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• 
ş Bir hükümet darbesi 

mi hazırlanıyor? 
Sig o.rtalarda · 

emniyet · , 

Roma bu haberin doğru olmadığını bildiriyor 
Hitler Berline çağırdığı veni Avus
turya Dahiliye nazıriyle görüştü 

Başvekil CclAl Bayar enelki gijn 1 
::~dolu Ajansı yasıtasile ne~rettJ~l 

> ~nııtı llo memleketinılzdo a.Jgoı·- 1 

~ılık işlnl bir anket me,-zuu yaph. 
);; '1kumet tarafından sigorta şır· 

etlerinin tettiş ,-c murakabe ·ı hak· 
kı d l n a alınacak todblder Bü:ytik Mil· , 
et :\locJlsi müzııkert'lerlno tnUkaJ et· 
~e~en e'·'\'el kanun projesinin blr 

ere <'fkArıunıumlycce tetkik olun-
~asını, bu mesele hnkkında ~ikAyc.>t· 
erı olanların dertlerini sö;rlemelerl

rıı h fi' tısıısi mütaleaları buhınanların 
ltirlerlnl ortaya koymataı·mı ann 

tıllyor. 

ti Cun1huriyct bükônıeti sigorta işl~-ı 
ne llk defa olarak 1028 senesinde 

·~-etmek lmkAnını bulabllmfşttr. 
11 

'<ınc çıkanlan ı 140 nnmarah.ka
~11 \Jc sigorta. şirketlerinin teftiş ve 
~""kabul hakkında Jnzthatl ted· 
it ıe~ 'alınmıştır. O g1inden b11gliiie 

~~r on seno geçti. Bu mtlıM"t de 
ıı~•uue uonesı oldu. Bu tottilbe 
~ "111 80nlannda Fönlks .... ftr
l ., Milli sigorta şlrketlerlıdn fft&s-
'"' ı. bı e,., clcc alınmış olan kanuni ted-
ı, "1tıtın kltayctslzliği.nl pek açık o

~::lc lncydana koydu. Zira bu Hd 
tn ettn fhtlyat paralarını et'nebl 
le~bılcketıcro kaçırıırak tnAs etm~ 
ııe bhılcree Tatandaşm hayat . Te 
~e·1 ' hba rr.ne alt sigorta teminatıannı 
:n;rı'birc cllcrfnden alırordu. 

ı_.. l'f'ket versin, CetAI Ilara1''m ,·a-
••llevc 

~hıu, .. :rnU<lahalcBi Tc gayr~tlle hu 
"•ı. a bertaraf\ edildi. O hlnler<'.c 
lı:aııa l'lılaşlardan hiç biri kayıth bu
'1~ nldarı iki şirketin :tnAın yüzttn. 
._ ~ ~t\l'ap görmcdJ, Mcçcut slgor· 
~ ;kctl~rt memlekette slgorta<'ıh· 
>lt~ Stikhıtllnl kurtarmak tc::Jn Fö
ı.,11rı1'"c Ttirldye 1\11111 slgortn şirket· 
lJe le rı lllDştertlcrlnf hlittln ri!llclcrt 

4.ıı«'ndı bstlcrlne aldı. 
tol'ta ~ak F'önlks vo TUrklre MiJlf ıd· 
hıt d ~rkctıertnln ifiAsı btzfm için 
ht ~stır. Hükftmt"tin arzn:"u bu gt. 
>rıeın •~elerin hir daha tekerriir et
te()bt'1 1tln mümkün olan her ttirltt 
htt •

1
"10

rt almakhr. Şnyet herhan~ 
\. v rket ·· • 'l~t~ f)nUne ıcc.;ıtmez htr tchlf· 
tllrt b~t'l'nrsa onun mü~<"ril~rini aııı
httrıı1 l' zarar lfo kurtarmaktır. 1ştc 
11hıt " 1tlndtr ki hliklimet 1028 ta
oıltıa~e 1140 nnmarıth kanuna E<"Jl 
l'lıı~ 0~re reni bir Hl)1ha hıınrla
)'•Ptıh Cl'JAJ Bararm anket mevzun 

)( ll1'oje de budur. 
81t11n lA 

l1 ()~ fihıısmm mucip !'ehcplE"-
~11\a nunca görülüyor ki hükftmE't 
Jc,,..

1 
... "ct hip ş:lrketJn tnAııı t~hlikesl 

..._ -v ·--•Jtda i . 
· "bıaı. !'; Jr:ortahların hakkmı ko-
't'ttrt)p 

1'=1n rnc,·cut kannnf teminatı 
' ~~~IA "-t ot.. ~1'ketıor tarafımlan t~mi-

M .. rak .. • ~rı kı gn~teriJ ~n ga),.lmenlnılle-
:~uı~eUc:rı h~rhangthlr l'!ebeple 
" . ..,, lkrn 1 ~ .. t•ratt a i ~rt koşnlnror. Dt· 
>lh, ,.,.,,. an FönikA sigorta şirkett-
trıı .-..ıJh 'h t\l\t ... 1 gt 1 sigortalılar l,.tn tt"--
t· " an ' ~tat })• tnenknl kıymetlerin. lh· 
.._t:t.e ıı._.:-:;'•rınrn başka bir m~mlP-· 

!liL- llSlJU~rine d" 1•ıtt'I !!Ul'C~ 
~1et . !" 

llL "'lltt11a "•l'l70 •• 
.._ hUk6 

ıııt~ nıct kendi Ya51taları 
""'ketle:rtn<'len m&şterll~ 

ASIM US 
(Sonu: sa. 6 ıii 5) . 

Göring Viyanaya gidecek 
askeri anlaşma yapılacak 

A uusturyr.tLa Jı'ilkiimeti detJirm.ek iste
diği söyl.ene1>1 A.r§idük Otto . 

Viyana 17 (A.A.) - Krallık taraf-

tarı olan mahafil, Otto fon Ha~sbur· 

·gun haz:ihazrrda Fransada bulunmakta 

.olduğunu söylemektedir. 

Arı!dük. buıün :Bel)lkad.a Steeno

kerıet ptotUna dönecektir. Aws:ur
yaya remel niyetine!. defildir. 
1 Baı'ı ecnebJ gazete1er, Ottonun Avus 

"turyaOt bir hük!lmet darbesi yapmak . 
maksadile Llhtenstayna gitmek üzere . . . 
Belç'kadan ayrllmıt olduğunu yazım!· 

lardr. Yukanki beyanat. bu pyiaJarı 

tebip etmektedir. 

Roma 17 (A.A.) - ltaly:ınsn, Avus
turya - İtalyan hududuna iki fırka gön 
derm:~ oldugu hakkındaki yabancı 

memleketlerde neşredilen haberler b~t· 
rada kati surette yalanlanmaktadır. 

1-Iitler A~ıturya Da.'ıiliye nazınnı 
çağırdı 

Berlin 17 (Hususi) - B. Hitl~rin 

daveti üzerine, yeni Avusturya Dahi • 
liye narın ve polis tefi Saya inkaırt 
diln gece derhal Viy;ın:ıian hareket 
etmiı ve bu sabah saat 8 buçukta bu
raya &elmi§tir • 

Difer taraftan, haber •eriJdiğine 
ıöı ıı::, yakında A vuaturya Ue AlıriMya 
araımc!a biri Ukerf, biri ticarf iki an· 
Japna yapılacaktır. Ticaret anltşmu· 

için müzakerelerde bulunacak heyet 
Viyanaya bugün hareket ediyor. Askc 
ri görU§meler için gidecek heyetin ba
ımda mı.eıal Göring bulunacaktır. 

Mareşal Viyanaya martta gidece1c 
ve Şuınigle görüşecektir. 

Çin kadınları 
seferber oluyor 
iki binden fazla üniversiteli genç 
kız gönüllü yazıldı ve Çan Kay 

Şekin ordusuna girdi 

ÇiN ~kcrlı,, • bir top ba~nda 

Hırnke11, 17 ( A.A.) - Çin Ajansı 
btldirlyor: 

Mnttasematın başlangıcında de
miryolları nezaretinde memur bulu
nan 'Miçgan nntversltesl mezunların· 
dan Ba1an Çun. halen, bilttin Çin ka· 
dınlarının ıııefcrbor hale getirilmesi 
tızerfnde ça.lışmatt& Te bu eeferber
llfl hazırlamaktadır. 

Genç Bayan Çun'un pJAnla.rı mu
clblnce, ~ocuklara bakmak vaılt~sl~ 
ya_,lı kndınhıı·a \'erlleeektlr. Genç 

Yatanperver Bayan Çun'un teşk11A.tt
na şimdiye kadar iki binden fazla 
genç Çin ünlvereltell kızları g6nUllU 
olarak girmiş ve sıhhi servisler teş
kllft.tma verilen bu ilk kıta, Bayan~ 
Çun tarafından Mareşal Çankayşeke 
takdim edilmiştir. Genç kızlar, lh
r;art aekert terbiye g6rmekte "'Ve 
kamplarda yaşamaktadır. Bunlar, 
cephede rUtbe alabileceklerdir. llk 
gönUllillerln "'00 kadarı, 17 ile 2 2 
yaş arnsındadır. 

sında sıkı bir meu.i birliği yapılmasına 
medar ol<:ıcağını ilAve eylemektedir • 

Hitler saatlerce nutuk aöyliyec:ek 

Bertin 17 (A.A.) - Aaiehtag, önü
müzJdeki panr günü saat 13 de içtimaı. 
davet edilmiştir. B. Hitlerin nutku, 

(Sonu Sıı. 6, Bii. 3) 

Bundan 
sonra 

manevra 
'A vmttttrytl ve Alma" MrfCfye fkUlrltın 1 

BB. Şmit ve (aağd4) Ribbmttrop Çekoslovakgaga 
Berlin 17 ~~.~tüler~u sabah Ber· doğru mu? 

line gelmi§ olan yeni Avusturya Dahi· 
liye nazırı B. Arthur Saya lnkart. B. 
Hitler uıırahndan kabul edilmiştir. 

tyi malOmat almakta olan bir mem· 
hadan öğreni!dlğine göre, Avuıturyı. 

Dahiliye nazın, B. fon Ribbcntrop ve 
B. Göringi de görecektir. 

Siyaai mahafil, bu ziyaretin iki mcnı 
leket arasında lier türlü auitefchhüm
lere ve bilhzssa muhacirler meselelele· 
ri, hudut hadiseleri hakkındaki suite· 
fehbümlere mani olmak için, Almanya 
ve Avusturya Dahiliye nezaretleri Ara-

Va~ington 17 (A.A.) - Bilhassa 
ıalihiyettar olan yan resmi mahafile 
~ensup bir zata göre, Hariciye ncıa· 
reti Avuaturyaı hadiseleri dolayı!lile 

pek bcdbindir. 
Hariciye nezareti, Avuıturya. istik

lalinin halihazırda hukuka.n mevcut ve 
fakat filen ortadan kallmıı§ o1dufu 
fikrindedir. 

Amerikan Hariciye ldaireai, Alman
yantn önümilzdeki manevraımm Çe
koslovakya istikametinde çevrileceğini 
tahmin etmektedir. 

Baba ve kardeş katili 

Zekinin idamı 
isteniyor 

Yaşlı babayı ikinci kardeş mi 
vurdu? 

(Yansı 2 1lci say/otLJJ 

KURUN ilavesi 

Ohuyucnlarının 
sette levkalAde 

b~ğeneceklerl bir nefa
blr sayı olarak çıkıyor 

BU SAYIDA - Çamurlu )iiz: KadJr(·au katlı (WkAye); 
ntrıız şaka: Hikmet 1\1\lnir; tstanbulda bilmediğiniz hir 
dlcm: Niyazi hmet; Bir buz part;&81 lizerlnde dört adam; 
Güzeller kendlıihe dikkat edin; tıuıanlı~ bir rll7ası ba
k.lkat olu7or; Ye tngtllıceden ~k ıtsel bir hlkA7~ ..• 

A YiilCA: Sinema ve karlkatör 
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Kutba 
nas 

as g·i tiler, 
yaşad lar 

Bugün serseri bir buz parçası Üze
rinde bulunan heyetin reisi 

Papanin anlatıyor 
Şimal kutbunda buzlar üzerinde r tayyarelerden paraşiltle atlamaktı. 

kamp kurup tetkikler yapmakta o- Bununla beraber, Rus tayyareci-
lan Sovyet Cıllmlerindcn Papanın ve 
arlrndaşları, kopan bir buz parçası 
Uzerindo kalmışlar ve suların akıntı
sına kapılarak aşağı doğru inmeğe 

başlamışlardı. 

Papanın heyeti, telsizleri vasıtn.
siyJe her an kendilerinden haber ve
riyor ve bt::.,nduklnrı yeri bildiri
yorlar. Duglln Groentlnndn doğru 

yaklaşmalctadırlnr. I<endllerlnl kur
tnrmnl;n. giden bir buz kıran gemisi 
buz kitlesine y -.klnşnmamış, bunun 
üzerine, gemide bulunan iki tayyare 
gönderilmiştir. 

RuR a.ıımıerlnln bugün yarın kur
tnrılncakları kuvvetle umuluyor. 

Uutbn Na ıl Gittiler? 
Heyetin reisi bulunan Papanın, 

kutba nasıl gittilderini ve oradaki 
tetkiklerini telsizlo anln.tmıştır. Pn
panln'ln anlattık1nrını aşağıya alı

yoruz: 
"Şimal Okyanusunda. bankiz Uze

Hnde dolaşıp duralı aylar var. Fa
kat haJfmfzden şJktıyct etmiyoruz. 
:Yapmakta olduğumuz bu sefer bizi 
pek uğraştırmayor. Çektiğimiz sıkın
tı daha ziyade, yani tayfamızı ha
zırlayıp işe koşmaktaki milşkUIAttan 

Ierl geldi. 
Adamlarımız kutuptan umumiyet

le ok:ıdar memnun göründüler ki gl
rlşti~i miz işte bliyUk bir gayretle ça
lıştılar. 

Tctkikıı.tımıza lAzım olan eşyayı 

bnzırl amnltln. iş bitmiş olmnyordu. 
A-:;ıl mUşkUldt, bunlnrı kutba. nak
letmek 1. 

t;ımn mUddet bankiz Qzerine tay
yareden, paraşütle inmek dUşUnüldU. 
ÇtinkU birçok Rus ve ecnebi fen a
damları birkaç ton ağırlığındaki tay 
yarelerle kutba yaklaşılamıyacağım 
söylilyorıa.rdt. Onlarca, en iyi çare 

~ 
...................... : ...................................... r .. ................... ···-.. ··· ____ ......... _._ .......... : 

i: 
ii GiinleriQ peşinden: ~ . :: 

; Oyun! i~ 
:: 

Et fiyatlarının mart iptidasındım i! 
itibaren on kuru., ttcuzlatılması bir El 
ay ovvcl Anlcarada yapıl.an bir top- i: 

• 1.antıda kararkı§tınlmı§tı. O karar 5i 
verilirken IstanbuZ kasaplarının de- ~i 
lcgclcri de vardı. ~i 

Halbuki dünlcü gazetelerde §Öyle n 
bir Jıava;Lis okuduk: Kasaplar etin S! 
01ı kurtl§ ııcv.zlatı1acağını dü§ütı.c- si 
rek ıoıı b~, yirmi gün evvel kilosu ii 
50 kurıı§a satılan eti 55, 60 °h."UTU§a ii 

İ çıkarmışlar. 5i 

l ·ı·! ;: Bu havadis bize Ankara toplantı- ii 
smda Ccllıl Bayar'ın bir söziinü ha- :: 

ı: tıflattı. Sayın hükumet reisimiz o- !i 
I~ rada şu medde bir süz söylemişti: ~ 
l! - Arkıada§'lar etin / stanmılda Otı n 

1. 
7'-"Uru§ ııcıtzlatılmasma burada ka- :: 
rar verdik. Bunu tatbik edeceğiz. il 
Fakat şayet bu karan tatbik ediyor iE 

I! gibi gbrünerek eski bildiklerinden ii 
E §a§mak istemeyenler, devlet yasağı g fi üç giın lidrcr diye dll§ünenler varsa ii 
i5 onların al:ıllarına acırım. Zira bu ii 
ı: şi eTbirliği ile olmaz ise devlet eli i: 
I! ile yapmak için her §C'IJ hazırdır. H n Mutla1;a et fiyatı mı kuru§ ııcuzla- ii 
ti yacaktır.,, n 
i~ Yukarıya kaydettiğimiz havadis n 
U şimdi Oel<il Bayarın o söz'Lerde ·ne İS 
:: kadar haklı olduğunu bize göste- :; 
ES riyor. Allah fakir bir kulunu sevin- h 
!; dirmek isterse iptida eşeğini kny- !i 
n bettirir de son~a buldurur, derler. ii .. .. 
H Eğer kasaplar da şimdiden fiyatla- Si 
:: n on ktıru~ yükseltip ımart iptida- iE n sında o mikta,. indirmek suretiyle !i 
n h.Ukametin vo belediyenin 1cararla- ~J !I rını yerine getirmiş gibi görUnmek !! 
( isteyor'larsa ıaldanaca1~lardırl ~; 
:. HASAN KUMÇAYI Ei 
............ =::::=111::-: .. == :.::: 1 

Jcı·Jnln soğuk kanlılığı, ve mahareti 
ve bilhassa defalarca yere indikle
ri kut np nııntakalarma alışık bulun
maları sayesinde paraşütle atlamak 

caroslne başvurmak mecburiyetinde 
kalmadık. Fevkaltı.de bir surette f -
dare edilen Rus tayyareleri bizi ve 
tayfamızı bankiz Uzerlne bıraktı. 

Yerleşme Esnnsındn Zorluk 
Kampımızı kurmak, tetkikat A. • 

letlcrimlzl yerleştirmek itin hemen 
fşe koyulduk. tık önceleri, yazın buz 
ların erimesi bizi epey mUşkUltı.ta 

soktu. Sık sık lAboratllvarlarımızın 

yerini değiştirmek, fırtınaların, tipi
lerin yırttığı çadır bezlerini dikmek 
mecbnrlyetfndo kalıyorduk. Su esa
sına. mU::ıtonlt t\lotlorlmtztn donması
na mani olmak tn lAzımdı. Her fır
tınadan sonra, evvelce yerleştirdik
lerimizi tekrar düzeltmek mecburi
yetinde bulunuyorduk. 

