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l Aroskovn, 17 (A.A.) - Hans A· 
ansı ınuhablrindcn: 

h ll. Lltvlnot, ecnebi muhabirleri 
~lbuı ederek Sovyet hilkflmetinlrı 
~ryanm işgall ve Çelı:oslovak-

E yi haberler 
TUrk - Fransız 

'nlnşmasıoı nikbin
lik duygulaı'iyle 

karşıhyoruz 
~dolu Ajanımın husuaj muhabiri 
' ede Hatay meselesi üzerinde ça· 

11• eksperler komiteıi müzakereleri· 

~ hibnek üzere olduğunu, intihabat 
lttt ~buuneıinin bütün eaaa prensip· 
dı" ~erinde tam bir anlaımaya vanl
~ı\~ bildirdi. Bu haberden çıkan a
ft" ~na ıudur: Franaa ile aramızda bir 
~İlı.ı. dıti}Af mevzuu olan Hatay davası 
~ J'et bir hafta içinde kati ;eklini aJ. 
l'~tolacnktır. Bundan sonra cumhuriyet 
\t.. ~ıi için Avrupanm kannaknnııl.. 
\' ı,· :tara alan hadiselerine daha aakir, 'taraf bir vaziyet ile §4hid olmak 

lh •1 ha.aı) olacaktır. 
'->"in lirnaı ki bu satırlan gözden geçiren 
"-'1 °kuyuculann hahnıuı. !ÖYie bir 

telir: 

ltt~ li~tay meselesi geçen sene bugün
' Ylne Fransa ile aramızda kati o-

() halledHmemiı miydi? 
~1- ~t İmza edilen anlaıma Fran
' t._raEmdan iyi bir niyet ile tatbik 
)'tli ~~· Franıız hükumetinin salahi
"- . l'lıurnesailleri tarafından Cenevre
!:.,~ olunan anlaımalar Hataydaki 
cı_l\ •tt Müatemlekc memurlan tarafın· 
~ dtf. •u.y._ düıürülınek istenildi. Acaba 
'>t~ 11'tlıalanacak olan anlaşma!ar fiili 
~ • "'erCi:ek midir? 

\ ~rdiğirniz acı tecrübelerin hatıra
'ttııllle.-~~ bu tarzda bir ıüphe .uyan
ı-._~ ltitabıa olan!< haklı gösterır. Şu 
d~.._ • Reçcn ıene Cenevrede imza e

yanın tehdide maruz kalması dola
yısiyle sarfı zarurt olan faalfyet ve 
~·nprlacak icraat hakkında mUzake· 
relerde bulunulmak üzere buı;iln , 

(Sonu Sa 6 Sii. 5) 

;r. 
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l 
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Parla, 17 (A.A.) - Oğrenlldlğtne 

göre lngiltere ve Frnnsanın Varşo
va sefirleri, Polonya - Litvanya. hu
dut hddlsesi meselesinde mutedil~-

(So1ıu: Sa. 6 Sü. 4) 

Londra, 17 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabirinden: tyt blr membadan 
öğrenildiğine göre, İngiliz kabinesi, 
dUnkU içtimnında, bllhassa Fransa 
hUktlmeU tarafından Slr FJps'e tevdi 

f r.,.naanrn sakin bir lcöıeainde toplanıp ye tıi kabine ha:r.ırlıynn eaki İngiliz nazır1ant (tol dan saia) BB. Bald,·in, Eden, Loyd 
Corc ve Çörçil 

ispanya ve Çekoslovakya meseleleri yüzünden 
ingiliz kabinesi düşmek üzere 

ingillere için Fransada yeni 
bir kabine hazırlanıyor! 

Londra, 17 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden : 
!~ malGmat almakta olan mehafile 

nazaran ispanya ve Çekoslcvakya me. 
seleleri münasebetile lı;abine erkaru a -
rasznda c~di görü§ ihtilafları çıkttuı -
tır. Bir kabine buhranı zuhur etmesi 
muhtemeldir. 

öğrenildiğine göre, B. Monison, 

ler. Bilakis diğer nazırlar ve bilhassa l 
B, Samuel Her, bu fikre muhaliftir. 

Aralarında B. Hor Pelişa tda bulunan 
bir çok nazırlar İtalyoolarla Almanla
rın İspanyada h5.'19m kesilmelerine ma
ni olmak için kati ve şiddetli surette 
hareket edilmesini istemektedirler. 

B. Hor Belişanın fikri kabul ed.~lme
diği takdirde istifa edeceğini telidit ma 
kamında söylemiş olduğu rivayet edil. 
mektedir. Bu takdiı1de B. Malkolm 
Makdonald da istifasını verecektir. 

18 Mart 
Çanakkale 

zaferi 
Bugün yirmi iiçUocU 

yıl d6oümll 

( 

edilen ve "General Franko kıtaatı .. 
nın geçenlerde ecnebi kun·etlcrl ve 
malzemesi ne kazanmış olduğu mu
zafterlyotln Fransanın milli müda· 

(Sonu: sa.6 sü 4> 

Blum 
Gene istifa mı 

edecek? 
Dün Mecliste 

beyannamesini 
okudu ve 

itimad aldı 
Paris 17 (hususi) - Dün ra;likal sos• 

yalistler tarafından kabul edilmiş olan 
ve milli vahdeti mutazammın bulunan 
takrire büyük bir mana atfedilmektedir. 

Bazı gazeteler 'bu takriri Blum kabi
tıt sinin günlerinin sayılı olduğuna delil 
cayıyorlar. Hatta Başvekilin bir mim 
birlik kabinesinin teşekkülünü münkün 
kılmak için bu akşam istifa edeceğini 
yazmaktadırlar. 

Tecrı:ibcli müşahidlcr bu şay:aların a .. 

'(Sonu Sn. 6 Sii. 2)~ 

- Yarınki 
ilavemiz 

@iü~eo yaznlarr 
ve ır<esnmoerıe 

çolkıyor 
ih aayıda Kadir can Kallmm ıülen 
tabut isimli bir hikayesiyle gelecek 
hnrbe aid ~ok alakalı bir yazı, ecnebi 
edebiyetından diğer bir hikaye moda, 
sinema, apor. Aynca: , 

~ ._"~ika ile bu defa hazırlanmakta 
'" tama arasında bir fark vardır. 
~~i~~~~~~~F~-'----------------------------
l'tdi. il kiyenin hakkını kabul etmİ§· 1 

Hor.Beliıa, Oliver Stanley. Ormsb • 
gore, Malkolm Makdonald gibi genç 
nazırlar hük\imetin Çekoslovakya istik· 
lalinin ihlalir.e mUsa:r.aha ctmiyeceğe • 
ğini açıkça ilan etmesini istemektedir • 

Böyle bir vaz=.yetin hü~mcti yeni 
(Sonu Sa. 6, sa !) 

Bugün Türk orduaunun Çanakkalede 81 il 
kazandığı büyük tarihi zaferin yıldönü- 1 o mey en 
müdür. Bundan 23 aene evvel, 18 mart meşhurlar 

