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Hitler A vusturyanın ilhakını ilin etti 
~~~~~~~~~~~~~~---eı~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Alman devlet reisi ltalgaga Brenner hududunu aşmıgacağını, 
Çekoslovakgaga da tecavüz niyeti beslemediğini temin etti 
~ZIYETIN HÜLASASI: Avrupa harb tehlikeslnl tekrar atlatmış sayllabilir. Emrivaki denilen meşhur 
~iplomat bu sefer de muzaffer olmuş, Avusturya bayrağı müzeye kaldırılarak iş bitmiştir. Harb yoktur. 

Fakat artık Cihan harbinin sulh muahedeleri de yoktur. Bir devlet ortadan kalkmıştır. 

30,000 Alman askeri 
Avusturya topraklar~nda 

Hitler, . bu sabah bir zafer alayı ile Viyana ya giriyor · 
Avusturya Reisicumhurunun bugün memleketi terk 
etmesi bekleniyor, eski Başvekil Şuşnig'in intihar 
ettiği söylen.igor, Starenberg hududda gaka/andı 

Yahudiler kafile kafile Avusturyayı terkediyorlar, kaça.dar vatan haini ilan edildiler 

Bugün 

r .. ' HitJer'in nutku 
ı ve beyannamesi 

Linzdeli.i nutuk.dan •onTa yeni 
Auastıırya Baıvekili de Avuttur
yanın ütiklali hakkındaki kayıd· 
lmın hüküm.üz olduğunu ilan etti 

Viyana 12 (Hususi) - Bu gece Linz 
halkına hitaben bir nutuk söyl1yen 
Hitler, bütün Germen :nilletinin bir· 
leşmlı olduğunu bildirerek Avustur
yanın ilhakını ilıin etmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

1 

-ı 

, Avu.,turıJanın. haricdeki müm.eısilliklerin. e dü1'lden itibaren Gamalı Haç i1areti·m 
taşıyan Atman bayrakları çekilmiftir. Resim Avustııryanın !stanbul konsolosluk 

binasını yeni bayrakla gösteriyor. 

HA fCDEKfAi<iSLER 
İngiltere, Fransa, ltalya, Çekoslovakya, Macaristan, 
Yugosla\lya ve Amerikada hükumetler ne diyorlar, 

efkan umumiye ne düşünüyor ? 

lngilterede : man memleketine aid hususi bir ınco;ele 
karşısınd~ bulunulduğu fikri galibdir. 

I.ondra, 12 (Hususi) - Almanya tara· Başvekilin Londrada kalrnıyarak hsfta 
fından Avusturya meselesinde ihtiyar e- tatılini geçirmek üze~ tekrar sayfiyesi
dilen hareket tarzı burada şiddetli! tak- ne gitmesi hiikO.metin de bu görüş tarzı.. 
bih edilmekle beraber, nihayet iki Al· (Devamı 13 üncü sayfada) 

Birbirlerinden habersiz 
boşatılıp evlendirilen iki 

erkek bir kadın 
Nüfus defterlerinde yapılan yanlışlık yüzünden 31 
senedir evli bir kadının bir başka erkekten mahkeme 
önünde ayırhlması lazım geldi, ihtiyar kan koca 

şimdi yeniden evlenecekler 



Z Sayfa 

Her gün 
----

EMR/V AK/ denilen 
Meşhur diplomat bu 
Sefer de muzaffer oldu 

Yazan: Muhittin İlil·gen 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

X Hayat yollarında tereddüd.. X 

Mart 13 

Sözün Kısası 
Telgrafla 
ilanı aşk 

-------- E. Talu 

T ürk mizah tarihinde, üstaddll 

Ahmed Rasim.in kadir§inasbl' 

V ukuat motörlü kıt'alardan da- sayesinde haklı bir yer tutan meşbul' 
ha çabuk yürüdü. Bu satırları cMuhsin> merhumun tatlı tatlı anlattıf 

yazdığım sırada Bay Hitler Viyanaya hikayelerden biri de 1\1 idi: 
yüz elli kilometre mesafedeki Linz feh· Köylü Mehmed, İstanbulda çalışan ot 
rine gelmiş, kendisini meserreUe karşılı· luna bir çift yeni çarık gönderip gönliin4 
yan halkm coşkun tezahurleri ara&ma ka- almak ister. Babalık bu! Evladının orad• 
nşmış bulunuyordu. Hiç ~Ubhe yok, bu, böylf' bir armağana muhtaç olmıyacağı• 
iki millet arasında candan bir kucaklaş- ııı rr~id çeşid kunduralar bulabilecelifll 
madır. duşunür d 0 ~esaba katar mı ya? 

iş olup bitmiştir. Şimdi bütün mesele, Çarıkları omuzuna vurduğu gibi doi!" 
olup biten şeyleri hukuk ve diplomasi nıca kasabanın yolunu tutar. Mehmed 
çerçevelerine uydurmaya, herkesi rnem- hiç telgraf teli, direği görmemiş imiş. ~ 
nun edecek kelimeleri ve ~ekilleri bulma- seye çıkınca gözüne bunlar ilişir ... HaY " 
ya kalıyor. Bay HiUer bunları da hazır- retle baka baka giderken, hemşerisi A. l 
lamış görünüyor. Alman hariciye nazırı- çavuşa rastlar. İki köylü ayaküstü kO # 

nın Londradan dönüşünü geciktinyor; nuşmağa başlarlar. 
Alman müfrezeleri Brenner hududunda - 'Olen Memet! Nire gidiyon beyleB~ -

:- Gasabanın o yana varacağum. ı 
İtalyan hudud kumandanına Alman or- Her insanın hayatında bir veya birkaç dönüm noktası var- karar vermekte istiC31 etmeyiniz. tık vazifeniz etrafı dinle-
dusunun dostluk selamlarını tebliğ kin dır, mes'ud olup olmaması bu noktalara geldiği zaman ihti· mek, dostlarınızla birlikte düşmanlarınızın da ne düşun" dük- yol bizim uşağa bir şey ileteceğim. 

. 1 - Gule gule var! 
soluk soluğa f taJyan hududuna koşuyor· yar edeceği hareketın doğru olup olmadığına bakar, bir uçu- lerini anlamaya çalışmaktır, fakat ilci tarafı tarttıktan ve _ Di bah, çavuş! Sen esker ocağın'il' 
Iar, Praha'da Alınan sefiri, Alman yanın rumun kenarından kıvrılarak zirveye çıkan bir otomobilci bilhassa, düşmanlarınızın ne düşündüklerini anladıktan son· çoh şey gördün.. bilüsün. Şu gazuhla' 
Çekoslovakyaya karşı gayri dostane biç gibidir, direksiyonun bir tarafa fazla dönmesi kendisini uçu- ra karar vermek hakkı yalnız kendinize aiddir ve bu karar man, demür urganlar ne ki? 

b . h k t li b l ed"ği hakkında ruma yuvarlar, yahud da doğru yolda devam ettirerek zirve- bir defa verildiktPn sonra gecikihneksizin tatbik edilmeli-ır are e eme es em ı - Ahan bunlar mu? Telguraf. 
teminat veriyor. ye çıkanr. dir, bir kararın çabuk verilmesi kadar geç verilmesi de teh· _ 0 da ne? 

__ , 1 Hayatınızın dönüm noktalarından bı'rı'ne geldı'gwın• ı'z zaman lı"kelı'dı"r ··"' Ayni zamanda, Berlinde Fransu..ıat' 3 • - Bah, Memet. Ne gadana ırah olu-
İngilizler tarafından • bermutad! - yapı· -:;;::::::::::::::::::::::::~:=:::;::~:::;:::;:::;::::::;~:::::::=::==:::=::::=:==::::=:;~~ ossun .. biyere nektüp ileteceğin de, ıe1 
lan protesto teşebbüslerine karşı da, yan- ( le 01 C::iJ fi fi5' ~ s o N " ~ fi ) ulaşmasını istiyon mu, postanedeki :mi' 
hş haber almış oldukları, Almanyanın A· e;;;;;J) ~ ~ ~ ~ ~ ~ mur onu o demir urganlara bigez VU • 
vusturyaya ültimatom filan gibi şeyler rur, sen daha gasabadan çıkana gad•11 

göndermeyip sadece Avusturya hükfıme- Paris hayvanat ı •. .., 23 senedenberl nektüp sahabısına varur. 
tinin ricası üzerine asker scvkettiği ceva- B h • k HERGüN BiR FIKRA K - iş, anaam! Dime! Doğru mu diyorı! 
bı veriliyor. Bu cevab da 1ngiliz başve- a ÇeSıne a ın a/binde bir kUFfUn - Yalan mu diyeceğin? Bizüm yiiJ• 
lı:ilini tatmin etmiş olacak ki hafta tati- Eden hallı Taşıyan adam başı ta Ustanbuldan Divrikteki bubasıol 
lini bozmaya lüzum görmemiştir! " Evet efendimiz 1 " bunu unan nektüp iletir, avşama cevaP 

* 
:Abdülhamid bir gün Vamberi Beyle olur udu. Hadi, Memet, yolun açığ or 

kOnıtı§Uyormuş. Uf arasında: sun. Ben gidiyom gayri. Köye erken VS." 

Hülasa, dün gece geç vakte kadar ajans 

ve radyo haberlerini topladıktan sonra al

dığım intıba şudur ki Emri Vaki' denilen 
meşhur diplomat bu defa da muzaffer 
olmuştur. 

- Benim maiyetimdekiler hep bi.- rup, davarı dama gapatacağım. 
rer eşektir. - Uğtfrlar ossun, çavuş! 

Demi.§, Vamberi Bey: Hemşerisi ayrılınca, Mehmedı bir dil j 
- Nasıl olur? şüncedir alır: Çarıklar bir an evvel og 
Deyince Abdülhamid: lunun eline gitse de, çocuk sevin e -ı 

Bu diplomatın bu defa da muzaffer ol
ması için müstakil Avusturyanm soıı baş-

- Kendileri de bunu tasdik eder- teınız temiz giyse!. Kasabaya daha düıı-t 
~ "~~~~~~~ 

\•ekili. elinden gelen her ! eyi yapmış bu
lunuyor. 

Filhakika, 24 saat içinde sur'atle cere
yan eden vak'alardan anlıyoruz ki plebi
sit manevrası, Avrupayı karıştırmak is
tiyen meçhul elin teşviki ile yapılmış bir 
şey değil, bu oyun sahasında Hitlere kar· 
§1 kuvvetini tecrübe etmek istemiş olan 
talihsız ve talihsiz olduğu kadar da he
sabsız bir devlet adamının münfeı id bir 

teşebbüsü idi. İş böyle olunca netice se-

Yaz geliyor, havalar yan§ yavaş dil· 
zelmeğe ve kapalı yerlerde mahpus kalan 

halk da açık yerlere akın etmeğe başladı. 
Yukarıdaki resimd• geçen pazar günü 
Paris hayvanat bahçesini dolduran halkın 

file şeker vermekle eğlenmesini görü • 
yorsun uz. 

lamettir. Eğer bu işde bir teşvik olsaydı, J l k k 
o zaman 1914 ün P.ıitız.ip vak'ası karşısın- tnege ip i geçiren ze i 
da bulunduğumuza hükmed~bilirdik. bir maymun 

Müteveffa Avusturyanın son başvekili, Londra hayvanat bahçesinde mevcud 
hiçbir akıllı adamın irtikab edemiyeceği maymunlardan biri iğneye iplik geçir -
bir hata yaptı. Eğer, Berchtesgaden ka· meyi öğrenmiştir. Bahçe müstahdemle
rarlarını te"lekkülle ve dıirüstçe takib rinden birisi maymuna bu marifeti tam 
etmiş olsayd: bir zan:ıan için ?.lsu~ A vus- ikı senede öğretmiştir. önce iğneyi nasıl 
turya bayragmın Vıyana muzesıne ko· tutacağını günlerce talim ettirmiş sonra 
nulması ha~ises~~ g~~ezdi. Faka~ Va- iğnenin deliğıni göstermiş ve nihayet de· 
tan Cebhesı dedıgı çuruk ve temels!z te- liğe nasıl iplik geçirileceğini belletmiştir. 
şekkülün kuvvetıne lüzumundan fazla] Bu zeki maymunun hocası §imdi de aı. 
inanmış olan bu ambale devlet adamı, kiş talimleri yapmağa başlamıştır. May
yumnıklarını sıkıp Hitlere hücum etmek munun büyük bir maharetle iğneye iplik 
istedi, hücuma vakit bulamadan yuvar- geçirıp mağrurane bir tavır ile dönüp se
landı. Geçen şeylerin kısa lıülasa&ı bun- ylrcılere bakmasına herkes gülınekten 
dan ibarettir. kntılmaktad1r. 

Deyip, sözlerini i!uymayıcak kadar 

uzakta oturan birine seslenmi§: 
- Dediğim gib~ de~il mi paşa? 
Ôteki hiç dÜ§Ünmeden cevab veT

mi§: 

- Evet efendimiz, hakkı aliniz var. 

·---------------------------* 
Domates 
Çekirdeğinden 
Çıkarılıyor ••• 

yağ 

S-:ın senekr içinde AYıupa ve Ameri· 
kRda dnm:ıtes pek büyük bır rağbet ka
zanmaktadır. Domates kom:en cleri çok 
sürüm temin ey!ı..:mektedir. 1934 sene
sinde l"'ransada domates konsErve fabri
kaları 87,000 ton <iotames işlernrşlerdir. 

Halbukı 1930-32 &enesinde işler.en mikdar 
32,000 tondu ... 

Yukarıda ramıtııi gardüğü.ndz adam, 
umumi harbde kalbine bir kurşun yemi§ 
o!duğu halde ölmemiştir. Ve fimdi ara
dan 23 sene geçmiş bulunmaktadır. Son 
zamanlarda doktorlar bir ameliyatla bu 
kurşunu almayı teklif etmişlerse de a
dam bu teklifi reddetmiştir. 

Sekiz kişinin yediği kadar 
yemek yiyen kadın 

Prnglı bir adam, kansının pek fazla 
iştihalı olmasının mali vaziyetini ber -
had ettiğinden bahisle boşanma tale -

Domateslerden arta ka1an çekirdek ve binde bulunmuştur. Bu dev gibi ka -
posalar alimlerin :ıazarı dikkatini celb- dm her oturuşunda sekiz adamın yiye
eylemişlır. İlk evvel teşebbü~ta girişen ceğini yemekte i~. 
İt&lyan alimlerı oım~siaroır. Çekirdek· Mahkeme boşanma talebini reddet
leri ayırdıktan sonra bunJarı kurutmuş- miştir. Bunun sebebi bu kadar iştihalı 
lar ve bu111ardan bir nE.vi yağ çıkarmış- bir kadın için tayin edilecek nafaka -
lardır. Bu yağ sabunhanelerdc kullanıl- nın çok yüksek olacağı cihetle kocanın 
maktadır. Keteıı yağına katıiarak boya- gene ayni mali vaziyetten kurtulamı
larda dahı kullanılmaktad1r. Harbi umu- yacağıdır. 

miden evvel boyalarda he.p ketenyağı Kadı'\ mahkeme huzurunda neler 
ku:ıanılırdı. Şımdi tE'rcihan üzüm çekir- yemekte olduğunu şöyle anla~ır: 

/ngiliz kadınlarında şarap değı veya domates çeJr.mieği yağı isti- - Sabah kahvaltım için 4 yumurta, 
k d :mal edilmektedir. üstüne tereyağı sürülmüş yedi küçük 

* 
Avrupa bu defa da harb tehlikesin\ at-

latmış sayılır. Fakat, Avrupanın sakin içme mo ası ekmek, üç büyük fincan siltlü kahve 

görünmesine rağmen, ortada tamamen İngiliz kadınlannda prap içmek me- Dünyanın en büyük sikkesi alırım. Bir müddet sonra beş ekmekle 
yıkılmış bir gey vardır: Cihan harbinin rakı başgöstermiştir. Artık o meşhur vis- k ld tereyağı ve soğuk et yerim. Öğle ye -
sulh muahedeleri. Şimdiye kadar Alman- kilere, brandilere dudak büken şık ba- satışa Çl arı l rneklerim üç tabak çorba, bir buçuk 
ya bu sulh muahedelerinin yalnız kendi yanlar, toplmtıl•rda şarap kullanmıya Dünyanın en büyük gümüş sikkesi çin· kilo et.. Muhtelif sebzeler ve bir bu • 
haklarına ve kendi meml ketine dair o- başlamışlardır. Barllarda da şarap iç ,. dedir. Ve son günlerde İngilterede müza- çuk francala vesairedir. Akşamlan 
lan ahkamını ortadan kaldırıyordu. Bu rnektedirler. Bu yüzden son günlerde yedeye çıkanlmıştır. 1875 senesinde pi- derken ... Artık hakimlerde dinlemeğe 
defa Bay Hitler, sulh muahedelerinin Londrada bir sürü şarap dükkanı açılmış· yasaya çıkarılan bu sikkenin büyük bir takat kalmamı;, kadının sözü kesilmiş-

~zdf~i hudu~~ deği~ird~ blı dc~eti ~tı:~~~~~~~~~~~~~~~~f:ia:U:a~~:t:tl:a:ca~ğ=ı~t~~=·~:~:u:~~a=k~ta:d:ı:r:.~:ti:r:·~~~~~~~~~~~~~~ 
ortadan yok etti ve bilhassa, bunu Mı!- f-
letler Cemiyetinin ve ayet ve hfnıny('si 

1 
altında bulunan bir memlekete karşı Yl\P· 
tı. Bundan böyle meşhur sulh mullhcde- ı 

lcri yoktur; sade sulh muahedeleri d('ğil, 
hatta Milletler Cemiyeti de yıkılmıştır. , 
Fakat, bu cemiyeti kuranların başl:ırı o 
kadar gaile içinde ki, Leman gölünün 

k~arındaki muhteşem bina bütün heye. 
tile yıkılıp gittiği şu dakikada .acaba n~ 
o!uyor?:. diye başlarını o tarafa çevirmc-

ğe bilf: vakit bulamıyorlar! 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Dün tehirde şöyle bir şayia çıkmıştır: tır. Fakat ne aslı vardır, ne de utan. Böyle vak'a da olma
- Kızıltoprak ikinci orta okulda talebe jimnastik dersi ya· mış, başka şekilde de olsa mekteb talebesinden bir kız has

parlarken yiızünde mnske olan bir adam sokak ~arafından taneye yatmlmamışbr, işin acaib tarafı §UI"asıdır: 
bahçe duvarına tırmanmış, elinde bir tabanca varmış, taban- Mekteb talebeleri bahçede oynarlarken mektebin bahçe
cayı ateşleırliş ve 14 yaşında bir kızcağızı yaralayıp kaçmı§. sinde bir tabanca kurşunu bulmuşlar, bunu götürüp me.kteb 
Maskeli adamı bulmak ta mümkün olamamış. Kız tedavi al- idaresine tesliıİı etmışlerdir. Bu tabanca kurşunun bu ,ekil· 
tına alınmış. de bulunuşu da döne dolaşa yukandaki anlattığımız tekle 
Şayia bittabi duyanlar tarafından heyecanla karşılanmış- girmil ve şehirdP. şayı olmuştur.. 

