkimiyeti tercih ediyor. Zavallı 
çocuk! Kendisine zalim inkiaah 1ıaraJ· 
le:- hazırbyor! •. 

Bu canada perde kalktı. Bu perdqf 
bizzat kral tutuyor ve Jan önden çıkı· 
yordu. 

Sonra. derhal, on betlnci LGi eUnl 
Madam d'Etyola usilttı •e baylece ·bir. 
den bire .kOfUfln " boiuk mınltıJarla 
konupn • ıruplar arumda ilerledi. 

Kraı' ıillilmsiyordu. Jan qpun ke
silmitti. 

Kııkançlık içinde ürperen yil.ılerce 
kadının kindar nuııırlannr ıörUyor 

muydu?. 
Şimdiden bir tek tebeasiim dileneft 

bu erkek çehrelerini ıörUyor muydu 1 
Yaptıfmın. nerede buJunc1ufunun, 

bapna neler geldiiinin lcleta farkmda 
delJJdl.. Bunlan diltUnemiyecek bir 
h•ldcydiL, 



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

-G55-

Fo.tilı Z. ç. 88: 
Zeki, çalışkan fakat biraz hırçın 

bir zatsınız. Etrafınızda sinsi btızı 
raklplcrlntz olduğu \'C bunlarla. mU
aadole mecburiyetinde bulunduğu
nuzu tahmin ediyorum. Fikirlerinizi 
herkese pek açık slS:;lemeniz lrnsur
larınızdan biridir. J<etum olınnk iti
yadında olmnlısmız . 

-666-

Kadıitö7 - R. A: 
lmzıı.nıtı iyice okuyabildtğlml san 

mıyorum. Acık şckllni ıdo göntlerl
nlz. Yaşınız 30 ctrnfındadır. Şişman 
oiacalt8ınız. Zor işlerden pelt ht>$la.n 
maz taibaHcslnfz. tradeıılz '(' dik
katiniz d~ pek kuvYctli değildir 

- 657-

s. A. li. K: 
Yaşınız 20 otrnrıntltt . Boyunuz 

ortanın altında. BUnyenlz normal. 
Hareket ve kararlarınızda. acolo<'i 
değifsfnlz. Düşünerek hareket etmek 
Adetinizdir. Tutumlu r;ôrunllyorsu
ııuıı. Tutumluluğunui btızan hl et 
'derecesine varmaktadır. Herhnngl 
bir hahatsrzlrğınız oldutıınu tahmin 
ediyorum. 

- Gti8-

lJber. Abon. 247: 
bl kalpli, hayırhah bir sencsınız. 

Uysal olmağa isUclndınız fazladır. 
Samimisiniz. SevclP•inlze sc,,·diğlnl
zl, ıevmfldİ lnlze do sontıcdiğlnlzi 
bildirirsiniz. Sol elinizle yazılmı~ 
d6rt satır yazıyı, tlitseğinh:den bile
ğinize kaclnr mesareyl (saılUttı oln
rak) gl:Snderirs~niz etraflı bir tahlil 
yapmama inık!n verirsiniz. 

-659-

Konra l. n: 
lü-3-n37 tarihli mektubunuzla 

hakkımda gösterdiğiniz itimat ,.e 
te,·eacUhe teşekkür ederim. Hakfıta~ 
ten i)·i kalpli ve temiz dUşUncell bir 
genç olduğunuz muhakkaktır. Sual
lerinize gazetode icap ettJği kadar 
etraflı cevup Ycrmeğe maalesef lm
kAn yoktur. Yalnıt. kısaca. şunları bil 
dlr<ılilllrfm: ı - Kendinize mUsbet 
t lltiııler yapmak f~in scceıerl ya
takta uyumak üzere bülunduğunuz 
sırada fstediğinlı şeyi dUşUnUnUz ve 
meselA: (Ben ... mahcup değilim ve 
olmıFacağım) deyiniz. Diğer husus
larda da ayni suretle hareket eder-
tılnlz. DUşUnüp karar \'ortnlz \•e ka
rarlarınızın nasıl bir neflcc vel'dlğl
nl o kimseleri tetkik cıtlerolt tesblt 
ediniz. A~ ni surette muhtemel bir 
'nziyet Jrnrşısındn a1acnğ.ınız, alın
ması iktiza eden kararla ·ı zJhnt bir 
talim olmak Uzere tesblt ve muhn
J,cmc ecTlnlz. 3 - Kendlnlzo güveni
niz. ltkslk taı atlarınız olduğunuza 

kani isoniz bir larAttan bunları sl
clcrlniz ,.e diğer tararuın da hayatta. 
ldnrcııı olmtığa. mecbur olduğunuzu 

tlnuhnnyıhrz. Hli.yalta mu\'aUak o
Jncn~ınızdan eminim. On gUn içinde 
size tekrar hitap cclcccğlm. 