Yiyecek, l~eeck 

Kutupta geçireceğimiz yeni haya
ta en uygun şekilde ne yeyip içme
miz l~zımdır, d:yo Moskovndaki en 
büyük Alimler bizimle beraber uzun 
uzun tetkikat yapmışlardı. 
Şimal kutbuna yaptığımız bundan 

evvelki seyalıntıerde konserve et ve 
çukuHl.ta gibi; bu gtbt hallerde yeni
len şeylerle iktifa etmiştik. Bu'tarz 
gıda kısa seyahatlerde ktl.fi gelir a
ma, bir sene insan böyle beslenirse 
tabUdlr ki vilcudunda bazı gayri ta
blllkler husule gellr. 

Nibn.yet alacağımız gıda şu şektl
de tesblt olunmuştu: Donmuş çorba 
ve et parçaları, toz halinde et başlı-

' en gıdamızı teşkil ediyordu. Bunla-
rı bize Moskovadakl halk gıda mü
essesesi Jtazırlamıştı. Ayni zaman
da, yanımıza kUlliyetll miktarda ta
ze et, balık, un glbl şeyler de almış
tık. 

Telsiz 
Kutupta kurduğumuz telsiz istas

yonu bütnn Umttıerin fevkinde ola
rak ortaya cıktı. Telsiz memurumuz 
Krenkef civardaki biltUn ~imal istas
yonları ile daima rabıta halinde bu
lunuyor. Bununla, yalnız 20 vatlık 
verimi makineyi kullanmak kftfl ge
liyor. 50 vatlık istasyonu kullanmn.-
ğn hiç ihtiyaç görmedllr. 1 

Boş vakitlerinde Krenkef bütUn 
dünyadaki telsiz telefon meraklıla
rı ile konuştu ve tlt Cenubi Avnstrnl
yndnkl telsi?. knrup kendi kendileri
ne tecrUbcler yapanların lhbapça ko
nuştuJt, sohbet ettik. Bu telsizin, ne
şcmf?.i rnuhnfnzn etmek için bize çok 
yardımı oluyor. 

Telsiz makinesi çalıştırmağn. lft- ı 
zımgelcn gücü ilci şeldlde elde ediyo
ruz: 

Birincisi, dA.hi mühendis Perli'nln 
f(!at ettiği rüzgarla işleyen portatı r 
bir rnotördür. Rilzgfmn saniyedeki 
suratı ilçe metreyi geçti mi bu motör
le km•vet elde etmek milmkündUr. 

11dnclsl de, hafif patlayışlı bir mo
t6rdilr. Benzinle ıeıeyen bu motör, 

Siyat~f icmal 

Yeni ir dev e 
başında 

A\•rupn işleri Almnnya ve Avus
turya cepbcshıde gökten inen yıldı
rım sür'ntJyle inkişaf ediyor. Hlldlse-

1 lcrin son inldşatınrı Almnnyıı.dak.1 
1 

değişikliklerin bir hazırlık hareketi . 
olduğunu nçıkça göstermiştir. Bir 
iki giln içinde A\·usturya Alnınnya
nın cnıh• \ 'C hUkmü nltınn gJrınl~tlr. 
Ilu mnddl dc6rilso bile mnned bir 
nnşlus'Jan başka bir şey del,rflclir. 
Almnnynnın \'crditrf uJtimatom U

zcı1no Avusturya. Dnşvekiliııln kabi
nesini clcrlınl değiştirerek bizzat 
Jlitler tnrnfmdnn şahsi tayin edilen 
Seiss İnQnart'ın dnlılliye nezaretine 
getirilmesi Almnnyndan sonra Avus
tuı·yndn. \"lılnıbulnn değişilillklerin 

cnn dnnıarını teşkil ediyor. Dahiliye 
nnzırı nynl znmanclo. emniyet lşlcri
ntn tlmiıi ohlul"'mnclnn Vinyannııın 

emniyeti ele nazilcı·in eline gcçl)Or. 
Ilu surette Jlitler Avustnryadnki nn
ziler vasıtasiyle her istecliğini prog
ram dnhilJncle hn.zırlnyıp fllllaCak 
bir nıcvkie gelmiş bulunuyor. 

Ancnk A\'usturya naşvekill Şnş· 

nik emniyet işlerini münhnsıran dn
hiliyo nazırı Sel s İnquart'ın ellno 
bırnkmak istememiştir; emniyet jşf· 
nln bnşınn devlet sekreteri olarak 
kcncllslnln en emin bir nclnmmı (Mic 
hcl Skub) n koymuştur. Şu h:ıldo 

llltlcrln adnmı Şuşnik'in şahsi em· 
niyetini haiz olnn bir nclam Tasrtasi· 
le emniyet işlerini idare edecektir. 
Acabn emniyet meselesinde bu iki 
şahıstan hangisi daha mütcfenik 
bir rol oyruyncak? 

lşte A \'ltshıryanm istikbalini bu 
noktnnm nydmlanmng gösterecek· 
tir. Şu kadar vnr ld Almanya Cnm· 
hurrclsl JUtlcr A \'llsturya meselesin
de adım adım Anşlusn doğru ilerll· 
yor. Jlitler ile Şuşnik arasında 11 
Temmuz 1036 tarilıl ile cvTolcc nk
tcdilen anln..51lladn. şöyle bir mn.dde 
~nrdı: 

"Avusturya vo Almanya dahllf st
)"a:ıoto tnnUG.lc: odon vnıal~oUoırlnt hl-

rlblJ'leri için dahili mesele olarak tc
lll.kkt edeceklerdir. Hiç bir taraf di
ğerinin işine ne do~rrmlan do~TUyn, 
ne ele dolo.yıslyle müdnha1c etmiyc
ccktfr.'' 

Hn.lbuki bu dcfA Bitlerin Şuşnik'e 
teklif ederek tehdit altımln kabul et
tircli6'1 şey Anısturya knbinesinin 
kentli istcdlt~ şeklide tcşldlidir. A
Tiısturya gibi bir memleket için bnn
dnn ziya<le dahili sayılncnl' bir iş fa
snv\·nr olunabillr mi? Demek oluyor 
ki Bitler btt defa A vustnryn kahine
sinin içerisine ve tamnmcn emniyet 
işlcı·ino hftkim olnn dnlıillye nezare
tinin başına isim ve ı;nlus tasrih ede· 
rek nmayycn bir n<lnmı getirtmekle 
1036 ımlnşmnsmm bu esaslı mndde
slnl hükümsüz lnrakımştır. 

Bitler • Şuşnlk mliUikatındnn ve 
bu mUlftlmhn ''erdiği neticeden son

ra Ilerlln - Ronın mihveri artık zn
y1flnm1ş, ltalyn bu mlll\'cr üzerinde 
ikinci derccccle bir ınevkie dUşnıUş 
oh1uğumlnn l\fusolinl'nln Almnnya
rı: Ort:ı A\TUpnda bir dereceye kndnr 
tutnbilmek Jçin İngiltere ile nnluş

mnk istcycC'c~ri şliphesizdir. Ji'nkat 
bc;yıc bir nnlnşınanın İngiltere ta
rnfmdnn ne şckll<le k:ıbul edileceği 
tctkiJ·e değer bir noktadır. 

Zira lngillz knhlnesindc Uaşvcldl 
Çarnberlnyn He HnricJyc Nazırı E
den nı·nsmdn mcvcucllyctindcn bnh
scclllen fikir UıtHM-ı bu nokta ile n
Jfıknlıdır: 1nı;lltcre bcyııelmllcl 
sulh prcn l)llcrlnl fecln cclorck İtnl· 
ya ile bir nnlnşmn mı ynpmnh? Yok
sa hu prensipleri fcdn etmeksizin si· 

Jiıhlanrna ııı·ogrnmrnm bitme ine ka
dar mınııkkat hir nnln~mn imkfinını 
mı nrnmnh? Öyle görülüyor ki İn· 
ı:lllz JJn~vekill hn mı şıktnn blrlncl
yc, Uorklyc Nnzırr ise ikinciye t.n.
ruft:\r buhınınnktndır. 
Eğer İngiliz kabinesinde Bnşvekl· 

Jln fikri galebe ç:ılnc.nk olursa 1tal-

rUzgll.rla işleyen öteki motöre, rUz
ı;tı.r olmadığı zamaB yardım eder. Fa 
kat, maalesef bu benzin motörü pek 
mükemmel işlemiyor. Bereket ver

sin, ruzgt\rm keslldlf,l pek sık olu
yor da ·bu motöre fazla. muhtaç bu
lunmayoruzs 

-
1 ahkeme erde 

Baba ve kardeş katili 

Zekinin idamı 
isteniyor 

tki ay kadar evvel Kuruçeşmede yil· 
rekler paralayıcı bir cinayet işlenmi~, 

:qayırsız lbir evlat yaşlı babasını ve 
kardeşini tabanca ile ö~dürmüştü. Bu 
kanlı vaka şöyle olmuştu: 

Miras meselesinden dolayı babası 

Hacı Şevkete ve kardeşi Radiye kızan 
Zeki bir sabah erkenden kalkmı§, yas
tığının altından tabancasını al<Jrak uyu 
yan babasının beynine bir kurşun ııuk
nuş bundan sonra da kardeşi Radiyi 
vurara~ öldürmüştü. Zeki ikinci kar
deşi Sıddıkı ve annesini de öldürmek 
istemiş, fo~at sokağa kaçtıklarından 

buna muvaffak olamamıştı. 

İşte bu tliyler ilrpertici cinayetlerin 
faili katil Zeki dün ağır ceza mahkeme
sinde muhakeme olunmağa başlan!dı. 

Zeki ja,darma arasında salona gir
diği va1'itı salon ağzına kadar meraklı 
bir halk kütlesi ile dolmuş bulunuyor
du. 

Evvela kararname okundu. Kararna 
mede, Zekinin suçu muhtelif delillerle 
ve kendisinin ikrarile sabit görmduğün 
den 450 inci maddeye göre idam ceza. 
sile cezalandınlması isteniyordu. 

Sus;lu: 
- Hayır, dedi, kardeşimi ben öldilr4 

düm ama, babamı vurmadım. 
Kardeşim beni sinirlendiriyordu. Bu 

tahrikleri ile düştüğüm asabi bir buh
ran is;inde tabancayı çekerek kendisini 
vurdum. 

Baba&ını karde§İ mi vunnu§? 

Kardeşim ile bu kavgamızı ve onu 
vurmamı müteakip düşüp bayılmışım. ' 
işte babam bu esnada vurulmuş. Onu 
karldeşim Sıddıkm vurmu} olm<X>ı mu
temeldir. 

ı.:.ı .... .-ı.tc tankl&a.nnaa vc:rUiğim Ü&\ 

delere de Sıddıkın, tesiri olmuştur.,, 
Bundan sonra tıbbi adlinin katili 

müşahedesi sonunda mahkemeye gön
'derdiği rapor okundu. Burada, Zekinin 
deli olduğu ve cezaya ehliyetli !bulun
duğu söyleniyordu, 

Reis 'Jvltile sordu: 
- Da.ban seni diğer kardeşlerinden 

ayrı tutar şekfülc muamele ve ihmal 
eder mi idi? 

- Evet, bana onlartdan başka mua
mele eder, kardeşlerimin tesiri altında 
kalırdı. 

Zeki tahkikatın tevsi edilmesi is;in 
mahkemeye verdiği istidada da bu id
diasını ileri sürüyor ve babasını kar· 
!deşi SıddıJon öldilrdüğlinü söylüyor
du. 

Bunu müteakip mahkeme şahit En
veri çağırdı. Enver Zekinin komşusu 

idi. Şunları "-'111attı: 
- O sabah tabanca seslerini işittim. 

Biraz sonra Sıddık koşarak bize geldi: 
- Zeki babamı ve Radiyi öldürdü. 

Beni de öldürecek, aman beni saklayın, 
dedi. 

Katil Zeki burada ~yağa kalkarak: 
- Bay reisı dedi, Jsendisine soru

nuz: Babam, bizimle beraber mi otu
rurdu. 

Reis §ahide suali tekrarladı. Enver: 
- Hayır, Hacı Şevket yandaki ev

de oturur, yemek zamanlan öteki eve 
giilerdi. dedi. 

Mahkeme gelmiyen şahitlere yeni
den teblig<:tt yapılmak üzere duruşma
yı başka b:r güne bıraktı. 

A vnl Bayer yeni bir 
dava daha açtı 

Asliye birinci ceza mahkemesi dün, 
otobüs meseleleri etrafında açılan v: 

yarım Derun - llonın mihverinden 
ayrılnrnk İngiltere ,.e Fransa ile Ak 
deniz mcst'lcsindc nnlaşmnJnn ihtf· 
mali yardır. Şnyct Eden'in ileri sür-

dilğü siya et tercih olunursa. ltalya 
Ortn A'Ttıpn işlerinde ikiııcl derccc
l e dU~müş olmalrln. beraber gene 

Bcrlfn • nomn nıill\'Crlnln bir UCUJl• 

dn knlnınk mocburlfetlnl dnyııcnk· 

tır. 

A. Uı . 

karşılıklı tevhit edilen <tavalara bafcti. 
Dün o~unan iddianamede ezcüııÜc 

deniyordu ki: 

11-12-937 tarihinde !dördüncü vakJf 
hanının altındaki borsa laraathanesill' 
de Recai Nlizhet Zühtü ve thsana, ,Alı· 
met Emin "bin lira almıştır,, derae:ıiZı 
size 350 lira para ve 150 lira maaJ .,e· 
receğim diye teklif etmiş, Avni Bayer· 
le birlikte protestonun yazılmasındJ 
ve keşidesinde müşterek imiş, bu sııçıl 
şahitlerin ifadelerile sabit olmuştur. 

Avni Bayerle birlikte ceza kr.ınUil11'. 
nun 65 inci maddesinin 2 inci betldl 
yolile 480 inci ma1ddeye göre tecz;iye· 

leri isteniyordu. . 
Reis Sadettin Recai Nüzhete ne di• 

yeceğini sordu. Recai Nüzhet: 

- Bu bin lira meselesi günün Jıidİ' 
sesi olduğu için alaka gösterdim. ~e 
Ahmet Eminin bunu tramvay şirketill 
den aldığmt duydum. Sonra birço~ 
yerlerde bundan bahsettim. 

Avni Bayere avukat Yusuf KenanJI' 
yazıhanesinde rastladım. Noterine git• 
miş, bulamamrşı protesto çekmek isti• 
yormuş. Ben zaten altıncı notere gide" 
cektim; onu da götürdüm. Orada bO' 

zukluğu çıkmadı, Kendisine iki ~ 
borç verdim. Bu para}'I bilahare ödt' 
di. Benim notere gitmem ve protesto' 
yu y;.azmam bir suç teşkil etmez 

Ben kimseye maaş teklif etmelcliııı-" 
Neticede, mahkeme, hazırlık tah)i' 

katında ifadeleri geçen şahit, Td~ 
Zühtü, Adnan, İhsan, Kazmı, Gatif 
:Yasef ve Andonun ~lplerine karı' 
vererek duru§llUiyı taUk etti. 

Avni &yerin veıon veaaueunaeO 
vazgeçiyor mu? 

Diln adliyede g6yle bir haber dılf 
duk: Avni Bz.ıyerin vekili avukat ~ır 
rl, vekaletinden vazgeçiyormuş. Bu ıır 
berin ldoğru olup olmadığmı biz.zat~ 
disinden sorduğumuz avukat: . 

- Hayır, dedi, ben hiçbir milcklcilr 
mi, davanın yansında terketmem. 

Avni Bayer yeni bir dava daha ~ti 

Avni Bayer, dün duruşmayı :ınUte' 
akip müddeiumumiliğe bir istida ~' 
müracaat etmiş ve Tan c:ıleyhine 1>İf 
dava daha ikame etmiştir. 

Avni Bayer istidasında kardeşi Ö~ 
Lütfi ile arasındaki 270 lira alaczıl<t~ 
dolayı devam eden lduruşmayı Tan ı-· 
zetesinin kendisine hakaretamiz bir f" 
kilde yazdığını iddia etmekte ve ı"" 
minat olarak 50 bin lira istcmekt~ 

UN 
ABONE TARiFESi 

Memleket Memleket 
lcinde dışında 

Aylık 95 155 Krt 
S aylık 260 425 ,, 
6 nylık 475 820 ,, 
Yıllık 900 1600 ,, 

~' Tarifesinden Balkan BlrlUU fçln 9) ,. 

otuz kuruş llüşülür. Posla birlfl.iinc ~f 
meyen yerlere n:rdn yetmiş beşer l."1l 
zammedilir. 

1 
I• 

Abono kaydını bildlrctJ mektup ,·e ee
srnr ücretini, nbone pnrnsının posta ~ıı
yn bnnkn ile yollnmn ilcrctlnl ld:ıre )ıt 
di Ozerinc alır. • ıı• 

Yeniden ı; nhone ynznn veya 5 •~,.. 
birden yozılnnlnrn, mekteplerle kl>Y 0 

1arınn ayrıca tcnzillil yapılır. 
TDrkluenln her posta merke:fndl 

Kl!IUJN'a abone ya::ılır. ıot• • 
Adres del:ıiştirme ücreti 25 kuruş 

-o-

Geçmiş Kurun/ar: 
115 sen® evV'el 

l9> tYI ~ lYı ırD . •ıf 
Paris - meclisi ayan tımıını Jı,tıri&9t,j].'6 

· · te,. encümeni Lo.:xın ımrohedesıtıı o:t>"tfı 
başlamıştır. G-01'ünii§e 1ıazara~ı de 1Jfl' 
ele.serisi seri bir tasdik le7ııtı 

lıcnmaktadır. tıııd1 • 
Bütün Fransa T1irkiyeye d/JS if• 

mı her vosil6 i16 i:7ıar etmekted 
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Bir ~eroin şebekesi ve bu harbe Fransa da girerse 
yakalandı 

Heroinci~er azak sineması önün ingilter y ac k 
de nasıl tutuldular 

Enuıiyet kaçakçılık bürosu mem:.ır· 
lın tarafından 6 kişilik yeni bir eroin 
§cbekcsi yakalanmıştır: 

f 
Bütün üzerine memur ve S~ bir 

saat sonra Atak sineması önünde bu
luşmak üzere dilkkandan çıkıp gitmlJ
lerdir. 