(Sonu: Sa. 6 SU. S) J ___________ _. 
~ ı,· \l da Hatay ülkesinin Suriyeden 1 
~ •eı ır-. "arlık haline gelmesi ve bura- 1 
:'~dilin türkçe olması idi. Bu iki 
~l\ hah~t edilmesi de Hatay Türk· 
~"-ll'lla. kırniycline dayanan bir idare 
.~t i ~ndan başka bir şev değildi. 
~~~ ~ u Prensipl~n tatbikatına ge· 
ı, '"artsız ınüstcmlekecilerinin an· 

!G~.l>rertaipl •• fil" ·ı d" t -·~ • ennı ı ıyat ı e 8uya u· 
'»'- ıııttdilde .. • •. ··ıd·· On'- Ha-~ .. '4llı hr-I" h .ı goru u. wr, 
ı_ ııaıu~ 1' ur~l~n hakimiyeti yerine L" l>it ' liırıstıvan bir takım azlık· 
~ " ar-aya t ı· T"' k ij \i~~ op ıyara!< bunlan ur • 
't'tda. ile hakiın kılmak istiyorlardı. 
~~ l'apılacak intihabata aid tali-
't lartrr.ıhu eans ve nulksat dairesinde 
~t hulunuyor-du. 

Cemiyeti nexdinde yapbfl· 

ASIM US 
(Sonıı sa. 6, mı 5) 

Alman as1ccrlcrı Viynnaya girdikZcri .!ti' a&ı ( .A.vustıcrya 1ıcidisclcritıc aid lıabrr 
ıer 6 ncı :Jcıy/ada<Ar.J. 

(jünkıin peşinden : 

Elastik - lastikli 
Çemberlayn Avam Kamaraaın1ln son Avusturya hadiselerinden bahse

derken: 
"lngilterenin silahlanma progTnmı (lastikli) dir ve daima enternasy~ 

nal vaziyete göre zaman zaman gözden geçirilecektir.,, 
Demiı. lngiliz Baıvekilinin gazetelerde (lastikli) kelimeıi ile dilimize 

çevrilen sözünü (elastikiğ), ynhut ( elastik) kelimesi ile terc!ime etmek, 
zannederiz ki, daha doğru olurdu. Zira (lastikli) kelimesinin dilimizde mudat 
olan kullanıt tarzı bafkadır. Birkaç manaya. gelebilecek bir söze (lastikli söz) 
denir, halbuki ( eiaatiğ) / ynhut (elastik) kelimesi icabında ıuzablrp lr:Jaal
tılıı.bilecek geniıletilip daraltılabilecek maddelere vufolur ki Çemberlayn'in 
lnsiliz ıilihtann:. p~na elastik demekten rmksacb da budur. In.W. 
Baıvekili Almanyanın orta Avrupa da son cmrivük:Icr ile aldıiı vaziyetı. 
sonra Büyijk Britanyanın silahlanma programının yeniden ceniıleti'ilmllillll 

anlatmak istiyor.. ~ K 
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ingi]iz haricive nazırı divor ki: 

Milletler ·arası itimat v 
sulh üJnitleri sarslldı 

ingilter3 fevkalade sür'a:ıe 
silah:anacak 

Londr:ı: l 7 (A. A.) - Lordlar kama-ı yet edecektir. Bütlin meseleler hakkın· 
rcı.s~n?a Avusturya hadiseler:ni oılatan ~a B i.iyük Britanya b:ikOmı:t: Fransa 
barıcıye nazın Lord Halifakı demiıtir ıle sıkı temas halindedir. 
ld: Her feyin üstüne çıkan bir ıey varsa 
"Bcrlindeki konuşm:ılanm1a ileri sür o da esasen büyük olmiyan milletler a· 

cii~·'..im tez münhasıran ~\: olmuştur: rası itimadın büsblittin sarsılmış olma· 
Avrupa statükosunu ilele berl bugün- ı;ıdır. Gerek burada gerek hariçte suJh 

kii şeklinde muhafazasını iıtıyt-n İngıl· için p:k çok çalışanlar oJ.clu. Hiç kimse 
t< rede hiç k:mse yoktur. fngilterenin ~1.s!enen ümidlerin son hadiseler yüzün· 
iı tediğ: neticeleri kestirilemiyecek şid· l. en ciddi surette sarsıldığını inkar ede-
det ve cebir hareketleriyle hiç bir ıey mez. Binaenaleyh böyle bir vaziyet kar· 
y;ıpdmamasıdır, §~sında Büyük Br:tanya hükumetinin 

Dünya efkarı umumiyesini hey~.;ana vt.z:fesi ne olduğunu herkes sormakta 
ıetiren keyfiyet §U çok çirk:'l hakikat- t:a.klıdır. Bu vazifenin objektif olduğun· 
tir: her hangi b:r siyaa:tin takibinde ne W! kimseni nşüphe etmemesi lazımdır. 
n:uahedelerin metnine ne de m"lletler Evvela şunu söyliyeyim ki, bugünkü 
ıırası hukuka asla riayet edilmiyor. Bun· \"a7iyet karşısında gerek Büvük Br!tan· 
ların bi~ bir tesiri kalmamıştıı. Bu sa- . y:J gerek dominyonlar halkın1n tasvip 
tada yegane sözUnU geç:ren kuvvet ve cclt.4.;eği bir siyaset tak'.p etmek lüzumu 
yalnız kuvvettir. Tarihte emsali görül- vardır. 
n-.emiş bir emri vaki ile k· -ştlaşmış bı.ı- Sonra milletler arası m:lşkntlerin her· 
lunuyoruz. Vakı:ıMilletler Cemiyeti bu t.cıngi bir vasıtadan ziynde müzakere 
~esele ile a'akadar olmakta ttmam:yte ~olu ile halledilmesi, bunun Milletler 
b .. klrdır. Fal:at bugün için Almanyayı c cmiyeti delaletiyle ve paktın ana hat· 
tuttuğu yoldan çevirecek Jtiç bir şeyi un mucibince yapılması için bütün kuv 
yapmak iktid:mn~ değildir. Bunun i- vetlerin ters:ni yolunda elim:zden gele· 
~=ndir ki İng'ltere hUkumeti Avusturya nı ifa.da sebat göstermeliyiz. 
devletinin bugün ortadan kalkmış ol- Nihayet Bilyük Britanya bu hede'lere 
duğunu ve Alman devleti ~ııııafından trişmek !çin maddeten hazır bulunma-
tıımarniyle temessül edilmek iizere bu- udır. Binaenaleyh ıi!Ahlanma progra-
h ndu~unu tanımak mecburiyetin.de· mımmn tatbiki fevkalade tesri oluna· 
cfü. Pl:bi:>tin yapıldığı §lrtlard bakılır· cıktır." 
la, netiı:esi ha'tl:ında filpheye di:şmek-
te mana yoktur. 

Avusturyarb'~ a~aniyetlerc yapıla

cak mui'lm~!c!rrrle itidal göıteı ilmesi İ· 
çir BcrlindeM İngiliz büyük elçisi te
ıc.hl, :isbrde bu1unmuıtur. 

Çr.koslovı:ıkyaya gelince: Bertin hil
:Hım~t: tarafından Çekoslovakyaya bazı 
tt.mlnat verlidiğl doğrudur. Eğer Al· 
m<'nya Avrupaı.la sulhun idan:csini isti
yorsa ·ki bunu aamimiyetle :ıtcdiğini 
Hnr.e4iyoruz- kati olarak ve mükerrer 
(tfa'at verdiği bu tem:natı bi~tabii ria· - HALiÇ UMUMi HEYETi 

DON TOPLANDI 
Haliç şirketi umtımi heyeti clün Ho· 

•a'·hıyan hanında~i merke::inde biri 
a~i. d;J:ri f evkalaJc olmak üzere iki 
de!a toplanmııtır. 

!li:in:i toplantıda $irketln ıtmdlye 
ka 1 ı.ki fuliyeti etraf nda hazırlanmıı 
o!an rııpor okunmuı, münalçşaalr ya • 
p·ld l:tan ıonra heyeti idare ibra edil· 
ıni~tir. 

ib:n:i topl2nt•da beld~iye ile ıirkc· 
tin arasında mevcut ihtilaf üzerinde 
lu~uşulmuş, şirke~in belediyeye borcu 
olan 90 bin küsur liranın hiç bir zaman 
ıtrketin feshini i:c:p ettirmiyeceği iler; 
ıUrülmilştUr. 

Çünkil ,irketin etinde v~ur vesair 
eşya tutan 300 • 350 bin lira arasında· 
dır. 

Belediye ne mevcut ol:wı ihtillfı hal
letmek üzere eıki heyet aynen ipk,a e
dilınif ve gcniı bir aalihiyet verihrlş • ---·-

YALOVA f'...APLICALARI 
Bir çok deniz miiesse!.elerf. <ı:a!ında 

Yalova kaplıcaları da Denizbanka bal
lanm §tır. 

D:nizbank, tstlnye Dok şirketinıde 
old~ğu gi:Ji Yalov.ı kaplıcalarını d:. 
müstakil bir müdilrlük ile idare etmek 
lı:a:-arın::ladır. 

Akay i:iareııind~n Yalovayı yiden 
heyet Kaplıc ~nın idaresini yeni iı.lare
ye tes'ime ba§lamıştır. 
ÖğreniY.lığine göre; Yalova ~aplıca -

lan müdürlüğüne doktor Nihat Re~at 
tayin edilmi§tir. B;ıy Nih:ıt Reşat be
raberinde c;:alı}tır:.:ağı kadroyu teıbitle 
me§guldür. 

-n-
YENiDEN SEYYAHLAR GELIYO:? 

Ş:hrimize 450 Amerikan eeyy·ı'11 ile 
relen Satuıniya isimli tr:ınsatla:ıtik dün 
8~1ed::n sonra limanımızdan ayrılmış . 

tır. 1 
Yarın Lltftya vapurile 250 tnılliz 

le1JÜI daha ı.ı.c~. 

Yu~o"lav "rahnın 
kutılnde 

Avu$turyanın 

işi kolaylaşhncı 

RolD oJmuştur 
Belgrad, l 7 (husuıt) Mtbualardan 

B Baniçin son beynelmilel h!diıelerden 
ve b'lhassa umumt harp esnar.ında ve 
l ı• harpten ıonra daima cenup talavları 
rıın rolünden bahseden bir nutkunda 
~öyle demi§tir: 

••viyan:ı, Balkanlarda komünist pro
r agandasının merkezi haline. gelmi§• 

tir. Avustury:ı kral Alcksandnn katl"ni 
tuh:ı etmi§ ve Yugoslavyanın tahribi· 
r.~ çalışan bazı unsurlara me:•.:e teşkil 
t.tmiştir." 

B. Banfç, Yugoslavyanrn bugün sarih 
l;ir vaziyeti olduğunu ve Almanya g'bi 
kı.vvetli yeni b!r komşusu bulunduğu· 
nu söylemi§tir. 

-&o--

Zelzple o?d:ı 
Rasathaneden bit.diriliyor: 
Bu sabah aı:ıat 3 ü 55 dakika 27 sani

ye geçe kuvvetlice bir zelzel:: kaydedil· 
r .• iştir. Ş.Chr:m"zden daha hafif hissedi· 
h ıı bu zelzelenin merkez ilsttl !stanbul· 
can 160 kilometre mesafede tahmin e· 
<!.ilmektedir. 

Dr. Stoyndinoviç 

Yugoslav 
Hudulları ve 
A~manya 

Başvekil teminat 
alındığını söyledi 

Belgrad: 17 (A. A.) - Ayan mccli
r.jnde mebusanda kabul ed'Jen büdcenin 
rr.Uzakereleri esnasında Stoyadinoviç a· 
.••andan Alçelinoviç:n A vust-Jrya mese
lesine dair bir çok suallerine cevap ver
rrıiştir. 

AJmanyanrn bu hareketin.den hüktlmc
tin evvelden haberdar edilmış olup ol
madığı ve bilhassa başvekilin Berline 
y;tptığı ziyaret esnasında Hitlerin bu 
Lapta kendisine bir şey ıöyley!p söy
lrmcdiği ıualine karıı. Başvekil Alman 
rıcaJ:yle yaptığı konuşmalarda, Avus
t~rya- Alman mtınasebatıntn inkişafı 
11 temmuz l 936 anlaşmasının A vustur
• tarafından halisanetatbil:ine miltevak 
l. ı{ bulunduğu intibamı hasıl cylemiı ol
duğunu söylemiştir. 

Yugoslavyanın da tıpkı ftalya gibi 
kendi hududlan hakkında av.u teminatı 
alıp almadığı sualine de Stoyadinov!ç 
l\1 •.:evabı vermi;tir: 

Avvsturyanın ilhalnnd:1n evvel Hit
fer, Alman nrzu ve mcnfaatinın kuvvet
li ve kudretli bir Yugoslavya olduğunu 
ehemmiyetle kaydctmİ§ti. ilhaktan son· 
L • da Almanyanın müemeasill=ri Yu
goslavyanm Almanya ile olan hucfodla
nnın kativen ihlal edilemezliğini temin 
f'tmi~Jerdir. 

Almanyanın müttefik Çekosbvakva· 
rın hududlarına d:>kunmiyacağına da
lı olan teminatı hakkındaki suale kar~ı 
d ı Baıve kil d..."'111 ·§tir ki: 

Almanyanrn Çekoslova.\ya bükômeti 
nezdinde müsııid ve tes!:in edici bir te
air yı-pan teminat vermiş olduğunu ha· 
l•cr aldım, Ç~cosbvakya cumhuriyetine 
kartı olan teahbüdlerimiz küçük antant 
Çffçevesi içinde m~te!tabil tı-ahhvdle

nmiz cümlesindendir ve hük1im•timiz 
btı taahhüdlere riayet edecektir. 

fngiliz efkA!_!. 
silihlanma lehin~ 
''Parti polilikalanm bıral<ara~ 
birleşip Fransa ile ittifak edeli••· 

s lahlanahm,, deniyor 
ııın•~ i' Avuaturyanın Almanyaya ilhakın- itimat etmek konuşmak, ba§ _; .. dt• ' . ··ıune~ 

dan sonra İngiltere efkarında §iddetli batta bulunmak siyaseU 80 di ve et' 

c:ıkisler uyanmış Vt! uütun mılle.ı ı .. r . Bu siyaset bir şey te~~ eu;e })atlı.arı 
leşmeğe ve Eiliihlanmaya teşvik eden miye.:ektir. Gazetelen:mLZ~c ıniit~e"' 
neşriyat yapılmağa başlanmıştır. Deyli bu hafta sonuna k•dar da~ ise "ti • 
Miror gazetesinin başmakalesinde ez· relerden bahsediyordu. şun 

1 diyor ar. 
elimle deniyordu: lihlanalım, silahlanalım,ı uııstP 

"Avrupanın vaziyeti, tamrmen yar • Ayni şeyi biz de söyliyeli!ll· ~utıııut 
dımsız bir vaz.'.yette bulunan Avuctur- tahrik etmiyeıı uz. Heyecana ı Sil 
yanın alınmasından evvelkı vaziyetten değiliz. Adi bir jc:st yapınıyor~· tıat 
daha vahimdir. Fakat neticede ayni VZ> Sulh istiyoruz. Fa~at ne y~ık bıJ ıs•* 
ziyet karşıs nda bulunuyoruz. kalan ıulh istemiyor. Bugün 

Almanya bugün kuvvetlidir. Avuı • kati a~ıkça görüyoruz.,, ,_g11t 
turya ise zayifti. Onun ıçin Almanya ALMANYA VE ÇEKOSLOV ·~ bit 
Avusturyayı ilhak etti. Bu, g~et baıit . . necrettlıo• . 

Deyh Ek!pres gaz!tes~ :s ıınu di• 
bir hadhexr. başmakalede ~emali eı:nnıyetle § 

Ild: adım, bir oltimatom göndermek 
oldu. !kinci adım istila idi. Avusturya· yor: ~ Udiiğil ıfbl 

"'Hitler Avusturyaya yur ·ye'e~ nın mUzakere etmesine, rey vermesine. 
yahut kendi kendine bir karar ittihaz 
edebilmesine meydan verilmeli. 

Senelerce ve senelerce evvel - he • 
niiz iktidar mevkiine gelmc:den önce, 
Hitler, iktidar mevkiine geldiği zaman 
ne ypr.:ağını blitiln dünyaya ilan et • 
mi~ti. 

Şimdi ona kaf1ı munsıf davranalım. 
Hitler gaye~:ni hiç bir zaman saklama
dı. Bitlerin yapmak istedikleri kitabın· 
da yazılıdır. O ~itrtp Almanyanın yeni 
fncilidir. Yazanı Almanyanın yeni t-

• . 
lahı .. 

Onun ıöylediklerine aldrrmamak boş 
ve manasız bir hareket olur. Öyle ise, 
neden boyuna konuşup duralım. Müte
cavizler konuımakla silahloomalarını 

bırakmazlar. 

Heyhat, onlar yalnız başka silahlarla 
!\:IAhlannı bırakırlar. O tilah ta kuvvet-
tir. Anladıklan yeglne §ey kuvvettir. 
Yalnız ~uvveti sayarlar; ba~ka hiç bir 
şeyi, onun için kuvvetli olmamız l!zım· 

dır. 

Filh11kika §imt1i kuvvetti olmamız 

lAmızdrr. Eğer onlarla mUzakere tek • 
tinde anla~abileceğimizi zannetm:rriş 

olsaydık bugiln daha kuvvetli olacak • 
ttk. Bununla beraber belki de g~ikmiş 
değiliz. 

Or.un kin hUkOmetimiz Jı;endine ıu 

sualler} sorsa yeridir: 
1 - Mill:t}n rizasiyle bazı mi!1i hiz

mt'tlcr ihd:t9 etmemiz lbım değil mi· 
dir? Harp için talim gören milyonla•c;ı 
asker hizmeti d:ğil, hava hiicumundan 
korunma servisi, yiyecek tedariki aer • 
visi, münak:ıliitı muhafaza ~erv.:~ı vr 

buna b:nzer teşkilat yrspmamız kap et· 
miyor mu? 

2 - Parti politikalnnna nihayet~r
memiz zamanı gelmemiş midir? Niçin 
kabiliyetli adamlrt - her ne partiden 
o1ursa ols•ın - kabineye getümiyelim 
ve onların kabiliyetlerinden trr.n bir 
milij vahdet ic;in istifade etmiyelim? 

3 - FrJnsa ile niçin derhal ittifak 
edip karada, denizde ve havada müııtte· 
rek. bir p1in .~ttihıız etmivelhn? Mil~te
rek bir kumıındn vücuda getirmiyelim? 
Doğrusunu söylemek l!rım gelirse, 

.. 

henüz Çekoslovakyaya yürüycını ~e 
Sebebi şudur ki, Çek orduıu kcJl 

mukıwemet edecektir. .,.. 
tl"derdctl r 

Avusturya ordusu ise pi 

na idi. bU~ 
Çekler hı:ırbedebillrler. Çet:le~iıııırı'C 

mikyasta harp aletleri ve ın sUJlt 
ki ttaıyanın yap•yorlar. O ~adar , ctıııl 

imalatından Uç mi<ıli fııı;Jayı ıtı:.,ı' 
koyuyorlar. Çeklerin ardında Fr 11,rr 
lar var. Fransızların elli fırkası .,..
kete hazır bulunuyor. Bundan 
Rusl<iır var ••. ,, 

. YtNE SILAHLAN?dA # 
Tayıns gazetesi bu varly~t ~131ewı" 

da lngiliz hükumetinin eskı sıY) fi'' 
den aslS dönmiycceğini ıöyJiyert 
nu diyor: Y' 1ıJ' 

"Her §eyden evvel, silahlanın' t>ıf' 
kacağu:. Şimdi bizi alAkadır ed':er ~ 
lıca mesele budur. Bununla 1>er• .. 

tJı f/t 
ğer devletlerle her yoldan ıu ğ' çr 
kQn Uzere bulunmağa, dost 01: 1.d O ' 
lııacafız. Muvaffak olabileceğl ısıaJ'rt 
mit ettiğimiz sahalarda ~oo\Jf ·ye~ 
devam edeceğiz. MıUetJer C~~ 
muhafaza edeceftı ve ileride 0 t ıcdt' 

• b" ııate ... lU tam manbile lruvvetlı ır eusı-

meğe çnlışacağız. Avuıtur~•Y~ ;iti f 
bir çok dü§Unen tngilizle~n bil eÇ /J
bi, düşüncemiz, Avusturyanın_e~ioıe"'° 
man devleti ile yak·n bir tctrıkl 
ye girişeceği yolundaydı.,, 

EDEBiYAT~ o~R sııt 
KONFERANS 

Ş:lıremini Halkevinden: and _,,t 
ı g • 3 • ı 938 Cumarteıı g 11ııarrl' 

ı 6,30 da Evimiz salonunda 
01,rıııd-' 

ve öğretmen Nurutlah AttıÇ ta~Je''~ • 
&.l~biyat adlı bir konferans qe cletııti'' 
tir. Davetiye yoktur. Her~/ 

KURUN 
ABONE TARff"ESI tt~,t 

,,,,,,, Jd 

Avhlc 
3 aylık 
6 nylık 
Yıllık 

lltmltktl dıt'"" 
ırtnde 1~ J<rt' 
95 425 ,, 

21i0 o ,, 82 
475 1&00 ,, 
900 ..... 

,,~ 

1~1 tel" ,ır 
Tarıreslnı1en Oalknn Biri bfrlİ~ırıt 

0
(11 

oıuz kunış düşfılOr. Post•. tıetef • 
meyen yerlere ayda yetınıŞ ,,,. 

'Zammeıllllr. kt1'1' <ti t'f' 
Abone kaydını hilrllren rne po~•• f 61 

ıırar ncretlnl, abone p:ırtı~1 ~'"1d•re •10 

hıınkn ile yollama ucretın JıO"' 
Ozerinc nlır. ya !i ', 

Yenlrlen 5 ohone )'tıznn "cıe tılSY 
hlrrlım y117:1lnnlnra. mektepler 
ların:ı nvrıra lenzllıH yapılır. kt:it111 

I mtf 
Türkl•ıf'nln hu pos n ıtır· .Mtto 

Kf!RlJN'a ahont pat turO''~ . 
Adres deği$lirme ücreti 25 

---o-- si 
1 S sene e.r' 

lb)lU g il r'I ı~ 
bı111nn ~,. 

'Nebru:a tundiif edtff ıtıffl olfl 11,,ı C11mh11rl11el re}fml rt.,mtn /f(lfl ''ı ~ 
lır. lran hül:fımt>ti ~t'hrfmi: k Neııffl 1"'1:1' 
nl ı•n:iııetten hnherdar edert t1k rt• ~ 
rrmıı mı1nn.trbetl11le JIDT'11";pıatlaf 
bulrlen lrnn lehnn.,ının nıal 
meıini blldiınılılir, 



l§ehir Haberleri 1 
~ ~ * 
8 "1inönünde yıkılacak binalar 
~tediye mal sahlblerlle bir iki güne 

~anu _ kadar konuşacak 
için b tıd~ki Valde hanmın istim- r--------------

iıcrizıd tled.ye ile Evkaf 260 bin li· hususunda itap c:Icn muhabereler ile 
~ c kati surette anlaşmı§lardır. bizzat liman mütehassıslarından Bay 
lıc~~elesi bugünlerde yapıla· Dep me§gul olacaktır. 
~ ı;ı ıyc hanı kendisine mal et· Müteha!l!lıs memlrketirr.1zc geldikten 
,~~ handaki müst~.:ırlerln çı· sonra burada kısTen muvaffak görül -

•çın icraya rriiracaat edecek· len btızı proje sahipleri de müteha~as 
l:ll ile beraber çalışmağa ba§hyacaklardır. 
~ lll!istecirlerc on be§ günlük bir PiREDEN GELEN 
~Ctcccl:tir. Bundan sonra hanın MAVNALAR 

, bir rnilteahhide ihale oluna· İstanbul liman i~Jctme direktörlüğU-
1:'. nün bir müddet evvel Pireye ısmarla -'"Qı ııonu 

l d nı:e E\'kala aid diğer bazı dığı 24 dubadan 6 sı limanımıza gelmi§, 
liıını a Yilz bin lira kiymet konmug- dün Deniz tictıret rr.üdürlüğü ve gUm-
r li :ır da yakında Evkafrc:n alına- rükçe icap e:Ien mı-amele yapılmı§tır. 
~ ~n Yıkıldıktan sonra oradaki Sek1en tonluk eşya ta§ıyabilecck du-

~ rı~11ll edilecektir. - balar bugUnden ıtibaren i§ sahasına ko-
l ba~ka BeJediye Emir.önUnde nularak çah§mıytı ba§byacaktır. 

'ia· t .. bi tutulacak b!naıarın sahip- Diğer mavnalar da bugün Pireden 
~:./Ct cd:p kendileri iJ.~ görü~me· ~i romörkörJe limanımıza getirilecek· 
~ :ermiştir. Bu i.§e bir kaç giln tir. Liman i~letm: direktörtuğli Pire -
~ lşlan:!caktır. den başka Karadeniz mavna tersanele· 
. rrUşnıeterde b :nalarm kiymeti rine de 54 tane nu:vna ısmarlamıgtır. 
ıtl: ~n~agnıa yapıhıcak, olmazsa Bu mavnalar da yakında lim.ımmıza 

'· stırnlak kanununa tabi tutula· gelerek çahımıığa başlıya:aklardır. 

Oıı~Yizdıfnruz g!bi maytsa kadar 
de yıkılma işine ba~lanacak

) 
;. .. 
~ }'otlar kanunu projeai hazrr 

çtı\ \._ 
;-, ,''«fta Ankaraya gitmi§ olan 

t.ıı,~ . lllar mUdürU bay Ziya ile yol· 
·.'

1 
l'llii.d!.irü bay Galip dün sabah ,, ,, d" 

"\i~ onrnU§lerdir. 
\ ~ ?l\ıı habere göre, yeni µpr ve 
\ıq lnunu projesi hazırl:ınmıştır: 

ltccliae verlld.:ektir. 

~t OıJriidar meydam • 

Oaküdarda iskele meydanının 
~-~' ltar\lr vermi§. yirmi bine ya· 

· t taıı almı§tr. Bu ta~lann dö-
~ 11t 

:t\~ }'altınr.la ba§lar.acaktır. 
oı 1\ başka meydanın çal"§tya 

;ıb 1• kısır.ının da geni letilmesi 
ıı ~1~tir. Şehir mütehassısı bay 

tdiı~c~~~ta hazırladığı proje 

~ !d· lleiediye büdceıi 
17, b \1tt ı:dcesi henüz tamamlan· 

ta: btvletçe büdce :ıçığına ne 
r • dılll cd'leceği hakkındı he· 
~~lt vaki olmadığından bu hu· 
·,, 0~c yapılan müracaata cevap 

~ ıOt, 

'l~ lntkdan bild:rilincc 'btlttln e· 
~ ı 1:lanmış olan bUdce tevzin e· 
~ • thır rneclisine verilecektir. 

.. !\" 
ı 1"'.l 1!\an devresinde olmana son 
t c.ı:' 1Uk temdid devresinde mil· 

"1~Cekt' l' ır. 

\tifl!the harındmna yımJu 
t~ ~Ur.ıürlüğil talebe banndır

'tı-ı~ lçılınaaı etrafında bir proje 
rı.1• belediyeye göndeım'ştir. Bu 
0:ı tane olması istenmektedir. 

-·-
1 Af ahafilde: 

ISTANBUL BORSASINDA 
İs'anbul borsasının Ankarz:ıya nakli 

için devam eden hazırlıklar hayli iler· 
lemiştir. Boruda bulunan eıyaların 

mühim bir kısmı Ankara borsasına 

n:ı!dolunmuştur. Kalanları da bir kaç 
güne kadar ambalaj yapılara~ gönde
rilecektir. 

BORSADA DONKO 
MUAMELELER 

Dün Borsııda b:rinci tertip Tilrk 
borcu tahvilleri 19. 1 S ten muame}e gör
müştür. Anadolu Demiryolu tahvilleri 
41,20 den, Ergani tahvilleri 99,S ten, 
Sivas • Erı:urum trıhvilleri 95.S ten, 
Arslan Çimento tahvilleri 13 ten mua
mele görmU§, bir İngiliz lirasına Mer· 

keı: bankası taraf.ndn 630 kuru§ tes • 
bit cdilıri§tir. 

Dün Lorıdra Borsasından İstanbul 

borı;asına gelen telgmrta; bir tngiliı: 
Jira .. mm 159.93 frnnktan muamele ı;ör
düğü, dolann 496.81 den satıldığı ve 
Uni.ltUrk tahvillerinin 362 den muame· 
le P,Ördüğü bildirılmiştir. 

Fransız frankı hir gün evvelki riati
ne nazaran bu ııur:tle diln birtıı dUzel
mİJ sayılmaktadır. 

-n-

ORTAKÖY CAMit 
Orta~öy crı:niintn etrafı muhtelif fır· 

tınaların tesirile '1irtakım ankllz:la dol
muJ, ve bazı bakatlıklar husule gelın1§· 

tir. 
Başvekil Bay CelAJ Bayarrn son de

!a fstanbuhı gelişlerinde bu manı:rwra 
dikkat nazarını çektiği cihetle derhal 
temizlenmesi için alAkııdarlara emir 
verilmi~ti. Temlz'cmt işine bakacak ko
misyon bu sabah b:r romörkörle Orta· 
~öye giderek ctmıiin bedir manzarasını 
boı:an bataklıklın temideme~ için icap 
eden tetkikleri y;1pacakur. 
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Arşidük Olto ümidini 
kaybetmemiş 

Son hadiseleri takip ettiği bir 
sırada şöyle dedi 

Avusturya tekrar 
müstakil olacak! 
Fransızca "Entransijan" gaı:etesinin f 

Brüksel muhabiri, Avusturyanın Al· 
~anyaya ilhakı gününde, Aqidük Ot· 
to'nun Belçikada söylodiği bir sözü 
naklediyor. 

Ar§idUk, Belçikada orturduklan, orta 
~ağdan l:alma şatoda, h~dfocltri radyo-
oan dinlerken: · 

- Umidiıniı: kırılmasın, demi§tir. A· 
\'Usturya tekrar doğrulaı.:ak .. Tekrar 
iatiklalini kazanacaktır .•• 

imparatoriçe Z'ta 
radyo başında 

Brüksclden bildiriliyor: 
Avusturya t.llyük bir tarihi değiıik

liğe uğrarken Belçikanın küçük bir ka· 
sahasında da blr facia cereya.11 ediyordu. 

Stenokerzeel ismindeki bu kasabada 
ıssız bir 13to vardır. Etrafında yalnız 
kargalann bağırı§ı, kurbaların viyakla· 
ınası duyulan, bu orta çağdan kalma ta· 
to son Habsburg imparatoru Karl'm ai
Ac-aine verilmiıti. 

Eski Avusturya-Macaristan impara
toriçesi Zita ile &ekiz çocuğu senelerce 
bu ıatoda sefalet ve ıstırapJr günlerini 
gcçirmiılerdir. Yalruz, bir kaç zaman 
evvel tali kendilerine güler gibi olmuı· 
tu: 

Habsburg ailesine mallanndan bir 

l·ısmı iade edilmi§ti. Arşidük Otto'nun 
da Avusturya tahtına geçirilmesi kuv
,·etli bir ihtimal, hatta yakın bir hakikat 
chırak görülüyordu. 

Fakat, vaziyet birdenbire drği§ti. Ni
hayet geçen cuma 'akıamı, imparatori
çe iZta. şatoda, ct,:ağın karıı!lna otur· 
muı. ra.dyo dinlerken, kulaklanna, ina
nalniyacağı §eyler geldi. Eski imparato
ı içe o güne kadar olduğu gibi, yine Av
rupadaki bUtUn hadiseleri radyodan öğ· 
reni yordu : 

Berlin ve Viyana radyo istasyonlan 
hep birden, Almanya ile Avusturyarun 
blrle§tiğini haber veriyordu ... 

Arşidük Otto orada yoktu. tmparato
dçenin b:iyük km prenses Adelaid Vi· 
yanada tahsildedir. Annesi de bir hafta
dan beri kendisin.den haber ab.mamıştır. 

imparatoriçe Zitanm sekiz çocuğun
dan diğer altısı, dört oğlu ile iki kızı, 

etrafında toplanmışlardı. Zitanın küçük 
karde§i Burbon-Parm prensi Lui de on· 
larla beraber bulunuyordu. Radyoların 
verdiği haberleri hep beraber. dinliyen 
l•u ıekiz ki§i, Avusturya başvekili Şuş
nig milletine veda nutkunu söyled:ği za· 
man ağtamağa başlamt§lard:r. Bilhassa 
Zitn, arhk Habsburglann tekrar tahta 
g-elmelerinc nid hayalinin tamamiyle u· 
zaklaştığını görüyordu. 

Ver&ay moAh~desl yırhldı1'ten ~onra 

Avrupa üzerinde 
çanlar çalı,lJor / 

28 Htciran 1919 da, Fransada, Pa- J ismi bile geçmiyordu. Halbuki o anda 
ris civarındaki Vcrsay sarayında, mı· bu hükumet vardı. Muahede yalnız 

but Versay muahcdcsı imzalanıyor ve "Rusyadald maksimalist (yani bolıevik) 
"iı..:.ıu Devletleri., ile Almanya arasın· bir hültl\mct,, ten bahsolunuyordu. Dl· 
dakl hcırbe nihayet veriliyordu. ğer t<r.aftan, milletler arasında alınan 

Yirmi sene geçmedi, bugün Ver· taahhütlerin tutulması h:.ısusundaki 

say muahedesinden ortada ne kaldı? arı:u z:krolunuyortiu. Acaba adalet ve 
Şu 440 maddelik rr.uahedeyi açıp bir §eref hissi ve ihtira!' menfanti sustur -
bakalım. Bu muahedeyi yetmiı murah· rabair diye mi düşünüyorlardı. 
has imzalamııtır. Bunlar arasında Gariptir ki, muahedeyi :ık bozmlar 
Fransa namına Jorj Klemanso'dan Bi- biı:zat itilaf devletleri olmuıtur: Es19 
kaner Mihracesi Ganga Sing'e lı;adar Alman imperatoru ekinci Vilhelm'i it· 
her millet vardır. ham eden sayfayı kendileri yırttılar. 

Bugün Vers·ıy muahedesi Vestifalya itilaf devletlerinin kendi yaptıkları 
muaheder.: kadar eski bir ıey gibi ge· 

esere kendi açtıkları bu delikten, ipliği 
liyor. Muahedede, Sovyetler Birliğinin 

kopan . bir inci <lizisi gibi, bütün mua-
hede hUkUmle"i birır birer dökilldU. 

imparatoriçe Zita •e oğla 

Pis[kle amansız 
mücadele 

Son bir ka~ gün .zarrında Eminönü 
ımntakasında yeniden bazı dUkkanlar 
kapanmıştır. üçer cün müddetle ıedde· 
dilen bu yerlerde temizliğe ve sıhhi ka
idelere riayet edilmediği görülmUıtUr. 

Kapatılan yerler §Unlardrr: 
Sirkecide Muradiye caddesinde aıçı 

Kerim, Balıkpazannda peynirci soka • 
ğında tavukçu Koço, balıkhane soka -
ğmdfl 10 numarada aıçı Anderya, U -
zunçarıı caddesinde ıar'Jr. ıeker imallt -
hanesi, Uzunçarııdıa köfteci klmil ve 
bahrinin dükkanlar:rdır. 

Bundan bafka zabıtadan izin atma • 
dan açılan kutucular da Mehmed!n 
kahvesi kutucu handa Ahmet, Zindan
kl'f?ıda Seyit, Baltacı handa Moizin 
kahvelerde ir.:.n alıncaya kadar sedde -
dilmiştir. 

C Kısa haberler ) ----
• Denlzbank müesseseleri memurları 

için (Dcnizbnnk) sandılh kurulmuştur. 
Müdür muavinlerinden Tahir Ked;cbin 
riyasetindeki id&re meclisi diin toplanarak 
memurların ka~,"ıt fekline, bundan evvel 
irlnrclerde me,·eut tekaüt sandıklarının 
veyn dc\'letc alt teknildiyelerin bu aandı
ila r1cvrlne nlt hususları tesblt ctmişlri. 

• Bu sene orlamektep ve lise mu::ıJllm· 
!erinden 270 kadar muaJllmln kıdem zam. 
mı alalılleceJtı anlaşılmıştır. Bu muaJlim
lerln ekserisi fstıınbuldadır. 

• J.imnn işletme ldnresinln fnbrlkn ve 
hnvuıl :ır idaresine ısmnrladı~ı ac s:ıç mnv 
nnnın inş:ıntı bitınlşllr. Hn,·r'ıie yapılan 

hu gcmill'r, mayıs sonunda ~chrimir.c se· 
lecckllr. 

• Blrkııç gOndcnbcrJ ~chrlmlıde bulu
nnn Mantır Vekfll B. Snfrct Anknn :\nk:ı
rayıı di5nmüştOr. 

• Toprak bayramı önüm(h:deki p:ııartc
sl gunü Yeşilköyde l:ullanacaktır. Mera
sime ch·nr köylüler tle iştir.ık cdccrklir. 

• tş kanununun tnthlk::ıtından olan işci 
salilıAı ,.c I~ emniyeti nlznmnam~i bu
Rfinlerde alıikndnrlnra 1cbllğ edileccli;tir. 
Nlınnıname, işçilerin ne yolcln hareket e
deceklerini hilrllrmcktcdir. Bu niıamnn
mcye ~öre işçiler, lş:rerlerlne kkf götü
rcmcvccck ve sarhoş gldcmeyeccklerdlr. 

• lımlr funnna bu sene J.chlstan da ı,. 

~ lŞçı YURDU 'b Urn:ınında çahpn iıçnere 
l ~t h~r hayat temini için ya· 

~~' >'Urdu binaaınd" muhtelli 
al\ İy\ neticeler alınmııtır. 

ın G 
lir =~ata köprüsil ile Unkapa· 

it~ il ~tasında bir yerde kur;ul -
ıu l't~r etını~tir. Liman işletme 
t g~ tarafından hazırlanmıı o

icra iş eri mütehassısı 
Yapacağı teşk·ıat şekli henuz 

beli değil 

Veraay mu:ıhedesinde Uç kısım ah -
kA."n vardı: Siyasi hükümler, harp borç· 
lan ve silShları bıra~ma hUkmü. Harp 
bor"'ftrı derhal muahedenin zimmet ha· 
nesine geçti. Kara, deniz ve havz:ıya 
dair olan askeri hükümler, Almanya 
Reni aldıktan sonra ortadan l.:alktı. 

tf rok edecektir. • 
• Gümrük ve inhisarlar vekAleU, kulla

nılrfıktnn sonra inde edilen sefaret otomo
billerinin memleketimizde gOmrfik resmi 
alınmnk,.ızın ır;atılabllecd!f hnklanda yeni 
hlr knnun ltı)·ihası hazırlamıştır. 

• I>ört sınıf olan valilerin derecesi 3·cni 
bir knnıın proJcsh·Je flç sınıra lndlrilmı,. 
tir. Jluglinkfi vnzlycte göre, fl2 vilA:retimiı
dekl vıı lllcr, derer.(>Jerlne gllre 8 bin, 10 
bin, 12 bin beşyüz, 15 bin kuruş asil maaf 
nlmnktadırl'ır. Yeni proJcrJe manşlar 10 
bin, 12 hin bcşyü~ \ ' C 15 bin kuruş olnnık 
teshil ed ilmiştir. 

"11lYete gönderilmi§tir. 

dt ''?İrc:ilik miltehassıaı Bay 
~ töatcrilecek1ir. 