1 S T E R 1 N A N M A! 1 STER t NAN, 

bu fakir adamdan, bunlan gonderme1' 
için ne kadar para alacaklar? Halbuki ? 
teller, çavuşun dediğine bakılırsa çabu • 
cak her şeyi v< ulaştırırmış. Şeytanı« 
iı;ine akıl, sır erer mi? Dünyada neler ~ 
ll!yor! Hazır, çarıkların bulunduğu çıs-ı 
nır. üzerinde oğlanın adresi de var. l{o "' 
cafendi sevabına yazıvermiş. Onları he" 
men şuracıkta tellerin üzerine asıverseıı 
akşama çocuk alır. 

Mehmed kararını verir. Direğin bir ta
nesine, yallah diye tırmanır, çarıkları a
sar. Sonra da inip, gerisin geriye kö~' 
ne döner. 

Biraz sonra, oralardan geçen bir ço ' 
ban, telin üzerinde asılı bir çıkın görıitt' 
ce merak eder. Çıkıp alır, bakar ki bit 
çift yepyeni çarık. Sevinçle bunları kel)' 
dl ayaklarına geçirir, yerine eskilerini bt' 
rakır, gider. 

Ertesi gün Mehmed dayı merak ecıetı 
Erkenden kalkar, o yere gelir. Ne göt' 
sün? Bir gün evvel bıraktığı çarıklat'Jl) 
yerinde bir çift eskileri duruyor. .AJ! 
hayretten bir karış açık olduğu halD"' 
kendi kendine söylenir: 

- Hey doğuzun icadu! Şu işe bah, ~ 
le! Bizüm uşah yini çaruhlaru almıc: dit' 
eskilerini bilem göndürmüş!. • İstanbul gazetelerinin mahkeme ha 
berleri arasında sevdiği kadına, duygıt° 

-larını bildirmek için onları, evinin ]cat' 

§!Sındaki telgraf direğinin üzerine ya_:~ 
ve bundan dolayı mahkum edilen biÇ"" 
A~ığın macerasını okuyunca bu f ıkl'Syı 
hatırladım. 

1 Z:ıvallı aşık! o da, aşkını bir an e'V'le 
duyurmak için, bizim köylü Mehmcd dtt; 
yı gibi crnoderen> bir vasıtaya müraca' 
etmek istemiş! 

'~-.:::'. /~~ 
-----~=---.----. -.~ 
Toprak 
Bayramı 

Ankara 12 (Hususi) - Her yıl. 0~ 
duğu gibi önümüzdeki martın 2 1 ~ 
toprak bayramı yapılacaktır. B~~ et 
civar köylerden gelecek olan ko . dtf 
iştirak edecek, ~ercflerine Halke'\~e ~ 
Ziraat Enstitüsünde ziyafetler verı 

Muhittin Birgen L..--------------------------------------------~--------------_.cektir. 



To os ekspres· b. aza 
geç· rdi, 2 eşya vagoııu devrildi 

Blltün sab:th gazeteleri bugun başmalta -
lelerini <'r+a AYrupadaki son emrivaki ha
dlse.:1lı1e •ah-11' etmiş bulunmaktadırlar. Mü
tnlcaı:ınnı 'kısama hül!isa t.dlycruz: e Avuslurya hadiseleri ve 

Avrupa sulhü 
Yazan: Selim Rng1p Emeç 

Ekspres, şiddetli rüzgtinn lesirile yerinden 
ilerliyen 

nüfıısca zayiat 
ve iki kilometre 

vagonlara şiddetle çarptı, 

oynayan 

yoktur 

Cunıhurij·ct - Nadir Nndi bu hfullscyl za
ruri bil' l:>irle~me şeklinde miıtalea ediyor. 
Ve gali~ devletlerin 1918 senesinde kesip 
blçtlklerl ve sun'1 vasıtalarla yaşatma~a gay
ret eıtık!erl Avusturyanın bu şekilde tam 20 
sene yaş::uıınğ:ı tahnmmfil edebilmiş oldu -
ğ!mu kny1!?d1yor. Nadir Nadi bu arada A -
vusturyallların ekserlyetınln mut.laka Al -
manya i!c birleşme arzusunda bulunduğu -
nu da n;ıv" ediyor. Bu hadisenin yeni ve bü
yuk bcyoelml!cl ihtllft.t doğuracağına d 
inanmıyor. 

~ iman ordusunun Avusturya top

~ raklarına girişi ve Avuslurynnın 

bugun fillen Almanyaya iltihakı artık 
bir <;mri vakıdir. Bır zamanlar değil böy
le bir hareketin, hatta buna uzaktan dnhi. 
benzer bir şeye kıyam edilmesinin oto -

N'W'll ınatik surette bir umumi Avrupa harbi 
T n - Ahmed Emin Yalmanın bugünkü d ğ başmakal"sin:n başlığı cBln senelik bir var- o uracağını sananlar, bugunkü vazıyt t 

Aı kam 13 (Jhısusi) - Dun akşam esen şiddetli rüzgar ve çı· 
kan fırtına neticesınde Maliköy istasyonunda duran 3 eşya va· 
gonu yerinden oynaır.1~ ve demiryolunun meyliden istifade e
derek rüzgarın tesirilc Ankara istikametinde iki kilometre 
ıloı ll'miştir. 

r.indeki yolcular bü:ı,'lik telaş ve heyecan geçirmi ·lcrs~ rle ~~ü
fusca hiçbir zayiat C>lmadığı anlaşılmış, hatta vılcu vagonla· 
rında tek cam kırılmamıştır. • 

lık goçuyore dur. Başmuharrir, evvelli. ktSa- karş:sında ne kadar hayrete düşseler yc
ca Avur•uryn~ın tarihini ve dunya tnrlhin- rıdir. Birbirini yıldırım sür'atile takib 
de oyııadığı rolü hülasa ettikten sonra son den hadisatın seyri ise cümlemizin ma • 

Ankaradan ve Pulat1ırlan hndise mahalline tahrik eciı l cıı 
yardım trenleri yolu kısa zamanda açmağa muvD.ffak 0:.nıus· 
lardır. Bozulan rııy ve traversler tamir edilmiştir. :; 

hfı.di e hakkmds diyor ki: Ilı.mudur. 
'A' ııstıırya, bt.1 senelik müstakil blr si - Bundan bir müddet evvel Alman tiev• 

yMı varlık geçirmiştir. Avusturya mllletl -nlı1 tam mu',rndderatı hakkında reyini kul - l<.'t reisi, Avusturya başvekili Şuşnigi İstunbuldnn dün sabah kal~an ve akşam üzeri buraya var· 
ınnsı beklenen 'l oros ekspresi yoluna devam ederken hu vo· 
gonlarla r.nsızın karşı'.t~mış ve şiddetli bir çarpı~nıa olmuştur. 
E .Ya \•ngonlarından b·ri hattın sağına, diğeri soluna devril· 
ın ş. uçüncuf.Ü ıie lokomotifin üzerine binmiştir. 

Dün sabah lstanbuldan kalkan tren sabahın üçüne doğru bu

raya varmıştır. 
Dün akşam Anknradan kalkan ekspres ve konvan ·yonC'l 

!anacağı gfınıın arifesinde cebren ilhak gibi Bnvyeradaki köşküne davet etti ve orada 
bir mu mele· uğraması, her hangi bir mem- Almanya ile Avusturyanın münaseb~~ -
Jcketin bir di5 c,.i tarafından tecavüze uğra- lcrı <;n geniş mikyasta müz ere mevzuu 
mnsınd"n fark ızdır... oldu. Bu müzakerelerin muhtelif saf ıaSıncan köyünde yolun açılmasını bcklcdiklerindeh bugün İs· 

Ve maka'"<dnl söyle bitiriyor: c'Bln ~n::l:k Avusturya siperi yıkıldıktan Itırı hakkında lüzumlu derecede tafsil.it 
Sant on dokuz buçukta cereyan eden bu hadist:nin yolcu tre-

tanbula teahhürle varacaklardır. 

F k I 
sonrn keyfi kuvvet ve şiddet istldadlnn kar- V<'rılmedı ise de Fon Şuşnıg tarafındnıı 

c:::: 

•• u 
s ov' ma ke es·n e ı 

m ·· daf aa ar yapı d 
Krestinski, başka bir adam oldum, dedi Rikof af taleb 

eder hiç bir söz söylemedi 

Mo~ova, 12 (A.A.) - Ali mahkemede 
nıaznunlar müdafaalarına bugün de de· 
\'anı etmişlerdi. İvanof, mahken.edm 
kendisine samimiyetini ve nedametini 
östermek fırsatını vermesini istemiş ve 

cani ve casus çetesinin asıl başı olan Bu· 
haı'in'i itham etmiştir. 

Krt.stinski, Troçkistlerin ve sağcıların 
caniyane hareketlerini hapisanedc anla -
dığını söylemiş ve demiştir ki: 

- Başka bir adam oldum ve canilıkten 
brnde hiçbir eser kalma:nıştır. 

Zubarcf, nedamet ettiğini söylemiştir. 

Rikof, af taleb eder hiçbir söz söyleme· 
miştir. Mücrimiyetini ve suikast tcşki· 
lfıtını idare etmiş olduğunu itiraf elmiş 
ve fakat Kirof, Menjinski, Gorki, Peç

kof ve Kuibişef'in katillerine iştirak.ini 
red eylemiştir. 

----~--------................. ---------------
n ara a aledibi ci aye i 

erinin leri b'tti 
Kezbanı öldüren Ali 20 sene, suç ortağı Ayşe de 

9 sene ağır hapse mahkum edildiler 

Ankara, 12 (Hususi) - Kaledibi cina· 
Y~ti faillerinin muhakemeleı-i bugün ııc· 
tıcelc.ndi. Celse açılır açılmaz İstanbul 
adli tıb müessesesinden gelen cevab O· 

kundu. Cevabda Kczbanın cesedini mua
Ye.ne etmiş olan adli tıb Bebcetin görü
§ü tcyid ediliyordu. 

cinayeti işlediğini, hadiseden sonra ken
dine geldiğini söyledi 
Ayşe de, müdafaasında, 3uçunuıı sade

ce ölüyü beraber gömmek olduğunu. Ali· 
den korktuğu için cinayeti haber verme· 

d'ğini bildirdi. 
Müteakiben heyet müzakereye çekildi. 

Dört saat süren müzakereden sonra. AH 
20, Ayşe de 9 sene hapse mahkum edil· 

diler. 

.Bundan sonra suçlular müdafaalarını 
Yaptılar. Suçlu Ali kabahutı Ayşe üıeri
ne attı, kendisinin tehevvüre kapılar3k 

------~----------~· .... ------------~----Fransız kabines· 
de kurulamadı 

Yen· 

Blum, halk cephesi etrafında bir milli temerküz 
kabine si teşkili lüzumunda ısrar ediyor 

k.t~ris, 12 (Hususi) - Yeni Fransız 1 Rndikal partisi yarın tekrar toplana· 

1 
baıcsi bugün de kurulamamış, Blum caktır. 

etnaslarına devam etmiştir. Kabine buhranını mevzuu bahseden 

1 
Paris 12 - Milli sosyalist meclisi Jurnal şöyle diyor: 

ran OCU ar şı ınrt:ı dun•·s.yı bekllyen Cıklbct.ıer, insanlık Aimanyaya bir takım tavizlerde bulunul-• • h ô.lemini hr.r halde derin derin duşundure - a:.ığu, nasyonal sosyalizme dığer Avus • 

erı areketlerine cektıı-.. ı turya fırkaları gibi müsavi hak veril • 

d 
. ıc A U,.,,,,,.,,,,A 

1 1 
s1 

1 1 
h mesi ve dahılıye nezaretin~ Seys inkar 

eva m d ı 
urnn - sırn s nş uz mese e n ıa ·bı b' N . . . . . e ) yor ar Cderkr'1 b11h~S":l bu vnziyet knrııısında İtal- gı • ır azı getırılmış Olmasıle anlaşıldı. 

yanın pozisyonunu tahlll etmektedir. Bir kaç Gene bu müzakerelere aid haberlerden 
Burgos 12 (A.A.) - Frankocuların 1 sene CVV"l Almanvanın en ufak bir hareketi Ciğrenıldi ki Fon Şuşnig'm üzuındc:: ı.,-

ileri yi.ırüyüc:ü Aragon cephesinde de _ kar ısm1n ~rE>r.ner geçidine yüz binlerce as- rarla durduğu mesele Avustuıyanın ıs • 
vam etmek'~di- İki g.. · · d F kı>r yı>{o.n !!lllynnm. bugün Avusturynnın tiklalı olmuştu·r. Almanya, bu bahiste 
ko 

1 1 
• •• un ıçın e ran - nskı>rt tıl>' .ı:ı-1 ısgall altmn alınmnı:ıı karşı -

:u ar ıarb ederek 85 kilometre uzun sındnki ~ukit~u·rn hayretle karşılıyor. kat'i bir taahhüde girmemekle beraber 
lugunda bir cephe üzerinde 30 kilo _ ·-······································ .. ·······-··-- Avusturyanın istıklaline riayet edeceğ•ni 
metre ilcrlemışlerdir. Frankocular 37 Cenevre tarih ifade etti. Bu sütunlarda evvelce de yaz-
köy ışgal etmişlerdir. rr.ış olduğumuz veçhile Almanyanın he-

Salamanka 12 (A.A.) _Büyük kn- cemiyetinin sabı, dışarıdan fethedilememiş olan ka-
rargahın neşrettiği bir tebliğe göre kyı ıçeriden fethetmekti. Nasyonal sos-
Belhite'nin sukutundan sonra Nasyo : } d •• •• •• yalist parti Avusturyada tekrnr kanıı•\'l 
nalıc;t kıl'alor ileri hareketlerine de - y ı o n u m u hakl11rını elde edince iktidar mevkiinc 
vanı etmektecliı. ~Pçmek için elinden gelen her şeyı ya· 

Mer .... sime Türk Tarih pacııktı. Çunkü memlekette mühim hir 

Kurumu iştirak etti nasyonalist sosyalist kütle vardı ve Aı". 
manyanın hesabı, bu bakımdan çok do~-

Cenevre 12 (A.A.) - Anadolu aiansı· ru ıdi. Avusturya başvC'kilı Şuşnig, pek 
nm hususi muhabiri bildiriyor: Cr~evre kısa bir zamanda bu hakikati anladı. Ye 
T ri ve Ar <'Oloji C('roiy tının •üzüncü H~U rl ol. n müzakert>lerinin kcnd·sı'1i 
kt.. •uluş yılını tes'ıd içın .} • pılan mercı· faz fa taııhhüd altına soktuğunu görı u 
s me \•ukubulan davet uzerine Türk Ta· olacak ki b·r ric'at yoiu aramıyn basfadı. 

Londra 12 (A.A.) - Star gazetesin·n rıh Kurumu da iştirak etmi:itir. Türkiye Nazi toplantılarının menedilmesi, am •le 
bıldirdiğ°ne göre, Sovyetleıin Uzakşark ıbi uzak bir memleketten murahhas te k• atlarının vadlere boğulması bu mı-
ordnsu başkumandanı Mares.ıl Bluhcr ile yoılahmnsı Cenevre Tarih Cemi) cı min ncuanın safha 'Safha ınkişaf l'den bırcr 
Moskova kumandanı Mar -:ul Budi~uni, 1 çok büyük şükranını mucib olmuş ur. 5 te~ahürü idi. Fon Şu nig e ı agır dar-

Rusyada iki 
M reşal 
Tevkif edilmiş 

tevkif edilmislerdir Bu ı·k: m 1 l k . l ... c::ıni en sona sakla t A • · • :o • • art>şn. va- Mar a şamı cemıyet azası profosörler, 
1 mış ı: rayı unu • 

tana hıyanc: ve ca.susluk cürmüyle malı· ı~rıh meraklıları ve chşardan gelen mu- nıiyeyc müracaat. 
kemeye verılecektır. ıahhnSlara büyük bir ziyafet verilmiştir. .Nasyon~l sosyalistler için .arayı umu _ 

Ankara 12 (A.A) - Bugünkü bi.ıl- Tüık Tarih Kurumu namına ikinci re- m.ıyeye mu~ac?at etmek dahı korkulacak 
tenlcıimizdc Sovyet mareşallerinden is Bavan Afet ve M . 1 H'k bır şey değıldı. Fakat Avusturya hükCı -

u er ve Bııdicnni'nin tevkif edildi _ Bayur iştirak etmişte d' -r.ır ht 1. meti, unu, bazı şartlarla ka)ıdlandırdı. 
Bl h 

. anısa say avı ı mc.>t . b 

ınc aır o ra ıntışar eden haber sa- tul·Jar 
1
·rad ,..d.l . H.k n se ız e yırmı ort yaş arasındaki 

g
•. d . la k . . 1 ır. mu e ı: llll- o k. 1 . . a· 

1

• l • ~ ı mış ve l ·met nayur 1 . . 
ahij-ctlar mc>hafilce teyid olunmamak- nutkunda iki cemı·yet d ki d 1 ,_ ~ençl!ğı rey vermek hakkmdun mahrum 

lad 

arasın a ost Ul\ • • · • ır. rnun""ebetl . . Tü. ettı. Halbukı nasyonal sosyalıstlerın en 
,..., erıııı ve rk Tarih Kurumu nun . . - guvcndikleri insanlar da, bu yaşlar ara-

lngiliz - İta yan 
müzakereleri 

Roma 12 (Hususi) - İngiliz sefiri 
1:?rd .~e:th bugün Kont Ciano ile gö _ 
ruşmuştw·. 

Geçen salı günü başlamış olan İn _ 
giliz - itniyan müzakerelerinin deva.mı 
olan bu görüşmeler samimi bir hava i
çinde cereyan etmiştir. 