- G60-

Şişli - K. T. ~: 
Hakkımt'.la esirgemediğiniz tllifat 

ve t<!Teccühden dolayı teşekkür ede
rim. Yazdığınız meeslede daha. fazla 
dilşUnmeğ'e lüzum oldu~unu zannet
miyorum. Netice iyi görijbUyor. Yal
nız lrnsnblr YC frtttlcll olmak şarllır. 

-661-

K.K.B.B. 
Bütün sıkıntılarınız kafanızda, bil

tün üzüntüleriniz katnmzd.andır. ua.
aıselerl fona şekilde tefsir etmeğc, 
fena Akitietıerln sizi beklediği no t
nanıyorsunuz. Genç ve zoklslntz. l\lut 
lak& bir mUtehassrs doktora mUra
cnat edip neticeyi bana yazınız. Ya
şınız 20-25 dlr. Boyunuz ortadır. 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafo~ojl ve Grafometrl 

mUtehas•ıeı 

Söylediğhni kat'lyyen ihmal tmeyl
nlz. llnyntınızda mesut olcıbllmok 
icln huna ihtlyac kat'idir. 

-6G2-

Yr. D. SA. 11 Erk: 
Mtıteşobbis, iradeli ve çalışkan b l 
duğum f}ahsınızda lld tıiilhfm nokt 
var: 1 - İradeniz eski kudretini 
kaybeder gibi görünüyor. TereddUt
JerJniz kondiJorJnf bazr ahvalde da. 
hn iyi hissettiriyor, ileriyi - bazı ah
valde • teretldütıe karşılıyorsunuz. 
2 - H:ondlnl~e bağlılığınız ve gUve
nlniz pek fazla.dır. Bu şerait altında 
şahsan günUn ilerleyişine kusurtıuz 
uymanız mümkUn değildir. Delki bu 
yazdıklarıma iştirak etmJyecek ve 
(hayır) diyeceksiniz. Bunu bilmeme 
voya tahmin etmeme rağmen benim 
söylemekle mUkellef olduğum bu
dur. Dalma tek!mUl ederk vaziyete 
hlikim olunmazsa, tedbir alınmak za 
rureti duyulduğu vakit her fırsat 
kb.yboulmuş olnbtılr.· Bu sözİerfml 
unutmamanızı rica ederim. iyi ni
yetli Ye hayırhah olduğunu:a mu
hakkaktrr. Manilere karşı koyabile
cek lrndentzde görUlen hafif zaafa 
~lmCU<ıcn çare bulmak ve aramak 
Jdzımdrr. 

-663-

Yaşınız 40-45 dir. Boyuntiz orta. 
Ankara 360 S: 

dır. Hodbin ve mağrur görUnUyorsu
nuz. Mevkltnlzf ve lt;inlzi oalışkanlr
ğınıza medyunsunuz. Daha uysal ve 
datta nz mağrur olsantz mevkllnlz 
çok saglamlaşncaktır.YlyE!cck husu 
sunda da ifrata dUşmemenlzl ehem
miyetle tavsiye ederim. 

-66~
A, t<J. t. ö. Uı 
imzanızı olfumala lmkln bulama 

dım. A~ılc şeklini de bltdlrmenhıl ri
ca ederim. Yazınıza göre, kendi men 
fnatlerl mevzuubahs olduğu vakit 
çok zeki ve tedbirli bir zat.Sınız. Baş 
kalnrına. ancak onlaraan bekledlğl
nlz menfant mukabili, uysal glSrU-
nUyorsunuz. Ça.hşkanlrfınrı ınuhalt
kaktır. 

MARKfZ DO POMPADUR MARKiZ Dö POMPADUR 12.S 

Halbuki o, bir an içinde, zavallı kıa. 
liçe Mariden daha kraliçe olnlu§tu 1. 