~~~cu SALONU iÇiN 
~ LAN MUSABAKA 

%tolcu salonunun dahili teı: • 
ı·,,1•çılrnıı olan proje müsaba

.. "" crı 
-~ b ~iıtir. 
1 t 11 hususta verilen projeler a
~tı tam bir §ekilde tatmin et • 
th 11 l!'rans·~an çok tanınmı§ 

~••ıs · · ı k b' ıJ getırtı ere ona ır pro-
~ :•sı dU,ünülmektedir. 
t,: 

01 u :.alonu 1stanbulun b!· 
~l'ıt }'cnl bir renk verecek gli· 
~ 01~-:- ğt cihetle 1ahilt teı: • 

~· • 0 niııb!tte ehemmiyet ve: il· l' Pranaadan getirilmeli 

İcra lşlerimiz:i ıslah etmek Uzere 
memleketimize ge~rilen İsvi~renin Zu. 
rih üniversitesi profesörlerinden Hana 
Leymnn gelmiş ve Novotni oteline in· 
miştir. 

Profesörü dün müddeiumumi Hik • 
met Onat ziyaret ed~rek göri11müştür. 

Mütehassıs gazetecilere gunl;ırı ıöyle

miıtr: 

- TUrkiyeye ikinci defa :ılarak geli· 
yorum. Icra itlerinde ne şı:ltilde bir tef· 

kil!t yapacağım. Ve~alet ile temasım -
dan sonra anlıı§ılaca~r • ., 

İtr<:1 mUtehassısı öğleden sonrn müld
deiumumi Hikmet Onatı m<ıkammda 

ziyaret etmiştir. 

Bu ak amki ekspre!le Ankaraya ha· 
rckct ederek V eUlet ile tema~a ıeçc -
cektir. 

Yalruı: siyast IıUkümler kraıyordu. 

Fakat, muahedeyi bozan millet, işinde 
o kadar bilyük bir seöat Vf'. azimle ça
lıştı ki, bugün muahedenin bu hUklim· 
lcril\! bozmu!J bulunuyor: Avusturya 
duvarı yi~ıldr, Anılua meydana geldi. 

Mu:-ı":tedcnin !dördüncü maddesinde, 
Almanyanın Avusturya istiklalini ta • 
nıdığ1 ve buna riayet ede:eği yazılıdır. 
Bu istiklal, ancak Milletler Cemiyeti 
karar verdiği saman kaldınlabilir. 

Milletler Cem.'!yeti acooa, HabC§{ı -
tan meselesinde olduğu gibi, bu vazi • 
yeti de kabul edecek mi? 

• •• Muahedede, Almanıa namına 

imza atan murahhasın ismi Bell'dir. 
"Del,, İngilizcede •·;an,, mrabına ge
lir: Acaba şimdi Avrupa Uı:erinde çan
lar mı çal:nmağa ba~ladı? 

R. Bujan (Jurnal) 

• l>nhlllyc \'eklıtcll hlr "Hıı)·atı uctıılat. 
m:ı şuhe:o;I .. kurmn~o kornr bcrmi~lir. Bu 
şuhe hayat ucmluıtu hmıu,.unda belediye
n in nl:ı l"a~ı tedbirleri tcslıft edecek ve 
bunlnrı belediyeye hilrlirt"ccktlr. 

• Esnaf cemlyctlcıine daha geniş mlk-
3ıısln yarrlım mak~dlyle Jmnılması meT
zuıı hnh.,olıın 25 yı:taklı yeni esnaf huta. 
h:ınrsl için CnAnloAhında Halk Fırkıısı so
knğındn yeni büyük bir bina kiralanmış
tır. 

BEŞIKT AŞ HALK.EViNDEN 

Beşiktaş Halkevi bu ak§am Doçent 
Enver Z~ya taarfından Çanakkale Za • 
feri hakkında bir söylev verilecek ayn· 
en "Ulus.at kahram'ln,, piyeıi temsil e
dilece~tir. Davetiye:ler H~kevi idare 
memurluğundan alınmaktadır. 
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SAIF IFfiAVAT 
Tekrar otomobile biniyorlar ve yola 

kcyuluyorlar. Seyahatleri i:;·i gcçi~r: 
C:.ödöllü'dc resim yapıyorlar ve muaye
ne saatinde eve dönm:~ bulunuyorlar. 

Ağustos sonlarınca, daha şimdiden 
kı§a hazırli:ı:lnuJ olan ev, Elmir dayı 
gelince bir kaç gün canlandı. Bu sefer 
yine yalnız gelmiş~ ve yine hiç bek -
Icnmcdcn. 

Babalarının elini sıkarken: 

- Mühim işler var, azizim Laszlo, 
dedi. çok mühim işler 1 

Sonra çocuklao bavuluıidan çi~anp 
Szele3'in o meşh•Jr elmalarından verdi. 

- İstasyondan doğru buraya gel -
dim, dedi. Şu bavula bir kenara atayım 
da ellerimi yıkayayım 1 Sonra, seninle 
bir köşeye çekilir, konuşu 'Uz, enişte. 

Bu akşam gitmek niyetindeytnı zira ı 

Öyle diyordu amma, o aqam gitme
di. Hat~, sonra bir kaç gün kalmak 
niyetiyle geldiğini bile anladılaıır; çün
kü büyülıj bavulunu istasyonda bırak -
mış, getirtti. Peştede tam beş gün kal
dı ve mütemadiyen babalan ile bir gey
Ier konuştu. Bağı:a bağıra konuşmada
n , daha doğrusu, Elmir dayının sesi, 
~uayene odasının kapısı kapalı olduğu 
halde dı§8.rdan duyuluyordu. Bu ko -
nuştuklannın her zc:ımankindcn daha 
mühim ıeyler olduğu anlaşılıyordu. 
Çilnkil babalan oldukça yüksek aesle 
konuşuyordu. O~clcnmişlcrii her hal
de; babnları bir aralık pürhiddet dı§an 
çıktı ve kapıyı hızla vurarak kapattı. 

Babalarının arkasından Elmir dayı 
büyük odaya geldi. Çocuklar o
radaydılar. Dayı kendinden geçmiş, ba
ğırıyordu: 

- Babanızla bir lakırdı etmenin im
kanı yok! Geldiği zaman söyleyin: 
- öfkesinden patlamayıp gelebilirse 
eğer •.. 

Arkasını söyliyemedi, o ıırada baba
ları içeri ftrdi. GllJilmsiyordu. Elmir 
dayıya, tatlı bir ıeıle: 

- Dü§ündüm, dedi. .. dütütidüm ki, 
hiddetlenmeme, kanımı beynime sıçrat
mağa mahal yok. Merak etme: öfkelen· 
miyeccğim artık hiç. 

Lüzumundan fazla samimiyetle gül
dü; bu gülütünde !Üpheli bir hal var
dı. 

- Hadi, Elmir, gel gidelim, dedt 
GidcJ.:.m benim odaya, ~onu~m yine .. 

Çocuklar kulak kabartmış dinliyor -
lardr, acaba ne konuşacaklar diye. Ba
balan neye bu kadar hiddetlenmişti, 

ııonra birdenbire niçin öfkesi geçmiıti? 
Şimdi yine ne koncıacakla1'dı? 

. Elmir dayınm bir çok i~ vardı, her 
zaman olduğu gibi: yine her zamanki 
gibi, Hegedüslerde yemek yiyordu. 
Bağırıyor, çağmyor, Yahudilerin aley· 
hinde atıp tutuyor, hizmetçilere sanlçi 

tv sahibi oymuş gibi evir veriyor. Klara-
ya "canım., diye hitap ediyor, konuşur
ken de "ıen,, diye bitap etmek istiyor
du. 

Dayılan her gün saatlerce avukatı i
le konuımağa gidiyordu. Bazan da a
vukatı eve çağırıyor, onunla bağıra ça
iıra, kilfilr ederek konuıuyordu. öğle 
yemeğinden, akpm yemeğinden sonra 
sofradan kalkarlarken, babalarına, ba
'ğmr gibi: 

'. - Hadi, Laszb, devam edelim, dt
yordu. 

Babaları da: 

zunu geçkin bulunuyordu, !ki sene ev
vel, babalarının mani olmak istemesine 
rağmen yapılan ameliyattan sonra da 
drôa fazla topallamağa bşlamıştı. 