Lortlar kamarasında ing·liz siyasetinin 
es sları gö üşüldü 

Evvelki gün yakalanan eroin kaçak
~~laı:ın~ n Sahak emniyet kzı;akçılrk 
,Urosu memurlarına: 

.. ::- Mademki ben yakalandım, size 
ob;ır kaçakçıları yakalamanıza yardtm 
Cdeceğiın,, demişt;r. 

b
• Bunun üzerine; büro mcmurlarındtıt1 
1 • • ,, 

l{ tısı Sahak ile berabeı: yola çıknuş, 
Urnkapıya gelerek meşhur esrar ve 

eroin satıcılarından Pitonun dükkanına 
titrnişlerdir. Memur cebinden 5 Hr:ı 
~~ararak dilkkan sahibine eroin almak 
ıstcğinde ol:luğunu bildirmiş ve 5 lira 

Yı verıneğe hzı.z:ır olduğunu söylem:ştir. 
ri ::iton bu i1Ukk5.nınn dUşmilş mUştt· 
~1 kaçırmıyayım, demiş, fakat derhai 

tada eroini vereıniye::eğini, ancak 
Atak sinemasının kapısı lSnilnde bir 
~at sonra geldikleri takdirde istel:Jil.:· 
crt kadar eroin verebileceğini bildir· 

illi§ tir. 

Bir saat sonra Pitonun çıra~ı Kir
kor ustasından aldığı bir paget eroin 
clin!de olduğu h:ılde sinemanın önüne 
gelmi~ beklemcğc başlamıştı r. 

Gc:ıyet mükemmel bir şekilde tcrti· 
bat almtş olan kaçakçılık şubesi memur 
lan, Sahakla müşteri memur, çıra!t 

Kirkordan eroin alıp parayı verirken 
birdenbire bir baskın yapmışlar ve çı· 
rak Kikoru suç üzeinde yakalanışlar
dır. 

Bundan sonra Kirkor önde olduğ:ı 
halde Pitonun dükkanına ~idilmiş, bu
rada etraflı ve sıkı bir §ckilde araştır
ma yapılmış, mühim miktarda eroin ve 
bir sürü uyuşturucu maddeler bulun
muJ, müsadere edilmiş, eroin satııı ile 
alakadar: Şükrü, Elmas, Artin admı.Ja 
üç kt~i daha yakalanmııtır. 

Deri fabrikatörleri 
dinleniyor 

. ~et beygirden (aı:la kuvvei muhar
~~. lalllanan deri fabrfk.atörleri ile d:ı
l i'c kuvvci muhırrlke kullanan deri 
'btikaları arasında doğan rekabet yil
tqtldcn dericiliğin sarsıldığını ve bu 
~ fabrikaların kapandıirm vunu2-

~u uıc::ıc•cyl cnemmiyetle kaqxla-
~ ıanayi umum mUdilrlü!ü fabrika· 
iltın vaz:yetini ince!den inceye tetkilr, 
;~eğ~ karar venniı, deri işlerinde ih· 
~laııı Olan bir heyet seçerek şehrimiz: 
~ :ı.:ıenni§tir. Heyet dilnden itibarecı 
u ışi büyük bir ehemmiyetle gözden 

!cç; .. ":leğe ba~lamrş, Ticaret odasında 
d~r:!an bir büroda deri fabrikatörleri 
ını.... . . 

~ .. r:ıııtır. 

d Ş.:nldiki haMe heyet yalnız büyük 
'l3 Ctı fabr.ka sahiplerini dinlemektedi:. 
lt·~nların dinlenmesi bittikten sonra 
ıtçUk atölye sahipleri dinlenecektir. 
l)· 

h 1nlcnmeler sona crd~en sonra, 
~Yet tetkiklerini daha müsbet kılmak 
ıc ere deri fabrikalarını birer birer i:e· 

Ccktir. 

nus~~a~i müdürlüğünün bu" teşebbüsii 
'iin Uyük deri fabrikalan arasında ıc· 
l(

0 
ç 'Ve memnuniyet uyandırmı§tır. 
11

'
0 rv 'I d" b0 1 \' ccı er un ır top antr yaptı 

•t 1ı. kında Ankarada toplooacak zira • 
lw· 0~rcsinc iktısadi dairelerden baı· 
.,,;°a:ı:t sanayi müesıeselcri de raporlar 
l.Ii;1~ ilıere faal~yete ıeçmi§lerdir. 
~a:CUrnteden olaro.'< diln Ticaret oda· 
tUtı ~ konıerve sanayiine mensup bil· 
\t )' abrikatörlerin iıtirakilc bir toplan 

il Pılrnııtır 
'l' • 

lılcıt 0~1antrda ziraat kon&resine arzedil 
,_ üıcrc k "l'ğ' . . b .. ~u" . onservct:ı ı ım:zın ugun· 
)cac~ı~eti il~ dünkü vaziyetini muk:ı~ 
~ır1t bir tekılde gösterecek bir rapor
\'cc·lit~~a&ına ~rar verilmiı; konser 
birle lıhizin inkişafı için ne gibi tcd
~ı rta~rn~k lazım geldiği etrafında 
baıitıd rnınlerin de ayrıca bir rapor 
..... c haıırl•n ·· • ·· ··1 ~uaı;ı "' ması munasıp guru • 
L_ .. r, l!u • "ba 
........ t ıtı rla konsr.rvcciler bir· 

;ı Opl~ 
l> tı daha yapacaklardır. 
~'n~ 

CetniyetJcri toplantısı devam 
e ediyor 

t snaf cc . 
0Plarıtıl rn ~etleri heyeti umumiyı: 

el~ l::.rrun~tına devam cdilrncktedir, Dün 
t?ıivcu .1 onu lialkevinde kıı.hvcc:ıer c~
l • }'ctıa \c §ekcrcilcr cemiyeti umumi 

7 

alkışlar araen~da ittifak ile k_abul edil· 
mi11tir. 

BugUn hamamcılarla madeni sanat
k.irlar <:cmlyeti umumi heyetleri toph 
na<:aktır. 

Para borsasında 
lstanbuı bor11aınc1a muaıııelclc:r yeni 

dc:n hararetlenmeğe batl•mııtır. Dün 
birinci tertip Türk borcu tahvilleri 
19.59 dan ikinci tertip Türk borcu tah
villeri de 19.0S den muamele i!Örmüş
tür. 

Bu fiyat bir gün evvelki fiyata naza· 
ran S kuruş yükse\tir. Bundan başka 
arslt.n çimento tahvilleri bir gün evvel 
ki fiyata nazaran az yükselmiş, 13 li· 
radan satılmış, bir İn&iliz lirasına Mer 
kez bankası tarafından 630 kuruş tcs
bit edilmiştir. 

Dün Londraıdan İst:..nbul bor&asam<i 
gelen telgrafta doların 503.22 den, İr:.· 

&iliz lirasının 152.90 dan muamele gör 
düğü, Unitürkün 346 dan satıldığı bil
dirilmiştir. 

POLiSTE 

54 kl,.ye yeniden 
verlld. 

ceza 

Belediye marifet.le dün de muhtefü 
gayri kanuni işler yapmış olan esnaf. 
tan 54 kişiye para cezası i!esilmiştir. 

EYUPTE YANGIN - Eyüptc Ca
miikcbir mahallesinde 28 sayılı evde 
dün sabah yani:ın çıkmış, fakat siraye
tine meydan verilmeden halk tarafın. 
dan söndürülmüştür. 

JİLETLE Y ARALAMIŞLLR -
"Osküdarla otoran tütün amclesinden 
lbrahimin karısı ıdün polise müracıa~ 
etmiş, yine tütün amclesinden Şayest.: 
tarafından jiletle yaralandığını iddia 
etmi~ suçlu yakalanmışı hakkında ka
nuni takibata ba§lanmıştır. 

KADIN YUZUNDEN KAVGA -
Akbıyıkta Değirmen sokağında oturan 
Hüsey:n oğlu Mehmet Kenan ile Şa

dirvan sokağında oturan Mustafa aynı 
mahallede c.turan Pakize ile konuşmak 
yüzünden aralarında kavga çıkauş, 

Mehmet Kenan ıdemirlc Mustafayı ba
şından yaralamıştır. Mustafa hastaha· 
neye kaldınlmış, Mehmet yakalanmı~· 
tır. 

1 

ltıgili:! hariciye mü.steşan 
B. Playmavt 

Londra., 17 (A.A.} - Dün akşam, 
lordlar kamarasında harici siyaset 
müzakerelerini açan Lanı Arnold de
miııtir ki: 

lngiltercnin harici siyasetinin iki 
mühim esası vardır: 

1 - lngilterenhı harict slyaseU 
Milletler Cemiyetine dayarunaktadır. 
Bu, Milletler Cemiyeti paktı mucibin
ce teıı.hhUtlerimizo sadık kalacağız de
mektir. 

2 - !ngilterenin harici siyaseti, i
kinci temel olarak, Frarısa, Almanya, 
Belçika ve İtalya ile olan teahhütle
rimiı.e dayanmaktadır. 

Fakat, yMi bilyUk devletten yalnız 
UçU bugün Milletler Cemiyeti aza.sr,iır. 
Bu ise flliyattA, Jnglltere ile Fransa 
nrasmdaki teahhUtlerln bir ittifak ma
hiyetinde bulunduğu demektir. Fran
sanın P,arktnki ittifaktan dol:ıyı"1iyle 

de bu Tngiliz • Fransız ittifakı, İn -
giltere için ciddi bir teahhUt te~kil ey
lemekt.edir. 

!ngiltercnin Çckoslovakvada kendi
sini harbe kadar götürebilecek mahi
yette menfaatleri yoktur. ln~iliz - Al
man münasebetlerinde bir selah vücu
de getirilmeksizin A\TUpada devamlı 

bir sulha imkan bulunmaz. Fransa -
Sovyetlcr birliği pnktmm. İngiliz -
Fransız ittifakının tehlikelerinden bi
rini teşkil eylediğini kabul etmek, 
hayati mahiyetfo bir mecburiyettir. 

'l'ol'>~ toplannu~lardır. 
1il'erı t.ıın~ıd~ 937 yılı hcsaplann: ince· lstan?Juldakl Romanyah Gazi Antep say1avı TJ. 1{ı1ıç Ali'ııftı 

Ingilterenin harici siyaseti, gittikçe, 
kollektif emnıyetten aynlınnktadır. 

Fakat bu ayrılma lüzum11 kadar ça
buk ve seri değildir. 

Bundan sonra söz alan Lord Pon
sonby de demiştir ki: 

lngiliz hükumeti de, bugün, kollek
tif emniyetin imkansız olduğunu ta
mnmiyle anlamı§ bulunmaktadır. KU
çük devletlere boş yere ümit vermek 
doğru değildir. 

Lord Sesil ise, yaptığı beyanatta ez
cümle demiştir ki: 

Jllillctlcr Cemiyetinin yalm~ muvaf
fa1dyct!li:liği1ıin tcba7'üz ettirmekte 
bulmıdı1ğıı şayanı tcc.ssüftür. Bunun 
yanında Milletler Cemiyetinin birçok 
muvaffakiyetlcri de vardır ve bun
lar 11.a.znrı di1~1rate alınmamaktadır. 

Butada 7ıiç 7dmse "Çekoslovak1Jayı 
himaye ctmc1c bizim için bfr vazif cdir,, 
di.1Jemcz. Fakat, cntcrnaS1JOntıl iş1erdc 
!ıcııi bir nizam tesis etmek, ezcümle, 
1\cUog paktını milcssir bir 1ıale ko1J
nı,a7~ üzere §iddct 1ıareket1erinc mani 
olmak için elimizden geleni yapmak, 
uazifcmizdfr. 

Lord Scsilden sonra hariciye müs
teşarı Lord Plymouth (Playmavt) söz 
almış ve hükumet namına yaptığı be
yanatta ezcümle demiştir ki: 

Harpten eV\•elki vaziyete rücuu tek
lif etmek, ancak bir bctbinlik siyase
tidir. 

lngiltcre hUklımctinin fikri, daima 
enternasyonal işbirliği prensiplerine 
kıymet vermek için Milletler Cemiye
tinin 5imdiyc kadar bulunan en iyi 
milesscscyi teşkil eylediği merke7..in-
dcdir. Milletler Cemiyeti azası sıfn
tiyle b:ızı tenhhütler alını~ bulundu
ğumuz inkar edilmez bir hakikattir. 
Fakat surasmı tekrar edeyim ki Mil
letler Cemiyeti paktı, bize, başkaları 
hesabına silfıha sanlmıık için her han
ği bir otomatik teahhüdü vermemekte 
dir. Bu bahiste hakimiyetimizi tam o
larak muhnf azn ediyoruz. Bununln be

raber İngiliz hliktımetinin siyaseti, 
da.imn, Milletler Cemiyeti paktı pren
sipleri üzerine mUessestir ve bu saha
da idealist oldufrumuz kndar da rea
list bulunuyoruz. 

Lord Anrnld'un ileri sürdüğü infi
red siyasetine gelince, hakmctin fik -
rince, böyle bir siyasetin tntbiki tn
mrunniylc gayri mUmkUndür. 

Ingiltercnın Fransa ve Bclçikaya 
karşı olan teahhUtleri ise, Lokarno 

muahedesinden dof?maktadrr. Lokamo 
muahedesi ise bir ittifak muahedesi 
değil fakat bir ademi tecavüz mua. .. 
hedesldir. 

Fransa - Sovyetler Birliği paktı, 
tngiltercnin Fransaya karşı oln.n te • 
abhütlerini kaliyen fazlnlaşbrılma -
maktndır. 

Haki1d sttaı §ıulur: Eğer bir harp 
çıluır ve Fransa muhasemata 1carışır 
ise, lngiltcre ne gibi bir Tıattı hareket 
takip cdccc7:tirf Bu takdirde, lngiltc-
re hü'J..'1imctinin, 7ıcrc7:ctini, lm muha
scm.atın çıkması ~eraifüıc göre tan.:im 
edeceği tamamiylc bedihidir. 

Almanya ile daha iyi bir anlaşma 
meselesi hakkında ise B. F..Alenin ge
çen cumartesi günü bütün milletlerle 
dostluk yapılması hakkındaki beya • 

natında lazımgelen bUtUn izahat mev
cuttur. Hilkfımet blitün alô.kndarlann 

' Avrupada umumi bir süklın yolunda 
yapabilecekleri mümkün yardımlar ü
zerinde görüşmeler yapılmasının şaya

nı memnuniyet olduğu fikrindedir. 

., !:.,:-.... illi heyet her i1'i cem:ve+ id:ı· M~aavJara tebll3 hcmşirc:=adcsi Bayaıı Berrin ır.1ıçla 
.._. "-""·" • %'t 

1 i Frans 1 
-.rı11tza ••·•• ... ~ =~!;!!... !tSi;a.nbuıciaki Runııwya konsoıosıugu boı•sôr R llnvtr lnscıiıı ni§mılandık- sc, ız nazır arının son zaman -

daır tcını tonra 936 yılı çalı§mılarına burada bulunan bUtUn Romnnyalı Zanna dfüı Tıabcr vcrmi§tik. lardn Londrada bulundukları esnada 

Müstemlekeler meselesi hakkında 

'trilını. iYct reisleri tarafından izahat Muaevileri konsolosluğa müracaata. Burada genç nişanlılar, merasimde neşredilen tebliğe ilave edilecek biç 
~ ,_ ~· çı·-·· d b" k <l{orıuını ··-ı yar ımların ilk plAnı· davet etmektedir. Kendilerine mUsta- bıılwum Nafia tıa1.-illmfz B. Çctinlmya l ır sözüm yo tur. 

lince, yapılacak her hangi bir anlaş .; 
ma, tam olmalıdır. Meseleyi kısım kı· 
sım halletmek 4-".ere yapılacak ga~Tct
ler, pek muhtemel surette, faydasız 
olacaktır. 1937 kfilıunusanisinde gü~ 
lüklcrin kısmi bir izalesine teşebbüs 
etmi§tik. Bugün tamamiyle sarih bir 
surette meydandadır ki teşebbüs mu
vaf fnk olmamıetır. Maınafi, iki taraf
tan da hUsnü niyet gösterildiği tak • 
dirde bugiln mevcut bütün güçlilklerin 
bertaraf edilmesinin mUmkün olduğu 
ümidindeyim. 

Avusturya meselesi hakkında ise, 
Lord Plymouth, yalnız B. Edenin A
vam kamarasında yapbğı beyanatm 
bir suretini okumakla iktifa etmi.Btir. 

Lord Plymouth•un beyanatım müte
akip, celseye nihayet verilmiştir. 

Görüp düşiindükçe: 

Niçin Türk düş-
• il 1 ? manı ımiŞ er ... 

S. Gezgin 
İlkin bir gazetede okudum. Sonra., 

nyııi hnbcl'i. bnşknlnrı da tckrnrltldı
lnr. Jô'nknt hiç blıi de kendi düşllncc
slııi Jmtınndr, lınlbuki habe.r, üstün· 
do (lurulncnı,, ıncııılckettc heyecan 
uynndırncnk, ortalığı vch·cic.re ve-· 
rccek, cinstendi. 

DUşUnUn, ltl g\lııUn blrlntlc bizimle 
uznktan )'ıtlrnıclnn asla nlllkn.sı ol· 
mayan bir kndm, Tiirk dilşmnnlığou 
bJr ınc7Jyet, bir ll~t"Cr gibi knbul et. 
tij;,ıini söylcyor. Vnrdığı ndnmı gön· 
lUndo böylo bir hınç bulunduğu için 
scçtij:'.,oini btldirlyor. 

nu mnnnsızlığı ynpnn, ne ya
zık, ki g<irg\isilz, bilgisiz bir :ln an 
değil, l.ıir nrnyda dol'.,rınuş, nezaket 
,.e et1kct Uzgcçlcrlnden geçerek in· 
ccleıımiş bir JJrcn e tir. Zihin, bu 
tnhllll ynphktn~ sonra, ister lst&o 
mcz hu nc;ılt \'O hoyrnt hUcnmwı n.r
lrnsın<fa bnş"kn sebepler arnyor. 

Bir l\lncnr prensesi, niçin, hnngi 
i~ ntec;:hıden litllrü TUrk'o düşman· 
dır? Ve bn dil.mnnhk, neden gönlü
nlln hl\ltlmtnl seçmesinde funll ola· 
cnı· lrndnr bllenmlştir? l\Incnrlnrla 
nı·nınrıdn çol,.tnııbcrl sıcnklıt,rı sön• 
meyen hir clo tluk ,·nr. BUytlk snvaş
tn onl:ırln oınuzomuz.a dövUştllk. Zen 
gfn o\·nlnı-ma dnğ glbl yiğitlerlmb 

gl>miildü. "J{nrpnt" lnrm knrb tcpc
lerln,Je nrlnrcn ölUmle pençc.leştik. 