Bu aralık, kral, onu bütün salondan 
geçirerek, bir koltuğa kadar götürdü, 
ıonra ,etrafına bakınarak, kısa boylu 
muhteıem kostümlü, zeki ve canlı I>~ 
kı~ bir kadına doğru ilerledi . 

Bu kadın, mareşal dö Mirpuanın karı• 
mydı .• 

Kral gUlümsiyerek: 
- Madam lö Mare§al, dedi, vazifem, 

ıerefime verilen bu cidden güzel eğlen
ceye iştirakimi icap ettirmiyor. Madam 
d'Etyolu ıize emanet ediy1Jrum. 
Mı.dam dö Mirpua, alçak seıle, çabu

cak §Öyle dedi: 
- Sir, Majestelerinin bana emir bu

yurdukları vazifeyi maalmemnuniye 
kabul ediyorum, fakat bir şartla .. 

Bu sevimli koomı:ı açık göı:lülüğünü 
seven on beşinci LOi güllimsiyerek sor· 
du: 

- Nedir bu şart?. 
- Majestelerinin yeni arkalnşını sa-

:raya ben takdim edeceğim l 
- Şartınızı kabul ediyorum 1. 
- Şu halde, onu hangi isimle tak'dim 

edeceğim? Madam d'Etyol.. Pek fena 
bir isim! .• 

- Bir isim dU3ünUrUm .. 
- İyi dilıünün, Sir .. Ve b.ı çocuğa 

Jlyık bir kontluk veya markizlik bul
m.ıa çahşm .. ÇünkU bana öyle geliyor 
ki, onun ismi g8hretlere karışacaktır! .. 

Kral marep.l karısına gülilmsedi, Ja· 
na gülUmıedi, herkese gUhimgeı:ll ve bu 
ttbtsıUm wnumt bir heyecanı tevlit et
ti. Madam dö Mirpua derhal Jar.;;ı yak
Jaıtı, onun yanına oturdu. Ve gene der· 
hal, onların etrafını, kadın ve erkekler
den müteşekkil büyük bir çember sar
dı. 

Kral, yanında bir kaç yakıniyle bera• 
.... .. bııbahfa kanıtı .• 

Yandaki Klona girmek için büyük 
MJonua kapııında.n çıkacağı bir srrada 
,on derece güzel geyinmiş bir kadın, 

yanlı§ bir adı matarak dü~ecekmi~ gibi 
ellerini uzatarc.lk: hafif bir çıelık kopar
dı . • 

LOi derhal kolunu uzattı ve kadın 

belki biraz fazlaca bu kola yaslandı. 
LOI, nazikane bir tavırla: 
- SUkun bulun, madam, dedi, ve 

yaslanmakton korkmayın .• 
- Ahı Sir, son derece mahcubum! 

Majestelerinin ant giritinden öyle mU
teheyyiw oldum ki .. 

- Öyle mi, madam? Şu halde, eğer 
bana, sizi nereye götlirmemi lıtedilinb:i 
söylemezseniz, sizde tevlit cttllim he· 
yecanı. im'4:Anı yok kendime affede· 
mem. 

- Oh 1 Sir .. Artık bitti. M~jeıtelerini 
böyle rahatsız edemem! .. Bana refoka
tiniz cidden ılzin için çile zalim bir ce
za olur. 

- Nemünasebet? Bilakıs, bu bir kaç 
saniye sizin refakatiniıden beni men
etmek büyük bir ceza olur 1. . 
Kadın son derece kızardı ve heyeca

nından konuıamıyormuı gibi, artık bir 
şey söylemedi .. 

Kral onu en yakın koltuğa kadar gö
türdü, önlinde e~ildi ve yanmdakikre 
yüksek sesle sordu: 

- Bu güzel kadın kim? 
Birisi cevap verdi: 

- Madam ll kontes dil Barri .. 
- Öyle mi? Ben kontun evli olduğu• 

m.ı hiç te bilmiyordum! •. Doğrusu c-nu 
tebrik etmeliyim .. Cidden güzel bir ka
dın 1 Hakiki bir J okond 1. • 

Bu sörler, dalkavuklar arasında yn
yıldr .. Ve neticede, Janın etrtıfmda ol· 
duğu gibi, kontes dü Barrinin etrafında 
da bir kalabalık çemberi teıekkUl etti. 