Elmir dayı, sesinde at simsarlannm 
sesindeki o, karıısındakinin sözlerine 
hiç kulak asmadan kandırmağa çalışan 
tonla: 

- Olgun, mükemmel bir mc:Uıliık, di
yordu. Sen onu herkesten daha iyi ta
nırsın, Laszlo. Bilirsin '19, hafifmeşrep 
bir kaıdın değildir, mükemmel bir karı 
olur sana. 

Babaları: 

- Evet, biliyon:m, diye cevap veri
yordu. Gücüne gitmesin amma, Elmir, 
benim altı:ağım karı o olamaz. 

EJm=.r'i öfke basıyor, alnından terler 
akıyor, yine de mUnaka§ayı bıraknu

yor J hiddet içinde, fakat hakikaten 
hayran olunactık bir zeka ile: 

- Emsalsiz bir °Y"1dındır o 1 diye ba
ğmyor. Peştede bir kütüphane, hem .de 
ciddiğ, dindar bir l ütüphane şiirlerini 
kitap hal.!nde çıkarc:cak 1 

BabalMt: 
- Ben de iftihar ederim, diyor. Alı

nz bir tane kitaptan. 
Elmir dayı, heyecandan yerinıde tit

reyerek: 
- Biliyorsun, takdir ediyorsun bak 1 

diyor. 
Babalan, biraz tııhzıf gülilmsiyerek: 
- Tabii, diyor, senclerdenbcri ... 
Elmir dayı, belki onuncu defa hid -

detten 60luyarak: 
- Ya alacağın kaldınm ailesi?! di -

yor. Ailesinin ehemmiyeti yolıj mu sen
ce hiç? Czendrik tıilcsine mensup olma
ya kıymet vermiyor musun sen? unut
ma ki, zavallı Maria ölünce Czendn~
lcrle Hegddü.s Lbzlo arasmda bir 
alaka kalmadı ı 

(Devamı var) 

C Yeni Neşriyat ) ---
Çok 

"Belleten,, 
değerli yazılarla çıktı 

Türk Tarih Kurumu tarafıidan üç 
c.:yda bir neşredilmekte olan bületcnin 
3 ve 4 ıllılcü sayıları bir arada ve çok 
kiyınetli ilmi makaleleri muhtevi olarak 
intişar etmiştir. Bu nushada Türk Tarih 
Kurumu asbaşkanı Profesör bayan Afe
tin "mukaddes tabanca" adlı ve Ata.
türkün hayatına aid çok değerli bir ma· 
kalesi ile Hüsrev Sami Kızıldoğanın yi
ne 4tatürkün hayatına ai.d vatan ve 
hürriyet, ittihat ve tarakki c.dlı güzel 
bir yazrsı mevcud olduğu gibi Türk Ta
rU. Kurumu üyelerinin ve diğer ilim a
<!amlarmın Türk Tarihine dair orijinal 
etı:idleri ve aynca birçok vesikaların ve 
ef)Crlerin fotografileri de vardır. Her 
nushası Türk Tarihine aid en yeni malz
mc ve etildleri ihtiva eden belleten ilim 
aleminde gittikçe ehemmiyet kazanan 
lir mevki almaktadır. 

HALK BiLGiSi HABERLERi 

Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve Ede· 
l;iyat komitesi tarafından her ay çıka
nlmakta olan Halk Bilgisi Haberleri ad· 
1ı folklor mecmuasının 7 7 nci ~ayısı çık· 
mııtır. Bu sayıda: 

Balkesirde ç<1.:uk ve doğum hakkında 
inanmalar (M. Halit Bayrı), İstanbul 
masalları (Naki Tezel), Bozkır adet
leri (O. T. Meyreli}. Bursa esnaf cemi· 
yetleri (Loncalar) (Davut Zeki) var-

- Gidelim benim odaya, diyordu. dır. Bütün okuyuculanmıza tavsiye ede-
. Ne oluyordu böy~e? ne hak,kında ko- riz. 
nuıuyorlardı? neye böyle kavga eıder 
gibi bafırıp çağırıyorlardı? çocuklar 
hep bunları dU§ünüyorlardı. 

Mesele ~uydu: daha ilk &'ün gelir 
gelmez, çocuk gib: hiç patavatsız, ba
balarına sormu§tu Emilia teyze ile ev

SAC LAM 
Bu değerli mecmuanın 12 inci sayısı 

çıkmıştır. Fayldalı sıhhat yazılan ve bir 
hikayeyi muhtevidir. Karilerimize tav
siye ederiz. 

Mahllemelerae 

iki numarah 
erkek kız 

Sabık nişanlısına kil· 
fUr ettiği için hapse 

mahkOm oldu 
1stanbutun iki numaralı erkek kızı 

Ortaköylü Bedi, yahut Bedia, Beyoğ • 
lu Cürmümeıhut mahkemesi tarafın • 
dan hapse rnah~iım edilmiştir. 

Bu erkek kızı, ailesi bir müddet ev
vel Yunus adında birine nişanlanuıtar, 
fakat sonra n.=şan bozulmuştur. 

Yunus da bir mü&ict evvel kızın e· 
vine girmek istemiş eve taarruz suçun
dan mtıhkum olmuştur. 

Nihayet üç gün evvel Bedia Be§ik -
taşta Yunusun çalıştığı !dükkanın önün
den geçerken Yunus ile 'brşılaşnuş bir 
takım fena sözler söylemiştir. Hakkın
da derhal .nbıt tutulan erkek krz Bey
oğlu Cürmümeşhut mahkemesine üç 
gün h<:ıpse mahkum olmuştur. 

Fakat ya§ı kilçuk olduğundan cezası 
bir güne indirilmiştir. 

OTOBOS DA YASINDA 
DtlN DE ŞAHiTLER 

DiNLENDi 

Otobüs dedikodusu etrafında ·açılan 
davaların görülmesi.ne Asliye birinci 
ecza mah~.::mesinde dün devam olundu. 
Rec~ Baban Ankarada hastalanmı§, 

mahkemeye rapor göndermiştir. Mah -
keme duruşmaya Ricaisiz devam etme· 
ğe karar verdikten sonra şahit olarak 
Akşam gazetesinden Vala Nurettin, 
Kurun gazetesinden Yekta Ragıp Ö -
nen ve Hüsamcttin §ahit olarak din -
lendiler. 

Vala Nurettin, bir ıey bilmedi~ sa
dece "1'kadaşı Ragıbın Avni Bayere te
lefon ettiği sırada muhavereyi kısmen 
kulalç mis~ı!iri olarak i§ittiğini söyledi. 

Bundan sonra Kurun ve Haber ga ":' 
zetesi muharrirlerinden Yekta Ragıp 
Önen çağmldı; şu lfadede bulundu: 

- Ogün belediyede Avni Bayer adın
da birinin Ahmet Emin Yalman'a bir 
protesto keşide ettiğini duydum. Der
hı:ıl gazeteye geldim; telefonu açtım, 
bir kadın çıktı. Avni Bayeh yok, otomo
bil ile gezmeğe gitti; dedi. Akşam be§ 
buçukta tekrar aradım; bu sefer Avni 
Bayer açtı.Ahmet Emine otobüs ruhsa
tiyesi alması ~in bin lira veı:idiğini ve 
gahitleri bulunduğunu söyledi. Kendi -
sine paray<) mukabil makbuz alıp alma
dığını sormadım. Sonra bu konu~mayı 
Resmi ile beraber hem Kurunda hem 
de Haberde bastı'Js. 

Avni Bayer söz istedi ve: 
- Ben yekta Ragıp G.le on iki eene

denberi tamşınm. Gazeteci olarak yal
nız kendisi ile konuştum. Başka bir ga
zeteciye bir tek söz söylemedim. Yekta 
Ragıba Ahmet Em~ne bin lirayı depozi· 
to olarak verdim, dedim. 

Mahkeme, Celal ve Cavtt isimli ta -
bitlerin çzıimlarak tlinlenmesi için du
ruşmayı önilrnüzdeki Peqembc günü 
saat 2 ye bıraktı. 

Aşıkmm elbiselerini alıp kaçan_ 

Arzu kız iki ay hapis 
yatacak 

Arzu adında}9. genç bir kız, bir giln 
Hasan adında birisi ile tanışmış, Ha -
san kendini Şehzadebaşındaki odasına 

davet etmiştir. 
Hasanın davetin.: kabul eden Arzu, 

o gece orada kalmış, fakat ertesi sabah 
Hc:ı1an uyanmadan kalkarak, Hasanm 
elbisesini çalıp savuşmuştur. 

O vakitler yakalanarak Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mah'k;emesine verilen 
Arzu, nüfus tezkeresini getirmek üze
re serbest bırakılmıştı. Fakat Arzu bir 
daha mtıhkemeye uğramamış, Ad.anaya 
kaçmıştır. 

Tevkif olunarak ldün İstanbula geti • 
rilen Arzu Sultanahmet sulh ikinci ce
za mahkemesi tarafından iki ay müd
detle hapse mı:~lçGm olmu~tur. 

• Rızılay Kurumu Bakırköy ~ube<11i cu
martesi gecesi Cumhuriyet Halk Parti<;i 
salonunda bir b:ılo verecektir. 

lenir misin &:ye. Babalan - seneieroen •ı••• 
sonra Paula'ya anlatmıştı Czendtik ai· 
lesi ile alikasıru na11l kestiğini - dayı

larmıa '9 t.a.UflM pek hayret etme- 1 

BENJAMINO G 10 LI 

mfıtt, nnkt bayle bir teklifi bekUyor
muı gtbl: sadece ve katiğ olaark olmaz 

cevabmı vermiıti. Emilia teyzeleıi otu-

K~ı\LBiN SESi 
Filminde. Pek ~landa SA KAR f A: Sinemasında 

1 
Bal KavanozLI 

Bir polis hikayesi 
ÇEViREN: lbrahim Hov1 , __________ ........, _________ ~· 

ausudda nuh, diyor ;P,CYgasnl>C' .(Dllnkll sapmmlan devam) } 
- Nasıl, nereden bqlıyacağmu ıa

§ınyorum. Hepsi aklımda. Lakin, geli· 
niı: görünüz ki söyliycmiyorum, dddi. 

Yunanlı: 

- Bana bak delikanlı, sana yolunu 
ben göstereyC.m. Ilk doğduğun günden
ba§la anlatmaya. Aşk romanları yazan
lar, hep böyle yaparlar' .. diye alay etti. 

Rus ta ~ru ve isteksiz bir kahkaha 
savurdu: 

- Burada aabahlamamın nu fotiyor
&un?. 

Bu acfer ben söze k<.ınştım: 
- Ht:n~~rirn, Pr:ı~ dvann'1a Polma

da doğmu§tU .. 
Hemşerim kafasını salladı. Ve: 

- Yanlışın var Cözef Vitek, dedi. 
Benim doğduğum köy, Polma kaadr 
büyük değild.:. Biz Polma'ya cbah son
raaln geldik. Ben o zamanlar, on ya -
gında idim. 

- Ruyaruzdan sonra demek.. dedi 
Rus. 

- Evet ruyamdan sonra .. Bu vaka -
dan evvel, bugün ismi bile bilinmiyen 
bir köyde oturuyordu'Js. Ailem fakirtdi. 
M uhitbniz de fakirdi. Köyün bütün 
canlı kulunu sayaamz, yüzü geçmezdi. 
Bu köy, dağ cihetinde bulunuyordu. 
Babam da odunculul: ediyolldu. 

Rus yoldaş ~mı salhyar;sl: gülüm
sedi: 

- Evvel zaman içinde, JQlbur saman 
içinde, fakir bir dduncu varmış ... Ya
hu bu peri masalını andırıyor .. dedi. 

Hemşer.:m, öksürdü. Boğazını temiz
ledi ve sözüne devam etti: 

- Babam abus çehreli bir adamdı. 
Anam da hiç gülmezdi. Şurasını ıda 

pekala bilirsiniz ki dağlarda yaşıyan -
lar, ovaalrda yaşıyanlar kadar neıeli, 
guteç ve mesut değildirler. Kıım> dün
ya bembey~ kesilir ve a~ derecede 
sessiz olur. Yazın lda, ağaçlar, güneşi 
yutan geniş gölgelikler vücuda getirir
di ... Bir ilk bahar sabahı, oldukça kala
balık bir göçmen atesi, lçöyün biraz u
zağında çadırlarını kurdular. 

Bunlar ne§e14 gamsız, tasasız inaan
Jarld.ı. Akşamları, musikileri ile çınla • 
yan kalıkahalannın akisleri bize kadar 
gelirdi. Bazan da, yapralıj kmuldama -
dığı zamanlr® da, hora tep~şlerini. bi
le duyardık. 

- Muhakkak çingenedirler... deldi 
Yunanlı .• 

Polnalr dclikanlr, hayır demek ister 
gibi ba~ıru salladı. 

- Hayır, dedi. Bunlar işçilerdi. Bun
lar zengin emlak sahipleri tarafından, 

elektrik yapmak için çaylara taramaya 
yapıya gönderilen amelelero:. El~trik 
neldir, ne işe yarar?.. Bunu o zaman 
bilmezdim. Ailem de, basit insanlar ol· 
duklanndan, onlar da bilmezlerdi. Us
telik merak ta etmezdim. 

Çalgılan, kahkahaları ve hora tepi§· 
Ieri bana yetiyordu. ilkbahar geçti, 
yaz geldi. Ve onlar da her gece, vur 
patlasın, çal oynasın eğlendiler. 

Yunan:r arkada§, bıraz da öfkeli öf
keli: 

- Yahu, diye sordu .. Bütün bu te
fcrrueıtın bir ~dınla ilişiği, münasebe
ti nedir?. 

- Çenen pırtı be herif .. 
- Yann ilk gününden itı:baren baba-

mın i~t çoğaldı, başından aştı. Çayın 

melhuz olan taşmasına mani olmak i
çin, ağ~. kütükler kesecekti. 

Set yapılsın, diye .. her gün güneşle 
beraber kalkıyor ve ormana gidiyor -
du. Ve her gün de, sular karannca, 
keyifti keyifli tdanseden, §arkı söyliyen 
bu adamları görmeğe can atarak, ne o
lur beni de götür, diyordum. Tam ~n
dıracağtm sırada, annem pişmi! ap. su 
katarak: 

- Çocuğu ''ellen!n içine soktnz.k 
doğru değildir, diye atılınca, babam 
gülerek bunlar yabani mi, geytan mı, 
diyordu. Bununla beraber, ortada 
eli böğründe kalan yine ben oluyor, 
baz-hm, omuzunda pırıl pınl panldıyan 
baltasr, itine ridiyordu. 

yordu. ~: 

Rus, Yunanlı arkadaışım& d~ 
Nasıl, aşk, mülkiyet hırsıdır 
Göroünilz mü? .. dedi. 

Hemşerim, .sözilne devam etC~ 
- Bir glin, ikindiye do~ ~ 

cının biri evimize uğraldı. ll~ 
toplu, dikiş iğneleri, tokalar. ~ 
kordoneler vardı. Anneuı dahi UJ'Jll 
kordeleler, kolalı mendiller 'fC ~r 
gül resmi işlenmlı tokah Jcac1ife ~ ~ 
terinden hoşlanıyordu. Parası Yo ~' 
alsın, buna rağmen hepsini ~ ~ 
Yor. Elini ıürüyorldu. ltte bun · .• 4 

'fe "..it bir hayranlıkla temaıa eder cıık1'1 ır 
yacağı cici biciler, encik bon ~pı' 

pazarlıkla meşğul iken ya~ lJl!tJI 
dan SIVJ§tım. Uzakta~ ~d 
nın ~ıkardığı sesleri, ve çayın JIJ~ 
durdurmaya çalıpn ifçilcıin __ t& (f 
lamu ve mütemadiyen inellt ~'4ff' 
balyözlcrln akseden çmla~ # 
dum. Desterelerin grcırtı}anDJ. 'fC~' 
teri işlerine bağlıyan zincirle~ 
tılan 'lsulağıma geldi. Başıııu ~ 
Anneme baktım. O, o bayıldığı O ,,. 
lesi arasında aklından çıkmltU:ıro' 
ni unutmu•. ben de ormana ~ 
zanan caıddede bulunuyordııD'-~ / 

ya başladım. Hür olduğuJJlU 
yorfdum. Mesuttum.; • ~ ı 

Hemıerim, öksürdil. G<Szle" ~ 
yordu. Kimse konuşmryor~u. aJıf ttl' 
ucunda herdem bir nükte, bir biJc ,ıl 
zuu olan Yunanlı arkadaşını 

0 
._r 

muştu. Çünkü, hepimiz, onı:ıJJUO ~ 
tu sessizliğine koşan dört ÇOC~d r/' 
tuk, snnki.. annelerimizden }çir 0 ~ı 
cuklar l:izlerdik gfıya ... Ve tı~çil" '1-
cuklar gibi, bu dünyanın ne bi ııl'
§CY o~du~unu anlamak istiycrd 

111 

Hemıerim kestiği yerderı 
~e 

ba§ladı: J 
_ KoştuU'. ko§tum. Sesler ~ 6' 

tıkça, yakınlaştı. Kar§ıma, bit ~ 
zerine atılmıı bir köprü çıkt:I~ --: 
öyle, ta§tan örUlme, veyahut~1' 
restedcn yapılma bir köprU . ;I 
nu;. En hafif bir rüzgarda bil~ ff~ 
gibi sallanan çerden çöpten il,.,I 
Durakladım. Ve ilk defa olaı'~cf 
dim, titredim. Beni unu~ e~ 
nın, encik boncu'l9an üzerınetdi· J.f' 
olan annem gözümün önüne ge\';ırel~ 
ğımı köprüye attım. Sallandı. jletle 
ağzıma geldi. Amma, yılmadr!l1 ~ ; 
dim. öbür tarafa ulcıştığtrn ı da ,,,ıı 
sık soluyor, ve iki yan~d.aJl ~td~' 
bu büyüklükte ter damlatan a g~~ 
Fakat birden açıldım. l{.or~d' ~· 
Zira qağımda dağın o boşluğıı ;ıı9' 
maçlMin kenarlarında lir ta~ gôt ' 
tann ~argalar gibi kaynaştıg~· 
müştilm. Şaşnldmı, ap~şmn ka otabite'" 

Dünyada bu kadar ınsannı , 
ğini asla düşünmemiştim. alt ~ . 