Bunların hcıısl oıılnr içindi. Şimdi 

1'ürk'll lmlbtnc batmış bir diken şek· 
Undc gHrcn bu }lrcnses, belki o zn· 
m.nnlnr clnhn doğnınmıştı; fakat ta
rih ynprnldnrındnn hıncı öğrenen

lerin, minneti de öI,rrcnınelerl gerek• 
tir. A~il yürekler, tylllği de, kemli· 
ğl ele hlC olmnz n bir tek snksı gibi 
be..,lemck zorundndrrlnr. 
Hnhcıin beni şıışırtnn ikinci kıs

mı dıı, Arnn\·utluk krnlmın Türk 
(lilşınnnt oluşudur. Ilu <ln niçin? .• Bir 
Tlirk lise lnclo olmduj'.,"tı, çocukluğu
mı t tnnlıııldn gc~h'(lfğl için m1? .. 
Ahmet Zogo, hcnUz pek gençtir. tnı
p:ırntoıfok tnğınm ihtlllil hl\dlsclo
rino l::m·ışmnmı. tır. Amnnıtluk tcı

tlklitlimlc ~nh 1 rolU de yoktur. Ge
rek hiiyiik sm·nştn. gerek mUtarcı·c
cle \•o kurtuluş kn\·gnımz<'lnn sonraki 
llcYir tı:lnclo Tilrk Cumlmriyetln<lcn 
bir kere olsun fnclnmemiştlr. Bütün 
bu mlisbct şcylcr<len, nnsıl oluyor <ln 
kin, hmç. clü~ınnnhk ~ibl knpknrn 
bir menfi çıhyor. Dob"Mtsu lmnn n
lnl crcllrilcnı('z. 

Yoksn, njnnslnm biııcrek dUnyn.yı 
dolnşnn. gnzet('lcrc gc~cn, zlhlnlcrl 
lnılnmln nn bn hnlıer, loıy:ı·nklu bir 

aaı te'k,lir olunmuş. bu teklii cel bir tebliğ verileceği bUdlrtliyor. ve B. Ali Ktll{üı göY'iilüyot. ltn.lya ile olıın münasebetlere gc • 

~~--=--------=-~~~~~~~~~~~-----------------
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A SR 1 N 
ÇOCUKLARI 

Yazan: 

l"erenç Körmeodi 

Çeviren: 

Vahdet Gültekin 

Çalı~ma odasmdal:i büyük saat 
(babası bu santi her cumartesi günü 
tam saat ikide kurardı) saatleri çalı
yor, tınlayan sesi ile tiktaklannda 
devam ediyor ve o parlayan mavi ma
vi akrep ve yeJkovaniyle önündeki za
mruıı sürükleyor. Çok geçmeden ilkba
har geliyor, ağaçlar tekrar yçşil!eni
yor, sokaklarda fın!"kılar söylenıneğe 
başlanıyor. Eve de yeni bir mürebbiye 
geliyor. 

Yaz da geldi işte. Annesi iki haf
ta hasta yattı; öksUrüyar, boğazı ağ
rıyordu. Sonra babası, Meti olduğu 
gibi, dJ§arı bir memlekette kaplıcaya 
gitti, istirahat edecekmiş. Daha son
ra anneleri çocuklar ve Fraulein Elisa
bet yine Bnlaton sahillerine yazlığa 
gittiler. Sahil boyunda.ki o uzun yol 
bu sene pek o kadar uzun gelmedi. 
Paula bu sene birçok şeylerde geçen 
senekinden daha atılgan. Yüzmesini 
de öğrendi, makara oynamasını da bi
liyor artık, birçak da tanıdıkları var. 
Kız çocukların elbiseleri oğlanların el
biselerinden çok daha gllzcl ve çok da
ha temiz; sesleri hem daha ince, hem 
daha tatlı. Ama çok ağlayorlar on
lar; biraz dokun, hemen zırlamağa 

başlayorlar! 

Günler ne de çabuk geçiyor! Hava 
sık stk bozuyor artık. Babalan üç ke
re c.:nhırı görmeğe geldi, bir gün de 
dedi ki: 

- Gelecek !haf ta Peşteye clönüyo • 
ruz, dedi. 

Her şey olup geçiyor ama. .. Galiba 
dönımık geçip gidiyor ki t.ch-rar ayni 
Rcylrr oluyor. 

"f ştc yine trenrleyir. ve annem, Ali
gaya b'CJfnce yine: 
"- Afüı.hn.ısm:ırladık, Bala.ton, di-

y9r. Gelecek seneye kada.r allahaıs -
m:ırhdık!,, 

Tren seyahati yine öyle hem eğ -
len celi, hem yorucu; ama, pek de ge
<;en seneki kadar değil. Evde yine su
cuk ,biber ve balık dolu o büyük gü
müş sahan hazırlanıma ... Mektep yine 
başlayor. Şimdi Paula her Ş<>yi öğren
miş hnlunuyor, her şeyi biliyor. Baba
sı, açılış töreninden sonra, isterse i
kinci sınıfın kapısına gelsin. Biz or
da durmuş, büyüklük duyan ve mUş
fik bir tavırla, ynnlışlıkla biz·m 11mı
fa gelmiş olan birinci sınıfın çocukla
rını geri çevirıyoruz. 

Sonra bir sabah yataktan kalkmak 
ve evden çıkmak için rorluk çekiyor. 
·onra da her sabah kalkarken '\1İcu

dünde bir kırıklık hissediyor. Pauln
nm bUtün vUcudü kmnJZI kırmızı leke
lerle dolu; harareti de var, çok değil 
ama, ciçck hastalığının insana verdiği 
hararet de b ı kadardır. György'ün 
yatağını bllyük odaya götürüyorlar. 

Annesi geceleri Paulanm başucun
da oturuyor. Sonra hastalık geçiriyor. 
hararet kalmayor, o lekeler kaybolu
yor, bir hafta.ya kadar da. tekrar mek
tebe gidebilir. 

Bu mUddet zarfında ağaçlar yap • 
raklarmı dökmUş, çok geçmeden kar 
yağacak. Kış geldi artık. Hava soğuk. 
Evde insanrn burnuna yanmağa baş
layan sobaların o güzel kokusu geli
yor yine. lnsan salondaki ve yemek o
dasındaki büyük ocaklarda yakılan a
teşin karşısına geçip bakabilir. 

S?.ent Miklos yortusunda, sonra No
elde hediye almağa layık olmak için 
derslere çalışmak 18.zım. Ondan sonra 
da yılbaşı geliyor; yılbn.şmda domuz 
kızartması var. Daha sonra da isim 
gününde börek yiyeceğiz. 

O zamana kadar da .. o zamana ka
dar İngiliz mürebbiye ve daha birçok 
Ataman mürebbiyeler.: geldi gitti ve en 
sonunda MatmlU'..el Klara geldi. Klara, 
bütün o Alaman Fraulcinlerin iki se
nedir bozduklan şeyleri hemen tamir 
"tti ve Paulaya geçmişteki bütün iyi 
ve fena her ~yi unutturdu. Mesela, E
va dadı, Matmazel Klaranm dördüncü 
veya beşinci ayında mı idi neydi, bir 
gün HegedU.Slere geldi de, Paula ona 
söyliyecek bir l~kırdı bulamadı. 

Şimdi artık Kisztner Daniel'in kan
sı olan Eva. dadı: 

- Bak hele, benim küçük Paulam 
unutmuş bile beni! dedi. Sanki evvel
ce benim oğlum hiç değilmiş gibi! Be
nimle konuşmayor bile ... 

Bunları söyledi ve güldü, fakat pek 
içten gülmcyordu. Sonra hemen çocu
ğun annesiyle beraber çocukların oda
smdan çıktı. ~·a dadı odadan çıkınca 
Klara: 

- Pnula, dedi eski dadmı gördün 
diye memnun olmadın, galiba, değil 
mi? 

Paula, kısaca: 
- O! Hayır, memnun oldum, diye 

cevap verdi. Sen ma.sala devam et. 
Klara, o tatlı sesi ile gülerek: 
- Masala mı devam edeyim? dedi. 

Peki, devam ediyorum. Nerde kalmı§
tık? 

- Fakir kızla o zengin güzel prens .. 
Klara: 
- Hn, evet, diye tekrar masalı an

latmağa b:ı..şladı, Bir gün güzel prens 
altın ve gümüş eğerli atına binmiş ve 
ördek ayağının üstünde dönen saray
dan dışarı çıkmı§. Ormanda neşeli ne
şeli giderken birdenbire kimlen kar
şılaşmış biliyor musun! 

Pauln hemen: 
- Fakir kızla mı? dedi. Söylesene, 

Klara! 
Klara devam etti: 
- Evet, prens karşısında, yolun ke

narında, o fakir kızcağızı görmüş. Kı
zın üzerinde yırtık pırtık elbiseler 
varmııı, ayakları çıplakmı~. ormandan 
çıkıp o kibar atlıya. doğru ilerliyor -
muıJ .•• ,, 

MATMAZEI .. XLARA 

Mürebbiye1cr1o iki sene meceUeştik
ten sonra, Hegedüs ailesi, hele bil -
hassa Pa.ula, bu Macar kızmı büyük 
bir itimaddan ziyade pek a.z bir ümit
le bekliyorlardı. 

Toth Klnrn. Hegedüslere sonbaharın 
ilk gürucrinde bir sabah geldi. Sarı
§lll bir kız değildi bu: kunı:n gibi si
yah saçları vardı, kaim ve ikizli bir 
örgü halinde başının etrafına dola -
yordu. Üzerindeki kurşuni mantosunu 
çıkardı, hemen gitti banyo odasına yı
kandı, pembe bir entari giymiş, önüne 
beyaz bir önlUk bağlamış olarak çıktı. 
On dakka sonra, çocukların son haf
talar zarfında biraz ihmal edilmiş olan 
dolapları mUkemmel düzeltilmişti. 

Bu arada onlar kahvaltı ettiler ve 
Paula mektebe gitti. Yolda bu kadın 
hakikaten ötekilere benzemiyor, diye 
düşünüyordu. Bunurua. beraber, pek 
fazla. gUvenmemek l~zımdı. Çünkü, ö
tekiler de ilk önceleri iyi görünüyor • 
)ardı ... Niçin bu ötekilerden bamba§
ka olacakmış? 

Yemekte de çocuk yine bu endi§eli 
bekleme halinde bulunuyordu. Yemek 
yerlerken Matmazel Klara cocuklarla 
atamanca konuşuyorlardı. Gilzel, tat
lı ve pllrüzsüz bir telaffuzu vardı. An
neleri suyunu içip bardağı sofranın 
üzerine boş bırakınca :t.fatmazel Kla
ra öyle put gibi durup o sırada odada 
bulunmayan hizmetçi kız gelsin de 
koysun, yahut da bardak kendi ken
dine dolsun diye 'bt?klemedi, hemen 
kalktı, büfenin üzerindeki ~urahiyi al
dı, annelerinin bardağını doldurdu. 

Ertesi gün öğleden sonra - husu
siğ bir ~hemmiyeti olan aile arasm
daki bu l:Uçtik hadise ilk giin olmuş • 
tu - ertcı;i gün Paula vazifelerini ça
bucak yapıp bitirmişti, o beyaz kii
çük mas-ısma dayanmrs. tereddüt i
~inde öyle duruyordu. O sırada bir • 
denbire Klara çocuğa döndü, masal 
dinlemesini mi seversin, kitap okuma
sını mı. yoksa konuşmasrnı mı diye 
sordu. 

Paula: 
- Ltitfen bir mnsal söylevin! dedi. 
Fakat, mnrn çocuğun ltlkırdısım 

kesti: 
(Ar ko.!t var) 

Musiki sanat
karları sınıflara 

ayrıhyor 
Kimler nerelerde 

çalablJecekler 
Son zamanlarda racyoda ve. şehrin 

türlü yerlerinde alaturka musiki sanat
klrları arasın!da bazı münakaşalar ya
pılmal.,-tadır. Bu münakaşalara kısa bir 

zaman musiki ile iştigal eden bazı kim 
aclerin şehrin belli başlı yerlerine çı· 
karak saz çalmaları sebep olmaktadır. 

Atakııdarlarca musiki işite uğraFUlla

rm sınıflara göre taksim edilmesi icap 
ettiği ileri siirülmüş ve tasnif iş:ne baş 

lanmıştır. 

Gerek hanende, gerekse sazendele· 
rin musiki ile alaka dereceleri tet~ik 

edileceklerdir. 

Bu it yakın bir zamanda tamamlana 
0~1~ ve k'mlerin nerelerde çalabaecek
leri bu suretle tayin eıdilmi~ olacaktı:. 

Tekirdağlı 
Hüseyin 

Meşhuı· Fıanzız pehli
vanı takdiı lerini 

anlatıyor 
Letonya şampiyonunu Pariste ye

nen Tekirdağlı HUseyin ikinci müsa
bakasını Pazartesi gecesi yapacak
tır. Hilsoylnln bu müsabakası aslen 
Bulgar olduğu halde kendisine Meh· 
met Arlf ismini '\"eren pehlivanla 
yapacaktır. 

Dlln gelen fransızca "Parla· Solr" 
gazetesi, Pnrlste bulunan Ti!rklye 
BaşpebllYanı Tekirdağlı Hüseyin 
hakkında şayanı dikkat bir yazı neş

retmiş ve: "TUrk Tekirdağlı bir çok 
kimseleri hayrette bırakmağa nam
zettir. Bu pehlivan 14 yaşmdan iti· 
haren, Türkiyede düğün merasimle-

rinde yapılan güreş müsabakalarına 
profesyonel olarak iştirak etmeğe 
başlamış ve nınayet TUrk1ye şampı-
yonluğtinu kazanmıştır. 

Dedikten sonra, kendisini antren
manda r;örmilş olan Deglanın da şu 
beyanatını koymuştur: 

"Bu pehltva.n" Paris halkını hay
retler içinde bırakacaktır; slkletl 
105 ktlodur ve güreşi çok iy1 biliyor: 
bundan başka son derece kuvvetll
dir. Hakikaten Türk gibi kuvvetli .. 
Tekirı:lağh sonelerdenberi Parise ge
len hiltUn vatandaşlarının çok fev
kinde bir güreşçidir." 

nur.ON KALKACAK VAPURLAR 
Saat l"apurıın adı Gilli§i yol 

8.30 nursa Mudanya 
10 Seyyar Karnbiga 
10 Sadıkuıdc Mersin 

16.15 
ıuıo 
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GELECEK \"APURI.AR 
Kor.aeli 
t'lgcn 
Seyyar 

İzmit 
Bandınna 

Karablga 

( Yeni Neşriyat ) 

Bir a,k gecesi 
Emile Zola'dan }'erit Namık Hansoy 

tarafınctan güıcl bir üsliıpla lisanımıım 
çevrilmiş olan bu eseri knrllerimize tav
siye ederiz. 

F.: 50 kuruş. Satış yeri: 1nkı16p Kita
bc,·1. 

Kadın mektupları 
Frnn!ıız Ak:ıdcmisindcn Marsel Prevo'

nun O~cllres de Femm~s. Nouvelles Lcll
rcs de Femmes, Dernieres Lcttres de Fem 
mcs) namındaki üç cserinıkn Ferit Na. 

mık Hansoy tarafından lisanımıza selis 
hir ifaılc ile tercflme cılilmiştir. Okuyucu
lıırımızn tavı1iye ederiz. Fb·atı: 50 kuru$. 
Satış Y<'rİ fnkılı'ıp kitııhe,·idir. 

Teşekkür 
Ailemizin çok sc,·gili reisi Kadıko:r kız 

orta okul direktörü Feridun Üstüncl'in e
hccll nyrılı~ı dolııyısi:rle cenazesinde bu
lunmak \'e taziye suretiyle sonsuz kedt'r
lerimlzc iştirak etmek Iütfunda bulunan 
Kültür Direktörü Sayın Bay Tevfik ile 

me~Jek nrkııclaşlarına, talebelerine, tıkrn
ha ve dosllarımı7dı kalbi şfıkranlanmııı 

gazeteniz \'nc;ıtnsi>•lc arzedcriz. 
ESi OGLU 

Leman tJıtanel 'Neı;t.I UstDntl 
KIZ1 •. 1Rl 

MııalM tl.flll11d SülıeyM fütiind 

KURUNun uzun. hikayesi 

SONBAHAR 
Yazan~ Herman Suderman Çeviren : lbrahlın Hoyl 

-4-

lki ile defa buluşmuşlardı. Gene 1 
kadın her seferinde gayet çekingen 
fakat arzulu görünmüş, her haliyle 
sevdiğini fsbat etmiş; daima da elin
de bir demet karanfil, cebinde de 
kocasına verllecek bir şeyle ra.nde
yu yerine gelmişti. 

Derken delikanlı, bu münasebet
ten sıkılma.ya başlamıştı. Ve bir gün 
de randevusuna gitmemişti. 

Blrfncitcşrinln son günlerine rast
layan bir günün gecesinde, genç kız 
yüzü kalın bir peçe ile örtUlii oldu
ğu halde evine gelmiş, ağlayarak 

kollarına atılmıştı, ve onsuz yaşa
yamayacağını, bekleye bekleye çıl

gına. döndüğilnU, artık daya.namıya

rnk buraya veldiğlni söylemişti. De
likanlı onu avutmuş, ısıtmış ve sac
larındaki eriyen karları öpmUştü ve 
tam işi kıvamına getirdim, neredey
se bu nadide yemişi, istediğim glbl 
billUn zevkimle yiyeceğim, dlyeceğl 
srrada, genç kızın daha doğrusu ka
dının lUet damarları kabarmıştı: ve 
ben namuslu bir kadınım. Eğer si
zinle bir gUnnh lşliyecek olursam, 
korku ve utancımdan ölUrUm. Bana 
acıyınız, yalnız et1Atunt aşkla bent 
seviniz .. demişti. 

O da, bu çok arzu edllen acıma 

hlsleı lylc, kndınr, alnına kondurdu
ğu .. pederano" ,bir buse He deflomiş, 
tlstellk uşağına: 

- Bu lrnn bir daha gelirse, içeri
ye bırakma, diye sıkı sıkıya tembih 
ctmiut.I. 