Hatta, Janın ctrafmda dönmekte o· 
lan sefihler ve mUdahinler bu yeni hadi
seyi haber alınca, gelip Jülyetin etrafın. 
4a dotaımağa başladılar ve bu iki genç 
kadın arasında mekik dokuyarak. hıın
giıinin kralı daha fula teshir edebil.., 
ceğinde mlitereddit kaldılar. 

---------------------------------------.... ----.... ._ .................... ____ __ 
Esasen ıunu itiraf etmeliyiz ki ekse

riyet kontes dil Barri lehine rey verdi. 
Hele Sen. Jermen, kralın Jokond'a 

berızettill bu ıcn~ ve ~zel kadının ya. 
nma gelerek ondan yanına oturm. k mü· 
saac1esinl aldığı ve ona komplimanlar 
~ptığı ıörillilnce bu muhtemel gözde
ye karıı ba!lıyan rağbet bir kat daha 
aıttr. 

JWyet çılgın bir aaadet içindeydi. 
Kralı yakındaıı. g6rmU1til t Kral o· 

rıunla konuımuıtu 1 RUyalannda ve hül
yalarında cördüfU bu muhteıem eilen. 
cclerin birinde, en asil kadınlar onu 
kı$kınıyor, en yWcsck §ahsiyetlcr ona 
hayranlıkta bakıyorlardı. Hakikat en 
gü.ıel hillyalarından daha güzeldi ı . 

Kont onun yanına oturunca: 
- Madam, dedi, kont dö Sen - Jer

men'in ıiıl herkesten daha evvel tcb· 
rik etmedne müıaade eder misiniz?. 

- Niçin tebrik ediyorsunu:, mbsyö 
lö Kont?. 

Sen - Jermen alçak !eıle, çabucak 
§Öyle dedi: 

- Bana ''Mösyö lö kont,, demeyin; 
sadt-ce ''kont,, deyin .. Siıin gibi, ancak 
kral konuıuyor .. Kral, kraliçe •. ve qa
lt o~nlad •• 

Jülyet kızardı, sonra sar:ırclı. 
Onu ilk nazarda keıfetmiı gibi gö. 

rünen bu ıarip ıoosıyet kimdi? . 
- Adetleri iyi bilmiyorum, diye ke· 

keledi, uzun müddet saraydan uzak ya
ıadun .. 

- Esasen bunlar yeni adetlerdir •• 
Büyük kralın hükümdarlığı esnaaında, 
herkes, her fırsatta, "mösyö,, yil kulla· 
nırdı .. Bu moda geçti .• Maamafih, bu 
mod21nın avdet etmesi için sizin bunu 
arzu etmeniz kUidir! 

Jülyct, bizzat Sen - Jermcnin takdir 
etti fi tUr' etkir bir tavula: 

- Kont, dedi, benim saflığımı ıuüı. 
tima1 ediyorıurıuz .. Beni tebrik etmek 
istediğinizi r:öylemiştini:r:. Ben ide bünun 
sebebini sordum .. 

Kont,, birdenbire. aısak ve ateıin bir 
sesle: 

- Sizi tebrik ettim, edi, çUnkU aiz, 
arıu ettiğiniz vaıiyetin ölüm tehlikıl• 
tinden masun kalacakıunız.. Siı eöı:dc 
olmıyacaksınız. Ve inanın ban.a ki, bu 
sizin lehiniıdedir ı. . 

Jiilyet, adeta kalbinden vuruldu. 
Ve heyecanı o kadar tiddıtli oldu ki. 

artık o, kendisine verilen ümitlere li· 
kayt kalan yüksek ve asil bir kadrn rolU 
yapmayı bile dil§Unmedi .• 

Kont onu hayret ve dehıet içinde bı
rakım.kta devam ederek ıöyle dedi: 

- Siz kontes dil Barri dejillinis n 
olmıyacakaınız 1 Bir kontes dfi Barri çı· 
kacakl Fakat siz değilJ .. 

Jülyet heyecan içinde aoluyarak ha. 
ğırdı: 

- Ya kim olacak?. 
Genç bir asilzade gülerek l&ze 

kanıtı: 

- A 1 .. Sen - Jennen, bu ı:avallı kon· 
tesi deh§ette bırakmağa azmetti ıali· 
ba 1.. Ona inanmayın, madam 1 O ıize Ö· 

hür dünyanın masallarını anlatacak J •• ( 
:Kont stıkin bir tavırla cevap verdi: 
- Bunlar, bu dünyanın biklyalcri. 

dir! .. 
Diğer birisi de: 
- Madam, dedi, kont •ihirbudrr, 

falcıdır. Ve kahindir .. O, bütün devir .. 
lerdc yaşadı .. Nostradamuı'u tanıdı .• 
Tabii, devirle beraber isim de dıiifiyor. 
Meseli; kendisine Kalioıtro iımi de 
taktı. Doğru değil mi, kont? 