İkinci mülakatın önümüzdeki Salı 
günü yapılm:ısı kararlaştırılmıştır. 

Profesör 
Pittard geliyor 

da ~esaı v.e h~f~ıyatının tarih b 1umın· sındaki kimselerdir. Bunlar gençtırler 
n c emmıyetını tebarüz ettirmiştir. hu bakımdan kiliseye bağlı değıldirler: 

B b hk• Vaktile memleketin sosynl kavgalarını 
U sa a 1 yangın yaşadıkları için sosyalizme meyilleri var-

Bu sab:ıh sa:lt yediyi elli geçe, Limon ıs-, dır. İşte Almanya bunu hazmetmek iste-
kele ı cacıdeı:!nde Seferoğluna nld sabun ima cer V b" f 
IUth:m ln:ie blr yangın başlangıcı 1 - m ı. e ır tara tan Fo. Şusnig'i v!.ıd· 
kfı.''"ıd b lyelc-' ··e sab U 

0 muş, ~erine sadakatsizlikle itham ederken dl-
6 • •• • un• çuvn nn tutuş - . • muş, yetışrn itfaiye tarafındnn söndurul - ğer taraftan onu, bu arayı umumiye f:k-

muştür. Yangının neden çıktı~ı henüz nnla- rınden vazgeçirmiye çalıştı. Çünkü höy-
şılnmamışur. le bir şey yapılacak olursa Şuşnig ve 

llü'l gece 1\larpuççularda bir apka arkadaşları Alınanyaya karşı istedikle>rl 
imnl:ithanesi yandı manevi siliıhı elde etmiş olacak ve Hit· 

DUn g 1;C S!l:lt G da Mnrpuççularda Alaca- le>rin muhtemel müdahalelerine bu arayi 
hnmum sobk B:ırnatan hanında 34_35 nu- umumiyenin neticesini bir kalkan gibi 
m::u ah 11'\okn im:ılathaneslnde yangın çık _ kullanarak mukabele edeceklerdi. Hit • 
mış, itfaiye tarafından lmalfı.thane tama - 1<.'r, memleketi için hayati bir mahiyet 
men ~andıktan .sonra söndilrülmüştilr. (Devamı 13 üncü sayjada) 

Sabaha 

Ji~84 reye ~~rşt 6.5 75 rey ile . Leon "Ne cumhuriyetçiler, ne demokrat
lir uına tam ıt:mad 'beyan eden hır tak- !ar ne de raciiknllcr komünistlecin de 

kabul etmiştir. . h b · • İ . iştirakı olacak ve alk ce hesı felake-oı Çl!ma csnasmd~ Blum _harbe miin~ tinin başlıca me_s'ulü Blwn'un reisliği Cenevre 
12 

(A.A.) - Anadolu a -
~ ve cuın~urıyet .. ~uesseselerını 1 nltında bulunacak 'bir milli hükfunete jansınm husuri muhabiri bildiriyor: 
h . ~ e etmr>k uzere sur atle halk ceb- girmek istP.mivorlar. Blumun muvaf- Hüklunctimizi:ı daveti üzerine Cc _ 
k:sı c~rafında bir milli temerküz hü- f k lamıyaca~ına kat'! nazarla bakı- nevre profesörle:inden Mr. Pittard ya
b~nıetı teşkil etmenin lüzumundan 13b.1~'r Reisicumhur selameti umumi- kında memleketimize doğru hareket e-

.f.anavar düdüğü 

qıı etm· ti a ı ı · decektir. İ"5tanbd Üniversitesinde 16 
BWh ış r. raf ye hüklımetinin te~kilini ya Daladiye-d t1 arc ckallivet grupları ta ın- . . 'eyahud 17 Martta bir konfeı ans ver _ 

lJ an milmo-sil olrı~ak tayin edilen Leon ye yahud da Herrıyoya tevdı edecek- diklen sonra Ankaraya gidecek \e o -
d •retı ve Şapdölcn, Blumu ziyaret e- tır. roda cia tarih dil ve coğrafya fakülte _ 
r •~ek grunlarımn komünistlerin işti- p········ .. ····· .............. ---·-·-······- sinde b rkaç konf~rans verecektir. 

~ ılc telif kabul etmiyen bir progra- M • •• 1 y • 
d'. ışth-akleri mümkün olacağını bil- avı goz er unanıstanda şiddetli 

•rm slera· · bir zelzele oldu 

huBlu~un ~:.~rinc Blu·.n, muhalefet me- Yazan : aksim Gorki A ( tina 12 Hususi) - Dün Preveze v, 

,~ r.ını kabui et.--niştir. Büyu .. k Rus edibinin garb:Ia ve bız- c va d · ld tı· b. 1 r ı r•n a şı~ e 1 ır 7..e 1..ele olmuş ve 

nı ıs 12 - Parlamento radikal gru- de ilk defa neşredilen bu uzun hıka· şehrin ıçinde v'? civar köylerinde :pek 
~· bır m.i11i temerküz kabinesi teşki- ycsini bugün sekizinci sayfamızda bu- ' ç~~ evler haşare uğraımştır. Ahali pa-
ka 1 ta.sv.ib eden karar suretini 4 2 reye 1 iacaksınız. ın~gc _tutulmuş ve geceyi kırlarda ge _ 

rşı ıttıfak;a kabul etmiştir. '---------------" cırmıı_tır. 

Boğ:\·dçinde oturanlar haftanın ikı gu-nü b·r .]··a w • •• • urpert .· t' · .
1 

ı Canavar uU ugunun tüyler 
d . 1.:ı ız sesı ı e ç<1rpıntılar g<.'ç:rirler. Bu artık itiyad haline geldiği hal 

ıi~ J~:a~c::11~·rboş bu~unuyor ve ha"'yct iç·nde irkilip kalbini bastırıyor. B~ 
~ ı :z geçıııce herke:. blrbırini teselliye çalışıyor: 

- Bır şey degıl, kaptan evıni sctlml•yor! 

Gurbete gidenin geride bıraktıklarına karşı duyduğu hasreti ıfade edecek 
l ar kette bulunması samimı bir Jııc.tfr. Avdet sevincini izhar etmek d · 
b<.> eri hislerin ifad sıdır. :' rnt ~u tabıi ve samımi hısleı:in başkal e ayını 
kada d 

• · 1 dd. arını a a· 
r e ece.~ nası ı ıa edJlebılıı . 

Hel: bu ~rzu ve heyecan ne kadar samimi olursa olsun başkalarını iz'aç 
edecek şekilde olursa buna nasıl müsaade edilebilir? 

Sonra ~-r~~:niz o kadar uzak bır gurb"'t diyan mıdır ki kaptanı bu kadar 
he~ecana du.şuru_y~r? Muh~_kkak ki Okyanuslara çıkan kaptanlar bile teltış et• 
m Ben d;mırlerını alıp dumenlerlni kırar ve engin denizlere açılırlar 

u telaşa, bu heyecana ne lüzum \'ar acaba? . 
Bürhan Cahid 
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İstinye dokunun tevsii 
için bir proje hazırlandı 

Hirsızlar bir camii 
soydular 

Magallenos vapuru ela 
dün bir keşif yapıldı 

istin yede modern ve büyük bir amele ma hailesi de 
k urulacak ve burada ticaret gemileri inşa edilecek 

Bir Kur' anı kerim ile c ört 
halı çaldılar 

Topkapı Kürkçübaşı camiine hırsız 
girmiş, dört ha!ı çalmıştır. Hırsızların 
camie nere.fon girdikleri anlaşılama -
m1.ştır. Camiin kapısı kilidli bulunmuş
tur. Camiin müezzini hırsızlıktan zabı
tayı haberdar etmiştir. 

Hırsızları~ hahlarla beraber cami -
den bir de el yazması Kur'anıkerim 
çaldıkları, mihrabdaki halı seccadeyi 
götüıiirlerke:ı carniin avJusunda ve 
cümle kapısı arkasında düşürdükleri 
anlaşılmıştır. 

Çalınan halıların da, Kur'anıkeri -
ınin de evkafca kıymetleri tesbit edil -
miş bulunmaktadır. 

Kapalıçarşıda bir 
hırsız yakc.landı 

l.ctn111 do1cund4n bir g6rünilı Evvelisi gün Nihad adında birisi bir 

Dcnizbank müesseselerine kıymet de bulunan 50 bin tonluk sabih kıza _ hamalla kapdı çarşıya getirdiği man -
b~çme faaliyeti dev~ etmektedir. De - ğın İstinyeye getirilmesi muhtemel _ to, kumaş perde ve d<ıha bir çok cşya
nızbankn devredilen Istinye doku u - dir. Böylece Hal!çte harb gemileri İs _ yı satarken kendisinden şüphelenilmiş
zu.n .müddettenbcri .. hiç .tamir görme - tinyede ticaret gemileri yapılabil~ek- tir. Ya~ılan sorguda Nihad, Tarabyada 
rnıştır. İktısad Vekaleti doku ıslah e - tir. oturdugunu ve e~yaların da babasının 
~ip Marmaranın en mühim havuzu şek fktısad Vekaleti Baş Müşaviri Fon- k~ça.n metresine aid olduğunu ı::öyle -
lıne koyacaktır. der Porten İstinv~ dokunun ıslah edi _ rnıştır. Yapılan tahkikat netıcesinde 

Haliç ınıntakrısındaki Denizbanka a- lebilecek şeklini. tesbit etmiş ve tevsi Niha?ın bunJan Tarabyada Kantarcı 
id havuzlar taş kızaktakı askeri kızakla için bir prC'j'? hazırlamıştır. Proje fktı- sokagında 9 sayılı madam Maryanın e
birleştirilecektir. Haliçteki havuzlarda sad Vekaletinde tedkik edilmektedir. vinden karcfeşile beraber çaldığı an -
denizaltı ve harb gemileri de inşa olu- 1939 senesinden itibaren lstinyc sa- laşılmış ve s11çlu yakalanmıştır. 
nacaktır. Yakında bu rnıntaka esaslı şe- bih havuzunun tevsiine brışlanacaktır. Nihadın askc>r firarisi olup eşyaları 
kilde .tevsi edilip ıslah olunacaktır. Bu münasebetlt' İstinyede güzel bir a- kolayca .satmak için gedikli çavuşu el-

İstınye dokunda ise ticaret gemileri mele mahallesi kurulacak, yeniden yol- ·bisesi giydiğ!. ve ötedenberi çaldığı bir 
yapılacak ve tamir edilecektir. Gölcük- Iar yapılacaktır. çok eşyayı sathğı anraşılmıştır. Zabı -

v-.------- - taca tahkik:ıt tevsi edilmektedir. 

Poliste: Şehir iş/Pri: 
Karadenizde ııeniden 

Bir otomobil bir kaôna çarptı T k t · t d · ı k er os esısa ı m•yıs a ge:nış eyece Fırlıne çıhtı 
Şoför Muhlisjn idaresindeki 28.33 Terkos tesısatı rnay1~ ayına kadar " . . . .. . 

numaralı otomobil Galatadan geçerken tevsi edilmiş olacaktır. Ingiltereye si _ . On gundenbcrı şe~~ımızd~ guneşlı 
Kasımpaş:ıda Söğüclarka sokağında o- pariş edilen mnkiııelerden bir kısmı gıbnekte olan hava, dun yemden boz -
turan Sara isminde bir kadına çarpa - daha getirilmi~tir. Mayıs ayından iti- muş Ve evvweJki ge~c yansından sonra 
rak bacağından yaralamıştır. baren şehir suyu bir misli daha çoğal- başlıyan yagmur dun de ~kşama ka -

lki yaralama vak'aal tılabileceğinden Kırkçeşme suları ka- d?.r fasılaları~ . ~~vam ebnıştir. Yeşil _ 
milen kesilmiş olacaktır. Müteakiben lkoy Arncteor~loJı ısta~yo~u~~an verilen 

Tahtakalede Çeşme sokağında o - Halkalı ve Taksim sularının kesilme _ malumata gore son yınnı dort saat zar-
turan fırıncı Süleyman ile komşusu sine -geçilecektir. f ında yağan yağmurun metre rnurab -
Orhan arasında çıkan bir kavga neti - y "b h t d bama bıraktığı su mikdarı 6,7 kilogram 

O h b k
,_ S enı a çe 8 a yomu olarak ölçü]müştür. Rüzrtar şimal ı"stı· -

cesinde r an ıça ut üleyınanı ba - ... 
cağından yaralamıştır. Yaralı hasta • Yenibahçede yapılacak stadyom i - kametinden saniyede 4 - 6 metre hızla 
neye kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. çin büdceye tahsisat konmuştur. Ha - esmiştir. * zirandan sonra stadyomun inşası için Karadenizde de yeniden fırtına baş-

Sarıyc1·de Türbe sokağında otu - faaliyete geçilece.ktir. l t F ~ k "d<l l J 
ran Osman ve Mustafa ismindeki iki -·-·---.. --.-... - ... -... amış ır. ı~ ~ına pe şı et i o rnadı -
komşu çocuğu idman demirlerinde oy- rine Osman yere düşerek sağ kolu kı - ğından posta va~ur~arı sef:;:~erini mun 
narken bir aralık Mustafanın arkada- r 1m B wl h ta sin k ld l tazarnan yapma. ta ırlar. un akşama 1 ış, eyog u as ne e a ırı - kadar Karaclenizden kaza vukuuna da-
şmın bacağından tutup çekmesi üze - mıştır. · ı· h" b' h b 1m · • 
........ •• •••• ..._ •••• •••••• • ••• ••••- ••. • • ••••. •• ••• •••-•..._ ır ımana ıç ır a er ge eınıştir. 

Konserve f iatları paha Ildır Memleketin Trakya, Kocaeli ve Ege 
rnmtakalarında ve Karadeniı, kıyılann
da da dün hava kapalı ve yağışlı geç
mektedir. 

Çanakkalede İtalyan bandıralı Kapo
plno vapurunun batmasile neticelenen 
kaza dolayısile İtalyan ve İspanyol va
pur kumpanyaları arasında zuhur eden 
davaya 2 nci Ticaret mahkemesinde de
vam edilmektedir. Ehlivukuf henüz za. 
rar ve ziyanı tesbit eden raporunu mah
kemeye vermemiştir. Raporun verilmesi
ni müteakip duruşma son safhasına vara
caittJr. 

Görülen lüzum üzerine 2 nci Ticaret 
mahkemesi reisi İsmail Hakkı azalardan 
Nazif ve Beyhan, ehlivukuf kaptan Rist 
ve diğerJerile, vekillerden mürekkeb bir 
heyet dün motörle Halice gitmişler ve 
İspanyol bandıralı Magallenos vapuru 
üzerinde bir keşif yapmışlardır. Zira va
purda te.sbit edilecek tahribatın dava 
mevzuunu ve kazayı aydınlatıcı mahiyet
te olacağı tahmin edilmektedir. 

Eir yank9sici yakalanf.ı 
.deyazıd tramvayında Bilal ve Aristok-

1~ isminde iki adamın jiletle ceblerini 
kesmek suretile cem'an 173 lira parala· 
rını aşıran Cici Celal adliyeye verilmiş
tir. 

Suçlu Sultanahmed birinci sulh cezada 
sorguya çekilerek, tevkif edilmiştir. 

Oört aç ık göz kaptık lar1 parayı 
paylaşırken tutuldular 

Şişhane yokuşunda güpegündüz adam 
soynn Ekrem, Hakkı, Safer ve Kemal i-

ği ve içirdiği ve kaçakçılık yaptığı için 
dün kaçakçılık işlerine bakan beşincl 
sulh ceza mahkemesinde muhdkeme edil· 
miştir. Maznun Süreyya yalnız esrar iç
tiğini ve evinde bulunan 250 gram kadar 
esrnrı ucuz bulduğundan kendi içmek 
için aldığını iddia etmişse de bunların 

paket halinde hazırlanmış olduğu ve ay• 
rıca esrar tartmağa mahsus terazide es• 
rar kırıntıları da bulunduğu vesair de• 
lail ile hem içtiği ve hem :;attığı ve a)111 

zamanda da evinde toplananlara esrar i• 
ç.ird "ği sabit olarak bir sene hapsine, 200 
lıra ağır para cezasına ve esrar içıneğe 
ötedenbcri inhimaki dolayısile ceza müd· 
detinden başka altı ay da hastanede te• 
davi altına alınmasına karar verilmiş ve 
tevkif edilmiştir. 

Mahallebici Ali kararı temyiz 
ediyor 

6 r.cı hukuk mahkemesinde görülell 
payJı:ışılamıyan çocuk davasının taraflar· 
dan Fatma İlhan lehine neticelendiğini ve 
\'Ocuğun kadına teslimine karar verildi• 
ğini dünkü sayımızda haber vermiştik· 

Mahallebici Ali dün asliye üçüncü ceza 
mahkemesi kalemıne müracacıt edcrcJ-ı 

<'Vvelcc çocuk kaçırmak suçundan kazan· 
d·ğı davanın ilô.mını istemiştir. 

Ali, bu ilk dava hnkkında kendi lehine 
verilen karar ve Tıbbı adlinin rnporınrı· 
na istinnd ederek, verilen kararı temyJı 
edecektir. 

s~mlerinde dört suçlu adliyeye veril· - .. .......................... ....... .. ................ -.-. 
mişleı:dir. 

Suçlular cadde üzerinde kfiğıd oynar
larken Vanlı Bekir de 1 lira ile oyuna iş· 

Heyecanlı bir 
ha"adis 

tirak etmek ıstemiştir. Fakat Bekirin ce- Bu sene mevsimin büyük mmı hangisi o• 
l::inden çıkardığı bir toJl'Ulr banknot di- lncnktıı·? ··· 
ğerlerinin gözünü faltaşı t!ibi açmış, iç- Bu husustak~ .tahmlnl~re göre, reylerin in• 
ı . d b' . . ö. . gUtcJ'Cde yapılan KRALIÇE VİKTORYA tıı-
er1n en ~ın~.n ~ra dcstesını kapmasile mı üzerinde toplnnncağı n.nlnşılmaırtadır. 

beraber, dordunUn birden tabanlan yağ- FevkaH\de oınn bu mm, vcncdlk'de bcY· 
laması bir olmuştur. nelmllel film mtisabakasındn .~ 

Fakat bir nıüddet sonra Firuzağada ar- KUPASiıı nı kauınmıştır. Filmde gözler ka-
k d şJ .