Bu hMtseden sonra kadından bir
kaç mektup gelmişti. Aşığını kay
betmclc folAşiyle, genç kadın son ko
zunu oynamak istemişti. Fakat de
likanlı cevap bile vermemişti: 

Aklına Dohabiye ile Nil'e gitmek 
gelmişti. Fena halde sıkrlmıı,, UzUl
mQş, Qstellk te soğuk almı~tı. 

HfireKet eaece~l akşam, kadını 

evinde kendisini bekler bir halde 
bulmuş, aralarında şöyle bir konue
ma geçmişti: 

- No istiyorsun?. 
- Bent de al, götür. 
- Nereden blliyorsun? 
- Beni de götUr. 
Ne sorduysa, kadın. başka bir şey 

sBylememlşti. 

Onu teselli etmek icap ettiği apa
cıktt. Dört başı mamur bir elveda 
sahnesi yaşamışlar, ve bu buluşma
nın son olmasmr da kararlaştırmış
lardı. 

Anlaşma, bütün kuvvetiyle merl
yete girmişti. Delikanlı Nilden dön
dükten sonra ve aradan iki sene gey
mlş olduğu halde kadından hiç bir 
ses. seda çıkmamıştı. 

Fakat, şu dakikada. o, kadını dU
şUnmeğe, arzulamaya başladı, onun 
olgun, badem şekcrlnl andıran yil

zilnU, ince ahenkli sesini hasretle a
rayordu. Bir kere daha kuvvetli kol
lariyle sıkmnk, çılgın ve mütereddit 
dudaklarlyle öpUlmek ateşiyle ynnt
yordu. 

Bu kadını neden bırakmıştı! .. O
nu nasıl olur da böyle kabaca terke
deblıtrdi? .. 

Aklına, hemen şu anda gidip onu 
arayıp bulmak geldi. 

Nerede oturduğunu hayal meyal 
hatırlayordu. Evini hemencecik bu
labfltrdt. 

Fakat gene, yarış atlarını yatırdı
ğı ahırını dUşUndU. Yeni satın aldığı 
"Geny kızlık" tsmlndekl atının ha
yaU kendisini tasalandırdı. 

Yarışta fazla açılnııştı. Kaybede
cek olursa idi, zarar gedlğtnt kapa
mak epeyce uzun sürecekti, hant.. 

Dlrden kendisini, telefonu bulu • 
nan bir tUtUncü dükkA.nrnda, rehber
de onun adresini ararken buldu. Ad
resi Frledrlch - Vtlhelmstrasse'de i· 
dl. Tahmininde yanılmamıştr. 

Bahane bulmakta gUçlUk çekme
di. Kocası bu saatte hor halde daire
sinde olacaktı. Hareket tarzından 
dolayı da hiç kimse ondan hesap sor
rnnz, neden, niçin geldin, burada I· 
şln ne? .• diyemezdi. Daha olmazsa, 
yakınlaşmakta olan btnlciUk feetl
Yallne onu ca#ırmaya, iştirake da-

vete gelmiş olamaz mıydıf ., 
İhtimal ki, kadın onu unutnıUf "' 

lablllr ve kendisine karşı vakti1' 
göstermiş olduğu düşkUnIUğilnil.D1 al• 
çak gönülllllUğUnn intikamını aınıa~ 
isterdi. 

Veyahut ta, ihtimal ki maruz kal· 
dığı muameleden dolayı hakaret ,ar 
dğünli sanarak, evine blJe kabul et; 
mezdl. İyisi mi, her şeyi olduğU gib 
kabul ederek, meseleyi soğuk kaJl• 
lılık ve icabında dobra dobra ıcontJ• 
şarak, zedelenmiş olan aşkı yeni· 
baştan tamir etmeliydi. 

- Ne çıkardı? .• O nihayet bir kt· 
dındı." 

Evin delhizlnde sUtunıar .,ar· 
dı. Duvarlar nakışlarla snsıeıı· 
mfştf. Yerde şark taklidi halılar ~r· 
dı. Burada orta tabakanın zevJtiııe 
göre döşenmiş, ve dalma görmek il' 
tedlkl gözboyayıcı, sahte bir ınl' 
debdebeleniyordu. 

Stückrath Uç kat merdiveni ur ' 
mandı. 

Mavi önlükIU lhtlyarca bir hfznıet" 
el, yabancıyı şUphell gözlerle snzdl1· 

Stilckrath: 
- Hanım evde midir, diye sord11· 
Hizmetçi: - Bakalım, dedi ve ııı1' 

satirin kartvizitini ihtimamla eundl 
tutarak dehlizde kayboldu. 

Dalikanlı: - Bakalım ne oıac~ 
diye mırıldandı. 

Eı;llmlş dinlerken içeriden ve acıl 
kapıdan bir çığlık koptu. Bu çığll~' 
korkundan doğan bir hayret feryadJ 
değil, bir haz ve neşe bağırışı! 1'aİ' 
nız ve yalnız uzun ve nmttstz ve sıW 
dilrUlcmeyen blr iştiyakı lfadele1811 

bir seYinç haykırışı idi. 
Bnron; yanlış duydum, diye ~~ 

şUndtı. Fakat biraz sonra hiZIPew 
kaomın gDIOmseyen )1lst1Dd ıoraıaO' 
GlQBDMlliu.ı9 ..... --1 .. A. 

Kencllslne; buyurunuz 
diyorlardı. 

ııı 

Stückrath içeriye girdi. Kadın ,. 
çık kolları, gözlerinde yaşlar, saıtlll 

Jt• 
görilnmcğo cahşmasına. rağmen ~ 

reyen bir yüzle onu karşlladı; zsıı• 
doğru ilerledi: 

- Sen, sen, sen ha!. .. diyebildi· 
' Saadetinden ve atfedtımtş oını• 

t~· srndan dolayı duyduğu utanma b ••• lerindcn ezilmiş bi rhalde erkok, 
c1mrn önlinde hiç bir şey söyleyelllır 
den drudu. ıt 

Ona ne söyliyebutrdl? .. Hangi b 
1 

sözliniln kaba, basit dilşmeyeceğl 11 

malumdu?.. ,. 
Sonra kadın da ne bir izah, 11.l 

1 
zaret lstemeyordu ki... O, burada 16 ' 
gelmişti ya .. Ona yeterdi.. ıJ• 

Erkeğin bakışları kadının v{lC 

duna takılınca, bu gözünün 6nund~ 
kl hakikat, muhayyilesinin kadını •

0 
rasındn dağlar kadar fark olduğufl 
içinden itiraf etti. 
Kadın manen, maddeten de '!: 

zclleşmlş, gelişmiş ldt. YUzU, nUf~ıı 
kuvvet, lstlğna, ve iç temayü1Ufld1'' 
kudretli hUvtyetlerini söyleyor ıı
Gözleri, ona engin bir neşe ve ca~ 
hk, parlaklıkla bakıyorlardı. Gö ıı• 
de sevine ve heyecandan lnlp ıcal 
yordu. 

SJ111'' 
Kadın, erkeğe oturmaz ını el" 

şu köşeye, diyerek tepesinde bir :U1o 
paze bulunan, acık yeşll ipek lS 

hlr sediri işaret etti ve: tut" 
- Ben, burada o kadar çok outıı·' 

muş ve dalma seni dUşnnınoştdll· 
Çay içersiniz, değil mt.. diye sor ıtt 

Erkek, hayır, istemem, dfyece 
ama, kadın gene sözünU kesti: dde• 

- f cmelfı!ıtnlz, içeceksiniz .. :ııe ol" 
demezsiniz. Sizinle, bir kereclk bil' 
sun şurada c;ay lc;mek benlın en 

8
,. 

yUk emellmdl. Size şu küciik ıııı~de 
nın başında htzmet etmek ve iC ııul· 
pasta bulunan sepeti uzatın.ak. çtıcll1' 
yalarımın en güzelfydl. Şu ır:n, :13ıı· 
rake masayı görüyor musunuz· ç•f 
nu bana, bllhassa size üzerinde !JB" 
hazırlayayım diye geçen Noel~e):eo· 
diye otmfşlerdt. Zira ben kend bUrilJ 
dlme hep şöyle derdim: O, en ~ııııdl 
1.erafete, kibarlığa alışıktır.. » 

(Ar~ tvtJf} 
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OSMAN OFLAR 
YAZAN; Kenan. Hulasi 

llıı deli suyun sesinden başka bütün 
ova Yolu Uıerlnde uyanık, biç bir eey 
~ok. Adeta ge<'eye hükmeder gtbl a-

1Yor; ve blr dakika akmaktan du
~acak olsa, Knrnabat, Osmanoflarrn 

arnabadt belki birdenbire uyana
cak. 'Yahut uyanmak fcin bir kur
:un, Petro Grlgorofun kurşununu 
ekıeror? .. 

h lö'akat Grlgorof, kAnunuevvel ni-
ayetıne doğru hazırladığı bu kızıl 

:enltğf Karnabatta biç bir '\"akit tat
l lk edemedi. Kış birdenbire basmış
ı; artık aşağı balkanlara ne Osma
~OfJar, no de Grlgorof değil: beyaz
tk, bUyUk beyazlık bUkmedecektt. 

<l Birlnclka.nun ortalnrmd:ı bir gUn-
U. Bir ge<'c evvel biltiin Osmanofla

tı tabii sükfınetlerlnde bırakarak ay
tılı:nıştım; herhangi bir münakaşa 
~ıkarnıaktıın daha çok biribirlerini 
anıaı:nayn çalışıyorlar : ve hiç değll
ııe h6yle gözükmek istiyorlardı. Zeb
ranın hastalı""ı mevzuu bahsolduğu gu b 
k nıerdc . Osmnnoflar bir kedi so-
Ulkanhğı ne ona karşı itaatlt ve ar

ıuıarıncinn dışarı çıkmıyorlardı. . 

Ve ayni da.klka: 
- İşlerim var, dtye 114.ve etti. 
Ham Osma.nof: 
- İş mi, diye atıldı; ne işi acaba 

onlar? .. Ha. unutuyordum : yortu ha
zırlıkları! .. 

Halil Osmanofun dediği doğruy • 
du; yortu, başka bir tarafta da söy -
ledlğlm gihl gelmek Uıereydt: ve Grl
gorofun bize refnkatinden çok Kar
n~batta yeni yeni işler çevirmek hı
tedlğinde şilphe yoktu. Bunu anlı
yordum: IA.kin dahl!. , hakikt olarak 
kendislnd., ortaya koymak lAzımdı; 
hemen Zehra Osmano!a rlöndiim: 

- Fakat, dedim, sıhhatiniz için bu 
kadar acele bir soynhate lUzum yok: 
niçin yortuyu Karnabatta ge~irmt • 
yoruz? 

Grfgorof yerinden bir şimşPk ı;f

bi fırladı: 

- Yortu. mu diyordunuz: kasabada 
hiç bir mana. ifade etmiyecek bir me
rasim varsn. o da :rortu olac:ık artık. 
Rüyük bası..m Karnabntta her şeyi 
değiştirdi tünkü. Bulgarlar yortuyu 
karşrlıımayacaklar blle •. 
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F'!O. 38 YAZAN: Turan Aziz Beler 

1 Amerikada en mak· 
bul adam kimdir? 

Günlük dedikoduları tam daki
kasında yetiştiren adam 

t Sabahleyin tnyımı odamda aldık
b~n sonra. lçerlerine henüz girdiğim 

"dakika. a'\"ludan iç sofaya alınmış 

v ... hu dilşünceforlni anlattığı sı

ralarda aramızdaki mesafeyi iki a
dım<la ala~ak Zehra O"manofla iki· ,._ __ ------------' 

:asa etrafında bütün hAdiseleri ye
~den değişmiş buldum: Zehra Os
b anorun aralarına. ilk geldiği glln 
eraberJndc gellrdlğf kiiçük bir se

~ahat bavulu dışarıra çıkmıştı. Ya
b•başındn kocası Ahmet elinde büyük 
~r tıf, bavulun dlkflccek yerlerini 
tıarene ediyor: GUlstim: 

'e - Petro amca. dl)·ordu: nicin bu 
l'ahaUme siz de gelmiyorsunuz! 
Grlgorof bent görünce: 
..... lstedlğinlz oldu: diye atıldı. · 
Ve akabinde Zehra Osmanof: 

tı ..... Gidiyoruz, dedl; tşlerintzt bl
tı~~t>k ı~ın şimdi haber g6ndereetk· 

Ilı nırdenbire hatırladım: Zehra Os-
8 anora araba gezintilerinde bir kı~ 
;rahatı tavsiye ettiğim doğruydu. 

Unu Yaptığım zaman: 
b - 'F'akat, diye sormuştu: benimle 
e~lber siz de gelir misiniz!. 

ı~ b~inde bulunduğumuz aylar, böy
)o]ı •r seyahate Zehra Osmanofun mu 
'h sa benim mi ihtiyacımız vardı!. 
"1Cr 
ıtu ne kadar pek vazıh olarak bu-
bat tayın edemiyorsam da, Karna
\·a tan dört beş gUn ötede yavaş ya
)a ş bir kış snytiyesi olmaya başla
lı:ı! «:nm koru, iki aylık bir a~yahat 
tö bana Karnabattan daha caıfp 
bı:UltUyordu: ayni zamanda böyle 
eat 80YahaU yalnız olarak yapamıya-

ırnr <la anlamıştım· 
ııa~ '3uphcslz; dedi~: kocanız mn

S e Odecek olursa? .. 
Ilı abnbın, :reni bir günU geçirmek 

ere O 
ll1t d snıanoflarıı ayak bastığım bu 
nı h aklkalarında çam koru seya.baU 
t:nan azırladığımız gUnlerl Zehra Os
)(etı Ofla gözgöze gelert•k dilşünnr
()a~ Grlgorof, her YAkit olduğu gibi 
ltal>ranofların arasından uıaktn, dış 
1-'alı: :Va Ynkın bir yerde oturuyordu. 
ı. at. h "adar emen yanıbaşımızda olduğu 
l(lrtnı biıc Yakındı; yahut, bütün hls
l'or kuJaklarındn toplayan Grlgo-

gari b 
lnııa k P lr makine gibi onları ara-
hııtınd 0Yın uştu; bu, çam koru seya
~ltıtıı e bir gölgenin Karnabat ge
hııı ;rınden farksız bir . hareketle 
tıl'lat alma takip edeceğini bana ha-

..... 'Yordu: ve hemen: 
tı "ahCospodfn Grl,..orof dedim· bu 

J at ı " ' · 11tıııu2 , çln acaba siz ne düşünüror-

nN~~· b 
ı-lıtord Undan daha !azla şunu so

uı:n. 

t ..... c\rka~ 
tınu2 ,., ızdan gelmek istiyor mu-

.... "rıcorof" l''alt ..• 
tir\tltn :at aynı dakikada suali deği;;:· 

fl ..... l<'ena bl 
t!dtrn . r seyahat olmryncak. 

tlı:ı. gei Oroşenka doğru söylüyor; nl
.\rıı llll:torsunuz?. 

•ıı l?:ıızdakf 
1 lteaurnı on me?trc mesa1eaen 
eı-ıttıı 0 btr Yol gtbl ~lddttle göz-

llrndı · 
tı.ı ..... ~rnerı~ı 

~li4!!rfnı. edcrım, <ledinı, temen· ı 

miztn tam ara!'41na. gelmhll; etleri her 

Takltkf itfyadfyle killot pantalonun 
cebinde duruyordu; hattA. Grtgorof 
b~ dakika konuşmasa bile hareket
leriyle ne deme1t tstediğini anlıyor
dum; yortuyu kasabada geeirmemt
ze taha.mmuı ~demiyor; fakat: 

- lierhangi bir seyahate gtdebiltr
ılniz, diyordu: Zehra Osmanofla si
zi yanyana bırakmak umurumda blle 
değU. 

Halbuki daha fl.:I giln evvel gene 
Grlgorof bu birleşmese inusaade et
mtyor; Te Zehra Oamanofu doldura-

rak kendi ıerbe~t hareketlerini oldu· 
tu yerde tevkif edeceğimi zannedi
yordu. Grlgorofun ısa bunu yapma.

'yacağımr bllmest lAzımdı. 
lkl gUn sonra bütUn seyahat bazır

Irklarr tamamJrınmrştı. Toprak ze
minlikte, btltnn Osmanoflar, hareket 
edeceğimiz son dakikayı beklemek 
i~in mutat yerlerine geçmiş bulu
nuyorlardı: ve !çerlerinde en fazla 
kocası hnroket halindeydi. 

Ahmet Osmanof Karnabadın bas
kın gecesinde, yahut karısının has
talık gUnlertnde olduğu kadar yUrU
yUşlerlnt değlşllrmtşti. Zaten Zehra 
ya aft en küçUk bir hA.dl,sede bile o

nu bambaşka bir adam olarak bul
duğumu s6ylemeıtyim. Elleri tlt
remeğe başlamıştı; btç te aceleci bir 
tabiatı olmadığı halde bir şeyin he
men sona ermesi için aşağı yukarı 
ve sUratle gidip geliyor: fakat bu a
cele ortasında asıl yapa<"ağı !Jeyi u
nutmuş glSztlktıyordu. Nitekim biz-

zat hazrrladı~ı bağo.jtarr bir kere dn 
ha sıkı bir muAyeneden ge~lrdf: 

- Tamam. dedi, her şey hazır! 
"Her şey!" ve sanki bununla. ka

rısının ranma son bir defa daha o
turmanın vakti geldiğini söylemiş o
luyordu. 

Buna rafmen Zebranın yanına o
turmak için kendisinde bir türlü ce
saret bulamadı. tstfyordu ki karısı 
blleklet!nden tutsun \"e yanına bir 
tocuk glbt çeksin onu .. Zehra bunu 
anlamıştı. ''Her şey hazır!" derken, 

diğer blltUn Osmanofların hareket
lerini bırakarak yalnız kocasının 

gözlerini arıyordu. Ve <;ok kereler 
yaptıkları gibt bir saniye bakıştılar. 
Ahmet Osmanof erimiş gibiydi; ve 
göz1;rln bu bir saniyelik hareketi, 

dUşUndil~il şeyler için ona bir ne'\"l 
ııerbestllk verir glb1 olmuştu. Bir a
drm attı; Zehra Osmanot zaten ora
da, o bir adımın içindeydi. Ve ya. 
nrntfakl boş gUJgen a~acı geniş lçol
tuğa kendisini bir yr~ın . ağır btr et 
yığı:u halinde bıraktı. 