Sen - 1 ermen soğuk bir twırla cevap 
verdi: 

- Fakat ben"fm ismim hill KaliOlt· 
rodur. 

Sefih asilzade bağırdı: 

-Size dememit ıniyclinı? Ou lltflr. 
bali sorun, madam, size ıöyllyecektlr • 

- Maziyi de sorun! .. 
- Hatta halihuınl •• 
Sen - Jennen veya Kaliottro, yannı

daki ses fırtınasının dinmesini, gülilm• 
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yade seven bir halk klltleal isyan et- itaat edecek kimseyi bulamamıe o
mez. Almanyaya tekrar gelmiş oıan lan Alman halkı en nihayet istedik· · 
dilılpltn, Almanr. rahat edemlyeceğl Ierlne kavuşmuş ve ışenllkler yap- ı 
hürriyetten çok daha yakındır. Fran· mıştır. 1925 de Avrupa vaztyeU tıze-1 
sızların menfuru olan "körll körüne rinde hasblhaJ ettiğim meşhur bir 

HORMOBin 
itaat,,e Alman tapar. Alman sosyologu hararetle ,unu lfty 

1 

Muhakkak ki Hltlerln prenstplerl mlşti: ·- Tabletler• tfer d Almanyada kah har bir ekseriyetin - Elimizden canımızı aldılar: Ya- ----..,,i;;;.;;.. _________ •_c:.:":..8:.:"~e;:=:•...:•:.r:.:":"'=.:'":':z:.· _:':..:_P,:"'::•:':•~k=u~tu:•:u:._:•:_:2~!5:_5:._:H:o~r~m~o~b~l~n~_J-!!!!!! 
ruhunu okşayan bir prensiptir. Al· nl kılıcımızı! 
manyayı tamam 300 sene llnitormalı Eğer Amerikalılar Ye fngtllzler 
insanlar idare etmiştir. Resmigeçit- Alman karakterini benim görllf sa
ler, bayraklar Almanın kanına işle· '\'iyemden tetkik etseler harb tehll· 
yen, onun maddel asliyesi haline kesini ortadan kaldırablllrler kana
gelmfştir. Hiçbir sh•i1, askeri idare- atlndeyfm. Almanlar harbi sırf ka
)'e karşı isyan etmemlşUr. Almanya zanmak, muzaffer olmak için t.U· 
hakiki bir halk devrimine sahne ol- yorlar. Eter De; btı)111t demokrat deT 
mamtş olan yegAne Avrupa devleti· Jet gnyet acık olarak, elele Yerecelc-
41r. lerlnl katlyetlo söyleseler bu, dikta-

CumhurlyeUn on dört senesinde törler n onlann arkasından k~an-
1lnfformalnr ve bayraklar ortadan lar Ozerlnde c;ok derin bir tesir br. 
kaybolmuştu. Cumhuriyetin liderle- rakmış olacaktır. ÇUnkU onların fs
~ muhayyllclerl kuvvetli insanlar tediğt ikinci bir mağl6blyet değil 
değillerdi. Askeri mUzlka?ar ve bay. kolay elde edllebllecek bir muzaffe
raktar gene ortaya çıkınca. alışık rlyettlr. -- ____ ..:..~--------------------~~-----------------
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IO OK TOR 
NacaalUn Atasagun 
Her gUn sabahlan ~klı buçuğa 

lkşaınıan ı 7 den 20 ;e kadaı 1 Alr 
U ·ayyare ıpartmanlaıı lkiuCJ daire 

17 rıu 

Fatih sulh fiçQnctı hukuk hlklmlilln. 

den: 
Geyve ormanlnn tnnrs mnteahhidt 

Ömer Akkana 
(Gıyap kararı) 