Bu muazzam ağaçların alç pa. tl
5 nru asma kötüklerine çarpa ~ .. ıııe~ 

' suru-- .tı· kıla takıla onlara doğrU üt''' 
bacı.looım. Bir knoce üzerinde g ,.tı'et' 

:ıt 'VC ş r 
bir nokta bularak oturdum 
rneğe başladım. g~t' 

b• ıınanıara ~t Hayatımda böyle ır eğil 

memiştim ben .. Yüzlerce a~ b\lııJS"" 
bir halde çnlışryor, yamaçlar ar g~~ 
makineler, yonttuklanru te1VbU1'1" b • 
vererek dumanlar çıkanYor, .. 1,rô 

ları.· .• 
yük arabalar, öküzler ve at d. 1cct'd1 

ken ı ınrna muhtaç olmaksızın 

terine i§liyorlardı. ,o~ 

Sıcak bir gündü. Fakat 0 ~~dlsıs~: 
bir rüzgar esmeğe başla.d~ıunıJ ~'\Jıı· 
rm tunçlaşmı§, güneşten Y ıaınıY'otd\fl 
lan tırtık güneş ışığında par urıUı e 
Vaktin epeyce geçmiJ ~~u.l _,ıt•dı? 
dönmenin lazım geldıgını 
Kalktmı. 1.J!..oL .,.. 

ge.ıuı--~:as· 
Tekrar köprünün ba!~ıın tefi ':ır: 

kat gündüz ışığında yaptJg ~bil~, 

- Ne kadar ağlasam, yırtınsam fay
da etmiyordu. Annem, göndermek hu· 

di bu alaca karanlıkta ba ntS ıO' ıt 
cesaret katmamıştı bende. ~eıı poft'. 
glr daha Çddetlcnmit ;~~ bl.I 
lı:,öprüyü asma ~alı.ıı'bi 
latrUftı. 
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OSMAN OFLAR 
YAZAN: Kenan Hulası 

•eıer vardı kendi odasında... Karııık 
bJr~k hatıraları ... Belki bunlar birer 
'-iın. mektup yahut herhangi diğer 
bir hatıra değildi: ç:inkü ne Zehra, 
11

• de kendisi biribirlerine tek birer sa
;ır Y&zmamııJar v~ yalnız tesadüf ettik· 
fZ'i ilk dakikada konuşulan kelimelerin 
:~eti altında kalarak yaıamıılardı. 

U ıtibarta odanm içerisinde ortaya 
9braraJc yeniden ve bir kere daha oku· 
"lf.:alc, yahut seyredilecek bir hatıra 
)'oktu: fakat duvarlara asılan secca.de· 
~· )'a}ıut yerlerde tıpla Zehra Osmano· 
1Uı koyduğu gibi duran halılar; masa· 

llın tekli; koltuklar, hatta pencerenin 

tisttıne indirilen perde ... Bütün bunlar 
Zebranın elleriyle dokunduğu bir takım 
~~erdi; ve Ahmet Osmanof bütün 
"""'U4n timdi birer hatıra olmak üzer~ 
teltkki ediyor; imkanı yok hiç birisinin 
)trbıi değiıtirmek hissini duymadığı 
&ı\i. bilakis, onların içerisinde kafası
lbn dinlendiğini hissediyordu. Hatta 
'ZeJıra ile beraber seyahat ederek din· 
1-c!ilini. .. Çilnkrll karJSJnm bir seyahat· 
'8 'bile olsa nasıl bir hareketle lamılda
hcafmı bilir: ve yüzünün her dütün· 
"1e hrıı değiıen hususiyetini her 
~ yqıyabilirdi. Nitekim Ahmet 
°'1nınof ta bundan baıka bir teY yapa· 
~ki ... Odasına kapanır kapan
,"-a, Zehra Osmanofun bütün o cıyaya 
tlneıı kokusu içinde bir köıeye çe
~I ve ilk smanoflara geldiği daki· 
Qdan itibaren hemen kansınm hikimi
hti altına girerek hayatında ne kadar 
>'erinde bir iı yaptığını düıünmeğe dal· 
lbıttr. Zchranm hlkimiyeti altına gir-

"ekt.. Ahmet Oamanofa g8re bunda 
lıllaptamayacak bir tcalimiyet ve unu
"-hnayııt:ak bir haz vardı. Onun 
~ de Osmanoflarm en büyüiil yaptı
lı hareketten pipnan değildi. Onun f-
$bı& ki, Zehra Osmanof koamnm 
~~~ya ka11ı alat.:ağı vaziyetlerde 
-aıaini yalms bapu bulmaJw. ba 
'ııiyetler her ne olursa olamı, tek bir 
la, bile söylemeden inkiyat edeceğini 
tlaavvur ediyordu. 

ilanı Osmanofa gelince, GrOfe!lkayı 
'-t fantezi olarak ele aldığı muhakkak
tt; battı Halil Osnanofun Grotenkayı 
~~~iddia edilemezdi bile; Yuvanna 
-ıaailoviçin kızında, Halil Osmanof 
.lııtndiaini alakadar edecek hir hüviyet 
~emiyor muydu yoksa? .. 

tııı...~u. hiç bir vakit iddia edilemezdi; 
-.cıece kardeıinin ktziyle karır lı:arpya 
ltldiği dakikalar hayali anası Yuvanna 
~b~r uzanıyor, çünkü Gruıckankayı 
~oflar kanından bir parça telikld 

~rdu; fUJ\U demek istiyorum lı:i 
~ Osmanof Grotenka ile nud bir 
~t değiıtirirae deği§tirsin alikadar 
~dı, fakat Zebra Oımanof buna 
~ bir vakit inanmıyordr ki ... Ayni n-s Halil Oamanof Gro1enka ile 
:-~ timdi ye kadar meıgul 01mamı1tı; 
~ meıiul olacak bir tcY bulmuyor-

• N°ıteldm binat Zehra Oamanof da 
o bcıar mqğul olmamııtı. Fakat, gece 
~ bir yaprak yalaud bir ağaç kilme
tlııe 'VUran pli bir aydınlık altında, 
~. tanımadığı bir mablOku 
~ğinl cörmil§tii; ve ipn en tuhafı 
-ara Oımanof bütün arzularına raf-

"'- blr ıpğm aydınlattığı bu yaprak 
•~erini elleriyle JÖyle birer birer 
~ edip içinde gözleriyle gCSrdil
ft lblhlQku ortaya çlkarmaya cesaret 

,"'-iyordu. Ortaya çıkarmak mı? Bu-
lll 4eiiJ i hattl oraya doğru yUrüyerek 
~ relmeğe bile \:esaret edemiyor .. 

e tıpkı bunun gibi Halil Osmanof da 
~e vuracak :rpğın bu mahlQ.ku o-

~-~ qiklr etmiyeceği ne malQmdu? 
~ Oamanof gerçi §imdiye kadar u
ltk bimq ve Groıenkada kendisini ali
~ edecek bir hüviyet bu!mamıttı; 
,... yine Halil Osmanofun ~özleri ö
'-lacıe, kardqi Yusufa aid hldisclerdcn 
~ diğer bütUn hadiseler bpah birer 

~değil miydi? Hatta Halil Osmanof 
b-~eıine aid hadiseleri b~le yalnız bir 
i:~dan görür; içinde bcsl~diği bir av ;:linin kendisini ıötüreceği yere iti-

...... Ve Ze11Ta Oamanuf Halilin 

~blatını yaprken bütün bunlan tahay· 
"-ediyor, fakat hiç bir vakit bir netf

Yllramiyordu. Daha dofnısu bir 

• 1 
Nticeye varıyordu: Groıenkarıın da in-
kip.f eden tabiatı Halil Osmanofun bir 
ti:rlü anlamak istcmiyeceğine!.. 

Yalnız, GrofCnkanın babası Yusuf 
Osmanof, Zebranın bu girift dü1ü11.:e
!~d nihayetinde ıimdiye kadar ümid et
tiğinden daha çok kendisine cazip görü
nüyordu. 

Yusufun, kızı Groıenkada uyanmağa 
Laşlıyan arzulan büyük bir zevkle sey
redeceğinden kim şüphelenirc!i ?. Belki 
dt: bu arıul:ır onu Yuvanna Mihailoviç· 
ten bile uzaklaıtrracaklardı. 

Ne g:lzel bir fikir! .. Halil Oı:manofun 
t;imdiye kadar icad etmeğe çahıtığı, fa
l.at imkinı yok elde edemediği bir fikir. 
Yusuf ,kızı Groneıuda böyle bir ta-

Hat görür görmez onun üzerine düıe
c.-k, anası Yuvanna MihailoViçin ııkı · 
} anında unuttuğu kızı Groıenkanm ü
zerine ... Ve orada, yavaı ylVaf açıla-

ı ak, hatta kızı hiç bir ıey söylemese ve 
babasını teselli etmcac bile, anasına aid 
1'atıralardan hiç konuımiyacaklar miy
cı? Yusuf Oımanof Yuvanna Mihailovi
~i yeniden yapyarak bütün bu hatıra· 
iarı birer birer anlatacak ve belki kızı 
Gıoıenbyı Osmanoflann aleyhine dol
durıt:aktı da. •• 

Ya Halil Osmanof bu yaktaımağa 
lr:örp ne dütünecek ?.. Oamanoflar ara
ımdald bakild çarp:rpnanm Zehra Os
manof uıl burada batlıyacafmı biliyor
ou. Fakat geri dönmesi imklnaız bir 
sc.rpııma. .. Halil, Yuauf, Grotenka ve 
kendisi ... Belki Halil, ilk &kikalar Gro
ıenkada kardCJinin Yuvanna Mihailo
-viçi unutacağını nnnedecekti. 

Yusuf Oıımanoftan, yahud hidiselc
ı!n gidifinden bunu bekllyecekti de .... 
Fakat; hiç bir vakit neticenin böyle çık
madığım ıörilnce Halil Osmanof bir ka
rar vermek md.:bubiyctinde kalacak, na
aıl bir karar?.. Yuvamıa Mihailoviçten 
oJdula gibi 1mı Onmetbdan dıl Yuau
{n ayırmak mı? Nihayet bir gün Grogen
hnm, Oamanoflar ve en çok Halil Os
manof aleyhinde doldurarak Umid edil
miyecek bir ıey yapabileceği tahmin o
lunabilirdi. lıte Zehra Osmanof planın 

1: ı:raamda meydana çıkmak ve Gronıen
kada gördilğü yeni tabiatı Yuvanna Mi
hailoviçin kendisini bir türlü bırakmi
) an hayaleti boğar gibi boğacaktı. Çün
kü, en açık bir hakikat olarak hayatın-

~a aradığı sükUta Groşenka ile yeni bir 
earbc indirebilmek üzere olduğunu ta
uvvur ediyordu, halbuki daha iki sene 
evvel Osmanofların arasına girdiği za
man ancak bir çocuk olan Grotenkanm 

buyumiyeceğini diltünmilttü; hatta, bu
nt~ aklından gcçirmemiıti bile, bir fida
nın bir gün meyve vermesi !... Zebra 
Osmanof bir bahçede belki bunu diltü
r.ebilir: fakat Oamanoflara adım attığı 
ciakika oyuncaklar arasında bulduğu 

duğu Groıenkada nasıl di.Şünebilirdi? .. 

BiR TREN FELAKETl 

Filibcden Kamabada daha döndüğil
müz gd.:e bizi Oımanoflardan evvel kar
playacak bir çok hidiselerin kımılda
n ağa bqladıfmı keıfettim: ne Zehra 

ne de ben, odalarımızda, Osmanoflardan 
ayrıldığmuz dakikalan henüz diltünıne
ğe vakit bulamamıttık ki Aydoa tren 
felaketinin haberi kasabayı birdenbire 
bir sel gı'bi bastı. 

Kendi hesabıma Kamabada daha 
ôönmeden çok evvel, Oımanoflarm a
leyhine hazırlanan bir komplonun limit 
edilmiyecek bir yerde patlak verecefini 
1,iliyordum, hatta Zehra Osmınofun ge-

ri danmek istediği dakilral;r bu arzusu
r.a mani olmamııtım. Ve çünkü Osma
r.cflan yeni bir hayata doğru ıötürecek 
bütün h&diseleri Zehra Osmanofun ya
kından görmesini ve tek bir kelime ile 
hı. hldiselere kendine glSre bir mana 
vermesini istiyqrdum. Zehra Osınanof 
C:a Groıenka için kımıldamaya baıJıyan 
düıünocler benim için yalnrc Zehra Oı
manof un fantezi bir tarafı olabilirdi. 
} ~r fCyden daha ziyade Osn.anoflan 
k~rıdi idaresi altma alarak Zehra 0.
JTJP.nof un Kamabad crvarmda dolqan 
yeni komplolaTla karşı k&r§ıya gelmesi 
llmndı. 

-Roben Tiiglora 
Rahibeler de 

aşık! 

Bilhassa Londralı daktilo ve satıcı 
~zların mdtun olciukltın Robcrt Tay
lor !imdi Ingilterede bir baıka zümre.. 
yi de kendine meclup etmiı: 

Robert Taylorun çevermiı olduğu 

dini mevzulu bir film Londradaki bü
ylik bir klisede göıterilmittir. Bu film
de artisti r.eyreden papaz ve rahibeler 
kendisine hayran olınutlar ... 

lngilterede bir klisede film gösteril
me~ ilk defa olmuş değildir. Bundan 
sonra da her kliselde sinema gösteril • 
meye ba§hyacağı rannediliyor. 

Poliste 
Zabıta sekiz kişiyi 
mahkemeye verdi 
Dün mezb<iıada paçahane ile itkem

be kısmında zabıta memurları tarafm -
dan bir kontrol yapılmıf, Hamza, Yan
lco, Dilaver, Aziz Mihael, Sabri, Tu -
na, Demir Koça ismiride aekiz kitinin 
Arnavut tebeasından olmalarına rağ • 
men küçük sanatlar kanununa muhalif 
olarak çalııtıklan teıbit edilmiı, hepsi 
mahkemeye verilmi§lerdir. 
EŞYA TOPLARKEN - iki ciln 

evvel hapishaneden çıkan sabıkalılar -
dan Mehmet evvelki gece Kadıköyünde 
Kurbağalrderede 11 numaralı kulübeye 
girmif, Karacanın efyalannı toplarken 
görülmüttür. 

Karacanın feryadına zabıta memur • 
ları yetitmiı, Mebmedi yakalamıılar • 
~ır. 

DAM OSTUNDE YAKALANDI -
Y etildirekte Kimsesizler yurdunda otu
ran Semih isminde genç evvelki gece 
herkes uykuda ~en dama çıkmı§, dam
daki kurşunları sökerden bekçi tarafın
dan yakalanıp karakola teslim edilmit
tir. 

PARA ALIP SENET VERMEDi 
MI? - K<l1ıköyünde fmncı Al!. zabıta
ya müracaat etmiş, Galatada Ömer.abit 
hanında un tüccarı Koçoya borcuna 
mukabil 612 lira verdiğini, buna mu • 
kabil Koçonun, parayı aldığına dair bir 
senet ve fatura vermediğini iddia et -
mittir. Zabıta tahki'lçata el koymuıtur. 

ANKARA VE ISTANBUL 
TiYATROLARI 

Tiyatro mevsimi bu ayın sonunda bi
tecektir. Bu mUnascbetle Ankara ve 
İstanbul Şehir Tiy3trolan turneye çı
kacaklardır. 

Ankara tiyatrosu önce Mersin, daha 
sonra Bağdada oradan da prk vülyet· 
lerine gidecektir. 

İstanbul Şehir tiyatrosu da Nisanın 
ilçiıinde Ankaraya hareket edecektir. 

Radyoda Spiker, btr edebi eserden 
parça okurken : •• .. Uzaktan bir pına
rm ppırtnı ~laki&n oqarken.... 

-~-

Lehistanda enteresan bir 
dava görülüyor 

öteki dünyaya döviz 
kaçıran kadın 

Meselenin esası anlaşlldı; fakat 
iş işten geçtikten sonra .. 

Lehistanda Ribmik tchri mahkemesi 
pek yakında enteresan bir davaya baka
caktır. Dava, bir döviz kaçırmak mese
lesinden ibarettir. Fakat, bu döviz ka
çırmanın sebebi araıtmlmca, mesıele, 
enteresanlaırnaktadır. Her halde hayli 
orijinal bir scbeb !.. 

Bundan 11 sene evvel, Ozlizlek is
mindeki bir fabrikatör, yuk.m SiJizya
<!alri maliklnesinde, hayata gözlerini 
lrapıyor. Bu adam, hali, vakti tamamiy
le yerinde olarak tanmmııtr ve dul ka~ 
lan karisiyle daha yaılan küçük oğul
lı.rına bıraktığı miras, yanm milyon 
zlotiden fazla tahmin olunuyordu. Gay
n menkul olarak kUçUk bir çiftlik, bir 
odun kesme fabrikası, bir kiremid irna
llthancai ve geniı ölçUde bir odun dc
fıotu ... Ölenin dul kanır, iıten anlar bir 
lıadın biliniyordu. Bunun doğru oldu
ğu da çok geçmeden anlatıldı. Dul ka
dm idare9inl ıeline aldıktan sonra da, 
gerek kiremid imalathanesi, gerek odun 
kesme fabrikası, milkemmel olarak itlc
mcsine devam ttti. Çiftliğin geliri de 
elrsilmcdi. 

Fakat, kendisinden umulan idare ka
bJliyetini gösterebilen bu kadır., vaziye· 
tin böyle düzgiln gitmesine rağmen, de
vamlı surette para sıkıntısı çekiyordu. 

Boyuna para gelmesine rağmen, kasa
lar. hemen daima tamtakırdı. Arada ge
çen zaman zarfında bllyUyen ve rüfdü
nü ispat eden en büyük oğlu, vaziyeti 
esrarengiz gördü ve dütünceye daldı. 

Onun hesablamasına. göre, gelir ihti
yaçlarına yetmek JÖyle dursun, hattl 
birikebllecekti. Halbuki yeti1miyor, faz
la gelecek yerde eksik g~Uyorau. 