1 
b 

1 1 
maşt:rıcı zenglnlht, taç giyme, evlenme nıe-

a a. arı ı e u uşmuş, ça ınan 365 lira- rnslmlerl, Alman olan Prens ALBER'e knr§t 
yı bır arada paylaştıkları sırada, orada itlmndsızlığın na .. ıl znll olduğunu ve bunun 
dükkanı bulunan eski zabıta memuru yerine, kraliçenin kalbinde, tarihin şimdlYe 
Hakkı vaziyetten şübhcJcnmiş ve kara· kadar kayd.etmedlğt emsalsiz nşk.ın nnsll 
kola ihbar etmiştir yerleştiği görülecektir. 

· Bundan mfida, bu film, devrin en büyü!> 
. Ba suretle suçlular cürmü meşhud ha- kraliçesi -0lan VİKTORYA'nın resm.1 hayatıJlJ 
lınde yakalanmışlardır. Paranın mühim tamamfle yaşatmr1ktadır. 
kısmı Üzerlerinde tutulmuştur. İnglltere, bugüne kadar, slnemamn, Prens· 

Suçl ı .. dd · ·rkt h~d· . lerlne, kr.ıllanna dair mm çevirmesine ınU· 
u ar mu eıumumı ı e 11 ıseyı !aadt? eylemlyen memleketti. Halbuki bll 

tamamen inkar etmişler ve Üzerlerinde fllm için, ak!a gelmlyen kolnylıklara m~vn .. 
çıkan paraların da kendilerine aid oldu- fakat edlldlğt gibi. hükümct, resmi vesaike dll 
ğunu iddia etmişlerdir. yanan her türlü evrakı emre AmMc kılmW 

M"" dd · ·uk d" tır. Temsil hususna gelince, Vlktorya roJO 
u eıumumı ort soyguncuyu da büyük inglllz -yıldı:u ANNA NEAGLE tara~ 

7 nci sorgu hakiminin huzuruna çıkart- dan, Prens ALBER rolil ise büyük Almııl' 
mış, sorguları sonunda dördü de ıevkif san'ı\tkArı ADOLF WOLBRUCK tarafındnı> 
edilmişlerdir. yapılmıştır. 

i:stanbulda nlkışlnmayı temenni cttığlınif 

Anasmı evin bahçesine gömen 
adam abdalmış 

Ramide ölen anasını kimseye haber 

bu he,yecnnlı filin, hakkında yakında dnllB 
faıla mallımnt vt>rece~z ... ~_._......,.._ .. ________ _..... 

TEŞEKKÜR 
Merhum babamın cenaze merasıını.ndt Konserveciler bunu vergiye :ve teneke fiatlarına 

atfediyorlar, Ankaraya müracaata karar verdiler 

Memleketimizde son senelerde kon- olarak çıkarıh:a konserveciye kalan kar 
serve sanayiinde ehemmiyetli bir ge - on kuruştur. Binaenaleyh pahalılıkda 
rileme göze çarpmaktadır. Üç dört se- daha ı.iya<le konservecinin fazla ka -
ne evvel senede üç milyon kutu kon - zanç hırsı hakim olduğu kanaati var -
serve yapan İstanbul fabrikalarında bu dır. Maamafih konserveciler kendi nok 
gün imalat bir buçuk milyon kutuya tai nazarlarına göre de olsa fiatlann u-

Rüzgarlar Trakya ve Karadeniz mm 
takalarmda ~imalden kuvvetle esmek -
tedir. 

vermeden evinin bahçesine gömen Halid hazır bulunan do!tlnnna, meslek arkadaşltı' 
ismindeki adam Tıbbı adlide müşahede nna, talebelerine ve Fntih Kaymakamı iııs&Jl 
altına alınmıştı. Tıbbı adli dün raporunu Sakıı.lıyı tevkil eden Vail tlstündağa ıcşet• 

kilrlerlmln gazeteniz vasıtnsıie ulaştınınıtı• 
müddeiumumiliğe göndermiştir. Rapor- ımı dllerlm. 

düşmüştür. cuzlamasını arzu etmektedirler. 
Bu arada başda Fransa olmak üze- Bunun için de konserveciler Anka-

re ~vtısır, İngiltere ve Amerikaya da se- raya bir hey'et göndermeğe karar ver
nede 200 bin lira mikdannda konser - mişlerdir. Bu hey'et alakadar makam -
v~ ihrac ~d~lme.kte ve n:~eke~~ bu lardan muamele vergisi ve tenekeden 
mikdar dovız gırmekte ıdı. Bugun bu alınan gümrük resminin tenzili · · 
ih b. k b" lira ·b· b" mikd nı nca racat ır aç ı:ı gı ı ır ara edeceklerdir. 

::ı~:!ş a~~:~:~a~~f ~~;~~~1;'~!1~: Konserveciler bu suretle bir kutu 
den ileri gelmektedir. Halk konserve- konservenin beş kuruş daha ucuza sa -

tılabileceğini ve böylece istihlakin 
ler çok pahalı olduğu için konserve is-
tihlak edememektedir. Konservecilere hayli artacağını ümid etmektedirler. 
nazaran ise bir konserve kutusu fabri- Fakat konserveciler de kazançların -
kalara sekiz kuruşa mal olmaktadır. dan kutu b.~~ına .beş kuruş fedakarlık 
B

. k t k . . .. k d ederlerse şuphcsız konserve kutu başı-
ır u u onserYc ıçın uç uruş a mu na ı o kur 1 kt 

1 
. . ·ım kt d" K uş ucuz ıyaca ır ame e vergısı ~·en e e ır. on - · 

servcler bunun ıçın pahalıya mal ~onserve fabrikacılan nakliye tari-

Toplantılar: da Halidde cbclfıhati viladiye> bulundu· ·--•ıJ Topçu kaymakamlığından muteıuv 

Yüksek iktıaad mektebi mezunlan ğu ve ceza ehliyetini haiz olmadığı tas- Kuleli askeri lisesi edebiyat muaııiıısl 
d 

rih edilmiştir. Ancak, varsa velisine, yolt. Merh:ım l\l ehmed Emlnln.kw Ul~ 
toplantuı tehir e ildi -

Yüksek Ticaret ve İktısad mektebi me • sa mahkeme kararile tayin edilecek bir lstanbul Asliye Mahkemesi 6 ncı HııJııJI' 
zunları Cemiyeti dün senelik kongresini ak- veliye tesliminin muvafık olacağı da be- Dalre5lnden: Zatiye tarafından Çorlu antllı 
tcderek yeni idare hey'ettnl seçecekti. Fa - yan edilmiştir. mahallesinde 12 sayılı hanede iken timdi 

1
• 

ıeY' 
kat eksP.rlyet olmadığı için kongre toplana _ M-ddeiuınumilik H l"d' best k 1_ kamctgahı belll oımıyan Mehmed Al1 a t 
mamış, başka bir güne kalmıştır. u a ı ın ı.er a hine açılan tescııı taıl\k davasının tahldl>li 

• masına karar vererek, polis müteferrika günü 80 - 4 - 938 cumartesi saat ıo oıaral 
Sanyer gençleri toplanhıı şubesine göndermiştir. tayin olunmuş ve dnvetıyenln lll\nen tcbı@; 

Sarıyer kazn.~ Gençler Mahfelinden: Sa- • ne karar verııerek bir nüshası da mahteııı 
rlyer kazası Gençler Mahfelinin fevkalade Bır esrarkeş mahktlm oldu divaniıaneslne talik edilmiş olduğundan ın11• 
toplant.!..c:ı bugüc saat onda Sanyerdek1 Mer- ı ayyen gün ve saatte mtiddelaleyhln ma~t" 
kez binasında yapılacaktır. Mahfele kayıdlı Balatta Mollaaşki mahallesinde oturan mede hazır bulunmo.sı lüzumu tebliğ ycrııse 
Azanın teşrifiE'rt rica olunur. Süreyya Kaftancı adında biri esrar içti- geçmek üzere 110.n olunur. (1031) ..,...,.... 

İ P E K sinemasmda 
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KABKABA BArTASI 
Dllnyanın En BUyük Komikleri Kttrşı Karşıya 

2 BÜYÜK TÜRKÇE KO:\iEDİ F1LM1 BiRDEN 

1. • LOR EL • HAR D i 
oJmaktadır. Halbuki vasati fi - Jelerinin de indirilmesini istemekte -
atla bir kutu konserve 27,5 ku - dirler. Bunbr kutu konservenin Şark 
ruşa satıJm::ıktadıı. 20 kuruşa satılan rnıntakalarma b:?ş kuruşa sevkedil -
bir konservenin de ancak 5 kuruşu seb mekte olduğunu söylemektedirler. l 
ze parası olduğuna göre konserve fab- Haıbuki Erzurum, Kars ve havalisindel 
rikasma kutu basına 11 kuruş kalmak- bir kutu konserve 40 kuruşa satılmak-
tadır. Bun11n bir buçuk kuruşu imaliye J tadır. -.ı•••••• 

FAKA BASMAZ (Türkçe söz!ü) 
2. • ÜÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 
(l'Or kçe sözlll dayanılmaz derecede gOlOnçlU 

taklidll komedi) 
Dlkkatı FlraUarda zam yoktur. BuuUn aaat 11 de 

lı 
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lzmir 'fuarı hazırlıkları 
lıkbahar çalışmalarına 375 işçi ile başlandı, fuarda 

10 bin metre murabbalık bir sun'i göl yaptırılıyor 

14 yaşında bir kız 
çocuk düşürdü 

Ceninin cesedini de Ceyhan 
nehrine attı 

Gençlik her tarafta 
Halkevlerine koşuyor 

Eski fuarlardan bir görünil.f 

Ceyhan 12 (Hususi} - Mercimek 
köyünden 14 yaşında Hatice gavrlıneş
ru bir münasebet neticesi Pf'Yd~lad ığı 
sekiz aylık çocuğunu düşürmüş, cese
dini de nehre atmıştır. Bunun üzerine 
Hatice yakalanmış, takibata ve tah -
kikata başlanılmıştır. 

Gürsuda· yeni 
hükumet konağı 
merasimle açıldı 
Bursa (Hususi) - Gürsu nahiye -

sinde yeni yapılan nahiye merkez bi· 
tııfırnir, 10 (Hususi) - 938 yılı İzmir muhtemel t.ehribat.g~yet vaz~ bir şe
~ternasyonnl Fuarının bahar çalışma- kilde anlatılaC'ağı gıbı, h~va ~ucwnları
~ına bnşlanmıştır. Mühendis, mimar, na karşı bir şehrin alacagı mudafaa ter
~ rn~mnru, dekoratör gibi san'at ele- tibatı, zehirli gazların tahribatı, zehirli 
~tılarından btışka 300 ustabqşı ve işci gazlara k~rşı halkın nasıl korunacağı, 
aa: s_n~as:~da vazife g_örm~kte~ir. memleketimizde zehirligazlara .. karşı a-

nası törenle açılmıştır. Bu törende Bur
sa ve civar yerlerden gelen bir çok da
vetliler hazır bulunmuşlardır. Bu mü -
mı.sebetle bütün köy bayraklarla dona
tılmıştır. Törem• İstiklal marşile baş -
lamnış, nahiyı~ merkezi namına bir zat 
ve iki küçük mcktebll kızın söylevle -
rinden sonra Vali Şefik Soyer bir nu -
tuk vermiş ve binayı açmıştır. 

Kemaliye (Hususi) - Yenl açılan Halkevf muhitte iyi işler başarmutadır. 
Halkevi Kemaliyenin eski ve güzel eserlerini yeniden esaslı bir surette canlan. 

dıracağından halk ve gençlik büyük bir sevinç duymaktadırlar. Resimde Halkc
vJnin açılış merasiminde bulunanlar görülmektedir. 

t~cılu., :ıgaçl:ınma, ve çıçek ışlcrın- lınan tedbirler, halka tevcccuh eden 
~rıca 75 amele çalıştırılmaktadır. vazifeler anlatılacaktır. Bu propaganda 
~ ar komitesi reisi Dr. Behçet Uz, paYyonunun büyük bir hususiyet teş -

en senenin 665.000 ziyarctcisine kil edeceği muhakkaktır. 
~ kabil bu .'"P.ne mutlaka bir milyon Yunanistan pavyonu inşaatı ilerle -
:~':teinin Jzmir fuarını ziyaret ede- miştir. Ay sonunda ilana] edilecek ve 

Yeni nahiye binası çok modem bir 
şekildedir ve başka nahiye merkezle -
rinde eşi yoktur. 

ginı, h::ıriç•en gelecek ziyaretcilerin Yunanistandan gelecek dekoratörler ta 
'·en senelerin çok fevkinde bir yeku- r dan Yunan tarzında süslenecektir. Sarıkamıştl bir spor klUbU 
"' bar v 1 - .. 1 . t' A ra ın • ıg o actlgını soy emış ır. vrupa- Polonya, Litvanya ve Holanda İzmir 
~ başlır.a Ş"hirlerindeki otellerde, s.i- fuarır.a i~tirtık kar;ırlarını bildirmişler
~!' alard~, s~or m~yda~a.n.nda ~z_mır dir. Fuar kom~tesi, kendileri için ayn

ının rekla!ll edılmesı ıçm teı tıbat lan yerleri göstermiştir. Bu devletlerin 
\f tltnış, ~eş li ... an üzerine tabettirilen pavyonlaıı en kısa bir zaman içinde 
~1~ler gönaerilmi~tir. Bundan başka inşa edi1ccektir. 

Sarıkamış (Hususi) - Haikevi oku • 
ma salonunda Sa:-ıkamı~ gençleri bir 
spor klübü tesis <!tmişlerdir. Klübün ni· 
zamnamc>sini kurmak üzerı:ı üç kişilik bir 
hcyrt seçilmiştir. Klübün rengi san IA· 
civerddir. Akşehir (Hususi) - Akşehir Halkevi 

spor kolu kayak sporuna hususi bir 
ehemmiyet vermektedir. 

dınının tarihteki rolü mevzulu bır konfe
rans verilmiş ve alaka ile karşılanmıştır. 
Orta okul tarih muallimi Zühtü Mete 
ile kültfir dırcktoru Cemal tarafından bı
rer konferans verilmiştir. Bu konferans. 
lar muhitte büyük bir alfıka toplamak· 
tadır. 

~liz '~ A'man maaatlnlerinde 938 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tı, İzmh !n arkeolojik eserleri hak
da tedkık yazıları çıl~maktadu. Memlekette 

q l\uiturP2rk planı 942 senesind~ ı.:-
kkuk: ettirilccekken, fuar komıtcsı- Edirne <Hususi> -
ıı Ve hcJcdiyen!n aldıkları seri tedbir- Mıntaka llg maçlarına 

ı.a.r sayc-i'1d,:), hii.k(ımetimizin de mü- hazırlık olmak üzere, 

t:.~etctne b•1 sene ikmal cdilmış ola- Edirnespor ve Yavuz 
~t klüblerinln fut!ol ta-

:r. İ?ı.1-.fanrl::.r Vek8leti, haziran ayı kunları karşılaşmışlar-
l'l\.ında ikıtıd edilmek üzere 20.000 dır. Bu maçı 6-1 Edlr. 

a sarffo Kiiltürpark'da bir atış po- nespor kazanmış, umu-
0nu yaptl'·mağa başlamıştır. Bu poli- ml mu!ettış oeneraJ 

~~· ela metre mesafede.ki atışlar için- Kazım Dirlk de sahaya 
ı.:, gelerek bir miıddet 
~dve An1<aradaki poligondan daha maçı seyretmlşUr. 

'l' C?rn h:r eser olacaktır. Bu hafta başııyacalc 

spor 

lıtkiye mahsulleri müzesi, 50.000 olan s haftalık bisiklet 
~a çıkacakt:r Ziraat Vekaletince müsabakalarına hazır
~' ı~atı ay:-ı!mış, plilnı fuarın fen ko- ıanmak üzere de, 30 ki· 
~les· ' .. 1 etrellk ikinci dene
<i;, 1 tarafından 1 hazırlanın ıştır. Tur- om ı yapılml§tır. 
~.1e1 l'lhhsulle"i müzesi birçok oriJ"i- me yartış c:ıhld 62 dakikada blrtnct. Nazmı de sürek avlnrına devam edllmektedlr. Ziraat 
" ıw • Bu yarış !\, ~ Edl lll l t td 1 d ıl ~ı~r taşıyacaktır. de biraz farkla ikinci olmuştur. rneye mua m n n ares n e yap an avlarda Ulus 
36) ooo . . dll bok• rnualllml. Cahid olmayıp mıntakasmcla SO domuz, lkl ayı ve ufak tefek 
t • metre murabbalık hır sahayı celbe en slM kl t .... mplyonu Sabahaddin av ha,,..,a:ıhrı vurulmuş Zobronda d lab 1 Turklye horoz e .,,-· J • • • • on o -
~ edc>n Kültürpark iÇinde, fuar za- Kalkandır. muz oldürülmüştür. Bundan iki yıl evvel Ka_ 

1,. 
1~ ka~ftr yetiştirilmek üzere 1 O Spor t.eşkll!ttına patenclllk de llive edil- mazda. mevcud sllfthlar vilayete gönderlldlğl 

"t tn • i d ere patenci gençlerle paten 
""' ~~re murabbaı geııi,şliğinpe mo- mlştlr. ne-s m e 

1 
- ülmektedlr için köf.1~ e!Jnd(!ki derme, çatma tüfeklerle 

t> · •ı bk bi ncl.31 Gallb Yurdaku gor • il 
1ı~.. ır ~tn'i göl irrşa edilmektedir.. rı _ akasını kazananlar a·tlıınma.ktaıhr. Karab k tesisatında çalışan 
ı ... · ı '1Ö}de fuar zamanında sandal a- izmlt atlet!~ musab , llk İngilizler dt avlara iştirak etmektedirler. 
~le ~ İzmit (Hususıl - Atyeştıspor un sene 
~ıtıb.ri yapılacak ve renkli ışıklarla toplantısı vnll l3:ıy Hamid Oskayın huzuru Teklrdatda avcllık 
~~ :r Gece masallarını andıran sihirli ııe Halkevln1e yapılmış, reisliğine avukat Teklrdn~ <Husust) - Burada avcılık me-
t Rtızeı eğlc>nce!er tertib edilecektir. Bay SCdRd i'ck seçilmiştir. Bu münasebetle rakı gurıden güne artmaktadır. Avcılar teş-

b:tıkıla~ müzesi hazırlıklarına da baş- blr çay zJy:ıfeİtdı vcrıyı~:~~r~e Kağıd tabrlka- klllı.tı reisi Nadirin idaresi altında bir sürek 
"'ll'tıı * Akyp,;ıJ, man 
l Ş1.ır ı~n ar:ısında ,yapılan mıntaka at- avınn çıkılmı,, bn yaban domuzu avı mevsı-
~ · m ~oreu~ t Ak 

~ 11'ılr fuarının bu sene ziyarctcilere ıetızın müsabak1tlımnda, ek:.5eriye le ye- mln 6n ~iiıel n heyecanlı avcılığı olmuştur. 