TURKİYE İŞ- BAN·KASI 
C rnarada but&lamu kabul eda 
uınarteıi ~imlcn 14 den 20 1e .a 

du hıstalınru par ;ı~ • Kurun. Ha 
ber okuvuculamu dalrupoa muka· 

_tı ı lindc rnuıwenc eder r ... ıpf 2:~~·~ 

DAHiLiYE MUTEHASSISI 

Dr. Hüseyin Usman 
Llıcli Lutlif apartımanı 4 • 7 ye kadar 

Şokolaksin. 
En muannld kabızlarda bile tesiri 
kat'I lezaeti gayet latif rakibsiz 

mUııhU 

Çlkoıatasıdır 
Eczanelerden &l'8"'m" 

Aleyhinizde kannıı Nuri) e Ak kan tara
fından açalnn nafaka davası üzerine ika 
metgAhınııın belll oJmadıAı anla~ıldıitın 
dan verilen kıırıır üzerine HAn~n tebllga 
bilicrn yaptJan dunışmada: Duacı vekl 
linin talebi üzerine muhakemenin gıyaben 
icrasına knrıır verllmlş ve cari duruşma 
da şahitler dinlenmiş ve keyrı~·etin Narla 
vekAletinclen ve Geyve knymnkomlıAındon 
~orulma~ınn ''e tarafınıza gene llAnen mu 
amel,.11 gıyap koran tc llğine ve duruş 
mnnın 9 mayıs 938 ;pazar <'~ gftnll ~at 1l 
e talikine karar Terflmlş ol akla işbu mu 
omelell gı)"8P kararı teblıA makamına ka
im olmak ftıere ilin olunur. (V.P.2337) 

Alllf)KTf)H Ç"PHUT.-1 --• 

1 
Cildiye ve Zührniye mütebutm ,-Birinci sınai Operatör 

-=------------ Beyoğlu Yerli Mallar Puan ' tJr. CA F~R TAV VAH 
r-------------~ karşısında Post., sokağı klStesinde 

1 

llmumı cerrahi •• ıınır. dlmft" eatetill 
üUK'lOK -

Telefon· 22459 

Kemal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Mevmenct aoartımam. Tel: 43353 cerrahlıl müıehauısı 
- Parti Tıb 1-"aklHtul S. B!\İslanı. erlıek, 

kadın ınıellyatlım, dinıol eatetlk 
"yOı. meme, karın buru~uklutu •• 
ıcençlll& ameliyatı". tNal'lı!lye •• dulum 

Arada büyük fark var 
Psrtn Comüc PutlrtJft: şimd1)'9 kadar hiçbir benzeri tarafma.ın tak.. 

memiştir. Bu puctnuıJn, en büyük meziyeU bilhaaa çocuk alld. 
lerl lçln hazırlaıımıe olmaaı ve terkiblndı ta.bJio edlcl hi~blr madde ba. 
lunmamaaıda. 

PERTEV ÇOCUK PUORASINI 
8ltmaa. YOcutlu, bUI ldrueler de kulJanmıktadlrlar. Vllcudlln DtL 

n.larında ve koltuk altlarının pltllderine ka.rp bundan daha mUellfr bir 
pudra benllı kqfedilmemıetJr. 

ONU DJGER ADJ (TALK PUDRA) lan Ue ~ 
.... 

Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

RergUn l!> den 20 ye kadar 
7'~~fml: .. 1!3~ 

noklt11 
Ha/ız l 1>maı 

IAtkMA~ HEklM 

Dahi/ive Miitehu ..... 

muıehasaııı.) 

~0<~::r:0~b:!·~:~ Meccnnut Türk Hava Kurumu 

il 1 
ÇOCUKLARINlZ IÇJN 
En güzel bir kitap 

Türk ilıiz'eri 

PazarcıaD aaeu .Unıe~ Ofledell eon... 0$tleıten ııunra Ol·rellldlr. Tel. 4408& 
.. , cı,6 tan 1 vaı ILalS&I ı.t.&DhUlda L>l•aı Ur\ ıl!I I' kk H BÜ .... _"r"'n ·11111, unıeıı ... n. . yük Pıyangosu 
f'Oluntı.9 f104l aumıaratı rıwnı91 ısıatılı• .. tnıt-
"JUtlllllnN KANI ..,., """ cumart- cQı 
•en ,.,.llAI' 11 ~ 17' Mllflllf1 l\Allllll fullaray> 
matııruatur Mu11y•m11h1&1M " n cetelOD 
rl.19• ı<ıetılt t•lf!f•ttı ~ıo-. -Gez Hekim. 