Delikanlı bu vaziyet karıısında tek 
bapna işin içç ytlizünü arqtrrmağı ta-
111 liyarak Şerlok Holms rolU oynamağa 
karar vermiı. polis hafiyesi imit gibi a
rattırmalara bqla.mııtır. Bu :ırqbrma· 
lar sırasında, kasanın bir gözünde deste 
cin;te mektup eline geçmiştir. Mektup· 
lar, annesine akrabasından biri tarafın-

dan yazılmıştı.Bu adam, annesinden ken 
~isinin ruhlar ilemiyle temas halinde 

t•\duğu ve akraba, taallukatınrn ahrette 
ne halde olduklanna dair kendisine ma- f 
JUmat verebilıt;eği kanaatini uyandır
mıştı. Ve günün birinde de bahtsız ka-
dını tcıeaüre uğratıcı bir haberle ıaıırt· 
mııtı. Kadına, ölen bir oğlu ile koca
sının ruhlariyle ka11ıla1tığını, 'bunların 
ahretteki hallerinden yanayakıla ıiJtl· 

işaretler: 

yet ettiklerini, dehşetli azap çektikle
rinden bahsettiklerini yazarak, onlarm 
azabtan kurtulmaları için tek çare bu
fonduğunu, bu çarenin kefaret maka
mında olmak üzere "Öteki dUnya" ya 
para yollamak olduğunu ortaya atmıt
tr. Böyle yapıldıkça ahrette onlara azap 
çektirilmiyecek, hiç değilse şimdikin· 
den daha mülayim davranılacaktı. 

Ruhtan gördüğünden ve onlarla gö
rüıtt:iğünden bahseden adam, sırf hayır 
i§lemek için bu mütkül iıi, yani ahrete 
para yollamak işini üzerine almaktan 
çekinmiyeceğine de bilhassa ipret d
nıekten geri kalmamııtır.Ve kendisi Al· 
man toprağında bulunduğundan, kıc· 

derli dul kadm, parayı bizzat hududdan 
~eçinncği, yani Lehistan drıarsına ka
çırmağı da gözUne aldırmış, sırf koca
aiyle oğlunu azabda bilmekten 
~etme Uzüntü ilıe böyle kanunda 
ceza yazılı tehlikeli bir barekete gİrİf
meğe katlanmııtır. 

Başlanğıçta, ruhlar alemince söz sa· 
hibi olanlar, ölenlerin azabını hafiflet· 
mek ve hattl hiçe indirmek mukabilin
de oldukça az mikdar~a paraya kanaat 
etıniılerse de, anlaşılan para yedikçe bu
nun tadını almıJlar ve ittahlan arttık
ça artarak, pazarlıkta 1cendilerini ağır 
t1atmak yolunu tutmuılardrr. Yollanan 
parayı amnsayorlar, külliyetli para çek
mek istiyorlar ve bu cfunyada iJ kadını 
olan madam Ozlizlek, ••öteki dünya" 
nm İf adamlariyla pazarlığa giriımek• 
ten çekindiğinden,, istedikleri parayı 
yolluyor. Tabii Alman toprağındaki ak
rabasından adam vasrtasiyle !., 

Hattl bfr def asında ahbab bir ka~ 
r.ın da kendisine yardimiyle hudud ~ 
t<.aine 28000 zloti geçiren dul kadın; 
bazan para yollamakta bir parç;l.:ık ıe
cikti mi, derhal bir ihtarla kaflllafıp 
tUyleri diken .diken oluyor. Ruh llemiy
le temas halinde bulunduğuna dul kadı .. 
m inandıran Almanyadaki adam, gön
derdiği ihtarlı mektupta, ölen fabriltıc
törle oğlunun ahr.ctte yeniden çelaneğe 
t.a§ladıklan azaptan öyle bir anlatıyoC 
ki, kadıncağız ürkerek, derhal balamı 
kanştrnyor, mevcudunu yola çıkarmak"' 
ta acele ediyor. 

Bu arada nakil esnasında da anzaı.. 
vukua gelerek, yollanan paranın AJ.. 
manyadaki vasıtasiyle ahrete rftmesl
nin imkanını ortadan kaldırıyor. Meseli 

W- (Lfı.tfen ıagfauı çevlrlnl%J; 

Milli müdafaa 
Ttlrklye Cumharlyetl ba sene milli mü

dafaa için kabarık rakamlar kabul edl· 
yor. Ba rabmlarm ifade etUil maD&JI 
hadatlaadırmak, ve bütün ralıl11e kav
ramak fıcln dtlnyum slllhJa.nma Jantm• 
dald lıarlkallde cesaretini ve Ttlrldycnln 
bu dttnya ortumclald mamarumı hatır
lamak Jbmıchr. 

FAuen mll1I mtldafaamn manuı Ttlr
ldye için bir taraft&n bir tarihi h&cllse, 
bir taraftan bir eoirafya zararett olarak 
meveattar. 

Ttlrldyenln yurdda sulh, cllıanda sulh 
prenslblal tahakkuk ettirmesi için tarl -
hin Dunallcrlnl yenmete, coğrafyanın 

zararetlerlnl yerine gettrmeğc, Te ya
pdıpn gttnlerde muvazenesini kaybet
mit dttnyanm halhıl gö7.iintlnde bulundur· 
mak mecburiyetindedir. 

Kun·etll olmak, dostluk için de, dttş
manbk için de prttır. Salhttn yegbe 
desteli kuvvetli bir ordu, modem teçhi-

zat, cesareti takviye edecek telmlktlr. 
Ttlrk müdafaayl mUllyesl bir taraftan ha
dutlann emniyeti llWlUI ifade ederken 
beri tanftaa da ftrldyecle Ddıu4! bl· 
Jnnıınuun bir pal'9Ullll, milli 1'h81't Jaa.. 
relletlnbl bir cllz'llıal teoldl ctmektedlr. 

8cm aeMleıde ......... sW ldllcle 
.,. ,..... ...... 1ılML .. ,..,. .. 

lstlrabmı bir saniye için bir tarafa 1mliıı 
karak on~ objektif bir tahllle t&bl tat
mak milmkttndttr. Ba tahlil aoktuı la• 
sanlan her zaman dotUncJtlreeek Ye 

mttsbet hareketlere se\•kedeeek bir lm4• 
rcttedlr. tstlı&Jann, majhıblyetlerla, 11-
tlklllo veda edi§lıı tek sebebi clemere
Um, çtlnldl bu bldl8eler bir sebeple lali 
cdUemez. Fakat sayacajınm sebep cJolı• 
san dokuzunu gölgede bırakacak bir ma
hiyettedir. 

Ba sebep slli.hmı kendlsl yapmayu, 
piyasadan satm alan devletlerin hup 
borusu çalındığı gtln pazarlarm, kendllll
ne kapalı olduğuna görmesidir. 8llUi 
pazarJan politika yaptddan gllıl, poll
tlka da onlara lstedljl çeplyl verelJlll. 
yor. Harp patladıil gibi, .u&lımlar, b
pı, kapı do)&fıp, avuç, a\'UÇ para döktlk• 
Jerl halde pazarlann kapılan ınaratlanıla 
kapanmaktadır. V c aldıklan sadeee na
sihattir. 

• • • 
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Avusturya -Almanya 

lmanyada yeni 
kanunu esasi 

Rayhstag bugün top~anıyor 
Derlln, 17 (Hususi) - Yarın Cbu

gtın) toplnntıya çnğırılan Rayhstag
du yeni bir kanunesasl meselesi ko
nuşulacağı zannedllmelttedlr. 

Fllhnkll<a, Avusturya mebusları
nın Alman nıebusan meclisine işti

rak edebilmeleri için, kanunuesasi· 
de blr değişiklik yapılması lcap et
mektedir. Bu suretle, Avusturya 
mebusan meclisi ile Rayhstag bir
leşmiş olacaktır. 

A,·usturya Hncltıtlftrı K1tpnh 
Viyana. 17 ( A .A.) - Royter A

jansı muhabirinden: 
Avusturyanın biltUn hudutları dUn 

ö~lcdenberl knpnnmıştır. 

Yahudilerin \'e annlnrı, babaları 

Yahudi olan kimselerin hududu geç
mesi mcnodllmlştlr, fakat e<'nebl
Jer, umumiyetle hududu geçebilir
ler. 

Irka ve izdivaca mntea1llk olan 
Almnn 1-=a.nuntarının Avusturyada 
de!'tııı! tatlılklne glrlşlleceğl beyan 
etllimc:~tedir. 

\'l~ ıtnnd& IComUnlst Tara ftarlan 
V!yana, 17 (A.A.) - Emniyet mU· 

dUrl::~Ucden bildirilmiştir: Komu-

nlst taraftarları, Unffornıalar giye
rek evlerde araştırmalar ve kanun
suz tevltlfler yapmak suretiyle tuu
me emniyetini bozmaktan geri lrnl
mıyorlar. Polis, canilere karşı fcv
kalAdo şiddetle hareket cdeçektJr. 
. t 

Şı•;nig sihhattc faTxıt evlendiği 
belli değil 

· Pra3'; 17 (A. A.) - Şuşnigin DJBan
Iısı kont~s Fugcrin 8l1J1Csl kontes 
Şömborn r elvederde h:ı.p~edilmiş olan 
kızı ile eski Avusturya başvekilinin 
silıhatte olduk'arl!lı hab~r alm!~tır. 

Kontes kızı ile nif:'!ınlısının izdivaç
~nrı ha'dmıca birtey bilmemekte oldu 
ğunu iIAve ediyor. 

Froyd tevkif edilmemi~ 
Viyar.a: 17 (A. A.) - Me§hur psl

kanalfst Zl31l1und Froydun tevkif edil
miş olduğı1na. dair olan eayialar tekzip 
edilrne!ttedir. 

Viyanıt, 17 ( A. A.) ·- Diln :ıkPam 
birrok tar.ınm13 yahudilcr tevk:C cdil
mı,ur. Vind!or dill~llnU bir,.ok defa
tar ma1ikô.nc!inde kabul ctmı, olan 
mec;hur bnnkcr Lui Roçild de mevkuf
lar alasmcl:ı.dır. 

BOyük zıraat kong_resi 
Bfr ay sonra 

Ankara, 17 (telefonla) - BUyük zi
rr..at kon6rcsi 18 nisan fazaı tui günü 
Ba~"·ekil B. Celal Bayar tarafından açr
laı:a~trr. 

Korgrcye meclis z1r::1t ve ikttsad en
rUm~nl azalan ile ziraat enstitüsü pro
fes8r ve d:>'.jcntleri, alakadar müessese 
mild::rleri, vilayet ziraat odaıarrnrn ıe
~tceği çiftçilerden birer k'ıi olmak U
_.cre 500 kişi i;tirak edecektir. 

Konu!iulacak mcstle~er araı.rnda pa· 
muk, buğday, ve meyveciiiğimiz'n in
Jrı~a!r huııusur~1a alınması lazım gelen 
tcılbirler, :ıme1 i zirilat a:steminin tatbi
ki. tohum islah evleri, zirnt mckt~p
ltrinin in!dş:ıf ve tckamülU, yeni silolar 
ln§'lSı ve hayvaneıhğnnızın inki~afı me
ıelcsi vardır. 

Ma'umdur ki, memleket, miltehass11 

hı heyet t:ırafndan, coğraft mevkileri 
razan dikkate atmara.k. on ziraat bölge
ain: ayrılmr~trr. Kongrede alım:eak ka· 

bir defasm~a. dl'l ka~·nJa onun /. hr<ın
yıc'laki ruh atemi11le pll11<a't cıltuı1.• .. •nm 
n Ü<:t•rek akr<>basr olan bk's:. bir kac 
Nn zlotinin F.ÖtiirllJm::slne de'a'et'~. na· 
rayı dul ka..1rndan teslim aJıvrr, F<.>l{at. 
1'u parıı,,r A Jmar••p,..1akine te'IFm t'tmi
yor, yoMa ka•rbettı;;ınd•n ba'••le, kı••u· 
ru~1 b1k1lmamasınr r:ca eı.li,,cır. P.11-
nım1, b•raber. yc-1..ta ppravı ~r-~nr~U

~UnU i..1c'ia e..ten ad"m. bir mV-:!et ıon
r• J.••vti3lne bir ev vaTJtınvor 1 .• 

Kn-lınrn o~l .. nun ~ .. rbk Hn1ms rtıt:i 

cyıı·,.nıı~ı b"'•t""'""•na k=-'4~r ıre .. ~ıı saf
ha. l•te budur. O~ul. ,nn~siniıı ka .. ~c;m. 
dPki des•e ~e"te ı-.. ltttı'>l"rt hirer b0 rt'r 
okuvun-:a. bu h"'·i'·at actP.'a vuruver. 
Poli, hıtfivesi rclU o•mf,,an o~u1. l-11 vt' 
"ıt-:~tl dtinv.a'' aras•n~a n'1rı irs"l~tı "8· 

p11'lb'1 ..... ı;:ne ıtnnt'ııİ P'
0 bi i"11 · m"''l.~rn

darı. blitlin me'ctıı'l'an nollse tesl:m e
divor. Polis tertihat al:orak. bir nöbet 
da'111 vcla c1krınl.,n p=-ra hudıııV:\n ıre
çJrllm'!IY• te-.'!bı,i\s edi1irk·n. m{;A.,h,,'e 
t·cJ=vor. "k"'f"'ret" parasını muı:ad::reyle 
ta~l':l'ltı vtl·•'\tUyor. 

Fa'·at iş"n iç yllz11nf'n ke"feAiJi.., de 
mü-lalı!l.le vukua gcl.,i1Ti vaktt. il' l!'ten 
gecmiş bulunuyor. Alm'\n,,achki do
la.,'4•rı::ıva kolavca :n21.,~n ~tı! k~drnda. 
ıtm..ti '>ar2lar suvt•nu rekt;öj ~:bi. sene· 
lerr.e !ln?'en bn •-·tf .. ,.tl"! . h•r-en l't'm"'n 
ltHI.• hatın·1 c,,ir. 1'·t•'i1,c .,. .. n:ı..na t""·'lı· 

kem'!'l·n~e. "öte'd diinva" va "öv~z ka
çırm!lt davasından cen •·emeden aıynt
mak için ~ırpırup duracak! ••• 

top,anıypr 
nırlarla, bölr:enin tabii prtlarına göre 
ıiı P..•t yapılması tem!n cdilec-:ktir. 

z :raat konn'sl A'rf1.cara R r;::evinde 
toplanacak ve müzakereler bir hr.ita SÜ· 

rccektir. _,.,, __ 
Elum ·stif .3 mı 

edecek? 
CVstarafı l lncl sayf:ımızda) 

ı.• Jsız veyahud hiç olmazsa mevsimsiz 
<.·:duğunu aüylcmekted.rlcr. 

Blum t:.~ccliaten itimat Reyi Alda 

Paris, ı 7 (Hususi) - Bugün B:ış
vekll B. Leon Blum mecliste l:ükumc
tin beyanna:nesini okumu§tur. 

Deyann:ımedc il:inci Leon Blum ka. 
binesinin bengi ~erait dabili.ldc teşek
kül ettiği .:şnret olunuyor 'C ~abinenin 

yine ilk dcfaki unsur:ardan m~rel:kep 

oldu6 u ve halk cephed etraf nda Fran
sız b;r1:ğini toplam:ı!a çalıştığı bil:ii • 
riliyor. 

Ba2vekil beyanm:mcsi:ıde, bugün 
Avrupıının, içinde bulunduğu vaziye~ 

de hatırlatma!:ta ve bilhaa:a gunları i. 
§aret etmektedir: 

BUtiin Avrupayı s&c!!an ve heyecana 
dü§Üren ve korkunç inld;aflar doğura· 
bilecek olan mühim bir hadisenin erte· 
si günü ik,tidar mevkiine gelmi§ lT.ılu • 
nuyoruz. 

Her şeyden evvel harf.et vaziyetin 
tehlikelerini ön!e:nek mecburi/etinde • 
yiz. Fransa, müttefikan ve büyük bir 
ihtirasla, sulh istemekte:fü. 

Avr":>a sulbü mevzuu bahsolduğu 

z=.-nan, almaya veyahut kabJl etmeye 
hazır bulunmadığı bır teşebbüs yoktur. 
Fransa, ayni zamanda, tam istiklalini 
hayati menfaatlerin= hu-:iutlannın ve 
münakl!fitının emniy~tini muh.:faza et
mek ve altına imza~ını koyduğu taah -
hUtler, son günlerde yeniden teminat 
verd:~imiz gibi. tam surette riayet et
mek htemek,tedir.,. 

B. Blum, bundan sonra hül:Ometin 
me t 1

-:: vere:~i b:ız:ı mühim layihalar • 
dan b·,'uetmiştir. 

B::yn:ına-n ·nln okunmasınd n sonra 
hül:iı-ıete itimat takriri reve konmuş 
ve ı !>6 rey~ karşı 369 reyle Dlum hU· 
kumeti itimat almıgtır. 

Buhran ve 
muvazene 
Jlergileı inin 

biı ıeştiı ilmesi 
Lavıha bugün son 

Ş3klıni atıyor 
Ankara, 17 (telefonla) - Maliye ve

Uleti buhran ve muvazene vergileri hD· 
Plimler!n'n birleştirilmesi ve hasıl ola· 
cak vergi nisbetinin tahfifi ile kazanç 
vergisi Dzer'nde teksH, hakkında ha
zırladığı kanun projesnl bugUn ba~ve
\ıalete takdim etmiştir. 

Proje yann (bugUn) icra vekilteri 
heyetinde görU~ülerek son ıektini ala
cak ve BUytik Millet Mecliainde reye 
konutacaktrr. 

Öğrendi~ime göre, hazırlanan proje
dt' kaz:anç, buhran ve muvazene vergisi 
1ranunlannın ist'snatar kısmı yeni bir 
~ekle ba~lanmış, küçük maaş ve ki!çUk 
i.tcret sahiblerlnin bUvUk maaş ve bilvUk 
i..l.:ret sahiplerine nisbetle biraz daha 
h.zla himayesi yoluna gidilmiçt!r. 

Projeye bir de cedvel bağl;,nmıştır. 
Ct'dveldc kiJçUk, orta, vüksek maaş ve 
üret sahipleri muhtelif kısımlara ay
rılmak suretiyle bunlar.dan kesilecek 
kazanç. buhran ve muvazen! >'ergisin:n 
l::ırleştirilmesinden hasıl ohnık yeni 
r.ispet ve tenzilat tesbit t'dilmiştir. 

Hava kuvvetter:ne yardım vergisi ay
nen muhafaza olunmaktadır. 

Buhran ve muvazene vergılerl blrleş
t•ıilmesi ve hasıl olı!n ntsbetlerde tenzi· 
lat yap•ıması, tenzillit varid2ta yılda 
4 S-S milyon l=rahk bir tesiı yapaca1< 
ınahiyettedir. Hazırlanan cedvelin ana 
fj!zg:leri henüz kati olarak bilinmemekle 
be,.aber aldığım malumata göre. mcsrUl 
tyda 100 liralık bir t:•.:ret sahibi önü
nıUzdeki haziri"n-ian itibaren bugün eli· 
rıe geçen par:ıdan 3-4 lira fazla alacak
tır. 