Bununla beraber Osmanoflartıan 
hlc biri diğerini kontrol ve muayene 
edecek va2tyette değtllerdl. Belki 
de bepat Zehra Osmanoftan ayrıl -
mak istemiyorlardı. P'ıtkat gene hep-

Zahire Borsası 
17 -2- 938 
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lıtanbul Btltdiueıl 
Şehir Tiuatr.oları 

Saat 20,30 da 
PERGONT 

5 perde dram 
\'azan: Gömnil Hen
rik lbsen; Türkçesi: 
Seniha Bedri Göknil .• 

S3at 20,30 dn (SÖZÜN KlSASl) komedi 
4 perde. Yazan : Von Schönthnn; Türktt!· 
si: S. Moray. Paur günleri saat 15,30 
d:1 matine. 

TURAN TİYATROSU 
Bu ak~am: San'atkAr 
N'a,it '\"'f! arkacfaşlnrı; 

Ertunıl Sadi Tek tek
mil arkada~larile bir
likte (2 oyun birden) 
r:ehtnntm piye1' 3 
perde - Dengi dtn• 
ııine büyük komecll 
Fiyatlarda zam yok .. 

ERTUGRUL SADt 
TEK TiYATROSU 

Snn'atkAr Na"Jit bir
likle bu ı:er-e Şehtııde 
ba~ı (Turan) tiyatro
sunda: CEIIEN~'EM 

Ph't1' 3 perde 
( DENGi DE1'.'Gl'NR > 

Vodvil 2 perde 

Sinemalar 
SAKARY.ı. 

MELEK 
SARAY 
S(~F.H 
1PEK 

: Yaknn pu~eler 
: Dora 
: .4.şk meloffüi 
: A~k maneııraları 
: Ali Rahrı 

sinde kısa bir zaman t<;ln bile olsa, 
bu nyrılığın derhal oluvermesi için 

eabit bir fikir vnrdı. 
Halil Osmn.nor: 
- Tiaka.hm. diyordu: Osmanotlar 

bu iki ayda yalnız başlarına nasıl 
hareket edecekler? 

Sadece hepsi yeni rubalarmı st1· 
m1şlerdl: hnttı'l Halll Osmnnof bay

ram gUnlerlnde yaptığı gibi beyaz. 

( ArlM.M ~r) 

Şörli Tem p1'in evi.. 

dedi. Ben de ıı.rka yedek lastiği bırak
mağa muvafakat ettim. Beş galon 
benzin doldurduk ve yola çıktık. Mi
safirlerimizi evlerine götürdük ve yıl
dızm evine doğru yol almağa başla
dık ... Birdenbire pat.. bizim lastik pat
lamasın mı? FelA.ket. Bereket venıin 
yaktrcia bir garaj vardı. Oraya git
tim ve yedek lastiğim\ garajmıcl& bı
raktığrmı söyleyerek tekerleğin ya

malanmasmı istedim. On dakika son
ra tekerlek tamir edilmişti. Vakıt geç 
olduğundan iki misli para vermek J~
zımdt. Ben bu i§in içinden nasıl çıka
cağımı düşünUyordum. Bir aralık yıJ. 
dmn uzaklaşmasından bilistifade dö
§eme altından takım çantasını yaka
Jadmı ve oradaki Boss'e de yanımda 
para bulunmafüğmı söyleyerek bunla
n rehin bıraktım. Sağ ve selamet ote
le döndüğünı zaman geniş bir nefes 
alıyordum. Faknt bu akşam döktüğüm 
terleri hiç bir zaman unutamayaca
ğım. 

ilk Defa Zepline Biniyorum 

Los Ancelos ~hrirıde Good-Year 
lastik şirketinin büyük bir fabrikası 
vardır. nu maruf lastik imallthanesi
ni ziyaretimde daima Holivud Ü7.erin
de uçup rcklA.m yapan Good-Year zep
linlerine ne zaman binmek istersfln 
kullanmak üzere bana bir paso ver
mişler ve istedib-im vakrt buna binip 
gezebileceğimi söylemi~lerdi. 

Bu uplinler dört kişiliktir. Ge<:eki 
terin acısını ~ıkarmak i~in bunlardan 
birine atlayıp havaya çıkmak aklıma 
geldi. Zeplin garajına telefon ettim. 
•'Saat dörtte geliniz,. dediler. Tam 
va.ktmda gittim. Her ~y hazırdı. 

Benden başka misafir yoktu. Binece
ğim r.eplinin ismi Volontecr - gönilllü· 
idi. Pilotla beraber balona yerleştik; 
ipleri salıverdiler. Yavaş yavaş 3000 
ayak - bin metre • mesafeye kadar 
çıktık. Hayatımda ilk defa olarak r.ep
line biniyordum. Bundan evvel Nev
yorka gelen meşhur (Dornier Dox) 
biraderlerin tayyaresine binerek Nev
york ve civarını görmüştüm. Fakat 
hiç 1..epline binmemiştim. 

HoUvudun ku~ba.kışı man.ıarasını 

fevkalade gfu.el buldum. Sokaklar cad
deler cetvelle çizilmie, bir satranç tah· 
tasına bcMeyordu. Otomobiller bir 
karınca yuvası gibi kaynaşıyor. Civar 
yemyeşil. Mıınzara bakmakla doyul
mayacak kadar güzel. OnUmUr.deki 
Pasifik den.izi arkada. yüksek dağlar . • 
Holivud işte bu da.glann eteğinde!. 

Şehrin ve civarın ne kadar dağınık 
ve mesafelerin ne kadar bUYnk oldu
ğunu ancak bu kuşbakışiyle anlaya
bilmiştim. Uzakta mUcell! bfr aatıh 

gı"bi parlayan deniz, akpm gUneofnJn 

tatlı ziyası altıcda , ayna gibi görünil
yordu. 

Dağların arasındaki yıldız evleri 
gövercin yuvasma benziyor. Tabiatın 
buraya bol bol ihaan ettiği bedil gü
r.ellikler bütiln incelikleriyle nıhu ok-
pyordu. . 

Bir aa.at süren bir oevelirı o kadar 
hoeuma gitti ki sık sık istifade etme
ğe karar verdim. Gezinti vasıta.tarının 
en rahatı ve en mUkemmell aeplin 
imiı. Tayyatelerln motar patırdıları: 

şimendiferlerin ıfyah dumanları. oto
mobillerin Sicaklrğl ve benzin kokula
rı burada yok. Mavi bir sema, temiz 
bir hava içinde sakin ve mania.sır. do
laşıyorsunur.. Almanlann dediği gibi 
her §eyin f ev km.da. Siz yükseldikçe a
şağıdakiler küçülüyor. Kaynaean ka.ı 
rmca mahlukların bitmez tüke.nmes 
ihtirastan bu küçüklük içinde bUyük
sa.yılır. İnsanlığın bütün duygulan, 
böyle yüksek bir yerden bakıldığı za,. 
m&n, ne kadar gü!Unç ve mana.sır. ka .. · 
hyor. Biz bin metre mesafeden ken .. 
dimizi bu kadar küçük, emellerimizi, 
heves ve hırslarımızı bu kadar gU
Hlnç bulursak, daha yukardan bim 
bakanlar acaba bakkımır.da ne dü~ .. 
nUrler? Ne düşUnecekler, biz karınca
lara bakarken ne düşünüyorsak onlar 
da. onu. 

- }.'VII -
Yıldız aşıkları ka/ile!i; mahrumt

yet insanı ttelere ~1eeikr. Süprüntü. 
tenekeleri lt.atırcı hazineleridir. Çöp
ca ~n•n fikri; yıldıtlardan fikiiyet, 
çöp tenckisnden ç&kan hikmefler,, ~· 
raklılardan silprilntilcüler neler çeki
yor. Sem çareler. Eğlence alemleri. 
Hcıwz ~falan. Bir yıldız partiM. Scır-
11.o§luğ-ıın ilk deııre.M, iktnci dcvre3i, ü
çüncü d.evre.ıri. Havuz aaftıM ve eğlen
ceye kabiliyet imtihanı geffriyorom. 

H ER hafta sinemaya giden 250 
milyon kişiden her birinin bo

şuna giden bir veya birkaç yıldız bu
lunur. Bazı erkekler kadın yıldızlara. 
bazı kadınlar da erkek yıldrzlara mef
tundurlar. Dalına onlan görmek ister
ler. Bir sinemada seyrettikleri film
leri başka sinemalara. da giderek tek
rar görürler. Yukardaki müthiş raka
mın içinde yıldı:ı!ara uz.aktan :\şık olan 
yüz binlerN? erkek ve kadın vardır .• 
Bunlar arasında hali vaktı yerinde o
lanlar; sevdikleri yıldızları yakından 
görmek, seslerini lrulaklariyle i§itmek 
iştiyakile, bUy\ik masra!lan. katlanıt

ra.k buralara kadar gelirler. Dünyanın 
her tarafından Hollvuda kop.nlar ara
sında ekaerlyetl sinema meraklıları, 

yıldız ~ıklan, ve sinema bezirgi.nları 
teekiı eder. FilmJerin nas11 1&ttldığt 

,~ .... ). 



Sovyetlerin 
Bükreş 

maslahatgüzarı 
italyao Hariciye na

zırJy le görüştü 
Roma, 17 (A.A.) - Butenko bu l 

sabah hariciye nazırı B. Ciano (Ç8.no) 
tarafından kabul edilmiştir. 

Butenko Moskovanm tekzibinin • 
bizzat kendi delilleriyle yalanlandığını 
söylemi§tir. 

Rusya BaaisC1Je /nanmay<lT 
Moskova, 17 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: Evvelisi güne kadar R,o. 

manya hükfunetJne §iddetli hücum e-
derek bu hUkfimeti B. Butenkonun or
tadan kaldırılmasından mcsul tutan 
gazeteler, Butenkonun Romaya muva
salatmdan ibahsetmiyorlar. 

Matbuat dairesi, Giornale d'İtalia 
tarafından ortaya atılan haberin doğ
nı olamıyacağmı ve Butenkonun fa
etstıer ta.rafından kaldırılmış veyahut 
51dUrUlmUş !bulunduğunu !bildirmekte
dir. 
Bülae§ De 8üika.ste Maroz Kalmamış 

Bllkre3, 17 (A.A.) - Adliye neza-
' l'etl tebliğ ediyor: 

Bilkreş adliye makamlarmm yap
tıklan tahkikat, Sovyctler birliğinin 
Bilkreş maslahatgüzarı B. Bntenko -
nun Romanya arazisi dahilinde her -
hangi bir suikaste maruz kalmamıs 

ibulunduğunu bedihi bir surette tesbit 
etmiştir. B. Butenko, şimdi Romanya-
aa bulunmamaktadır ve hariciye nezare 
tine gönderdiği ibeyanattan da anla -
aıldığı '\•eçhile, B. Butenko, R.Omanya
YI kendi rıza.siyle terlCetmiştir. 

Bükrcştcn Nasıl Kaçmış' 
BUkreş, 17 (Hususi) - Sovyet işgil

deri Butenkonun Romnda meydana 
çıkması burada. büyük bir heyecan u
yandır:nıştır. 

Söylendiğine göre, Butenko, Bük -
ı"Cştcn ayrılmadan evvel, Roma.ya gi
deceğini bir mektupla o zamanki Baş
vekil Gogaya bildirmiştir. Kendisini 
BUkre3tP. emniyette hissetmiye.n Sov
yet işgUderi BUkreşte "Kızıl,. ispanya 
konsoloslu~"tl tarafından verilen sahte 
bir pasaportla huduttan çıkmıştır. 

Roma, 17 "(A.A.) - Butenko İtal
ya.ya girişi hakkında aşağıdaki tafsi
lat verilmektedir. 

Butenko, Yugoslavya liu'dudunu 11 
~ubatta sahte pasaportla geçerek Mi -
lanoya gelmiş ve orada ittalyan pofü•i
ne Jiakiki hUviyetini bildirmiştir. !taı
yan makamları bunu tahkik için, 'Ken
<Iisini tanıyan Bükreştc1d İtalyan el
çiliği memurlarını celbetmiş ve hUvi
yetinin doğruluğu anla!itlmca Romaya 
eevkedilmişt.ir. Butenko Romaya pa
zartesi akşamı varmı~. 

Roma, 17 - B. Butenko "Corn~le 
aitalya,, ıgazetesinde, Sovyetler Birli
gi aleyhine şiddetli bir makale yaz

ı 
mJştır. 

---O-

Askeri malu ler 
Yeniden muayene 

edllecek 
Ankara, 17 (Telefonla) - Söylen

diğine göre, milli müdafaa vekfileti as
keri maH'tller hakkındaki kanunda bazı 
değişiklikler yapmayı ve bunun için 
de bir kanun layihası hazırlamağı ka· 
rarlaştırmı~tır. 

Kanuna bzığh emraz cetvelinde baz: 
yeni mühim esaslar vardır. Muvakkat 
mad.~eye göre, kanunun neşri tarihin· 
den itibaren üç sene jç'nde bütün as· 
keri maluller yeniden bir sıhhat heye
ti tarafından mu;.ıyene edilerek malul
lük dereceelri tesbit olunacaktır. 

Kurtarılıyor 
Paris, 17 (Hususi) - Papanin gru

punu kurtarmak için giden buzkıran 
gemisinden iki tayyare havalanmış ve 
Sovyet filimlerinin bulunduğu 'buz par
çasına konmaya muvaffak olmuştur. 

Heyetteki dört kişinin bu.giln kurta
rılabileceği Umit ediliyor. 

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

Başvekil 
Türkkuşu 
dan/arını 

meq
gezdi 

Ankara 17 (Telefonla) - Başvekil 

B. CeHil Bayar bu sabah Türkkuşunun 
Etlikteki sahasını ziyaret etmiştir, 

B. Celal Bayur, refakatinde hususi 
kalem müdürü bulunduğu halde, saat 
dokuzJda meydana gelmış ve Türk ha
va kurumu ba~kan vekili B. Şükrü Ko· 
çak, Türkkuşu başöğretmeni bayan 
Sabiha Gök~cn ile öğretmen ve tale· 
beler tarafından karşılanmıştır. 

Başvekil tayyare meydanında hava
cılarımızın çalrşınalanru, tesisatı ve 
malzemeleri tetkik etmiştir.ı 
Türkkuşu gençleri uçuşlar ve akro· 

batik hareketler yapmışlar, paraşütle 

atlamışlardır. Talebelerin, bllhc.esa, 
paraşütle, istenilen noktaya atlamalan 
çok muvaffal:iyetli olmuştur. B. Şük
ril Koçak Başvekilimize izahzıt vermiş
tir. B. Ceıat Bayar Türkkuşunun çalı:f 
masını takdirle karşılamış ve başkan 
vekilini tebrik etmiştir. 

Bundan sonra, Başvekil B. Celil 
Bayar Türkkuşunun Etimesguttm sa
hasına hareket etmi!'I ve orada da uzun 
tetkiklerde bulunmuştur. Kız talebeler 
den Muzaffer, Şehavet ve Naciye çok 
muvaffokiyetli uçuşlar yapmışlarldır. 
Başvekil meyldandar.ı aynlırken şu b:· 

yanatta bulunmuştur: 
•'Hepinize ayn ayn teşekkür ede

rim. Sık sık sizi görmekle çok ıbüyük 
zevk duyuyorum. V az.iyete daha iyi bir 
§ekil vermek karanndayız. Vasıta] arı 

artırmak üzere hep beraber çalıpcağız 
ve havncılrğnruzm memJeket için ifti
hara pyan bir hale girdiğini görmekle 
bahtiyar olacağız. Sizleri tcbrı'k ede
rim.,, 

Başvekil ve Hariciye Vekilimiz 
ts.tnnbula geliyorlar 

Aftkara 17 (Telefonla) - B~ve1:ı'l. 

B. Celfil ;Bayann Hariciye V el.ilimiz 
B. Rüştü Arasta beraber, yarın (bu 
gün) istanbula hareket etmesi muhte
meldir:: 

Başvckı1 ve Hariciye Vekilimiz bir· 
~ gün sonra tekrar Ankaraya döne· 
ceklerdir. 

i alya Avusrurya 
hu u una asker 

göndermiş 
(Vst tarafı 1 inci say/ad4) 

saat devam edecektir. Halkın B. Hit
lerin nutkunu dinliycbilmesi için pa
zar günü icüJSı mukarrer bütün spor 
toplantıları ilga edilmi§tir. 

Şuınig Hitlerc cevap verecek 
Viyana 17 (A.A.) - Federal diyet 

23 şubatta içtimaa davet edilmiıtir. 

B. Şuşnig, bu münasebetle bir nutuk 
söyliyecek ve bu nutuk ihtimal B. Hit
lerin bu ayın 20 sinde Rayştag' da 
söyliyeceği nutka cevap teşkil ddecek· 
tir. 

lngiltcre ile Fransa Almanyadan 
malumat istiyor 

Patis 17 (A.A.) - Havas ajansı bil· 
diriyor: 

Fransız ve İngiliz hükumetleri ayn 
ayn, Berlindeki büyük elçilerini, Avus 
turya hadiseleri hakkında Alman hü
kumetinden malGmat almak ve bu iki 
devletin federal cumhuriyetin vaziye. 
tile alakadar olmamaktr.ın uzak bulun· 
duklanm bildirmek Üzere te~ebbüstt 
bulunmağa memur etmişlerdir. 

lngi!tcreye malUınat verildi 
Londra 17 (A.A.) - 1ngilteredeki 

Avusturya orta elçisi B. Franckestein 
dün Kitzbuchi'den dönmüş ve bu sa· 
bah Edeni görmüştür. 

Avusturya elçisinin muhatrıbına B. 
Hitler ile B. Şuşnig arasında Bcrchte!; 
gaden'de yapılmış olan mülakata ve bu 
mülakat neticesinde Avusturyada vu. 
kua gelmiş bulunan hadisata mütctıl
lik elde edebildiği en yeni malilmatı 
vermiş olduğu tahmin edilmektedir. 

Frnnsar.ın ihtan 
Paris 17 (A.A.) - Fransa hükfime

ti, Viyanadakl Frc:ırısız sefiri B. Pua-

Madrit elçir ğ. -
mize tecavüz 

hadisesi yalan 
Dün sabahki gazeteler arasmda. 

"Cumhuriyet" l\1adrlt sefaretimize 
tecavüz edilmiş olması ihttmaltnt u
yandıran bir radyo haberi neşredi
yor. 