rwn.~o~~k~:~-- .. 6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

1 
f\"e••tcaıananıliberıPu_n~ .. bahf(Ş ... i, Bu?.~! ibak,~amiye 200.000 Liradır. - 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin Ira1ık 

10 dan ak,am J9 8 kadar kabul eder. ikramiyeler vardır. 
1 ~~c~~~~t14~ ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

h 18 e b.dar paraaızdır. • ı 
~ağaloğll• Nuruosmaniye cad No. ~ Adr 1 A k 
Tel. 22566 (Dr. Osmarı Şerefett.n 1 T et: K;:köy Tünel meydana li n a r a . ca d d es ı• n de 

apartımını a:ım:::;u::ı:n;:ı:.:::;:~~s:~~::!::~:::U 

()r. ŞOk rU Er ta o 

Doktor Feyzı Ah.:d;lf.oto ffiımit;J 1 kirahk dükk8n 
Şi§li, Be..Yoğlu, Boğaziçi ve Beşik
taş muhitinin en mil§killpesent müş. 
terilerini memnun eden çolc temiz 
ve seri İl' gören bir mUessesedir . 

Vakit yurdunun altında (61en Fransu kitapçmnm) yed ft ar&i1a1d 
depolan lurabktq. 

Deniz hastanesi cild \'e zUhrev1 basta 
!ıklım mntehassun ... 

l'nzıırılıın ııınııılıı tırrı:lin liilll•ılrn "lonrı• 
.. nııl :t il ,.n knıl.ır h!!'ilnlıırını knlnıl eıler 

Aılre!\: Anknrn rn<lılf'~I c:.ııtıılcı~lıı \'Ok\l:JU 
(f"•nl'•+nq • 'f',.n,....,,!l•r rı:orırı~ .. n 

'E'' letlirilmck suretiyle 150 mttTe murabbalık bir meeahı elde edile~ 
ıır. tıtevenlerin Vakit vurdu fdare memunını mUracaatJerL 
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t .... ~T .. ,,Turbin 
Bir kilovatlık 1 urbinli Jeneratö, , 

ene at Ur 
·il Çatal, Bıçak, Kaşık s. s. c. t. Fabrikaları mamulatından 

'l/l~ Yüksek keyfiyette malzemeden 
~ Fabrikası ımaı olunmuştur. 

• • 

Balkanlann birinciıi ve Avnıpanın 2 incisidir. ÇA • 
TAL, KAŞIK ve BIÇAK aldığmızda muhakkak BAŞ 

KURT mari<asını arayınız. Paılanmaz, sarannaz ve kınl· 
ma.z. Avnıpe mallarından daha yükıek daha ucuzdur. 

Toptan Satıı Yeri: 

Tahtakale caddesi No. 51 

~KARAMÜRSEL Fabrikasının' 
Hayat Ucuzluğuna hizmeti 1 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile ! 

ıS~f ~~AEMA 24 ve 27 lira 
Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tanrnnuı çok 

sağlam ve zarif yünlü kumaşlarından çok mahir makastar tarafından itina 
ile dikilmekte olan 

ısmarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
üzerinden ima) edilmektedir. Muamelemiz peıindir. 

(Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılac&kbr.) 

( ~ultanhamam ikinci Vakıf hanı alhnda ) -----....... -. .... mm ... -. .. ııEm-.••--• 

Türkiye Kızılay 
Cemiyetinden: 

30.000 metre kutil 
40.000 

" 
pazen 

İlimleri yukanda yazılı iki kalem eıya ayn ayn veya birlikte satın alma
calıttır. Alak.ıdarlann nümuneleri görmek ve ıcraiti anlamak üzere Yeni 
Postane karJrsında Kızıl~ hanında 

Kızılay Deposu DlrektUrlDğDne 
Miir~Uan ve 8 Niaan 938 Cuma aiıiıPll ~a kadar teklif mütup

Jannı mukQr Direktörlüğe tevdi etmeleri. 