Çanakka~e 
(Ustarafı 1 inci sayfamızd:ı) 

1!115 de .düıman kuvvetleri Çanakkale 
l:<;ğazına hücum elmİ§tİ. Fakat, düşman 
61olarmm Bozca ada önlerinde oldctu 
bir tayyaremizin ket!i ile anla,ılınca 
bütün Çıınakkale boğa"!J bata .. valanmız 
hzırlanmıı, beldmıea-1': başhmıtb• 

o sün Çanak!uale~e tarihin kavdet· 
tiği en biiyük kaı~rAmanhk sahnelerin• 
aeın biri cereyan etti: Ac!edçe ve ıilah· 
~•kat kat faik görünen ~füşman kuvvet
leri, Tür!tün tunç göğüsü ile karş1'aşb. 

Dü~manın on alh zırhlıaı, 3 kruvazö
rC ve bir çek torpidosu mütemadiyen 
atcı ettiği halde, Türk askerinin bir 
kütle helinde cenlıınan manevi kuvveti
ni kıramadı ve düımanm bir z•rhlısı ba· 
tıp diğerinin cc,hancliği ateş elmca. 
bütiin gcmil:re ricat eır.ri verildi. 

Türk, o gün tnrihe büyük bir zafer 
y11.praCı cb~ iluve etmİ§tİ. Bugün, o 
mutlu günün yıldönünn.'tnü kutluyoruz. 

ingHiz kab·iıesi 
(tJstaraf1 1 inci sayfamrtda) 

intlhab:lta mürıı:aat etmeğe icbar et • 
mesi muhtemeldir. 

Muhab::akar fırka ise her ne baha -
sına olur~a olsun buna mani olmak is
tem ekte :iir. 

Ortada deveran etmekte olan mi.ite. 
nakız şayialara nazıı:an ya kabinede 

t'!dil5t yap:lack, htta kabine i&tifa e • 
dcrek B. Vinston Çörçil'in rivasetr.n
dc , .. -: k~bine teşkil oluna~aktır. 

Lon-lra, 17 ( A.A.) - B. Lnid. Corc. 
bu sab:ıh Fran;aya gidece~ti". Vinston 
Çörçil, hafta nihayetinde Fransaya gi
decektir. 

B. Lo;:ı Corc, hareketinden evvel 
p,az::tecil::re şu bey=cıatta bulunmuş • 
tur: 

"Siyasi hayata f"·:~dim ~ireli harici 
i!llerite böyle çorba halinde görmedim., 
t~panya hakkın dl şöyle d:miştir: 

"Nıızırtanmız, varas·ı'ar gibi k<Sr ol
ma,< ister S!Örü-ıUvorlar.. bazı siv-·~i 

mc'-nfil. B. T.oid Corc ile B Çör~il'in 

tn"İı: .. ır .. ı.,ı ... e ·;.,ı., v:s•i·•eti h·l+ı""'a 

c•n,.bi Frl!l"ad:ı B lh'-lvin ve B. E -. 
ad::n ile ~örUıım-:lerinin muhtemel oldu
ğunu ıöylilyorlar. 

Haricjye vekili 
şehrim~ze 

ge:ecek 
Or. Ara"ın hu mev

sJmda yapacağı 
seyaoal,er 

Hariciye \t ekilimiz Dr. Araaın ya -
kınd~ şehrim.:ze 1:eleceği haber veril • 
mektedir. 

Hariciye Vekilimiz bu mevsim için • 
de muhtelif seyahatlere çıkpWt üze -
redir. 

Kardeı Mısıra yapacağı ziyaretten 
sonra Mısır kralı Majeste Farukun hü
kumet merkezimize geleceği malünı -
dur. 

Dr. Aras, Başvekilimiz B. Celal Ba. 
yarın v=•;;i olan davet Uzerine Atinaya 
yapacağı .seyahate de iştirak edeceklır. 

Bunı:inn baık& Saadabad pakt.na da
hil dost ve müttefık dört devletin 
(Tilrkiye, İran, Afganistan ve İrak) 
konsey toplantısı bu mevsim içinde Af-

. ganistanıı;ı mer~ezi olan Kabilde yapıl
ması mukarrerdir. 

Dört devlet hariciye nazırlarının i~
tir••':iyle yapılacak olan bu toplantıya 
.!ştirak etmek Uzcre Hariciye V c.kilimiz 
Dr. Aras Kabile de gidecektir. 

Ancak bu seyahatlerin sıra ile tarih
leri henUz belli değil!tlir. 

Kahire bUkumeti ı:e ço1:t &ardmi mü
zakereler yapıla:ağı ve binnetice mev· 
cut dostluk münase~atı d=ıha iJ.:rliycce. 
ği gibı~, Atina hükumeti ile de 1ti dost 
arasırr.laki. r.ıünasebeti daha gMİ!let • 
mcğe yarıyacak anla~:ııalaır üzerinde 
görü~Ulecek ve geçen tl)'lar içinde An
karada parafe edilen yeni Tür~· Yunan 
mu ·oede:sine imza konulac:akt11'. 

Geçenlerde Suriye Başvekili B. Ce. 
mil Mardamın bir muharririmize ver • 
&~: beyanata bakılırsa, Kabilde yapı • 
lacak konsey toplantısında, Suriye ile 
de yakın münasebet tesisi meselesinin 
görüşülmesi n:uhtemeldir. Suriye Ba§· 
vekili B. Cemil Mardam, Sudye • Fran. 
ıız mt•ar.~desinin taooiki işi tamamlan
dıl:tan sonra Suriyer.fo Saadabat pak • 
tına i~tirak etmek ;.rzu!und~ oluuğunu 
söylemişti. 

ispanya 
(O'staratı l lncl sayfamızda) 

faasını tchltkeye ~okmakta olduğu" 
nu beyan eden notasını tetkik et
miştir. Jı~ransa hUkümetl, İngilte
re hUk11metlnden İspanyadaki ecne
bi kuvvetlerin geri alınmalarına me
dar olmak Uzere tıpanyol muharip
leri arasında bir mütareke yapılma
sı lçln bir teklifte bulunmak husu
sunda önarak olmasını istemekte
dir. 

fyl malümat atmakta otan bir 
membadan öğrenildiğine göre, ln
glliz nazırlarının ekserisi bir müta
reke aitti tein sarfedilecek olan gay
retlerin boşa gideceği mütaleasmda 
bulunmaktadır. Bu nazırlar, e<'ne
bl mulınrlplerln ndeml mUdahalo 
komlteal marifetiyle, geri alınması 
IAzımgelmekte olduğu mütalensın

dndırlnr. Bu zevat, İspanyanın i

mar tşlcrt için tnglllz parasına muh
taç olnca~ınt va o zaman tngfltere
nln fepanyadakl ecnebi tahakkUmU
nn ortn.dnn kaldırmak lçfn bir taz
yik krıı edcbllcceğlni tl~Ye etmekte· 
dlrler. 

-o-

Litvanya 
(tlstarafı 1 inci sayfamrıda) 

ne davranmn:3101 Polonya hOkflmetl
ııe ta\'slye etmişlerdir. 

Fnzla olarak Fransa sefiri. ştmctt
kl gergin beynelmilel vaziyet karşı
sında Polonya matbuatının Çekoslo
vakya rı· / l:I• dAltl neşrlyfltrna nlha 
yet verilmesi temennisinde bulun
muştur. 

M~Hlıl~It. UT\'ANYA 
ARAZiSiNE GlHDlLER 

Kaunas, 1 7 ( A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, 16 kişilik bir Po
lony~ mllfrEzesl ı.,ttvanya arazisine 
~lrmlşse de Lltvanya hudut muha
fızlarının mOdahatesl Uzerlne geri 
çekilmiştir. 

Pnris, 17 CA.A .) - Potoııyanın 

Lltvanyaya kn~ı Hftlcrln Avustur
ya hakkında kullandığı uısullerl tat-

,,,,,,,,,,,,. --------
haberler Eyi 

CVstantı ı inci saytanıob> 
mız pTOtestolar ile milli davamızın W 
tarzda entrikalı tcşebhüslere "'a : 
lıammülü olnu1t!tğını anlnttı?<. HataY 
azlık adı altmda to,,'aınn kıırıırk 07 
Aurlann yekünu Tü,.lı: nüfusundan fr.•: 
o!dl•~ larz•-1i1se bile bura.:la kurUlac:• 

• .. T" k h*'. • .. t...-in elvem reum t•r a amıvetını ~· • ;. 
meı:se bövle bir arılı-.-ma_.,m Tii~0"''1., cin a11'" """nası olamiyacağım ifade 
ile ııövle.dik. ~· 

Ovte zanne~ivoraz ki. C~ 
11 Tiirk tezi bu kadar arrk ve katı ı~til . ' 1. crtava kondu'ctam sonra Fransn ar 

::ıramı•.~a vıt!Jılacak veni •nlaşmada; 
frk tatl,!t·P.t hl''<Ymınr'a.'!!, şü.,he "' t,. 
ciüz edileen'c bir nokta olamftZ• sur; 
rı:ğmen tl\thi'-tat da vin"! zorluk çil~ 
dığı takdirde bu vazi•reti ivi niyet 
Glan-'t "'ÖSt"'M"""'P.e imlmn bulı•nerrı:s. tt 

KaMr Jci • .c1.:1nvanrn cmumi va•ıvt k 
dP h\ın.-1,,n bi,. Vll cvvel'in° nispetle r: 
de&i~mi~tir. SuriyccfoM Fransı.:ı. rr.:; 
teml\lrecil~ri"'in şahsi ilı.tİM".sl~n ı,.ın t-

1 ••• d T" kele• rü-ıkü a'ıva ve ıcra;t ıcın e ur )al 
lnft•:nu fc-la ctm::ği p,Ö::e ııbc.'\!c h:ı. d 
srn'il bir frnnsız haricivesi, bir fran• 
hükf.meti bulun~bileceğini akıl ve ba.
aafa kabul edem-n:. • 1'd 

işte bu müH,bazalar üzerinetfü f'1 
T "-'· frıı"' aefa Cenevrede hrınr!on•ın uns· il 

şn; anla~masmı nikbi.,.lik davğuları ~; 
luı.rıılıyonı:z. Hah\v davammn kısa~ 
zaman znrfında f:m tntı.:'';nt :;:tl.a! ~ .. 

1 ~· " 'di 'l L~diseler-tahalı•~•\1< ,., . .... ~-n unu ı e "" 
inkiıafını bckliyonız. 

ASIM U9 _,,,., __ 
Çekoslovakya 

(Vstarafı 1 lnc1 !iayfaıtttı~) 
bUyUk devletlere birer bey:ınnalll• 
göndereceğini bildirmiştir. f-

B. Litvlnof, bundan başka, so 
yet Rusyanm herhangi bir yeni ı:; 
arruz hareketini durdurmnğa ci 
mUtcmadlyen artmakta. olan yeni ; 
han katliAmı tehlikesini bertaraf e 
meğe matuf her türlü kollektlf blV 
rekete lştlralte amade olduğıJllıs 
söylemiştir. 

fNOİLTERE 
l11 ICA RŞII,AMADI 

Londra.. 17 - Havas Ajansı ıııo• 
bablrlnden: ,. 

Londranın re&mf mahaflll, A"fd 

turyanın Almanyaya ilhakı VA :ı~ 
koelovakyaya karşı yapılan teb 

111 
Jerln thdu etmiş olduğu vaztye!ır 
tetkiki maksadlyle beynelmllel ıt
konferan& aktedllmesl için B. 1' .. 

te .. • vlnof tarafından yapılmış otan 
lifi gayri mtll'alt bir ısurette karşıllV 
mıştır. 

ÇEICOSiıOVAICYADAKİ 

A J,~fA NJ,AR ığı 
Prag, 17 - Alman çiftçiler bfrJ 

B b6'" bir beyanname neşretmiştir. u tl" 

yannamcde Sudct Almanlarının rn 
1 
.. 

kadderatlarının Almanyaya ttıbl 0

1 
.. 

duğu, mmı btrlltlerinl müdafaa ... 
çln c;ahşaı-akları. bunun icln de Yut 
kında. pnrldmentoya Uc kanun tek 

cde~ekleri blldlrltfyor. lO" 
Bu kanunlardan hırt ile Çek05

1
1' .. 

vakyadnld Almanlara "ltUıtUrel. tV 
tısnclf, idari ve lçttmat, milli ınub 
rlyet vorllmeıd" istenecektir. 1'" 

DMer kıınun 11: de Çekoslod t 
t 1 ,.ııı. 

yadaki Almanların Çek ve s ıı il" 
gibi ayni hukuka sahip olmaları 
tenmektedtr. 

_.o_ 

Sedaabat paktı 
dabad 

Ankara; 17 (husus!) - Saa dl· 
paktinin İran meclisi tarafındnn ts

5 ·rf 
. t . i e ve::ı it. münascbetıyle nın barıc Y. . Ot• 

vekili B. Adle ile har:ciye vc:kıb flat' 
'J evfik Rüştü Araa arasında telgra 
teati olunmuıttur. ____... 
-----..:...-------~eıeo 
bik edeceğine dair Berllnden g 

11
• 

haberler, burada biraz heyecan 
yandırm1ştır. . 

Lcıhi8lmı ulfüntıtom 'Vet'~~ıı x.,,tt-
Var§ova; 17 (A. A.) - Bugu tal' 

vanyaya gönderilen PolonY~ 11~ıe-
hakkmda nşağıdaki iuh&t veril!Jl 

dir. uıtl· 
Bu nota, bir Ultimatimdur. su eııet" 

matomla, Po!onya Litvanyad:ıD• ındt 
jik bir surette iki meml~ket ar~s tesl• 
diplomatik milnasebctlerın cerh ro-

d'rdC sini istemektedir. Aksi tak 1 ...... 
. deJl -lonya, 11 mart hudud hadiscsın ,p 

:ne::~~:~:r =~; 
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ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni bulrnacamız · 

123456789 

t 
2 ·-~-+--r--t:ı:::~~-t--r--t 

3 l\!Q 66 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Bir gazeteci sinemaya girince .. 

4 ı~-'ı-4-~==+--+--i---+::ım.;---ı 

5 
6 

Artist olmak iç'n gazetecilik 
7 ı-+.::ııı.r-r--ı~ 

8 ·-~-!--l~m::T--+--+.ri--1 

Ab!~k~
0

'aif ~~; ;fİ.nır ! 
9 ·-..ı..---.ı...-::;o.ı.....o. ___ _ 

Dünkü bulmacanın balleclilmit tekit 

~ . Le~iı Ston H Turan Azla 

t tecı t&?nu:: herkes sir.e gliler yüz 
~ ı.~lr ve. ikram eder Velhasıl gaze
L ~lr liolıvudda en yUksek bir mev
"i~ 're gazeteci olmak da bir maz-
&ır ettir .. 
ba~~ kımseler bunu bildiklerinden 
~· Rı bi rgazctenin hususi muha

~~ını almak için canlarını ve batt! 
'Ilı grfnt verirler kllçUk, büyUk birta-
l'ı~ıeteterin, hatta masrafları ken
t' llt olmak Ur.ere muhabirliğini 
~r ar. Bu sayede söylediğim oemi
b e 're Alemlere dahil olmak imkl

rı tılurıar 
• "ate • 
~~ .. ttcı iseniz yıldızlar da flört ya
t • 
~ara 
< k sıra ufak tefek hediyeler ve-

~ ~ ~ '!~dilerinden ınk sık bahsetme
h~ltııne c;alışırlar. Anlayorımnuz t ,

1111
lerillk, her kapıyı aı:an sihirli 

~1htar, eir.e dalma tyi muamele 
~ Sın llleeını temin eden bir kuvvet
ti~ l?ıl!tnaya girmek isteyip de başka 

~ bı.J U\'affak olamıyan bazı kimse-
1~rıl'ol ile stüdyolara .ıahll olarak 
r1~ erte rcjisörlPrle, tanışmışlar 
~1:lı111 bulunca sinemaya knpağı 
a tdrr. Fakat içlerinde muvaffak 

~,,r n~dirdir. Ekserisi bu sanat 
d YlizUndPn hem sinemacılığı 

~· .. ~ gazetef'll!'?i kavbetmiı::lerdir. 
~ art~ıt?tccı sinemaya girer gir· 

aııı ıst olmak için gazetecilik yap
~~ a!jı aca~dan derhal o meslek

~~ ba.~~l'Jlrr: V~ ablokaya alımr. Ar· 
~~1 ııt a hıç bır stildyoya giremez. 
~~'Ilı Udyoaundan b:ı.ı,kR hiç bir ye
"' atamaz. Başka kimselerle ta-

'"a k Serbet!tisini kaybeder. Ma-

~~t;ı "Panmt~ bir papasa döner. 
"'ll mı 
!'ol a .. nleri stüdyoda geçer. Ge-
Uı Unu ezberlemekle meşguldur. 
~ Yorulur, gece yorulur. Ve 
tı ~Ya~ayabilmek için çekmediği 
~n almaz Pek meşhur yıldı~ar 
~ a olmak Uzere diğerlerinin ka

\. ~ ~~atdoğrusu çekilen mihnet ve 
s~ il' lere. mahrumiyetlere, yap -
~tı bıecbur olduğu marraflnra na

'> l~ır ç de gıpta edilecek derecede 
""lr "· 1 ... 
~~ ~ 8evimli bir gazetecinin Ho-
·I hııra nırnadığı kimse yoktur. Hal
~ları da rnn.nastır ha~·atı bUyük 
~1~1 il bile hazan biri!.>lrlcrini ta

\'..~l'ıll,'a~ .vakidir. Bunlar. meelek
.,,\14ı ~o il 1~ırnıerini işitmişler fflm

~J'l;;nuşler onlar hakkmda bir • 
~!\ duYmur>lardır. Fs l:at ken
~ ~a7.lar. Bir kaç misal: 

'l tıiııı <>varro'nun Mnrlene Diet-
1 tın'fi '.-:c>ovc'in C nrk Gabe"l Ha

l' ta d ın .lnl-ın Crawf,.rn bıı,,.ilnf' 
~tı1:'llln"l·l{1 artn1 r-i:rR sö ·le:-ı:em 
~, de~ı mi? BC'n bile bunları 

!... lg(tm<'Ee:."dim inanmaz.. 