~ ~ll'latnnktn oldugu· güzel eserlerden şilden O'lll':-, İbrahim. Kemal ~ı~:~· ~~:~1• Kırk klş!lllt bir katlle halinde lneclk nahl-

· ı d Ü " en gelmek üzere 'kazanmışa . -
l'i~. e, bir iktısad bölgesinde harb fik- çun tt:ı Ankaradakl mü.sabataıara resine gtdıan avcılar, ora avcılnnnın da iştı-
'Q.ll} letler. 24 mar ı•ı ı t k ı t 

&ô Ve sava5 felaketinin neticelerini iştirat edeccltlerdil'. raklle 130 k.,. 0 ara ava çı mış ardır. ne-
11.~ler"" k .. '7 franboluda avcılık ctk ormaulsnnd:ı dört bef saat süren bu av-
'4l. "'e olGcaktır. Hava hucwnları- , ,a 

ı:ıeh · l • . f b 1 1 cHnsusU - Kazamız tayJerin_ da l1 yab:ın domuzu vurulmuştur. 
~ er üzerinde yapabilecegı Za ran o ı 

Pazar Ola Hasan Be.v Diyor ki: 

lt~~asa~ Bey bizim zama· 
a busbutün başka idi. 

... Biz, okumaya çok ehem· 
miyet verirdik! 

Şimdiki gençlerse çok 
havai, onların hali ne olacak? 

Hasan Bey - İ~k fırsatta 
bizim okuduğumuz kıtabları 
okutmamn yolunu arayacak· 
lardır. 

B u sporun faydalan ve muhtelif m em· 
leketlerde buna verilen önem hakkında 
HaJkevinde verilen konferanslardan son· 
ra Uludağın Vesimsultan dağlarında bir 
kayak gezintisi yapılmıştır. Resmimiz bu 
spora iştirak edenleri göstermektedir. 

Arabkir llalkcvi açılış merasimi 
Arı:pkir (Husmi) - Burada yeni ku· 

rulan Halkevi merasimle açılmıştır. Me
rasimde kalabalık bir halk kütlesi ha· 
zır bulunmuş, kaymakam Hnmi Arıkan 
bir ıruıtuk söylemiş, bunu takiben de hü
kumet hekimi Feridun İzmirlioğlu ve 
cumhuriyet müddeiumumisi Musta:a 
Önal, Halkevlerinin tarihçe ve Iaydala• 
rını anlatmışlardır. Orta okul Türkce öğ· 
retmeni Macid, Atatütkün gençliğe hlta
brsin!, okullardan birer talebe de Halk 
evi şiırlerini okumuslnr, merasime niha· 
yet verilmiştir. 

Adnpnznn Halkcvi temsilleri 
Adapa:r.arı (Hususi) - Halkevi tem

sil ~olu E:vin büyük salonunda Gölge 
p:yesini temsil etmistir. Aynca İtaat i
lamı isL'111i vodvil de oynanılmışhr. 
Geııçltr temsillerinde muvaffak ol -
muşlardır. 

Sıvns Halkcviııde konferanslar 
Sıvas (Hususi) - Halkevi dil, edebiyat 

ve tarih kolunun hazırladığı haftalık 
konferanslar serisinden olmak üzere öğ
retmen Bedia Tan tarafından Türk ka· 

Manisada dokumacıhk ve 
hahcıhk 

Erzurum sinemasında cereyan 
ed311 güzel bir hadise 

Manisa (Hususi) - Vılayetimizde do- Erzurıım (Husuci) - Er7urum sine -
kumacılığa veriJen ehemmiyet günden masında Ege man vraları filmı gösteri -
güne artmaktadu. 300 yıllık bir tarihe lirken, pek ho a g ıi n bır hfıdıse cereyan 
malik olan Manisa dokumacılığı saltanat etmiştir. .. 
devrinde himaye görmemiş Vf' bu yüzden İlk tE· ı at miıfl ttişleı inıien Bay Ah
gündc>n gune sönP.rek mPvcud ve faal o- medin o ,ltı 9 ya:s t da Tarık, filmin so • 
lan üç bin tezgahtan 60 tezgah kalmış -, nunda 1\ırk bayra ı gösterılip de İstik
tır. lal mar"J ça1ınırkr n, b"rcienbire ayağ? 

Cumhuriyc>t idarcsınderı sonra bu mik-ı kalkmıs ve hı:rke<;c>" 
d~r yavaş yavaş artmağa başlamış ve aJ1 - Nf' duruyorsunuz, marş çalınıyoı 
bır zaman ıçınde 400 tczga°!' :faaliyete geç- ayağa kalkın dcmic:t!r. 
m!ştır. Vali Liıtfi Kııdar bu sanayii te - Bu ıhız üzerine bütun sınema halkı a 
melleştırmek ve dnha iyi gelir kaynakları yağa kalkarak marşı nyaktA dinlemişler· 
temın etmek için cok çahsmaktadır. dır. 

Manisa dDkumacıhk işleri kadar halı 
işleri de çok onemlidir. Kula, Gördes, Eş
nıe, Demırcf gibi kaza1arda yapılan ha • 
lılat her tarafta çok rağı,et görmekte ve 
iyi bır gelir ka~·nağı te~'dl etmektedir. 
Vı!nyet ve kazalarda dolruma işlerinde 
kadınlar da çok büyük ro1 oynamakta -
dırlar. 

lnetoluda dağ sporları 
İnebolu (Hususi) - İnebolu spor klü

bünün Dagcıhk koıu hl'r tarafın karlı ol
masından bılistihdc iki hattadır Dağcılık 
kolu kaptanının b~ krın!ığı altında kırk, 
elli kişıJık kafileıcrle civar dağlara tır • 
m nmak suretile yaptıkları snorlar neş'e 
ve şetaret ıçinde ~eçmıştir. 

Bundan sonra her hafta cıvar kazala -
rımız da dahil olmak üzerı bütün hava. 
lıyı gezmek surettlc dı:ığ spo!"l&rı yapıla· 
caktır. 

Trabzon ayakkabıc ı ları bir 
cemiyet teşkil ettıler 

Trabzon (Husuo;i) ·- Varlığın birlikle 
kaım olacağını diışüncn bura ayakkabıcı· 
lnrı bir cemiyet kurdular ve kendileri 
için sam·mi bır aile yuva3. olmak üzere 
Polathaneli rnağa7.:ıı;;mın ust katını cemi· 
yet bln:ısı ittihaz ettiler. 

Açılış mHasımine Trabzon valisi ~ah
ya Sc>zai Uzay riyaeet etti 

Bayburdda fakir talebeye 
yardım 

Baybuı d (Husuc.;i) - B:r haftadan • 
beri ilk okullardd mevcud 70 fakir tale
beye sıcak öğle yc.ncği verilmektedir. 
Bu yard1m tedrıs "encsinın sonuna ka • 
dat dcvarrt cdecektlr. 



f\ Sayfa 

(_Hadiseler Karşısında -

AVNO 
ir Fatma İlhan vardı: 

Falına İlhan kocasından 
f y~~larına almış, Süleymana !gitmişler, 

y-j bın: 
\ rılınış fakir bir kadındı. 

Bir Fatma Nezahet vardı: 
Bir mahallebicinin karısı idi 
Bir Nermın vardı: 

1 
- B~ ç~cu~ benim çocuğum! 
Demış, otek.i: 
- Hayır, demi§, benim çocuğum. 
Çocuğun annesini tesbit edecek, ne şa-

Nermin küçük bır kızdı. 
Fatma Nezaheti anne olarak 

du. F~kat Fatma İlhan: 

hid, ne de delıl varmış ve daha o zaman 
tanıyor· kan tahlilile neseb tayini nedir bi1inmi· 

yormuş. Süleyman düşünmüş: 

- Nerminin annesi benim! 
Diyordu. İş mahkemeye düşmüştü. Ne 

Jt'atma Nezahet, ne de Fatma İlhani. kuv
vetli delilJer gösterebiliyor!ardı. 
Kanları tahlil edıldi, şahidler dinlen

di. Avukatlar iddıalannı söylediler ve 
ruhayet mahkeme, Nerminin Fntma İl· 
hanın kızı olduğuna karar verdi. 

Bu karar verilınciye kadar tam dört 
yıl geçti. Tam dört yıl Nermin: 

- Acaba annem bang sı? 
n·ye düşündü: Tam dort yıl Fatm İl

h n: 

- Madem ki, demiş, çocuğun asıl an
r.es.ni tesbit edemiyoruz. Çocuğu ikiye 
böleriz. Yansını biriniz alırsınız, yarısı-

nı da ötekiniz! 
Kadınlardan biri: 
- Madem ki böyle karar verdiniz. İki· 

ye bölünsün! 
Demiş, öteki: 
- Hayır, hayır, diye bağırmış; çocuğu 

ona verin, fakat kesmeyin! 
Süleyman gulmüş: 
- İ§te, demi!ı, çocuğun annesi budar. 
Adaletin de değŞnediği muhakkak. 

Hatta buradaki ananın Süleyman devrin-
- Acaba kızıma kavu b"lecek miyim? 

d h .. d d deki ana oldur,uııu da kabul ed bıliriz. ye eyecan ıçın e yasa ı. _ _ .. .. _ 
T Fakat acaba bugunun butun anaları Su-

am dört yıl Fatma Nezahet: • leyman devrınin anaları mıdır? Öyle ıse 
- Acaba ~zı elim~en alacaklar mı'> bugün çocuklarını öldüren, sokağa atan, 

ôtye ka~ g~lı gunler geçırdı \ e nıhayet ka- onların cemiyet içinde muzır birer mah-
rar verıldı. • · luk olmalarma sdbebıyet veren mıalar 

* hangi devrin digan olarak başımıza 
Ayni tarzda bir dava hazreti Süleyman belfı kesildiler? 

7.amanmda olmuş. İki kadın bir çocugu ismet Hultisi 

u rı idiniz. _ı 

SON POSTA 

e·r kelepir! 1 

İngilizler 10,000 fili satılığJ 
çıkardılar 

Hindistanda Bifmanyada bulunan İn
gilız ordusuna aid 10.000 fil satılığa çıka· 

rılmıştır. Bu filler toplan çe16nek gıbı 

naklıye işlerini görmek üzere kul1anılı· 
yorlardı. Filler sayesinde İngıliz ordusu 
çok defa topları 4.000 metre irtif;ıa çıka
rabilmişti:r. Fillerin satılığa çıkartlması
na sebeb ordunun motorleşmesinden ile· 
ri gelmektedir. Satıbğa çıkarılan fillere 
şimdiye kadar talih zuhur etmemiştir. 

Ta ih • • 
ergısı 

aş 1 bozar mı? 

l\lart 1~ 

Uludağ mektubları: 5 

av ırtı a ı ca 
vakit nas 1 geç· i ir? 

* * Uyuyamıyoruz, çünkü yoralmayOTuz. Mektub yazamıyoTuz, çünkii 
yollar kapalı. Okuyamıyonu, ~nkü gürültü oluyoT. Dama ue domino 

vaT, lakat bıktırdı. O halde haydi tiyatro kumpanyası kuralım_;_.,-

Yaza : Kayakçı 

Bir kayak ekzeTsi zinden ıon:ra dinlenme 

Koca gün geçiyor, uzun gece bitiyor.! Sahne hemen doluyor-; Ellerde ced\ ' 
Fakat fırtına bütün şiddetile devam edi· den banço, süpürgeden gitara, konser' 
yor. Okyanusta kazaya uğrayıp ta ıssız kutnsundan rwnba temposu, muk \ , 
btr mercan adasına çıkanlar bizden daha .kutudan keman, tepsiden davul, gor 
kötü vaziyette değıllerdir. Çünkü hiç ol- miyen bir trampet ... 
mazsa çevrelerinde derin gök ve engin u- Deminki spiker şımdi cazın şcflı 

" ~idenizi koli postalla ilk insan dünyad~ ne zaman Viyana da çok g arib bir fuklar vardır. Bizim halimiz, ancak ağzı de yapıyor. 
gönderebilir m;s:niz ? ,, d dava görülüyor çöken bir maden ocağında kapalı kalan· (Yaşasın gençlik) diye bir film g : görün Ü ? !ara benzer. Uyuyamıyoruz, çünkü yorul- müştük. Bunda bir caz takımının çal • 

Nevyorkun meş. İlk insanın dün- Tarih kitablarına gösterilen merak ve muyoruz. Mektub yazamıyoruz, çünkü lnrı yolda yağmura tutulmak veya ka:3. 
hur Röntgen mü• ya yüzünde beliri- sevgi kan kocanın arasını açar mı? Bun-1 yollar kapalL Okuyamıyoruz, çünkü gü- ya uğramak yüzünden bozuluyor, çı:ı 
tehassıslarından bi şiniıı bundan 250 dan iki ay kadar evvel çok güzel bir Vi-ı rultü oluyor. Dama ve domino var. Fa- maz oluyor. Halbuki hem konturatl3

• 

ri zengin bir A· bin sene evvel va, yanalı kızla evlenmiş olan bir tarih me- kat bıktırdı. Dominoyu o kadar seven vardır, hem de şöhretleri. Eğer çalrtı 1 

rn rikan çiftçisin· - kı olduğunu iddia mklısı bunu bizzat tecrübe eylemiştör! profesör Daynas bile artık yüzüne bak- farsa para kayb+~decekleri &ibi şöhrctl:~. 
den şu mektubu edenler olduğu gi- Evlendikten bir ay sonra karısı boşan- mıyor. de !e~elenecek. .ı.ster istemez s~nr~.e Jrıc· 
almıştır: - bi bu hadisenin 800 ma taleb etmic: mahkemede s la .. .• O halde ne yapmalı? gılarılc çıkıyorlar; çalıyor g bı gor . 

, :l'• ,un rı soy d k b 1 - k .,,, l ·ı ·· k l b" orkeS cBir kaza eseri ~:iSllc:il!~ bin sene evvel VU• lcmiştir: Öyle bir şey yapmalıy ı i ununa uç re a6ız an e mu emme ır caz , r· 
olarak üç sant,. beş kisi değil, oradakilerin hepsi alakadar trası yapıyorlar. Daha çok alkış toplu) 0 

kua geldiğim iddıa - Kocamın tarihe merakı haddi adam • .. blle t ı w d b" d · olmnlıydı. lar. Bu sahneyi filme alırken hiç şu 
me re uzun ugun n ır "'mır parç'l mı edenler de çoktur. faamafih son zaman· akıllı aşmaktadır. İnanınız evlendiğımiz _ Bir tiyatro kumpanyası kuralım. etmeyiz ki, bır kenarda, obJektlfın gor· 
yuttum. Bu demir midemJedir ve bana da ele geçen ve bir insan kafası olduğu ilk geceyi kitab okumakla geçirdi... Ba- Bu teklifm kabulile kumpanyanın a- mediği bir yerde hakiki caz çalınıyordılı 
endişe veriyor, vaktim mus~id olmaaığ1 sanıJan bir müstehasenin tedkikinden ilk na 1880 senesi vakayiini anlatmağa uğ- ciınm takılması da gecikmiyor: Uludağ yahud çalgılarile çaldıkları halde a 1 

için sıze kadar gelip muayene olmak im· insanın l2 milyon sene evvel dünya yü- raştı ... Bu hal böylece günlerce sürdü... Kayakçılar tiyatrosu. larile yapıyor g bi gösterdiler. 1 kanını bulamadım. Eğer sizin vakl"ni1 zimde mevcud olduğu tahmin olunuyQr. Akşam olup ta eve gcldığinde kütübha- Tiyatro kadrosuna girmiş olanlar he- Fakat bizim (Parafin caz) m hak\~ 
r.ıusaidse lutfen ... istasyonuna teşrif edi· ı!eden bir kitab alır ve münderecatını ba- nıen yatakhaneye çıkıyorlar. Orada hem cazdan hiçbir farkı yoktu. Bu 1şde lll 
niz. Otomobilim sizi alıp ~iftliğe .kadar * na anlatmağa uğraşır. Beş altı saat böy- sahneyi, hem dekorlan, hem de piyesi bulunmadığı da şıibhesizdı. Hayranlı!» 
getirir. Buna imkan olmazsa posta ile bir le geçer ... İki yüzden fazla tarih kitabı hazırlamağa başlıyorlar. Doğrusu, her kahkaha ve alkış birbirine kan§lyordıl-
duztlne kadar x şuaı yollayınız. Ben bun. Barutun, matbaa hurufatrnın icadı var. Buİılann hepsini bana anlatacak "ol- ~eyini kendisi yapan böyle bir trup pek Programda yalnız dört tango vardı; elll' 
Jardan istifade edebilirim.> Hava ve su değirmeıiler.inin on ikinci. sa ömrüm kafi gelmez. .. Bundr.ın dola>,dır az görülmüştür. den fazla seyircinm zorlaması üzerıne 

k b Program seyircilerden gizli tutuluyor; <iört tango çaldırdılar, daha doğrusu So ' 
Doktor, bu mektuba şu cevabı vem iş· barutun on dördüncü, matbaa hurufatı· t oşanrna talebinde bulunuyorum. 

tir: be d Mahkeme şahidleri dinlemeğe karar maksad sürpriz yapmaktır. Bu sırada lettiler. 
nın on şinci asır a icad edildiklerini vermiştir. kadrodan bir kaçı aşağıdaki salonda ma- 'Şimdi sıra piyese gelmişti. 1 

cMaalesc! benim de vaktim buradaıJ biliyor musunuz? salan yanyana getirerek snhne, battani- Dışarıda hala müdhi§ bir kar ve fırtıtl 
ayrılmaya müsaid değildir, ayni zaır.an· veleri birbirine dikerek perde yapıyorlar. devam ediyor, kapıları ve penc re 
dcı satacak veya kıralıyacak kadar x şua- yollıyabilirseniz eski haline getirmek için Dünyanrn en küçük tayyarecisi ı . Oyun yemekten sonra verılecek. 1lan dövüyordu. Fakat kimsenin umuru 
ım da yoktur. Eğer midenizi kolipostal ile icab eden tedbirleri alırım.> Dünyanın en küçük tayyarccisi Ame- yapılıyor: Kantolar, düetolar, korottolar değildi. 