Derun mahreciyle verilen bu ha
vadise göre, güya, Türk sefaretine 
iltica etmiş olan 120 kadar İspanyol 
kadm ve ~ocuğu İspanyol komUnlst
lorl tarafından zorla sefarethaneden 
çıkarılmışlar. Sonra bunların ne ol
dukları haltkmda hlc bir havadis n
lınnmamış ... 

Diln sabah Anknrada Hariciye Ye
kft.letl kfltlbl umumfliğine telefon 
ettik. Bay, Numan Menemencioğlu 
namına husust kalem direktörü Day 
Cevdetin verdiği izahate göre Mad
rltte bu neviden yenl blr hfldlse ve 
vaziyet olmadığı gibi, olmasına da 
ihtimal yoktur. ÇünkU, eltiliğimize 

iltica etmiş olarak bugiln tek bir İs
panyol bulunmamaktadır. 

Evvelki hfldise esnasında bulunan 
mUıtecilerin sayrnı da 120 değil, 68 
idl ve hükfimet bu meseleye elkoy
muş, icap eden teşebbüslere girişmiş 
bulunuyor. 

Bundan evvel gene bu yolda yapı
lan radyo neşriyatına karşı hilk!l
met, ajans vasıtnslle bir tebliğ neş
retmiş, vaziyetin hakikatini bildir
mişti. Bugün ort.nda yeni bir hddise 
yokken ve olmasına da ihtimal bu
lunmuyorken bu yolda uydurma bir 
radyo haberinin ortalığa yayılması 

radyo haberlerinin mahiy.etint nasıl 
teH\kki etmemiz Hizımgeldiğl husu
sunda iyi bir fikir vereblllr. 

--<>-

Bükreşte üç ecnebi 
gazeteci 

Dlvanharba erildi 
Bükı-cş, 17 (A.A.) -Gazetelerde çı

kan bir tebliğe göre, askeri sansur ıru .. 
mandanlığı, Romanyanm dahili vazi
yeti hakkında. heyecan verici haberle
rin Bükreşteki ecnebi muhabirler tara
fından çıkarıldığını müşahede etmiş 

ve bunları askeri mnkamat emrinde 
bulunmağa davet eylemiştir. 

Bugün dört ecnebi muhabiri divanı 
h~e sorguya çekilmiştir. Bunlar, 
Amerikan ve Çek Ajansları muhabir
leriyle Nevyork Times ve Daily rre - . 
legraph muhabirleridir. 

Basarabya.da Çıkan Rusça Gazeto 
Bükreş, 17 (A.A.) - üçüncü kolor

du lnımandanr, Basarabyada. nısça 

çıkan gazeteler hakkında Goga hUkU
metinin koyduğu yasağı tcyid etmiş
tir. 

Trabzonda fındı~ 
fabrikası yandı 

Trabzon, 17 (A.A.) - Dün gece İş 
limted şirketinin fındık fabrikası yan
mıştır. İç ve kabuklu olar:ık binlerce 
çuval fındJk ve külliyetli mısır kurta
rtlamamıştır. Yangın sabaha kadar 
devam etmiş itfaiyenin gayret ve fo. 
dakfu'lığıyla üç metre yakınındaki fab
rikaiar kurtarılmıştır. 

-o-

Sovyet - Afgan 
Konsolosluklan kapabhyor 
Moskova, 17 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği hükiimetiyle Afganistan hük\ı
meti arasında. cereyan eden diploma
tik müzakE'.reler neticesinde 1 nisan 
1938 tarihinden itibaren, Sovyetler 
Birliğinin Af ganistandaki ve Af ganis
tanm Sovyetler Birliğindeki konsolos
luklarınm kapatılması hususunda bir 
anla.§Inaya varılmıştır. 

ux'yu Fransanın, Avrupamn nizamt 
için esaslı bir unsur telakki ettiği A vus 
turya istiklalinin muhafazası ile alaka· 
dar olduğunu B. Şu§nige yeniden be
yan ve ihtar etmeğe memur etmiştir. 

Aynı zrr.nanda B. François Poncete
ye Berlinde mümasil bir teşebbüst~ 

bulunması için talimat verilmiştir. 

,.. • r "" • 

.l 'I. J U L H lll 1i \.: i' O~ i.' ; 

Aydın defterdar
lığına Erzurum 
defterdarı Na.el Sl
ral tayin edilmiş

tir. l3llglll mesnlsi
le tanınmış dcfter
darlarımızuan bu
lunan Naci Slral 
son memuriyeti o
lan Erzurum vllA.
yetlnde tatbik ct
tlrdl~l sıkı kontrol 

ile varidatı artırmağa. muvaffak ol
duğu gibi tahsfHl.tı da yüksek bir de
receye cıknrmış olduğundan hizmeti 
Umum Hilfettlşlfk tnrafrndan takdir 
edilmişti. 

Kendisine yeni işinde de muvaf
fnkıyetler dileriz. 

Siral bir milddettenborl sıhhi vazi
yet dolayıslylo t~tanbulda bulun
maktaydı. Önümüzdeki pazartesi gü
nU yeni memurfyotlne gidecektir. 
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BELEDlYE lŞLERl 

Sebze pavyonu ihale 
edildi 

Kerestecilerce hal binasının yanın -
lda yapılacak olan Gebıc pavyonunun 
inşası ihale edilmiştir. 

Müteahhit, 74 bin lira tahmin edilen 
inşaat bedelinden yüzde on iki buçuk 
noksanma işi üzerine almıştır. 

inşaat derhal başlayacak ve altı ay 
zarfında bitecektir. 

Maktu alrnn.cak para cezalan 
Belediye muhasebe müdürlüğü bazı 

maktu para cezalannın artınlması hak 
kında belediye daimi encümenine mil· 
racaat etmiş, keyfiyetin tetkiki Şehir 
meclisine gön!derilmişti. Kivanin en· 
cümeni bu hususta incelemeler yap
maktadır. 

Daimi encümen muhasebe müdürlü
ğünün koyduğu rakamlardan bir kıs· 
mıru ziyadeleştir.miş, bir kısmını da in
dirmiştir. 

Otobüslerden alınan yiizdeler 
ta'hnindcn fazla 

Belddiye otobüslerden almakta olan 
yttzde onlar için 937 bütçesine tahmini 
olarak 20 bin lira lkoymu§tU. 

938 serıesindc bu varidatm elli bin 
lirayı geçeceği anla§ılmış, buna göre 
muhammen varidat konmuştur, 

Behlrol davasında şahitler 
dlnlandi 

Dün Beyoğlu birinci sulh ceza mah
ke:nesinde dişçi Avni Bayer ile Londra 
barı müdürü Bekirof arasındaki dava
ya da bakılmıştır. 

Dünkü d;nada şnhit, gardiropcu H::L· 
san şunlan söyledi: 

- U~ ay kadar evveldi. Bir akşam 
Avni Baye; bir arkadaıı ile bara gel
kli. Bir aralık salonda bir gürültüdür 
koptu; merak ederek baktım: Avni 
Bayer, Bekirofa, huzurunuzda tekrar -
lamağa utanacağım küfürler ediyor, ve 
seni öldüreceğim, ya~atmayacağun, di· 
yordu. 

Diğer şahitlerden Bcbeko ve :Asım 
gelmemişti. Kendilerine tebligat yapıl
mak üzere duruşma talik olundu. 

-o-

Polls Hasan Basriyi 
öldürenin duruşması 
Bir müdıdet evvel bir gece yansı po· 

lis Hasan Basrinin Gedikpaşadaki evi
ne hırsızlık maksadile giren ve yakala
naczığıru anlayınca Hasan Basriyi gırt· 
Iağından bıçaklayarak öldüren ve bir 
bek!iinin de burnunu ısıran katil Nazım 
suç ortağı Salim ve Salimin metresi 
Mükerremin duruşmlanna dün sabah 
ağır cez<:ıaa devam olunmuştur. 

KOL TOR lŞLERl: 

OskUdarda yeni b:r 
ortaokul 

Usküdarda Sultantepecle yeni bir or· 
taokul b nasmm yapılmasına kanır ve· 
rilmiştir. 

inşasına birkaç güne kadar başlana. 
caktır. 

Darü§§efnka 65 yaşında 
Darüşşcfaka lisesinin 65 inci yıldö· 

nümü şubatın sonlarına doğru okulda 
büyük bir törenle kutlanacaktır. Tören 
programı mezunlar cemiyeti tarafından 
hazırlanrnakta!:lır. 

ig rt larcda 
emniyet 

(Üstyanı: 1 incicleJı 
rl lehine olnrnk nlmnbllecek her tııt' 
lü teminat tcdblrleıini öüşünınUŞ "' 
yeni knnun projesine btınlan ıtor. 
muştur. Şimdi bu projenin ıncıııl" 
lrnt cfkllrrunmnılyesi önünde O(ı}{(I 
a14kadar flıtisn..s sahipleri Uı.ra/J,fl' 
dnn tetkik olunmn mı nrzn edtrot• 
l\Icmlokotiruizlzin teşrii hnyııtrıı111 
bir ycnlUk olnn bn tcşcbbilsil bık<lit' 

" "' le knydctmcklc bcrnbcr "Kurun 
JmyucuJnrı tarnfrndan bu yoldtı gl'Jıt' 
dcrilecck fikir '\'O miltnlcalnrı Jlef 
rctmc6rf J·ondl sosabınn bir vazife ııt• 
lir. 

Dunclnn başka. söylemcğo bııtt' 
yoktur kl fcnp ettikçe bu hnsıt'fl 
lrnncll dUşUncclcrlınfzl <lo gene btt Et 
sun1nrda yazmnk isteriz. 

ASIM US 

Eğe ova arını 
yine su bastı 

lzmir, 17 (Telefonla) - Kii~ 
Menderes nehri tekrar taşarak ~ 
ve Torbalı ovalarını su basmı§tır. stV 
başı ile civardaki üç köyün bütün sfl' 
zisini sular kaplamıştır. 

Diğer tnra.fta.n, Akdenizde lodos ~ 
vam etmektedir. Çeşmede yelkenli bit 
motör karaya oturmuştur. 

Civardaki şiddetli yağmurlar da dl 
vam ediyor. Alaçatıda. bir eve yıldı' 
rmı dilşmüş, fakat hiç bir kaza.ya. ,r 
!bebiyet vermemiştir. 

KUylüdilo ueuzca al' 
tın toplayanlar 

l.zmir, 17 (Telefonla) - Altııı ti' 
yatlarının düşeceği şayiası çıkerarV 
köylUlerin ellerindeki altınları ue~ 
almak isteyenlerin tlirediği anlaşılıılıt 
tır. Bu gibiler §iddetle aranmağa bsl 
la.nmıştır. 

YOkselen buğday fi' 
yatını düşürmek i~I~ 

Ankara 17 (Telefonla) - Son gıill; 
lerde buğday fiyatlann'da ufak bir )"ı; 
selme görülmü~tilr. Bunun bayraın d" 
lnyısile ariz olduğu alakadarlar t$' 

rafından tesbit edilmiş ve icap cd~ 
tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerde~ 
olarak, Ziraat bankasına, kilosu 5·6 

dan İstanbul piyasasına buğ'day "'~ 
mesi bildirilmiştir. Ancak, buğd . 
bu fiyatla yalnız değirmencilere satıl' 
caktrr. 

Ualkevlerinde yapı" 
J cak tören 

_..ı;ıı6 
Pazar günü Halkcvlerinin Yeı:' , 

yıldöntimü mün,asebetiyle §ehriıniJÖıt' 
ki Halkevlcri yapılacak tören için ~ 
yük bir program hazırlamı§lardıt· tJ 
programa göre evvela Ankara ıne:ıı, 
Halkevinde verilecek konferans dı~~ 
necek, sonra evin başkanı tarnfJ11 ~ 
bir söylev verilecektir. Yine ge~e ~· 
kevlerinin temsil kolları muhtelif t 
siller vereceklerdir. 

-o-

Giireş teşvik 

müsabakaları 
}/ 

T. B. K. !stanbul Bölge.si Gilre§ 
;anlığından: Jt 

jlıf.t!" 
ı - 20 ve 27 - 2 - 1938 tar ·ııW 

Kasımpaşa, 6 ve 13 - 8 - 1938 wr~d' 
de.Sillcymaniye klüpleri sa..lonınr ~·· 
yapılacak olan güreş teşvik ınusab ret· 
ları için jUri nznsı olnra.k Alı~e~ycııı 
geri Aşeni, Seyfi Cenap, Ismaıl uefl 
Vefa, Sadullah Çifçioğlu, :ıııza. 5 

ve Sait seçilmişlerdir. ~ 

2 - Beşiktaş klübtinden: Esnt. stl' 
har, Giincş klilbünden: Saiın, }.!~9.d 
fa, Ya5ar, Yusuf Aslan. 1{ns1~9t1' 
klübünden: Şa.ban ve Kerim. G t J{t' 
saray klübünden: Çoban Mchill~ ' 
nan hakem olarak seçilmişi~~· 9.~' 

3 - Yukarda adları ynzı~ı JW:rcı:lt' 
ları ile hakemlerin bu tc5vık gU 6 ' 
rinde bulunmaları Ajanıığmıızl.ıı 
nemle rica olunur. 



Hususi idare 
memurlar~ 
hakkında 

Yeni bir barem ced· 
veli hazırlandı 

ANKARA - Dahiliye Vekaleti vl
lb~·Yetler hususi idarelerinde çalışan 
'.Cıf' . un memurlar fcln 1938 yılından 

ltib k nrcn tatbik edilmek Uzere tip 
adro hazırlamıştı. 

k Bu kadroya göre vllılyetler dört 

1 
ısına a:rrılmnktndır. Senelik gelir
crı 500 bin liraya Jtadar olan vfld

}'etı 

1 
er birinci, 500 binden bir milyon 

Iraya kadar olan vilAy.:ıtler ikinci 
bı , 

r lllilyondan lılr buçuk milyona ka 
dar olan vllAyetlcr Ucüncll, ve bir bu
Cuk n:ıllyon lirnclan yukarı olan vilA· 
:eller de dördUncU tip vllft.vet addo-
ı . 
unlll.aktadır. 
\' arldatı 500 bin liraya kadar o-

lan VilAyctlcrde hususi muhasebe 
lnUdiırleri 4 0-4 fi, yeniden ihdas olu
na~k ınım l.~.ı.rc müfettişleri 30-35, Vn • 

rıdat mUdtirU ve birinci mllnıeyylz-!?r 2 5, i kincı mümeyyizler 3 O, birtn-
1 sınıt memurlar 25, lltlnct sınıf me
~u:ıar 20, üı;üncil sınıf memurlar 

'•v: kfiti}'lcr de lG-14-12 ve 10 Ji. 
:ra asıt maaş alacaklardır. 

Varidatı 500 bin liradan bir mil
Yon l" h ırnya kadar olan YiH\yetlerde 

ususl muhasebe müdürleri 45-55; 
~ua"ınıert 4 O; mahalli fdnreler mU
bOltişlf'rl ve \"arldat mildilrlerl 35-.0 
blrın<'I ınumeyylzler 35; lldncller 30 
irlnrı sınıf memurlar 25; ikinci sı

nır nıenıurlar 20; Ucüncü sınıf me
~lırıar 17,5 ,.e klıtlplcr de 16-14-12-

0 lira asit maaş alacaklardır. 
b Varidatı bir milyon liradan bir 
la.Uçuk milyon lfraya kadar olan vi
l Yetıerde hususi muhasebe müdllr
l~rı 55-70; muavinleri 45; mahalll 
o.ııareıer nıUfettlşlerl ve varidat mn
lll rlcıri 4 0-4 5; şefler 4 O; birinci mU-

1 eyYl?:lcr ~5; ikinciler 30; memur
ıı.rd lir a 25-20-17,5; kft.tlpler 16, 12, 10 

a asıt maaş nlacnklardır. 
d \Yıı.rtdatı bir buçuk ınilyon lfra.
s:rı Yukarı olan vilbetlerde ise hu
a 81 llıubnsebe müdürleri 70-80; mu
tı~lıııerı 55; mahalU idareler mUfet
IJ Şlerı Ye varidat mUdUrlerl 4 5-50; 
l~flcr 40; memurlar 25-20-17,5; kA
aıI>ler de 16, 14, 12, 10 lira asli maaş 
aca'kıardır. 

Kırılmaz cam 
c i eselesi 
anı sipariş edenleı e 

llf!nı hiı miilılet daha 

1 
veı ildi 

tlc Slanbulda mühim mikyasta cam 
aret· beı 1Yle motıı;ul olan tacirler dün 

tnı Cdlye dnll encümenine davet edil
tlyş "e rılyasadnkl kırılmaz cam va
lu;tl hnkkında kendtıerinden ma
cıu11 at nlm1ştır. Tahkikat netlcestnde 
l'" do Yazdığımız gibi lstnnbul pl-

.. aası d 
lllacı n a trlkleks cam mevcudu kal 
bıın ığ-ı Ve tacirlerin Avrupaya mll

~u llllktarda slpnrlelcrde bulundu
Ot'):~laşıinııştır. Daimi encümen dün 
hakk $lerın trlklcks cnm takmaları 
aıt 'lldakı kara rmın tasdik şekline 
ltu0°1

lnnk Uzere bir yeni karar daha 
az otnıışttr: . 

'l'rı ki 
Darışı eks cam tacirlerinin cam st-
cla b "erulklerı on beş gUn zarfın
~cı011 elodıyeye müracaatla bunu isbat 
taca ototıus sahipleri belediyeye mü
cl~tl at tnrllılndc-ı bir bucuk ay müd-

f\ se, ı 
~e~ 1 ~·r sefere mezun addedlle-

erdtr 
ell mu· 

lırrnı ddetın hitamında cam tak-
llacaı~·nnıar scyriscfcrden menolu-

11.tır. 

t>r. ihsan Sami --~ 
8AKTEıYOLOJI 

Ulil LAilORATUVARI 
n "nı.ı k 
lc~rınd aı.ı lahlılatı. lo"tt•nırı ı.ıoktaı 
8 'aıtıuııe:f1 < Wassernıao ve Kahn 
i ı, lif0 ve ) Kan kUreyvatı snyıloıa· 
,dra.r, baı sıtrna hastalıkları teşhisi. 