' 

HotiYuddan aynlrrlarlcm 

1 
2 
3 .. 
5 
6 
7 
8 
9 
Soldan &ağa: 
1 - İnsanların ci§;gi, ııopa, 2 - Dıg

bakanımı:r:ın Soyadı, ayıtmaktan emir, 

3 - Şimendiferin gittiği yol, en iyi, 
4 - Alım satım, 5 - tdi'rin kıııaltıl • 
mtşı, dahi, 6 - Tl!mam olmıyan, -da -
marlarımrzda dolaşan, 7 - Bir millet, 

8 - Sovyct Rusyada mahkum edilen 
meşhur bir gazeteci, 9 - kaybolmu~. 

sahimi manbına kullı:ınıhr. 
Yukardan aşağı: 

ı - Siyah deniz, 2 - Kapınm yamn 
açık durması, 3 - annenin erk~k kar
deşi, 4 - rahip, §iiı y ta:an, 5 - Avcı-

Tabiat; İn&an nÜYesini bütün kudret ve letafetiyle )'8f&Y•cak bir tdöldf 
)'aratnuıtır, 

dım. Halbuki Holivudda yaşayanlar ve nın avladığı, insana en çok üşüşen, 

sosyeteler.o muhitlerden ioaret oldu- 6 - Herhangi bir ~ey ~·apmak için kut-

Bi!mcmezlik veya ihmalimizin eseri olan baıtalık tabiat kammlanna aylon 
hareketimizin cezaııdır. 

Sayın Bayanları bu aonauz •in' cezalara çarpılmamak n 'daima UJ"Ü* 
1 

bütün lezzetlerini tadarak yataznak için adet zamanlamuzda 
ğunu bilenler bunu pek tabii görürler. tanılan şey, hisse, 7 - terazide dik~at 
Burada herkes kendi muhitinde kendi edilen noktaı dah!. 8 - bir nota, ev 
zevk ve me.,rebine uygun kiml!leler ara- terde bulunan küçük Uimba, 9 .....: bir 
sm::la yaşar. Marlen Ditrih ev haya- erk•k im'li. rabıt edııtı. 

- . 
FEMiL BA GINI ve 

kullanınız ! 
tına dil§kündilr. Uaima evd<:: ve aamf- - --------
mi doııtları arasında bulunur. Clark mnnnnnn 
Gable I~ tamamen başka bir hayat 

111
111 

yaşar ve her ikisi de kendi muhitleri 111 ~~ 
f &lnnbul Rtledl11e!l 
Şehir Ti11afroları 

Saat 20,30 da 
FİDANA Ki 

, --
haricinde hf!i kiml!eyi tar.ımazlar. 

Şimdi niçin gazeteciliğin tcmlıı etti-
1 

lllU"'ll\l 
ği aerefli ve yüksek mevkii bırakıp 

3 rıerde 
rıııan: Panrlell Hom 
Türkçesi Fahri Kolin 

Münakasa ilanı 
lslaobul Sular idaresinden ı 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve tcferruatmm ıatm alın. 
ması tanzim ~~en ıartnamesine göre ka pah zarfla e~siltmeye konmuıtur. 

da, birçok zahmet ve meşakkatler mu
kabilinde nihayet orta halli bir hayat 
temin edecek olan bir mesleğe girmek 
istemediğimi anlamışeınızdır değil 
nıl? 

Bu yazılarımla banıı ımrulan sualle
rin cevaplarını vermiş oluyorum. Si
nema artistliğinde ne ltndar mUşkUl, 

yorucu, dikenli bir mel!llek olduğun

dan uzun uzadıya birçok yerlerinde 
bahsettim. Bu meslekin hiç de gıptaya 
şayan olmadığım siz de ımlamı§Bınız-
dtr. Filmler! perde do görmek onları 

yapmak için çalışmaktan daha çok 
tnthdrr. Sjnemacılnrın sizin için çahcs
ması !izin perde için çahşmanu:dan 

daha hayırlı olncağı kanRatindeyim. 
İ!Jte ben Ameriknda hareketimden 

Uç buçuk sene sonra bir bahar !abahı 
htanbula kavuştuğum zaman böyle 
6UşUnUyordum . Sizde iyi dUııUnUne-
niz mutlr,ka ve haklı olduğumu tasdik 
eder ve niçin sinemaya girmediğimi 
ve girmek lıııtemediğlmi anlarsmız ... 
Sinnma artll!lliğlne heve~iniz varsa 
s'r.de bu mes1e;.ın nnnkörlüifünU 

• görerek bu sevdndııc vaz gecersiniz. 
Holivı.ı"'••n ilk yudumunu okuyucu

larıma tatbrd1m ~imdi ba~knlan da 
a\11\ ı::i~~aen boc::altabiJirler ... 

t.~lnnfml A .~liJle Mahkc~t.d Birinci llu· 
,.,,, .. nnirnfnrlm: 

Fotl Hnrnl:ınhos IArnfın<lıın mnhkrme· 
nln 3fi / Ml3 :'\o. ıııile Orlnköyrle T>l'rehıwun · 

fla Tiifcnkcl llııhrl sokRk U No ıia Miim
tıu: Aleyhine nçılıın cfıwıııln u~uıen ''E' il:' · 
nen kenıli,.ine :\'npılnn lelıliı:tıılıı raAmen 
mnlı1<rmeve ııelmerrn milfl<leiııleyh hnk· 
kın<ln ıın·np knrnr1 Vt'!rilerek muhı1keme 

JR • 4 • 9:\R ~n:ıt 14 e IAlik f'<Hlmi, olmnılt· 
la leyin rrlilen ııilnrle mii<l<lrlıılPYh m:ıh · 

krmeve ııelmf'ıillU veya hir vekil llÖn<ler· 
mrıtlj:!I lnkıiırılf' muhnkf'me\"e ıııynhf'n ha. 
kılar:ıilı ve mnhk<'ml' <llvnnhıınPsinf' R'>I· 

l.ın ı;tıyon kıırarı ıııurellnln <le ken<llsine 
tehliğ edilml~ sııyılncnğı ll~n olunur. 

,{) 'n11 m11lar 
MELEK : Suzi 
f PEI( : Fakal,asmaz 

~AKARYA : Nazar boncufu 
SUMER : Scv&ilidcn gcl~n 
SARAY : Herltes=n adamı 

(24963) 

KOMEI>I: 
Sıı:ıt 20,30 da CDAJ.(iA) Komedi 3 per· 

df'. Pnınr ııilnleri ~ıı:ıt 15,30 da mııtine. 1 - Şartnameler Levazım acrvisin den parasız oları.ık alınabilir. 

TilRAN TlY A TROSU 
llu ek~nm: San'olkar 
"'aşlı .a arkadn~ları 
lfnkkı Ruşrn, EyOp 
-.:nbri, Rıfkı birlikte 
\tntmnzcl Mlçe • JlPn· 
·rf vnryete-.inin işli· 

rakilc (Aşkın Öliimü) 

2 - Eksiltme 1 ı . Niııan • 938 Pazar teııi gUnU saat 15 te Taksimde İdare mer: 
kezinde mliteıekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 - Talipler ıartnameye göre baı:ır lıyacaklan nrflan yukarlda yanlı aut. 
ten evvel Mildilrlüğe vermiş olmaılıdırlar. (1430) 

Komedi 3 perde 

ERTUCRUI. SADi 
TEK TIY.\TROSU 

<\nlı: (Bakırk5y) de: 
(Sevıla llfacunu) 
\'odvil 3 perde; 

Çarşamba ('Üsküclıır) 
da ve 28 Mart pazar
tesi (Kallıköy - Sü· 
~yya) da hü:rük '>UD· 

re: (AKTÖR KIN) 
5 perde 

DUGCN KAJ.Kı\CAK VAPUTIJ.AR 

Saat 
8.30 

19 
ıo 

12 
16,15 
G.30 

Va1>11r11n adı Gittil/l yol 
Koracli .Mudanya 

Seyyar Knrahiga 
Ana farla Mersin 

GELECEK \' APURJ.AR 
Erzurum 
T:ıyyar 

Otgen 

Karadeniz 
lzmıl 

Bandırma 

BeyoDlu Btılnct Nottrlfğine: 

RcyoAluncla Şnhkulu mnh:ıllesl Caıldel 

Kt>hlr 58 No. lu mnthnn derununda mcv
cuı mıııtıaacılıtıa alt hilı1mum mokineler 
,.e hurufntları makhuzum olnn bedelı ma
IOm nıuknlıilinrte \'uvan km lla)·nn Ma
rika PasnA:ılidlse solhm \'C teslim ettim. 
Duncl:ın höl le benim birgôno alaka ve 
mulklyetlm kalmo-ııış olduğunu tlcnrct 
beriye l:anunu mucibince lltın ederim. 

BeyoRlu Snhkuhı mahnllesf Cnddei 
Kebir 59 No. Eduar Dnküs. 

(2t9r.2) 

Be11oölu Dlrlncl Sulh llukuk Hdklmll· 
6lnden: 

Sabri Canın Beyollunda İ:ııtlklftl cadde
sinde Kuıoaıu sokalında 4 N. da mukim 
Ali Rıza aleyhine açtıjı 275 lira alacak 
davasının cari duruşmasında: mOd<leiley
hln ikamelgAhı meçhul oldu~ı mübaşirj 

tarafından cclpnnmeslne '"erilen meşnı
haıtan anlaşılmış ve mohkemece on beş 
giin mfıdcletle 116nen tebligat icrasına Jca. 
nır verılnıiş olduğundan muhakeme günO 
olıın 4 • 4 - 38 snal 10,30 da mahkemeye 
blzznl \"cya bllftvektıle J;elmeniz tebliA ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(24960) 

lıta11bu Aıliye Mahkemeli Altıncı Ha. 
kuk Daire&inden: 

Bedia Dalbay tarafından Maçka Kllıt· 
hane cadtlesl No. •U de mukim iken halen 
ik:ımelgllhı belli olmayan Al!iattio Dalba~ 
aleyhine açılan nikfıh aktlnin tescili da· 
vnsında müddefaleyhin ikametgtıhınıa 

mcçhuliyetlne binaen dava ıırnıhalinin on 
siln zarfında cevap verilmek üzere 15 gün 
müddetle llAnen tebliğine karar verilmit 
ve nrıuhal sureti mahkeme dlvanhanrslnı 
talik t!dllml~ olctuau leblil yerine secmet 
(lzcre lltın olunur. 

TASlllH 
11S. III. 938 Çarşamba günkn nüshamıı

da çıkan Istanbul dördilncü icrasının ika· 
metgllhı meçhul bulunan Mukadde!'I hak· 
kındakl tltınında 37/2749 dosya numarası 
unutulmuş, dercedilmemlştir. Tashihen 
lltın olunur. 

Z AY 1 
Galata nüfus memurluRtJndan almış ol· 

du#tım nüfus tezkeremi uyl ettim. Yeni• 
~ini çıkaracnlımdan eskisinin hükmü yok
tur. - neuobfu l'cnfrarşr caddf'!t{ ?-'o. 96 
kahuecl Apaslol oğ!ıı Petro Dlmakldl. 

(Y.P. 2302) 

/st'!-nbulVa.~if la·r Direktör lügü 114nlarl 

Semtlmeşllur ''e mahallesi 
Rah~ekapıda 4 Uncu Vakıthanın 

Cadde veya sokağı 
zemin katında 

Bahcekapıda 4 Uncu Vakıthanın Z€mln katında 
Mahmutpaşa Suttan odaları 
Çarşıda PUskUlcUlerde 
ŞAhremlnl Denlzaptal Topkapı 

Bahcekapıda 4 Uncu Vakıf hanın ı inci katında 
Hahcekapıda 4 Uncu Vakıf hanın 4 Un<"U katında 
Merl'Rnda lmamell han Ust katta 
HMdctl icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs sonuna kadar. 
~ayım ocağında Keçemanr1ıra.da Mnnchra ,.e otlakiye 
Müddeti icar: Teslim! tarihinden 939 senesi Ağustos sonuna kadar. 

No: 
1 1-8 

8 
21-23 

4 
298- 340 

40 
28 

6 

Muhammen nyhft 
Cinsi LI Ku41 

Mağaza 67 50 J .. .. 60 00 
2 - dUkkln l 

.. 00 
DUkkA.n 1 50 

ff .. 3 50 
Oda !2 00 
,, 16 00 - ' 00 

450 00 

' 
Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden tstektfler 22 ~fart 938 Rııh gUnn saat on be'e 

kadnr Çenberlltaş'da lstanhni Vakıflar BaşmUdUrlUğUnde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (U77), 



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

28 gUn zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildlolzln genç, teriltaze ve pembe kalması için onu 
'>esleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı : 

21 ~pnden soma; 
cilclina, kıymetli 
Biocelini kaybet. 
mele bqlar. Eter 
laemen beslenip İll • 
,. ectilırnezse ba • 
l'UfUp solar Ye İh • 
'tiyarlar. 

50 yqlarmda mil -
yonlarc:a bdm!arm 
karakterleri ıcnç o -
!&bilir. Fakat, ihti -
yarlamıt pbi gö -
rWıdillderi cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiç bir itibarları yok • 
tur. .on zamanlar -
da btlytlk bir Alim, 

B i o c e l bu yeni 
cild umurunda dl • 
dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta betere
nizin lizmu ıayri 

müfariktir. Cildi • 
nizi açlıktan öldür • 
meyiniz. Onu Bi • 
ocel ile beslevıniz 
n yqlandıimız 

:unwnlanla bile 
cildinizin daima 
taze ve c:uip ıö • 
rümneıini temin 

BiOC·EL 
tesirini gösterdi 

T ecriibe edebiliriz. 

Biocel'i zenıin bir cilde 
malik clan 50 yqlarmda 
bir bdm 30 '" 30 )'afla -
nnda bir kadın 24 )'atın • 
da cöriinebilir. Genç kız
lar da biç bir nkit ıöre

miyec:elderi pyanr hayret 
bir tene malik olurlar. · 

Viyuıa Tıp Fakiiltesinin J'rofesö - rengindeki ·c yağsız) Tokalon 
ri1 tarafından ketfedilen bu yeni 
cild wmınuı«Lı kemali itina ile 

intihap edilmıı ıenç hayvan -
larda ıizlenmıı cild büceyratı 

merkezinden üstihul edilmiı aaf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

renıindeki TOKALON kremınde 
cildini.ri besleır•tk ve ıençleıtir -
mek için matJQp niıbet daire -
sinde mevcuttur. Geceleri yat • 
mazdan evvel kullanınız. Beyaz .. 

kremini ubahları kullanınız. 

Terkibinde ''Beyaz Oksijen,, bu

lunduğundan bir bç gün ı:arfm -

da birbirinden daha beyaz üç le

vin Urerine cildinizi ıayanı hay
ret bir surette beyazlatır. Su de 

hemen bu ild kremi kullanm.ıia 

batbyınız. Memnuniyetboht ne-

ticesinjen son derece 
kalacWınu. 

memnun 

Biocel'llTOKALON kremini . . . 
kullanınız ve her sabah 
daha genç .Qörününüz 

Binlerce Tokalon mü~terisioden müessesemize mektup 
nHnlarm mütahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir. 

( Tokalan Kreminiz.den bihakkın üti.fade ettim • 
Yüzümdeki çirkin kabarcıklar :ail oldu. ... ) 

Z. B. H. O. Fatıa 
(Tokalan Kreminin benim cildimin nescine çok 

urRun Reldiğin.i iıiraf etmeyi bir vazife bilirim . 
Cildim e&mer olduğu halde Tokalon siirdükıen ıonra 
beya:lanmakıa ve ufak kabarcıklar ıamamiyle zail 
olmaktadır. ) 

8 . Şehir f. B. M. Eşi. Tü. Konya 
Mektuplar·n asdrarı dosyalarımızda sakhdır. 

TRAŞJUÇ~ 

ı<uııuşru~ 

Münakasa ilanı 
lstaobul Sular idaresinden : , 

idaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Adı: dökUm par~rmm ea&İı 
tanzim edilen prtnameaine göre kapalı zarfla e~tmeye konmuft'I"• _,J 

1 - Şartnameler Levazım ıerviıin den paruu olarak almelJilft~ Jf'' 
2 - Eksiltme 13 - Niaan • 938 Çar pmba gilnO aut 15 te T 

rede mUteıekldl komisyonda yapılacaktır. ~ 
3 - Talipler prtnameye göre hazır lıyacaklan zarftan yukaıda ~ı-

evvel Müdürlüğe vermit olmalıdır. . _;,/ 

HAZIMSIZLIK 

1 Ha.ratıa aevkütclea inaam mabram ecleı 
' -ti 

PERTEV Karbonat komprıdlele 
Çok lemis bi • Karbonattan " toa karbonat almaldlıld mlfkl"' 

ıöa önünde tubllank yapdımıbr. 

HER ECZANEDE SATILIR. ----~ 
- TiFOBiL 

Dr. Ihsan sam; 1 Münakasa ilim 
BQyQk PiyangOSU nto~cparatıtohas~a1ı1tıannaıuı 1 lstanbul Solarldaresloden: _ ' 

Türk Hava Kurumu 
ruamak ıçfn ağızdan aıınao tifo bap , ~ 

6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. andır. Hiç rahatsızlık Ytrmez. Her . idaremizin lir yıllık ihtiyacı olan ldllçe ~ııunu ve kurJUft ~ 
kes alabilir. Kutuıu 55 Kı. .,!ınmaaı tanzim edilen prtnameaine ıöre kapalı zarfla mUnıkuaya 111' 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. ı------ ı - Şartnameler ı.evuım •erviıinden par•aız olarak aıJınabilit~ ı 
2 - Eksiltme 11 • Nisan - 938 Pa zarteti gUnU ıaat 15 te 't ~ Bundan batka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin trahk 

iknmireler nrdır. Merlrednde mlltettkkil komiıyonda ya pdıcaktır. ~d!ı 
Sahibi ASIM US ,.•rda 1--.. .sı Biletlerinizi ayın yedinci glint\nc kadar byileriniıden almanız kc~d~ men- 3 - Talipler prtnameye gCSre hazır hyacaklan zarfları yu..,. - (i 

f•tbaia iktiı11•lrr, · Neari~t !'}ÜdUJ:il.~!~.A=~~gil ~n:_el ~ü~ürlUle vermlı olmalıdırlar- ,,.- · · 