rikada Brooklyn mebusu Andre L. So· ve varyete. Piyesin adı (Tarzan) dır. Uluda 

Okuyucularımın 

Sorgularına 

Cevablarım 
JJalıkesirde A. A. D.: 

- Çok kapalı yaşıyorsunuz Ce -
miyeti sevmiyorsunuz. Halbuki bu 
haliniz devam ettikçe zararı artar, 

nihayet bir gün cemiyet de sizi sev· 
mez ve kabul etmez. İnsanlar, yasa
mak arzusunu tabiatten alırlar. Ta-

biatle alfLltanızı keserek kendi ale -
minize çekilmeniz sizin bütün güzel 
duygularmızı körletir, nihayet bir 
gün kendj kendimzi de sevmediğini
zi hissede-r ve şa~arsınız. 

Evet. sevdiğiniz kızın size gariÔ 
gelen haH d~ eınun tabiatı, inc;anla -
n, cemiyeti sevmesid"r. Bu hal, o -
na karşı duyduğunuz kıskançlığın 
bir tezahüründeı• ba~ka b"r şey de -
ğildir. 

•F"kirleıimiz birbirine tamamile 
v.ıd!> diyorsunuz. Kadın, erkek h"s -
leri arasındaki mıinasebetlerin bir -
birinin r kc• Şt'klinde te ah·· rLi ehc.>m
miyetli ve endise verici bir şey sa ~ 

;ılmaz .. ha et s z kad n n hale i 
ruhlyesın,.. bağlanırsınız, belki de o 
. · in ruhımuz•J bcnıms r. s·z n en -

d seniz, bu gfnÇ kızın c mi) eli sev· 

mesinden ziyade, sizin cemiyeti sev
memeniz hal olmahdır. Arkadaşla
rınıza sokulunuz, toplantılarda bu -
lununuz, göreceksiniz ki, yalnızlık 
fılemi, bedbaht edici bir alemdir. 
lnsan ise, malik olduğu şuurile bu a
lemı )alnı7. hayvanlara bırakmıştır. 

Nazilli f. Göknel: 
- Düşünreııız son derece makul

dür. İs'ikbal. makul fikirlerin sarfi
Je tflmin edilir Ancak sevgiıtlz te -
miz ıse, k1zlı nişanlanınız. Bir.sene, 
{ki sene beklemek, bu vaziyette kal
naktan ç0k daha iyidir. 

Okuyucularımdan R. Sumer: 
- Aranızdaki sevginin temiz ol -

duğuna hi.ikmediyorum. Ancak bir 
anlaşamamazlık hasıl olmuş olacak 
J<i, rize biraz ima taşıyan o satırları 
yazımş. Siz fedakar ve masum ol -
ma ·a ca1ışmt7 ve onun bu imalarını 
doğuran şüpheyi kalbinden silmeğe 
çalışınız. 

lt. İntepc: 
- Vakarınızı muhafaza edcn·ken 

mu ı k, masırr11 ve samimi görünmc
ğe çalışınız. O belki bu hal1crinize il 
rastlamadığı için size açılamarn1ştır . 

TEYZE 

rners'in oğlu ve 12 yaşında bulunan Ed- Yemekler çabucak yeniliyor. Herkes o- her tarafı karl rla örtülü bir ote'ırıd 
ward'dır, Edward pılotluk lisansını bile yunun bir an önce başlamasını istiyor. Afrikanın sık ve sıcak ormanlarının 

alnuı;tır. Fakat hükumet çocuğun yaşı 

dolayısile lisansı istirdad etm ştir. Baba
sı birçok tC§ebbüslere girişm ştir. Yapı-

lan tedkikat neticesinde çocugun 16 ya· 
şında olduğunu söylemesi üzerine mek
tebe kabul edildıği anlaşılmıştır. 

-----. 
Avrupada kibrit sarf;yatı ... 

Avrupa günde 4 milyar kibrit sarkt· 
mektedir. Bu 4 milyar kibriti yapm ~ 

• için 800.000 metre mik:ıbı odun ve 40.000 
kilo fosfor sarfedılmektedir. Bir kibriti 
tutuşturmak için bir saniyelik müddete 
lüzum hasıl olduğu h~ab edilirse, Avru
palılar tarafından bir günde kibrit yak
mak için sarfeyledikleri müddet: 126 se
ne; 10 ay; 5 gün; 2 saat tutmaktadır. 

1:.kemleler kapışılıyor. rnerıkan bozması kahramanını görece 
Perde açılınca bir kayak bastonunun Tam mnnasile bir tezad: 

yuvarlak ucundan sarkıtılmış bir zenci; Perde açıldı. 
üstünde bir yazı görülüyor: Parafin caz. Sahnenin ortasına odunlar yı 
Kavakçıların en çok kullandıkları şey Etrafı, bir Afrıka ormanının kö sını 

parafindır; iyi kayabilmek için kayakla- dıracak şekilde tanzim edilmiş. Dcrınd 
ra sık sık parafin sürmek lazımdır. derine bir zenci musikisi duyuluyor: 

(Sine-Jurnal) i gösteren mülkiyeli - Bo ... zam ... bo! ... Bo ... zam ..• bo' · 
g(-'nç sahnede görünüyor. Avuçlarını bir Darbuka sesleri geliyor. Müzik yak . 
boru gibi ağzına götürüyor: tıkça içimiz ürperiyor. İstemeksizin et ' 

- Alo, alo! Burası Uludağ kayak ti· f ına bakınanlar ve kendilerinin otel 
yatrosu. Şimdi size (Parafin caz) tara- olduklarını anlayınca genis nefes aıtırı1 , 
:fmdan bir müzik ziyafeti verilecektir. var. Çalgı çok geçmeden kulağımızın 

Bütiin dünya bunu dinliyecektir! Zira binde çalınır gibi oluyor. Sahneye bit}{ 

::ndyo ile neşredilmektedir! Herkes türk· vahşi fırlıyor. Bellerindeki kırmızı j 

çe b"lmediği için ayni arkadaş programı fularl&rından bru;ka hiçbir şey givtfı 
:fransızca, ingilizce ve almanca olarak rnişler. Burun, kulak ve ayaklarında b 
tekrllr ediyOT. (Devamı 14 üncü sayfada) ~ 

1==B==a=c=a=h=s=ız=ı=n==n=1=a=sk==a=~='B=l=ık=l=a=r=ı=·-:--_-_________ K_a_y_b_o_la_n __ P_il __ f 
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Bu hafta sinemalarda 
•• w • • filmler gorecegı~ız 

P:lun tarın arasında geçen sene ölen güzel yıldız 
Jean Harlow'un da bir filmi var 

J ean Hartoıo t>e GartJ Ch'ant Surl film.inde 

SON POSTA 

Bizim Avusturya dediğimiz memle-ı 
ket, keneli kendisine Alınan dilile, Ös• 
terreich - türkçe telaffuzu Österrayh • 
namını verir. Bu ismin manası .şark 
İmparatorluğu> demektir. 

. 
Biz Avusturyayı vaktile Nemçe diye de 

tanırdık. Galiba, bu Osmanlı sarayının 
içi ve etrafı Slavla dolu olduğu zaman-
ların eseri idi. Çünkü, Slavlar Almanla
ra Nimet ve Nimetski derler; hatta Ma
carlar da ayni Slav kelimesini kullanarak 
umumiyetle Almanlara Nemet derler, fa
kat Avusturya devletine de, sonradan bi
zim demiş olduğumuz gibi, cAvusturya• 
ismini vermişlerdir. 

Bu memleketin kendi kendisine •Şark 
imparatorluğu> ünvanını vermiş olması 
da gösterir ki onun tarihi iddiası Alman 
devleti olmak değildi. Bunun için de si· 

llu hafta İstanbul sinemalarında gös -ı parasız kalır. Nihayet Afrikada Ouganda yasi firması • yani ismi • Almanlıkla a
~tilen filmler arasında geÇen yaz ölen da bir vazife. ka~ul e~yor. 18 ay orada Jakadar olmamıştır. Fakat, bu, onunken
clut>er yıldız Jean Harlowun da bir fil· kalıyor. Marıe ıle Nıck arasında mu • disini Alınan hissetmemiş olması demek 
:ı \'ardır. Melek sinemasında gösterilen habere başlıyor. Nick~ mu~vin oln_:ak Ü· değildir. Bilakis, Avusturya, kendi ken-

1 

1 

Yazan: Muhittin Birgen 

llıl ismindeki bu filmde platin saçlı za- 2'ere Gilbert adında hır delikanlı gonde - disini çok kuvvetli bir Alman duygusile 
"a.ııı yıldıza Gary Grant partönerlik et- rilmiştir. Nick delikanlının y~ın.da . he~ duymuş ve hududlarının içinde mün}ın· Viyana.dan bir manzara 
ltıektedir. Mevzuu şöyledir: an Marieden bahsede ede Marıenın ısmt 1 sıran kuvvetli bir Alman nasyonali7.mı Macar kütleleri münferiden veya müş· Viyana idi. Böyle bir memleketin kendi 
l.o An-ıerikalı dansöz Suzi harbden evvel delikanlını.n ~afızasın~a !yice .Ye:leşiyo:. tatbik etmiştir. Bu bakımdan diyebilir!z kreken mukavemetler yaptılar. ös- kendisine yaşaması imkanı olmadığı içın 

l'ldrada çalıştığı bir zamanda Ferry Artık Marıenın hayali Gılbertı bır an bı- ki. Avusturyanın tarihi siması, Avrupa· terrcich bu rr.ukavemetleri daima kırdı, Fransa, Milletler Cemiyetini bu memlc
~Ur isminde bir gençle tanışıyor, evle • le terketnıiyor. Gilbert Parise avdet edi- nın tam göbek noktasında yerleşmiş olan ihtilalleri kanla bastırdı, her tarafta ha- keti tutmaya destek olarak kullanmak 
lll:yorlar. yor. Marieyi görüyor. Çılgınca aşık olu· b!r Alman kütlesinin, feodal bir Alman kimiyetini tesis etti. Bir aralık şark ,.e istedi, fakat bu da bir netice vermedi. 
~ Günün birinde Ferri çalıştığı ticaret- yor. Marie Gilbertin aşkına mukabele siıia!esinin idaresi altında temeli A1man gnrb arasındaki bütün siyasi hareketler- Sade Fransa ve onun sevkettiği Millet· 
anc sahibesi olan Almanın bir casus ol· ediyor. Bunlar tam rnanasile aşikane bir bir imparatorluk kurmasından başka bir de mühim roller oynadı ve gene bir de- lcr Cemiyeti değil, Avusturya içinde bu
duğunu anhvor Almanlar işin farkına he.yat .~:.çirirlerkcn ~!c~. geliyor ve her I şey değildir. virde Rusya ile hem anlaşarak, hem de lunan bir kısım Avusturyalılar da onu 
\>arıyorlar, \;e karısı önünde Ferriye a • şr-yi goruyo.r. Onlar.• o.ldurerek cezalan • Bu Şark İmparatorluğunun temelini rekabeti elden bırakmıyarak Osmanlı tutmaya çalıştılar. Kilise, havıa ve bnn
~ •. ~diyorlar. Ölü ile yalnız kalan Suzi dm~1aktan ~s~ ::1arıeyı alıp berabermdc teşkil eden Avusturya Almanları eskiden imparatorluğu ile uğraştı. ka elele verip bir Avusturya vatansever-
dı '1 diye yakalanmaktan korup ölü san· Afrıkaya goturuyor. Deutsch _ Doyç _ ismini taşım~ olan bir Bu i:nparatorluğun en şanlı ve kuvvet- liği yaratmak istediler. Bu sayede onlar 

l:ı Ferriyi bırakıp Parise bir arkada • HERKESİN KADINI f Alman zümresinin uzak torun1ar1d1r. Ro· 1; i.amanı, en geni§ hududu ve en hakim da bu mahküm memleketi içerden tut~ 
!lnın yanına kaçıyor. H ~ · y · l kl d F k t h lk k- tl · Hakim Torkoffın kızı LidJa ünfversi· ma ımparatorluğunu tahrib eden ve Ro- kültiirü, Bosna ve ersegın ve enıpa- maya ça ışaca ar ı. a a , a u esı 

lları·s kabarelerın· den birinde çalışını - ı la d" · ı d 914 h b la t tm d b · · N · lı }' tede hukuk tahsilini bitirmiş, nişanhsı malılar tarafından .barbar r. ıye tav- zar scıncağının ışga in en sonra . aT- W1 rı u a ı, unun ıçın azı nes 
b~ başlıyan Suzi Andre Dunıont ismmde kürk tüccarı Crigorinin yanına dönüyor. r sif edilen Alman kabileleri bunlardır. bıne k=ıdar devam etmiş olan kıs~ bır .ta- Avusturyada çabuk büyüdü. Kilise, hav· 
hır Fransız zabitile tanışıyor. Tanınmış Mallarını satmağa gittiği bir köyden Bundan dolayı İtalyanlar da Almanlara rih devrine tesadüf eder. Bu devırde ı~- ra ''e banka ittifakını olfus kurmuştu, 
. lr aileye mensup olan Andre babasının dönmekte olan Grigori yolda büyük bir Deutsch'ün muharref bir ~ekli ile Tede- paratorluk, ötedenberi pek çok uğraştıgı balkı yaşatmaya çalıştı; fakat, muvaffak 
"tıtısu hilafına Suzi ile evleniyor. f t tuluyor Kulübeye iltica sco • türkçe telaffuzu Tedesko • demiş- , halde bir türlü kıramadığı Macar kuv- olamadı. 
b:erri ölmemiştir. Şimdi tayyare zabit: k~ ırt~a~ına. :adının ~zelliği karşısın- !erdir. Yetile ittihad etmiş bir haldedir. Yedi * 
~ rak Paristedir. Andre ile tanışıyor; fa. edıyo: ;ıgorı unutuyor ve Tamara ile Roma imparatorluğunu tahrib eden bu bucuk milyon Almanın elile idare edilen Hub sonu Avusturyası, bütün küçük 
ı.. t ı arşısında Suziyi Andrenin karısı o· dab n~şa~ı:nı bir aşk gecesi geçiriyor. Almanlar, Alplerin şimalinde, Alplerin tmodern zamanın şark imparatorluğu, on Alman feodalitelerinl birer birer kendı· 
tt. rak bulunca şaşırıyor. Andre karısını saGa. a . ar t k niı::anlısını unut· aralarında ve hatta biraz da Alplerin 1ki milyon kadar Macar kuvvetile ittihad sine bağla.mı~ olan Prusya için bugünkıi 
'{\~&! t kt d" i b. t · rıgorı ar ı " ·· d k k·1· k ·ı h lif uı· · b ·ı h dı. e me e ır, yen ır me resı var • Her gün gizlice gidip cenubunda nufuslarını ve r.üfuzlannı 

1 
c crt:' , ı ıse uvvetı e, mu te m 1- Almanya camıasına ag anmaya ma • 

1 t. Suzi. bu kadının Ferriyi öldürmek muştur. .. ektedir. Eski metresi hay!ice yaydıktan sonra bütün Merkezi yet kümeleri teşkil eden 20.25 milyon ka- kum yeni bir Alman devletçiği hazırla· 
;tiYen; Alman casusu olduğunu farkına Tamarayı gormL"di G . . . b Avrupada tedrici surette evvela bir 11.,_ d.ır Slav kütlelerine haklın olmuştur. mış bulunuyordu. İşte, bugün Prusya, 
arıyor, §ruıtöz Paşanka 1 aya. rıg~~~nın ta uf· keri derebeylik, ondan bir hayli zama~ Bununla beraber, Merkezi Avrupa o de- Alman imparatorluğu hududları haricin-

İSTİICLAL FEDAiLERİ !unduğu yeri habeTr verıyor. hıger .. ~a • sonra da bir toprak derebeyliği teessiis vfrdcki refah ve saadeti, feyzi ve mede· de kalmış olan bu son Alman devletçı-
'l''irk . d .. t ·1 b r·ı t da Grigoriye amaranın er onune . • . ~. • . . 1 1 lfta l sınemasın a gos erı en u ı m, an .... tüğ.. .. .. r k ettı. Asken derebeyligın en yüksek inki- nı ınkışafı ne evve ce tanımış, ne de son- ğini de kendisine bağlamış bu unuyor. 

t) 1 senesinde Polonyada geçmektedir. g~len erkekle gorluş unu soy ıy<?re şah bizim tarihimizin Şarlman diye ta- ra görmüştür! Avusturya, artık Merkezi Avrupanın ve 
L ~::tınan Çarlık Rusyasına karşı istiklal- kıskançlığını kamçı ıyor. . . nırlığı imparatorluk devrinde vukua gc!. ,..- belki de bütün Avrupanın eski san'at ko-
~tın· kul .. b · e ko~an Grıgorı 
.., 1 elde etmek için ayaklanan PoMır.. - Tamaranın u esın ~ k d nıişti. Osmanlı imparatorlu~u ise Mer- Avusturya imparatorluğunu, 1918 mağ- kularile dolu bir kültür bahçesi olmak· 
1ıtlı1 M ·u ff" rada a ına sar ~ b an ve bu hadise içinde cereyan eden arkadaşları osı e 1 0 

1 
.. • kezi Avrupayı bir toprak derebeyliği bi .. hibiyeti toptan tasfiye etti. Bu tasfiyeyi tan çıkıyor. Modern sanayi Almanyası· 

~r aşk ve kahramanlık macerasını gös- kıntılık ederken_ görü.y?r, derha. uzerine toprak • kilise asilzadeliği devrind: ta~ idare eden Fransa, sırf Almanlığın kuv- nın, askerli, bacalı, demirli hududları içi-
~1~n film çok güzel ve meraklıdır. Film saldırıyor. Mosilieff sılahını çekiyorsa da nıdı. vctini kırmak içindir ki Avusturyayı sa- ne karışan bir parkı haline geliyor. 
~anyada çevrilmiştir. yere seriliyor. Fakat düşerken başı de - Bu de\·irde ne Macaristan. ne Avus· de parçalamakla kalmadı, bunun bir da· Hayat haşindir ve kendi kanunlarına 
t-.. SEVGİLİDEN GELEN mir sobaya çarpıyor, kafatası kırılarak turya vardır. Belki de Macarlar ve Nem- ha toplanabilmesine mani olmak üzere, tabidir. O kendi hükmünü icra edecektır. 