.H~valar. soQudu 
Dikkat ediniz 

Ufak bir kırıklık hisseder etmez 
derhal bir kaee 

Nezle - Grip - Diş - Baş 
Romatizma ve bütün aQrıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk amba
ıaııarını ısrarla arayınız. Taklltle
rrnden sakınınız. 

aaacaccaaaaaaaaaaaaaaaacaaaaaa 
o a 
m· a 
o a 
o o 
o o 
o a 
o a 
o o 
o o 
O ROMATiZMA, LUMBAGO, SlY ATIK ıoiuk algınlıfından ileri relen O 
O tiddetli ainlan teskin ve izale eder. O 

o o 
üOOOOODOOOODDODDDOOODOOOODODDO 

ıstanbul Beledi esi ilanları 

~ eenueıert '74.938 gününden itibaren belediye vesa.itile gasil, 
teçhiz, tekfin, nakil ve defnedilecektir. isteklilerin Nahiye merkederindeki 
polis kom.L9erliklerine mtlraeaa.tıarı Uan olunur. .(B} (1822) 

idareli ve ucuzdur 
Mufanal malum~ • almak için: Telefon: .g252 müracaat ediniz. 

• •
1 

•• ,1! 
1 1 , .. 

1
,..r., rrı· ., to .... , , • • ~ , , 1 .. ~ 'i't! . ı • • 

1
, \1 , •• , • •• ;. ••• 

,·: 1 ·~ • "' 1. ',.:, ,,..... .v J" ··: ' . • ' 1 ' ' ,.. .. " 1 

B 1 O C E L ., . Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gUn zarfında yaşlı kadı oları 
daha genç gösterir. 

CildinWn genç, tertltaze ve pembe kalması için onu 
besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı : 

25~aonra; 
cildiiliz, kıymetli 

Biocelini kaybet· 
mep hqlar. Eier 
........ beslenip ih .. 
,. eclihnuseba
l'UfUP solar ve İh • 
~)'Ular. 

50 yqlannda mn • 
,tonlarca kadm!ann 
Jrarakterleri genç o -
labilir. Fakat, ihti • 
yarlamıt gibi .gö • 
rilndUlderi cihetle 
erkeklerin yU%Unde 
biç bir itibarlan yok • 
tur. son umanlar • 
da büyük bir Alim, 

B i o c e 1 bu yeni 
cild unıunıncla cil • 
dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta betve

nizio lbmu ıayri 

miifariktir. Cildi • 
niai açbktan ölclür • 
meyiniz. Onu Bi • 
ocel ile bealevıniz 
ve ya,landığtnız 

zamanlarda bile 
cildinizin d•ima 
taze •e cazip :ö • 
rünmeıini temin 
ediniz. 

BiOCE 
tesirini gösterdi 

T ec:rübe edebiliriz. 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik elan 50 yqlarmcla 
bir kadı1' 30 ve 30 YBtla • 
nnda bir kadın 24 Y•tın -
da görünebilir. Genç kız· 

Jar da hiç bir vakit aöre
miyecelderi şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

Viyaııa Tıp Fakillteıinin prof esö • 
rü tarafmdan keıfedilen bu yeni 
dld umurun~ kemali itina ile 

rengindeki ( yağsız) TokaJon 

intihap edilmiı genç hayvan • 
lard3 gizlenmif cild hliceyı atı 

merkezinden istihsal edilmiı saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

rengindeki TOKALON kreminde 
cildinizi bcsleırıtk ve gençlettir • 
mek i~in matlQp niıbct daire -
sinde mevcuttcr. Geceleri yat • 
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

kremini sabahlan kullarumz. 

Terkibinde ''Beyaz Oksijen,. bu

lunduğundan bir kaç gün zarfın .. 

da birbirinden daha beyaz üç le

vin il7crine cildinizi ıayanı l ay. 
ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullanm::ığa 

baıtayınız. Memnuniyctlxıht ne-

ticesin Jen son derece 
kala~.:ıksmız. 

memnun 

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

Binlerce Tokaloo ıııii~teri inden müessesem ize mektup 
yazanların mii~ahec..leleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir. 

( Tokalon Kremini:.den bihnhhm istifade ettim . 
Yüzümdeki çirkin kabarcıklar ::nil oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fat~n 
( Tokalon Kreminin benim cildimin ncscirıe çoh 

uygurı ffeldiğirıi itiraf etmeyi bir ı:azife bilirim . 
Cildim eşnıer olduğu halde T oknlon sürdükten sonra 
beyazlanmakıo ve ufak kabarcıklar tamamiyle zail 
()lmaktadır. ) 

B. Şehir 1. R. M. Eşi. Tü. Konya 1 
Mektupların asllfarı dosyalarımızda aakhdır. 