1 U taııııı-~rn_. cerahat, kazu .. at ve 
et. Ure 11 ültarmikroskopi, kan. 

11 ll'llkt.a,.} §eker• Klorür kollcsterin 
!lil arının t . . ...., N .ayını. Dl\·nr.:·nlıı 

0
· 113 l'el.: 20981 •• = 
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T.I BAM 
• • ' • , ~ • ~ • "· • - .-ı •• "' • . ~.. ' •. ~ 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikrami4e plcint== 

4adet1000 liralık-4000 lira 
8 " 500 " -4000 " 

16 ,, 250 " -4000 " 
76 " 100 " -7600 " 
80 " 50 " -4000 ,, 

:.! 00 " 25 " -5000 " 
384 ,, 28600 

" 
Kuralar: 1 Marr, t Haziran, 1 EylQI, 1 

Birinci kl:ıun tarlh1erlnde 
çekllecektlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

[ Kısa . Haberler J 
• Et KomlSl'onu tarafından ayrılan cn

cfiınen dün Parti \'116yct merkezinde ca
lı~mıştır. llazırlaync:ığı tetkikler cumarte
si gUnn toplnnncnk olıın komhyonn \•eri
kcektlr. 

• Cumartesi günü 11a:ıt 20,30 da IleyoAlu 
Halkcvincle Doktor nnr Sed:ıt tarafından 
(Dinnııılk) mevzulu lıir konferans verile-

cektlr. Konferanstan sonra gösteril kolu 
tarafından bir piyes temsil olunacaktır. 

• Bir znt Belediyeye mfirncant ederek; 
Yenişehir, :Knsımpoşa - Eminönü nr:ısında 
otobüs işletmek istediğini hildirmiştlr. 

• Sehillcrimize yeniden konacak fener 
ve sis düdükleri tein yapılan tetkiklere e
Jıemm i)•ctle devam olunmaktadır. Gerek 
fenerlerin gerekse sis düdüklerinin bu yıl 
sonuna knclar konulın:ısı ic:ıp cttiğinden 

birinin üzerine in'dirmi§tİ. Siyah eldivenli ellerinden bi· 
rinde abanoz bir baston taşıyordu. 

Març yeniden sordu: 
- Burada ne arıyorsun? 
Kobrovski, bir facia aktörü gibi :konuşarak: 

- Bekliyorum, dedi. Kobrovskiye oyun oynayanın 

kim olduğunu görmek üzere bekliyorum. Onu bir bula
bilsem .. 

Rus müzisyeni, bu sözleri söyleldiği sırada diğer elite 
abanoz bastonunun sapına yapıştL Ufak bir hareketten 
sonra, elektrik ışığı altında uzun ve çelik bir şey parladt. 
Baston şe~linde bir kılıçtı bu 1 

Coni, bu manzara karşısında gülmeğe başladı. Ko'>
rovskinin bu halini, pek {lşıkane ve komik buluyor-:?u .. 
Fakat Kobrovskinin kin ve ihtirasla yanan gözlerrne bak 
tığı zaman Coninin kahkahası kesildi. 

O gözlerde cinayet vardı. Cinayet ve ldelilikl 

III 

Ertesi sabahki provada Coni Doğlas, Terans Marrır. 
yanı başında yeraldı. Tiyatronun müşteriler'ne mahsus 
kanapeleri işgal ediyorlardı. Yapılan prova, artistler araGın 
da yapılması adet olan provaların sonuncusu idi. Bun· 
dan sonra hak:ki temsil gelmeden evvel, üç ldefa da. cia
vetH1er önünde hususi birer birer prova yapılacaktı. 

Coni, önce Rus orkestra şefi Kobrovskiye baktı. K'lb
rovski, müzisyenlere mahsus yerde, kendi makamının he
men yanı başında bir sandalyede oturmuş, notasını gôl'· 
den geçiriyordu. Müzisyenler henüz gelmemişti. Çibkfi, 
t emsilin il~ kısmı, daha ziyade müziksiz parçaları ihfrıa 
etmekteydi. 
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bu yold:ıki tetkiklere hız Terilmiştir. 

• llalke\"lerinde bu sene idare heyeti ve 
komite seçimleri yenilenecektir. Buna ait 
lıazırlıkl:ırn lıaşlanmıştır. 

• 22 şubaıta Lctisya ve 24 şubatta Roma 
v:ıpıırJıırı allı yüzd~n fazla seyyah getire
C<'klcrdir. Delediye turizm şubesi yeni
den on beş tercüman kaydetmiştir. Bunlnr 
hakkında zabıta tahkilrnlı bitince kendile
rine Ycsika \"erflcc.:ıklir. 

[3111 .. ıcm=ıtm:mı ... Em•----~ 
e:IJa ~a @1 /A ~ O n=fl 

ECZAHANESI 
Her nevi reçeteler, Sıhhi levazımat 

ve ıtrıyat. 
Beyoğlu istiklal caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazan kı:rşısında 

Pazar dö Bebe sırasında 

Çelik çerçeveli gözlüklerilc bir baytruş gibi görünen 
Tcr:ıns Març elini sallayarak; 

- Gel bakalımı dedi. Meclise iştirak et. 
Conit sahne kenarındaki merdivenden çıkarak, sahne· 

ye atladı. Terans Març tahmin edilmiyeceı'k kadar yorgun 
duruyordu. ince yapılı fakat enerjik, atmaca yüzlü Les Har 
son, sahenenin döşemelerini sigara izmaritlerile doldur • 
muştu. HGıyli de düşünceli idi. Çünkü onun da akibeti 
Marçın revüsünün göreceği rağbete bağlıydı. 

Coni onların yanına yaklaşmca, Les Hanson, Marçr 
göstererek şöyle dedi: 

- Meyhaneye gitmek istiyor. Halbuki ben. eve eit
mesini, rahat etmesini söylüyorum. 

Març bu sırada dönüp Coniye baktı. 
- "Karnavaln revüsü hakkıı1d;ı yaptığınız güzel rek 

Himlnn okuyorum, dedi. Fakat onlan bırakıp da bu tiyat· 
roda cereyan edenlere bir baksanız .. 

Coni hayret eseri göstermel:tizin: 

- An Deyli b:ma birço~ §eyler söyledi, dedi. Acab:ı 
vaziyet, onun anlattığı kadar fena mı? 

Les Hanson lafa karışarak: 

- Daha fena, dedi. Kobrovski, ayrılmak üzeredir. 
Mevcut mukaveleler ve anlaşmakır ona vız geliyor, o ay
rılırsa, bittabi Mirabel de beraber gidecektir. 

Terans Març ilave etti: 
- O takdirde "Karnaval,, revüsü de kimseye ııörün

meden ölür gider .. 

Hanson, düşünceli bir tavırla: 
- İçimizde birisi var ki mütema':iiyen Kobrovski'nin 

<lam.;:-ına basıyor, dedi. Ve Kobrovski günün birinde bu
nun acisını çıkaraca'k.tır. 

Coni sordu: 

-9-
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Ankara istasyonunda Devlet De miryollnrı Umumi idare binasının şe
ir cephesindeki parke kaldırım üzeri ne asfaltla. kaplanması işi ile arka 
e>pbesinde asfalt kaplamalı bir mey dan yapılması işi kapalı zarf usuliylo 
•kslltmeye konulmuştur. 

I - Bu işlerln keşif bedeli (12, 600) liradır. 
JI - İstekliler bu işe alt şartname vesatr evrakı Devlet Demlryollerı

:11n Ankara, llnydarpaşa ve Sirkeci Yeznclerlnden 63 kuruş mukabtllnde 
tlabillr. 

III - Eksiltme 28 - 2 - 1938 tarl hinde pazartesi gUnn saat 15de Anka
rada Devlet Demiryolları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci ko
ııisyonunca yapılacaktır. 

IV - Eksiltmeye girebilmek için tsteklilerln tekllf mektuplarlyle blr
lıkte aşağıdo. yazılı teminat Ye ''esa.1 ki ayni glin saat 14 de kadar komis
yona. tevdi etmiş olmalan lAzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahka.mına uygun 945 llralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği vo şartnamede yazılı vesikalar. 

(340} (730) 

Muhammen bedeli (24500} lira olan 700 ton dökUm koku 24 - 2 - 938 

perşembe gUnU saat 16,30 da kapalı zarf usulli ile Ankarada tdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1837, fi O liralık muvakkat teminat tıe ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUteabhft111: vesikası ve tekliflerini 

ayni gün saat H,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşnda Tesclllim Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 771) 

Emniyet Umum ·· d··rıüğünden: 
Emniyet Umum MUdürlilğünce kadro mUnhallerfne polis stajyeri ka

yıt ve kabul edileceğinden, aşağıda yazılı vesıf ve şartları haiz olan ta
lf.1>lerln bulundukları on yakm vilfiyeto pullu bir istida ile müracaat etme
ler! l~zımdır. 

Ş;srllar 
A - Tilrk olmak, B - Flll askerlik hizmetini yapmış bulunmak, C -

30 yaşından yukarı olmamak, D - Boy, 1 metre G4 santimetreden kısa bu
lunmamak, E - örnekleri VflAyet E mnlyet Mlidür vo limlrliklerlnde mev
cut gedikli erbaş \"e diğer asker! okullara girecek talebenin bedeni kabill
yetlerl hakkındaki hUkUmlere uygun derecede sağlam bulunmak, F - Sar
hoşluk veya kumarbazlık glb! kötu hallerle tanınmamış olmak, G - SUf
ıt lşlorde bulunmamış olmak, H - Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ce
zaslyle veya namus ve haysiyeti bo znn bir suçla mahk\lmiyetl bulunma
mak, l - Ecnebi kız ve kadınla evli olmamak Yeyahut yaşar bulunma
mak. 

Vasdlar 
J - Lise veya muadili okul mezunları lle orta okul mezunları, ilk o

kul mezunu olup da erbnşlıktan ayrılmış olanlar, orta tabsillni bitirmemiş 
olduğu halde yabancı dil bilen tık okul mezunları, imtihan edilmeksizin 
tercihan kabul edllirlcr. K - Yabancı dil bllmeyen tık okul mezunları ne 
ılk tahslHni bltirmemJş olanlar vilAyctlerde polis Jntlhap encümenleri ö
nUnde "Yazılı, Sözlli" imtihana tft.bl tutulurlar, bu imtihanlarda muvaffak 
olanlar arasında: orduda motörlU vasıtalarla fen, muhabere ve atlı kısım
larda çalışmış olanlar, bekA.r bulunanlar, san'at ,.e meslek erbabı olanlar 
tercih olunurlar. (856) 

Go la ta saray Lisesi Direk lörlUğUnden: 
'O'çüncil taksit zamanı ı Mart 938 dir. Vaktinde taksitlerin yatırılması 

lUzumu UAn olunur. (869) 

Sahibi: ASIM US 

- Acaba kimdir bunu yapan? 
Març hiddetlenerek: 

Nesriyat mtidürü Refik A. Sevengil 

- Şeytanlar, dedi. Ne bilirim ben kim yapıyor? 
Coni !. Sen şimdi benimle içki içmeğe gideb "lir mi· 

sin1 Kendine güvenebiliyor mm~un? 
Hanson onun bu hareketine mani olmak istiyordu. 
- Olmaz, dedi. Senin meyhaneye değil, tv~ gitmen 

lhtm. 
Terans Març ıderin bir keder içinde idi: 
- Ben, cenaze merasimlerinde daima içmi~ garhtş 

olmuşumdur, dedi. Hele şimdi çifte cenaze karşnımdn bu· 
lunuyoruz. Çilnkü hazırladığım revü, muvaffak olamrıya
cağr için ölüyor, o yüzden ben de manen ölüyorum.. 

Coni: 

- Adam sende, dedi. Sen de çok kuruntulu imişsir.. 
Elbette ar~tmr ve bu işleri kimin karıştırdığım bclup 
meydana çıkarınz. 

- Hey gidi acemi polis haf.yesi 1 
- Yarın ben kendim provaya geleceğim ve bu işi 

~özden geçireceğim. Seninle on dolar b.illse ghiş'rim. Ben 
bu esrarengiz hlidiselere muhakkak bir nihayet verece· 
ğim. 

- Memnuniyetle .. Fakat şunu da bil ki, eğer bu re· 
vü muvaffak olmazsa, sana verecek on dolarım da ka!mJ· 
yacaktır. 

Coni, s'gara dumanlarının arasınd:•:.ı, arkadaşı Te
rans Marça baktı. Març, aklına koyduğunu muhakkak ya
pan ve giriştiği işi daima başarmak istiyen bir adamdı. 
Acaba ona ne olmuştu? Sordu: 

- Nerede o eski halin ytilıu 1 Hani beraber üniver
s'tede bulunduğumuz zaman ne kadar azim~r bir adam· 
dm sen. 

- 10 -
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VADELi. 
- ' 

Ankara Merkez Hıfzıssıba Müessesesi j 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Mneases emlz klltnpha.n esln e satın alınacak muhanımen bedeli 

(8997) lira olnn eski senelere alt TIBBI MECMUALAR 19 _ 2 _ 1938 cumnr. 

tesi günü saat (11) de açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - lsteklller her gün Müessese Muhasip Mutemetliğinden listesini a.. 
labllfrler. 

3 - lstekll Ticaret Odasına kayıtlı olmakla beraber aynca % 7 ,6 te. 
ıninat parasını hudut vczneı::ine yatıracaktır. (2S8) (667) 

Z AY 1 

Çatalca kazasının Kmlea Ali köyü muh
tarlı~ının mühürü nyi olmuştur. Yenisi 
cıknrılncaıtından eskisinin hükmü yoktur. 
Köy ~luhlıırı: lla.~an Yava: (216'3) 

ZAYi 

1914 yılında Sencorc (Sen Georg) orta 
mcktehind,,n nlrlı~ıın diplomayı kaybet

tim. Yenisini alacaıtımdan eskisinin hük
mn yoktur. Tanas Sarris 

Març 1>u imalar'dan ııklldığınr gösteren bir hareket• 
le: 

- Şimdi bana söyle, de:li. Ben yalnız: başıma mı iç· 
meğe mecbur kalacağım. Hiçbiriniz;, benimle gelmek i<ıte
miyonunuz. 

Coni, derin bir göğüs geçirdi. Doğrusunu söylemek 
lazım gelirse, Terans Març hayatında ilk defa olarak ha

kikaten mü~küt bir vaziyete girmiJ bulunuyordu. Evvel
ce, ar1'asında daima kendisine müzaheret edebilecek ser· 
mayeler bulunurdu. Bu defa o' dahi yoktu. Belki de bli 
yüz;den çok müteess~rdi. "Karnavalı, revüsü, onun son 
koruydu. 

Març yerinden kalktı. Sahneden dışan doğru yürü· 
meğe başladı. Omuzları düşük, kendisi bitkin bir halde 
görünüyordu. Tabii bir halde olmadığını anlamzı!.ı:: için bi:
mütehassıs gözüne lüzum yoktu, apaçık görülüyordu. 

Les Hanson ve Coni Doğlas da onun pe~inden yilrü· 
diller. Sahnenin arlc,a yanıtl.1 geçtiler. İşte orada birdenb!
re bir hadise oldu ki, Coninin kalbi, kııburga kemiklerir.i 
çatlatacak derecede bir §iddetle çarpm1ğa başlaldı. 

Karanlık içinden b'rdenbire, menhus bir sima görün-
mü~tü. 

Marc; haylmdı: 
- Kimdir ol 
Karanlıktan beliren ~im~. daha ilerliyerck sarı elek

trik ışığı altına sokuldu. 
- Benim, dedi. Ben .. Kobrovs1Q 1 
Kambur sırtı, kısa boyu '\'e korkunç simasile karşı· 

larma d:kilcn Rus orkestra şefi. siyah bir pelerin giymi~
ti. Ve bu pelerinin bir ucunu, İspanyol usulU üzere bir 
omu:ı:una atmıştı:. 

Siyah ve yumuşak kenarlı bir Ş-':9kayı, kaşlann&n 

- tı -

lıtanbal Tramvay Şirketinden: 

1938 yılının tkincikiinun ayıncia TrııJll' 
Tay arabalarında bulunan qyanın müftf' 
datlı listoal: 1 

'}.°d" 

MühtelH cins c.antalar f, 
Muhtcllr cins çamn$ırlar ıt 
Clnrt ve tek hnynn ve bay a~·akkabılar rJ 
Çirt \'C tek bayan ve bay eldivenleri j Jf 
Bay ve çocuk iç.in tek ve çlrt Ui.stilder 1' 
Şapka, kasket ve bereler ti 
Bayan ve bay şemsiyeleri 1 
Baston 6' 
Illrda,·at jl 
Kuma$ parcaları ,s 
Yemek kapları 4$ 
Kitap, c,·rak ve kA~ıtiar 1 
Dolma kalem. f 
Bayan için .rün ntkı 1f 
Manto kemeri 1 
Bayan için cornp f 
nay için caket, ·yelek ve panlalon ı 
Bayan için kol saati 
Fotoğrnf ınakinesi ' 
Bayan caketi 1 
Ilıyan terliği (tek) '' 
yiyecek maddeler 

Bu c1ya sahipleri Gnlatada, Ha-yncırl: 
hanında Tr:ımvay Şirckti Hareket pal 
~ine mürncaaUan. t:I 

DIREKTÔ~ 

lOOKTO~ 
Necaeıtln Atasagun 
Her gün sabahlan &ekb buçul• 

ık1amlan 17 den 20 ye kadar ı.,ııe • c 
U tayyare apartmanlan ikiud dail' 

ı 7 numarada hastalanru kabul edef· 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye~ 
dar hastalarcru parasıt, Kurun. ~· 
ber olruyuculamu dakupon QlU~:. 
b:linde muayene eder. Telef: 239~ 

----~ 
Beşiktaş Vakıf Akarlar ldartsindtıı: f 

nı.erre 
Rcşil.taşt:ı Ak:ırellerdc 15, 26, rıt ,, 

26,29, 33,45 numaralı e'\'lerle 20, 2~r' 
numaralı dükkdnlarm açık artırıt111 ı:ııt' 
tiyle kirayn "~rilmesi beş gün 02:atıld g(l"O 

dan isteklilerin 18 şubat 938 cuınıı tJt.t' 
saat on dörde kadar Bcşiktnştn Akıır~ıt' 
de 54 numardn müte,·clli knymnkntıı1 

mürncnat etmeleri. (V. P. 2146) __/ 

Z A Y I ıt•" 
3943 pliıknlı knmyonumımın tek p d•' 

sı ı.nyi olmuştur. Yenisini alncniıır11 1ı 
eskisinin hül.ınü ~·oktur. (24642) { ttlİ 

/larıoga:ı Ş ' 