lwt '-lUtnerde gösterilen bu film, Gaby ölüyor. . .. çeliler vardır. o tarihlerde henüz Macar- yerine tabii hududlanndan geniş hudud- Belki de bir zaman Avusturya ismi yaşar 
t. 

0tley, Jean Gabin, J. Pierre Aumont Yakalanan Grigori mahkeme gtinu ha· ı- Al ı ·11 t d lara ve nüfuslara sahih Slav memleket- ve Viyanada bir Avusturya hükumeti 'ilt' h d . .u.ır ve man ar mı e evrine girme-
afından çevrilmiştir. pisten kaçıyor. Tamaranın şa a etı saye· · k !eri netirdi. Ayni zamanda Avusturyanın bulunur. Nasıl ki eski küçük Alınan kra1 

'b mişlerdir. Macar arısto ratı Macar aris· c 1 

11~ick güzel Marieyi sevmektedir. Gü - sinde beraet kazandığını haberGv~rm'.y~ tokratile, Alman aristokratı Alman arıs- Almanyaya ilhak veya iltihakını menet- lıklarının isimleri ve kadroları Hitler 
lcat birinde Marie ile evlenmek üzere giden Grigorinin arktı.da§ları rıgorıyı tokratı ile mücadele halindedir ve Os- mck üzere de muahedelere bir takım hu- devrınin ilk senesine kadar devam ettiy· 

Isından boşanır. Marievi alır. Fakat intihar etmiş buluyorlar. manlı imparatorluğu da bundan istifade susi ahkam koydu. Bu muahedelerin ne- se Avusturya ismi de bir zaman yaşaya· 
ederek kolayca bu memleketleri istila ticesinde, başsız, kanadsız, ayaksız Avus- bilir; fakat, bu ölmüş bir insanın mezar 

~IIerkt.sın. l(adınııı filminde Victor Francen. ve Vera Koren. 

eylemiştir. turya, nasılsa hayatta kalnuş bir harb taşı üstünde yazılı kalan ismi gibi biı * mulUlü gibi, şaşkın şaşkın hayata ~ık!ı. şeydir! Muhittin Birgen 
Zavallı Avusturya! Düşmüş te olsa es· 

Avustu:y~da ~~~a~ ve Macaristanda ki bijyüklüğünü unutamadı. Kendisini 
:vıacar mıllıyetçılıgının .t~şckküllerinde döı t devlete taksim eden eski bünyesini 
amil olan sebeblerden bırı de Osmanlı m~hafaza etti· bu do"rt d 1 t 1 d · . ~ . .1 A h . . 1 , ev e şun ar ı. 
~mparatorlugunu.n ıstı a a.rek~tıdır. Şark Yukarı Avusturya, Garbi Avusturya, Ti-
ımpara~or~uğu, ışte b~ ıstilaya 'karşı rol, Steiermark. Bu sayede yeni Avus
durma ıh~ı~a.cının eserı o~rak, ~avaş ya-

1 

turyanın, hiç değilse, heybetli bir ismi 
vaş, kendılığınden teşekkul etmış ve on- ~lnbileoekti- dört devletten · ·· kl b 
d b 

.. , mure U! 
an sonra da gar ın ronesans inkişafı b!r devlet bir devletler ittih d _ 

· · d k. ·· ı 1 · ı· ' a ı man:ı ıçın e te amu ey emış ır. sını ifade eden Bundesreich ünvanmı da, 
Bu tekamülün temelini, mayasını Al- eski i.:nvanına ilave etti! 

manlık teşkil etti. Avrupanın göbeğinde, Fakat, bunu yapan! b" kt d f-
h b ·· .. M • ar ır no a a ga 

Tuna avzasının utun erkezı Avrupa let crliyorlardı: Avust b k d • 
11 b. k d··~·· 1 d··~·· . urya u a ar yı 

yo arını ır tc . ugum e ugumledığı kıldığı zaman, geriye kalacak olan adı 
noktada kurulan bu devlet, en evvel u- kı.:ndinden çok biiyük memleket, yani şu 
yanan ~e e~ .evvel kuvvetlenen bir Al- kısa ömürlü harb sonu Şark İmparatorlu
man kutlesının şarka ve cenuba doğru ğu, er veya geç Almanyanın hududları 
yayılan kuvvetini ifade eder. Bu, ayni içine karışmaya mahkıim bir memleket 
zamanda Alman kültürünü ve Alman olarak kalıyordu. Çünkü yeni öster
J?üfusunu • nüfuzile beraber • Şarki ln·- re!ch'in kendi kendisini tutabilecek ne 
upada enine boyuna yay.an bi.r hare~et niih1su, ne siyaseti, ne ziraati, ne sanarli 

J oldu. Bu harekete karşı gah Slav ve gah .kalmıştı. Bütün Avusturyanın üçte biri 

Esham borsasının Ankaraya 
nakli işi 

Kambiyo borsasının Ankaraya nak
li için hazırlıklar devam etmektedir. 
Acentaların Maliye Vekaletile temas 
etmek üzere Ankaraya gönderdikleri 
Nedim Akçacr, Fuad Çeltik ve Refik 
Sclimoğlundan mürekkeb hey'et An -
karadan avdet etmistir. 

Hey'et Ankarada' Vekalete İstanbul 
borsasındaki resmi defterlerinin aynen 
devam etmec::ini Ye Ankarada kafi de
recE'de telefon hattı olmadığından tele
fonların temini için tedabire tevessül 
edilme$İni arzetmişlerdir. Bu meyanda 
eşyanın nakl; işi de mevzuubahs ol -
mustur. Öğr<'ndiğimi?.e göre bu ayın 
yirmi sekizinci günü İstanbul esham 
ve tahvilat borsası acenta ve mübaya
acılarmm eşyası Ankaraya scvkedile -
cektir. 
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MAVO " YAZAN : MAKSİM GORKt 
RUSÇADAN ÇEViREN: H. Alaz GOZLC KADDN 

' K o~.!r mue.vını Zoslm Kiri -
lo\'ı~~. asık suratlı, melAnko -

tık bir adn mdı Bir gün odasında o_ 
turmuş öf"'ell öfkeli bı:;ıklarım bükü • 
yol', açık pcucel'eden karakolun bahçesıne 

bak:yardu. l{ar:ıkolun içerı:;l yan karanlık, 
sıl;:ıntılı ve sessl.z1ı . .\ncak odada a.sııı duran 
biiyu't duvar saatinln rakkası, muttarld vu-
rnljlarla dakikaları sayıyordu. 1 

Halbu!tl knral~olun ııvlusn o kadar ışıklı . 
ve o kndar çeki!:l idi ki. ..... Avlunun tam or- 1 
ta yerinde üç tane k:ı;ın ağacı vardı. Her u
çü dt> etrnfJ\ kocaman hazin ~olgeler ııalını.ş
tııu .. bıı gölgemn altında, itfaiye beygirle ~ 
ri için hc!'lüz getırtilmtş blr ot yıj'?ını üzerin
de polls Kuharln uyuyordu. Kııh:uin az ev. 
vel nöbetini bırakmış, şimdı istirahat t>dl
yordu. 7.osinı Klrllovlç, Kuharine bakıyor, 

frııa halde içerliyordu. MaıyPtindeki nıemuı 
rahat rahat uyuyordu. Halbuki kenalsl, brd- 1 
baht aınl~. bu taş kovuktn ömrünü tüketiyor, 
taş duvarlarc!an yayıl'ın rütubetl teneffüs e- f 
diyordu. Zoslm K!rilov!ç, zaman ve vaziyet 
müsaid ols:ayc!ı !:endi.sinin cıe nasıl büyült bir 
ba:r.la b;ı ·ıunl'ısak ve \cııluıJıı onar üzerine 
uzanabücc~~lni hayal ederek gerindi, e.cmcdı.1 
Ve dl' ha fazla lı;erlemej?d başladı. Kuharirı'ı ! 
uyandırm:ık için, kendisinde, ıinüne geçilmez 
bir arzu ıtuydu Başını pencereden uzat.arak 
sert sert: 

-- Kuh:ırin, hey Kuharin, hayvan herif, 
diye bağı?"dı. 

Bu sırada kapı açıldı. İçeri birisi girdi. zo- ; 
sim Kirlloviç, a::-kasına dönmeğe ve ağırlığı- l 
nın altın.:la tahtaları gıcırdatanın kim oldu-

1 
tunu anlamağa en ufak bir merak bile gös
t.ermedi. Pencereden avluya bakmakta de· 
1'~ etti. 

Kuharlrı, amirinin bağırmasından kımıl

damadı b!1e .. eliru başının altına koymuş, sa-
kalını hav:ıy:ı. k:ı.ldırml.!i bir vaziyette uyku- Yavaşca ma~aya yak.Jaşarak mavi gözlerinin 
suna devam ctt!.. yan bir b:ık1~1le komiser muavinine bak.ma-

Zosim Kirllovlç, kendisinde de dinlenmek ğa başhdı. Giyinişi sade ve fakirane idi. Üs-. 
..e uyumak arzusu uyandıran polisin tatlı tıinde, oldukra yıpranmış gri bir pelerin, ba
horultusnnu 5.deta duyar gibi oluyor ve öf- şınd:ı blr örtü vardı. Küçük ve güzel ellerl
kesl büsbütün artlyordu. j nln esmer ve uzun parmaklarlle pelerinin u-
Muavi~. a:,::lğlya inmek, Kuharln'1n göbe- cundan tutmU!J, oynuyordu. 

tını :_ekmelcmek, sakal.ından yakalıyarak o- I Genç kadın .. u~.un boylu, dolgun vücudlü 
nu golgeden çıkarıp güneşin altına dikmek ldl. Bilhassa go~::ıu fazla 1nklşal etmişti. Alnı 
arzuıarlle y:ınmağa başladı. yüksek Vf' çatıkt!. Halinde, pek de kadınlara 

K:ı.pıdan b~rinin girdiğini hatırladı: 
- Iley, k!m var orada?. diye bağırdı. 
Arkadan tatlı ve yumuşak bir se.s duyul-

du: 
- Be"l!m efen~lın. Nöbetcı. 
Zo.siın Kirl!ovic: birdenbire yüzünü kapıya 

çevirdi. Rert b:ıkışlarla nöbetc1yl aüzmeğe 

başl:ı.dı ve sordu: 
- Bım se".'ll çağırdım mı?. 
- Hayır r.fen:i!m, çağırmadınız! 
Sesini yük."lelterek: 
- Burrıyn girmek için müsaade aldın mı?. 
- Ha)T!r efendim, almadım. 
- Defol öyle !!:e ... Yoksa §imdi kafana bir 

fı:?Y lndlrlrl!n. 

has olmıyan bir ciddiyet vardı. Görünüşe 
göre yirmi yedi ya§ında idi. Hareketleri pek 
ağır ve dii..jüncell idi. İllGana, Adeta geri 
dönmeği düşünüyormuş hissini veriyordu. 

Genç ltadm. yüksek ve kalın blr sesle: 
- Sizden öğrenebilir miyim? ..... . 

• Diye söze başladı ve mavi gözlerlnl mua"1-
nln bıyıklı Jtüzüne dikerek sustu. 

Zosim Kl::-Hoviç resmi bir eda ile: 
- İ.üt'en otu!'unuz, dedl. Benden neyi öğ

renmek lst!yorsunuz?. 
İ~inden ı:!~: «Vay anasmJ, diye düşündü, 

ne sa~l~. ne gürbüz bir kadınmış!, 
Oeııç kadın: 
- Veslk'.l meselesi hakkında soracaktım. 
- İkamete-ah vesikası mı? 

Zoslı::ı Kir!!ovlç bunu söyledikten sonra, 
sağ ellle oturmakta olduğu koltuğun arkalı- - Hayır, bu 0 vesikalardan değil. 
tını .sıtcı S?ltıy:ı tutmuş olduğu halde sol eli - Ya nasıl vesika? 
ile masada at:ıcak bir şeyler aramaıa başla- - Şey c:ı.nım... Şu l'eslltalardan... Hanı 
d N .. b t ı ·· • tl k ,.. ""' kadınln.r s.lıvor da .. 

ı. o e c sura e apıyı açara~ ~arı 

1

. G . d. "'d t - ll "'ini d 
k:ıçtı. enç xa ın tı. e a ne soy yece0 faşır ı. 

Kıpl~ınnızı oJdıı. 
Fakat memurun bu şeklide dışan çıkışı 

1 zoslm Klrilovtç'e ızlık gibi .... d" Zoslm K rilovic bir kaşını kaldırarak ve 
saygıs gorun u. keyifll kPylfli gülerek sordu: 

Ortalılctakl sessizliğe, vazifesine, uyumak- _ Ya'1I ne gibi?. Ne biçim kadınlar alıyor-
ta olan Kuharln'e, ağrr işe, yaklaşmakta o- muş bu vPsik:ıyı?. 
lan panayır zamanına, velhasıl - arzusu hl - - Muhte!~f kadınlar.. hant şu geceleyin 
lll fına - bu~ün hatırına gelen her şeye karşı sokaklarcta clolaş:ın kadınlar. 
duyduğu e;l:-:ı öfkeyi boşaltmak istedi: Zoslm Kiriloviç bu de!a ağzını bir kanş 

- Hc;y, b:ınn baki Buraya gel, diye b:ı~-
açarak sırıttı: 

dı. H i 
Nöbetd k:ırk:ı. korka odaya girdi. Zosim - Haaau:ı... an şu ..... 

Kirilovlç sert bir çehre ne: - Evet .. C'nlarm aldığı vesik~lardan. 
- nayvan herif, diye çıkıştı, hemen avlu- Genç. kad!rı de!ln derin içim çekti. Zoslm 

ya git ve şu Kuharin olacak eşeği uyandır! 1 Klrilovıç'in Lıı sozle~i~den sonra adeta ha
Bir daha ~i:pegündüz avlunun orta yerinde flflemlş g!hı old~: gülumsedl. 
uyumamasını or..tı tembih eti .. Bu edebsizU- Zostın Kir!Iovıç. vaziyetin ileride alacağı 
ğm dikruasıdır. Haydi, ne duruy~rsun?. hoş ve mera~,!~ safhaları düsünerek sordu: 

- Emr~crsinlz efendim·. fakat bir kadın - DcMek t()yle ha? .. Pek iyi... Fakat şim-
s1zl görmek istiyor. 

- Ne? 
- Bir ka~ın.. 
- N'l.<1ıl kadın? 

- Uznn h<.ıylu bir kadın. 

di sen bizdPr. ne istiyorsun?. 
- Şu dedl~in!z vesikalardan istiyorum. 
CTenç knrm bu'llnrı söyledikten sonra ken

dini bir sand:ıl~'eye bıraktı. Tekrar derin de
riıı iciııl cektl. B.l.il!U, fldeLa bir yere çarpar 
gibi acalb b!r eda ile silkti. - Abdal. Kadın ne lsUyor?. 

- Sizi istiyor - Peki, bir t>V flHb mı nçacaksın?. 
- G\t ne ıstedi~i anlat Sor. soru.ştur, - Jiqyır, kendim lçin tstlyonım. 

sgrenl Genç kartır. b~!-nnı e~dl ve sustu. 
_ Sordum, soruşturdum efendim. Fakat Kadının t-11 cevabı üzeıine Zoslm Klrilovtç 

aövlemlyor. Yalnız size söyl1yecekmlşf. I sanıialyeslrı! kadının · sandalyesine yanaştır-
:_ Allah belasmı versin. Çağır gelsin. Genç dı. Kanıva b!r göz attıktan sonra kolunu ka-

m!?. dının bcl!nf' doladı ve sordu: 
- Evf't f'frndtm, genç. - Haa ... Desene böyle .. peki, eski vesikan 
- Şu halde çabuk gelsin. nerde?. 
Zoslnı Klrlloviç bu son sözleri oldukca yu

muşak bir eda ııe söylemişti. Nöbete! polls 
dı$::ı.rı çıkınca komiser hemen kendisine bir 
çeki düzen verd!. Ciddi ve Amlrane bir tavır 
takmar:ı.k kMıdlarile meşgul olmağa başla
dı. 
Arkasındnn bir etekltk hışırtısı duyuldu. 

Zos:ın ~irlloviı:;. vücurtüni.i yarı çevirmiş bir 
halde, tenkldkil.r gözlerle gelene baktı ve sor
du: 

- Ne ıst!vorsunuz efendlm?. 
OP.nç bdı-1 b:ışile sessizce bir selam verdi. 

Oenı; ll:ad~n gözlerini Zoslm Ktr!lovtç'e kal
dırdı. Fabt elinden kurtulmak için hiçbir 
barekı;>ttf' b1•!unmadı: 

- H:m!!' e ... ki vesikam? diye sordu, bende 
ves!ka filan yoktu ki ... 

- Demek s:m':ıtinizi gizllce y:ıpıyordu

nuz?. HPr h:ıngı bir yere kayıdlı değilsiniz şu 
halde... O!:ı~an şeyler bunlar .. demek şimdi 
kaydolma!!: ic:;tlyorsunuz!. Mükemmel. Bu, sJ
zin lç!n daha tehlikesiz olur. Her yere daha 
lyl girip çıkablllrsinizl , 

Oanç kadın: 

Genç kadın ba§ile ıes.rlzce bir ıetam verdi 
- Bı:n hP'1üz llk defa olarak... ralan bu yü?. atellde, hareketsiz, tat'Jyet 
Diye ıteJı:t>ledl. Ve ıc;ını çekerek gözlerini ifade eden bir hal aldı. 

7ere indirdi. Zoslm KirUovlç'in içine - her nedense - bir 
Zosim Klr1Jov!ç omuzlarını kaldırarak: fen:ılık, bir korku çöktü. Bu korkusunu kendi 
- Anlamıyorum dedi, nasıl llk defa. ola- kendlnıı, ş-u f!klrlerle ifade ettl: 

rak?. - Bu cadının eline zavallı bir abdal dü-
- BaslıayattJ llk c!efa olarak. Bu işi tık de. şecek olıır"l3 vay halJne .. allmallah kemikle

fa yapma't lçln vesika istiyorum. Panayıra rlne varmc:ıya kadar bütün derislnl yüzer. 
gelmiştiı;ı de.. Soyup so{tıına çr-virir. 

- Haaan ..• iş başka öyleyse... Sonra genç kadına dönerek cehren: 
Zosim K!rllovic, kolunu kadının bellnden - Bt>n size hiçbir şey yapamam, dedi. Po-

çözdü. Blraı utanarak sanda.lyesını kadın- lls müdürüne müracaat ediniz! Bu iş, polis 
dan uzakl:ı.ştırdı. Her lkisJ de susmuştular. müdurünün, doktorun 1.§idir. Ben &ize hiçbir 

İlk söze ba~hyo.n Zosim Kirlloviç oldu: şey yapamam. 
- Demek hö:v!::: ha?. Fakat sız ne yaptığı- Zosim Kir1lovtç kadının bir an evvel ora-

nızı bilty:>r musunuz?. Bu lyl bir hareket de- dan uzakla~ması arzusunu duydu. 
ğll.. evet zaruret ama ... Fakat tuhaf, acalb Zosiın Kir!..loviç'in. bu cevabından sonra 
bir şey. l)l)ğmsu ben bunu bir türlU anlıya- kadın derlı!ıl oturduğu sandalyeden kalkt1. 
mıyorum. sız bu !şe nasıl karar verdiniz?. E- zosım Kirllovlç'I selamlıyarak kapıya doğru 
ğer hakllcatE'n...... yürüdü. ?ıo.Y:rn Ktrlloviç dudaklarını büzerek 
Tecrüb~!\ muavin bunun bir hakikat ol- kadının :ırlt.asmdan baktı. Tükürmek ihU

duğunu pelca!i anlamıştı: Çünkü kadın tam yacını duydu. 
bu tş için gerekecek kadar genç. ve güzeldi. Genç k~dın kapıya gelince tekrar döndü. 
Sonra bu kndında. o san'at kadınlarında gö- Mavi gözln! cesur ve kat'l bir ifade taşıyor
rülen lbtlzal de yoktu. Maksad kadını söylet- lardı. Alnında derin bir çizgi bellrmlşti. Tek-
mektı. rar etti: 

Genç kııdın zosim Kirlloviç'i inandırma- - Demek ki polis müdürüne müracaat et-
ğa çalı:jtı. memi tavı;!ye ediyorsunuz, öyle mi?. 

Zoslm Kirilov!ç acele acele eevab verdi: 
- Vall3P.1 do~ru, dedi. Ben, böyle fena bir _ Evet. evet öyle! 

işe başlıy:ı.ca~ım1 söylemek suretlle ne diye _ Teşekkür ederim, Allahaısmarladık. 
kendime ifti::-a edeyim?. Ne yapalım, geçin- Kadın bu zon sözleri de söyledikten sonra 
meğt? m~churum .. ben dul bir kadınım. Bir odadan çı!ttı. Zoslm Kirilovlç dirseklerini 
zamanlar evıı lelim. Kocam bir gemide ça- masay.ı ıtayadı. Islıkla bir hava tutturarak, 
!ışıyordu. CTc:nı nisanda battı. Kocam da bo- on dakika )tadar öylece hareketsiz durdu. 
ğuldu. İki ta:ıe çocuğum var. Oğlum dokuz, Sonra, başını kaldırmaksızın yük.sek sesle 
kızım yedi ynşında. Geçinecek hiçbir şeyim kendl kcnc!!m> söy1enıneğe başladı: 
yok .. kimsem yok. Kocamın akrabaları da _ Ne dor.ıuz karı .. çocukları varmış .. ne 
pek uzakt::ı.. Sonra onlar beni zaten sevmez- çocuğu'·· Ha h!!. ha .. İğrenç mah1fık . 
ler .. onl<\r v:ırlıklı insanlar. Ben onların gö- Tekrar uz•Jn müddet sustu. En sonunda, 
zünde bt,. dilenc1den başka bir şey değil1m. bütün gl?!! c!uşüncelerini derin bir •Ah .. o la 
Velhasıl hkirlm. Kimsesizim. İş bulamıyo- hfüiisa. r:ıtt'. Ye!'e kocaman bir tükürük ata
rum. Halbu'd çoruklanm yemek isterler .. oğ- rak kat'i bir sesle: 
ıum !d:-1.dldt! okuyor. Onun meccanen oku- _ Ne ~~rrnç mahHik, diye tekrar etti. 
masını tem!n etmek için öteye beriye baş- Bu e.sn:ıc!a b:ışını kapıdan içeri uzatan ha· 
vurmak., uğr:ısmak lazım. Halbuki ben bir deme sordu: 
kadınını. tTi::aş'.lmıyorum. Tanıdığım yok. _ Bir emriniz mı var efendim? 
Oğlum !:ıe akıllı bir çocuk. Mektebden alma- _ Ne? 
ğa acıyorum. KıZ!ma da bakmak lazım. Na- _ B!r emrini! olup olmadığını sordum. 
muslu blr tş bulmak çok güç. Sonra, bir iş _ Çık dışarı ulan. 
bulsam h!l" üç ki'liYi geçindirecek kadar ka- _ Em"ed~rsln!z efendim. 
zangmam. Hem ben ne lş yapabilirim?. Me- - Eşek!.. 
selıl aşcı!ık yapsam bana ayda taş çatlasa Zosim K!rHov1Q, hademesine bu son tıtl
beş rubleden tazın. vermezler .. halbuki bu pa- fatı savıırduktan sonra pencereden avluya 
ra bize yet!'1!lez. Fakat şimdi yapmak lste. bakmağa b:ışladı: 
dlğlm iş böyle de~ll. Biraz tal!hlm olursa bir Kuha~ln h&.la orada, otların üz.erinde uyu_ 
detasınıfa htr senelik geçinme vasıtamı blr- maktıl idi. Nöbete! polis anlaşılan onu uyan
den kazanaMJtrim. Geçen panayırda bizim dımıatı unutmuştu .. takat Zosim Klrllovlç'in 
tanıdıklard<>n biri bir defasında dört yüz deminki öflt~st kalmamıştı. Uyumakta olan 
rubleden faz1a bir para kazanmıştı.. bu pa- pollsin vaz!yC'U onu bu defa hiç de sinlrlen
ra s~yestnC!c şimdi bir ormancı lle evlendi: dtrmedl. 
Baynğı h:rnıme!endl oldu. Zos!m Klrllovtçde, mablyetınl tend!slnln 

Evet, Ryıb .olduğunu billyorum. Fena blr iş de nnlıyamııdığı bir korku vardı. Önünde, 
oldu~unu b'~.!yorum. Fakat ne yapa~ım, mu- boşlukta, k9ı-'ının sakin ve mavi gözleri du
k:adderat b~yle imiş.. hepimize hukmeden 1 ruyor ve ht't bakışlarla kendisine bak1yor
odu:. Madem k1 hatınma bu lş ge~.di, demek lard1. O, bu inadcı, bu ısrarlı bakışlardan a
alnımda bu y:ızılı imiş; demek ki böyle olma- detl sinlrJPnl!' eibl oldu .. saatine baktı. Kı
sı l~zınımı'l·· muvaffak olursam ne illa .. ol· lıç Jı:ayışm:ı çeki düzen verdi ve boğuk bir 
ma:ı:sam, o t!.ıkd!rde kendimi kötülemiş ola- sesle: 
cağım .. fak:ıt o_ z:ıman: cBu _da mukadderat- _ Gene brşılaşınz ... Hem de muhakkak 
mış l 111 deyip muteseııı olacagım.. kar§ılaşırız, d1yerek dairesinden çıktı. 

Zoslm K~r:ıovlc kadım dikkatle dlnllyor, 
kelinıe:;inf' v:ırıncaya kadar bütün söyledik
lerini ta'."llamen anlıyordu. Çünkü kadının 

deltll yalnız :ığzı, fakat her tarafı, bütün vü
cudü dP. konuşuyordu. İlk zamanlar kadının 
yüa\l korkak bir ifade ta§ıyordu. Fakat ~ 

-Z-
Hald!tatPn de karşılaştüar .. 

Bir aksam, Zoslm Klrlloviç, poUs karako
lunun bulunduğu binanın cürn18 kap?Sında 

duruyordu. Birdenbire, mavı gözlll tadını ııt! 
adım llı:>rlslnde gördü. Kadın, sa.J.ınarak ;u. 
vaş bir yü!"Üyüşle parka doğru gidiYO J• 
Mavi gözlerlrı.ln sabit baklşlarile, ileriye, bt ~ 

~~e· ll olmıyan blr istikamete bakıyordu.. yu ıJl 
ve endamlı vücudünde, kalçalarının {lhctl , 
hareketl~rinde, ciddi ve mütevazi bakışla~ 
da insanı ondan kaçıran tarif edllmez bit·~ 
vardı. Alnınc!:ıkl o çok mütevazı ve ıneş , 
çizgi, Zosim Kirllovlç'ln llk defa gördü~. 
den çok d:ıca keskin blr hal almış, onun ıd· 
raz aynca Rus yüzüne blr çirklnllk, blf c 
diyet vermişti.. ~ 

Zoslm KlrlJoviç bıyıklarını burdu. fleJ!le, 
oracıkta aY.1ma geliveren keyifli bir dıiŞ~. 
ceye hız vererek kadını gözden kaybetınellldl, 
ğe karar verdi. Kadının arkasından, keJl 
since birçok m!inalara deliilet eden: • ..t 

- Ser.i t!:nsah seni; sen görürsün, dır 
söylen dl.. eı1 
Beş dakika sonra parkın kanapclerl.JlddJ. 

biri üzerinde kadınla yanyana oturmakta 1 

Gülerek k::ı.dır.a sordu: 
- Beni t~nımadınız mı?. 
Ge!lç k:ı.rlın mavi gözlerini ona kald1~ 

sessizce b:ı~tı ve elln1 uzatmaksızın 1>06~ 
l r sesle: 

- T:ınıdır.ı . dedi, bonsuvar. Jj)l1 
- Nasıl? Kendinize vesika alablldlnlZ 
Genç karlın: ti' 
- i~te, dC'dl. Ve aynı sakin hareketle e~ 

tarislnin ccblerinl araştırmağa başladı. 
hal Zosim K!rilcviçln biraz .canını sıkt~, 

- Lüzumu yo~. dedi. Aramayınız!. el 
nüze lnanıyo:-um. HP.m esasen sormıııtı:ı ıl, 
~akkım yok... Yanı demek lstiyonun ~ 
işleriniz yolund:ı gidiyor mu?. Siz bıınd 
haber vcr"!!ı!zl ~ 

Zoslm Kir11oviç bunları söyledlkten so~~· 
aklındr.!l şunları geçirdi: .sanki bunu 
rennıek pek lıi'!ımmışl. Bu numaraları ~ 
mağa da ne lüzum var?. Haydi Zoslın ıtıl 

ıoviç görey!m seni.. kadına açıkca ıneralll 
söyle!.~ , 

Zosim Klrllovic; bu düşünces!le kendini ~ 
saretıemllrdlği h:ılde gene meramını açı~ 
si>yltyeme~!. Bu mavi gözlii kadında, bilb dl 
sa muayyen münasebetler sah:ısında., ken 
sile lfluball olmak imklinını vermlyen bir 
vardı. 

Genç kadın Zosim Klrllovlç'tn cehren so 
duğu suale cevnben: 

- İşlerim m\~ dedi. Allaha şükür, şııyl 
böyle .. 

Fakat sözlerin\ bıtlrmeğe vakit bulınad 
kıpkırm121 ke.<ılld!. 

Zoslm Kir!lovlç: . e 
- Oh, oh. çok ty1 öyleyse, dedi. Tcbrılt 

derim. Nas•l ilk zamanlar güçlük çeıttll 
ml?.. ıo 

Genç kadm birdenbire bütün viicudUe 
sim Klril<'vlç'e döndü. Yüz~ı sararmış, tıV 
makarışılı: bir hnl alınıştı. Ağzı yuvarıaıtlll 
mıştı; neredeyse b:\~ıracaktı.. fakat her 11~ 
dense vazgeçti. Kendtslnl geri çekti: ve ge 
eski vaziyetlnl alarak lakayd bir eda ne:~ 

- Eh, nt> yapalım.. alıştı:., dedi. Ve 
rültülü bir şekilde burnunu slldl. 

Zoslm Ktrilo\.·lç bütün bunlardan: Ks.d1, 

hareketlerlnd~n. yakınlığından, sessiz. sıı 
ve hareket.~ız m:ıvi göılerlnden adeta bir 
züntü duydu~unu, kalbinin sıkıldığını 

~fil l 
Sebebini bilmeksizin kend~ kendine tçef 

dl. Ayağa kalktı. Sessizce ve dargın bir çe 
ile kadına e!lni uzattı. 
Kadın, t:ı.th bir sesle ona: 
- Güle? (fjte, dedi. 
Zoslm !t:Jr:lov!r, başlle k:ır'lını seliynlıl 

Kendini abd:ıllıkla ve çocu'•lukla lthaın e 
rek sür'atli adımlarla oradan uzııklaştı. ı 

. Bir müddet yürüdükten "onra gene 1te
1 

kendine söylenmcğe -ve b!llnmlven bir se?>t 
den ötüı·i1 kadmı tehdld etme~e başladı: 

- Dur ı;en ! . Ben sana gôsterlrlm .. ben 
na kim 1Jlduğuınu anlatırım. 

Zoslm Klril::>v!c hem bunhn sövlfiyor, il 
de kadınm h!çbtr ks.bahati olm'l dt~ını P~ 
lA. hissediyordu: bu hal ise onu büsbütiiTl 
leden çıkarıyordu, 

-3-

Bu kıı.r~ılaşmadan bir bucuk hafta so11 

blr gün Zoı:Jm Klrllovlç, kabarelerlr. ve ıll 
har.elerin bulunduğu bir yoldan geçıyo 
Ansızın meyhanelerden birinin pencere
den kul:ılı;m~ bh' kadın feryadı, bir tll 
kilfilrler ve buna benzer daha bir takıJJl 
ler çatın'!!. 

Bir karlm, bo~uk blr sesle: 
- İmdad• .. İmdad!.. diye haykırıyord 
Bu ar:-da. sllle - tokat seslerine, s::ıı~. 

ye - maı:a gürültülerine kamı<ın ve b~ 
bunları gölgt~de bırakan blr ses dahıı 
yuldu: 

- Bir daha!. Vur bir daha!. Sura.tlJl& 
daha!.. 

Zoslm K!rllovlc acele acele merdlvenıet 
çıktı.. mev~anenın kapısında biriken ll 
cağıt3rak ~alona girdi; gördüğii n:ıııtı 
şöyle idi: 
Tnnıd1!n m:ıv! gözlü kadın. masanın 

rinden c~1?ere1':, sol eJllc karsısındaki 1' 
run saçlarııv:hn yıı.knlnmış, onu kendine 

(Devamı 10 ımcu. ~avJada) 



Saç tuvaletlerinde 
bir değişiklik 

1 GÜZELLiK BAHSi- , 
Muntazam uyumazsanız 
güzelliğinizi idame 

ettiremezsiniz 

İlkbalıarın ilk elbise 
modelleri 

Saçları kordelô.larla ve çiçeklerle 
süslemek yeniden moda oldu 

,, 

Herhangi bir eğlence yüzünden kala· 
balık bir yerde uykusuz geçirdiğiniz ge
celer yüzünüzün tazeliğini tahmin ede
miyeceğiniz kadar kuvvetle hırpalar, gü
Z<'Uiğinizi bozar, sabaha karşı daldığınız 
uykunun, bu yorgunluğu giderecek bir 
ilaç olduğunu zannedersiniz, çok yam • 
lırsınız. Böyle bir gece, ancak bir çok ih· 
tımamla teliıfi edilir: 

J - Eve döner dönmez ilk işiniz yatak 
odanızın penceresini açıp havalandırmak. 

2 - İkincisi de yüzünüzü bol su sabun· 

1 
la yıkamak olmalı. Gitmeden önc:edcn 

1 
eğer biraz hatmi kökü kaynatıp suyunu 

1 a:mışsanız ne kadar iyi ... Su sabun y~rine 
onunla yıkanırsınız. Derinizden sigara. 
toz ve makyajın bütün kirlerini çıkarı!'. 

3 - Yıkandıktan sonra yağlı bir kre!ll 
sürünüz. Diğer akşamlar gibi silmeyiniz. 
Uyanıncaya kadar yüzünüzde kalsın. 1 

4 - Gözleriniz uykusuzluktan ihtimal 
f:ızlıyor, kum dolmuş gibi batıyordur. A
!lld borikli su ile, yoksa çay suyu ile ban
yo yapmayı unutmayınız. 

Vaktile saçlar kordeli veya ~içekle )' 
SÜslenirdi. Aynı şey bugün de caz.ıb lıir 
lnoda halinde ortaya çıktı. Büyük şap· 
kacılar, terziler ve kuvafürler bize buııun 
Üzerınde türlü türlü san'at eserleri verı· 
Yorlar. Bunların kimi çiçekten, ·ımi ku· 
ınaştan, birçoğu da korı.lelician ... (;ece icin 
Olduğu kadar gündüz - bilhassa spor • için 
olanlım da pek çok, .. Bu modanın, uzun 
zaman kendi dalgasından, kendi rengin• 
de:ı ve parlaklığından başka heme.o hiçbir 
sfis görmiyen kadın saçına yeni bir gü
zellik kattığında şübhe yok. Yalnız bü
tün moda olnn şeyler gibi bunda da her· 
kesın kendi tipine, kullanacağı saate ve 
Yere uyması şarttır. 1ster bir demet, ıster 
bir kuş, ister bir kordela saçlarınıza ta· 
kaca~ınız şey ne olursa olsun mutlaka 
rengi renklerinize, biçimi başınıza ve ku

\1afürünüze uygun olmalıdır ki güzel 
dursun. Bunun gibi fazla parlak ve kül
fetli şeyler geceye bırakılmalı, gündüzün 
YaJnız kordelftdan yapılmış olanlar kulla

panlar içın pek pratiktir. 
.Maamafih kordeliiJan yaJnız spor için 

değil, öğleden sonra ve akşam için de şık 
baş süsleri hazırlanmıştır. 

Bugün sütunlarımızda resimlerini gör· 
di.ıklcriniz bunların en gilzellerıdir. Sıra 

5 - Saçlarınızı fırçalayıp Açık pencere
:ıin karşısına geçiniz. Beş dakika derin 
uefes alıp veriniz. Ciğerlerinize dolacak 
bu temiz hava kadar o gecenin zehirıni 
vücudünüzden, yüzünüzden silecek he
men hiçbir şey yoktur. Yorgunsanız bu· 
nu y&ttığınız yerde de yapabilirsiniz. Yai- ı 
nız b~şmızın altında yastık bulunmamah
dır. 

6 - Yatmadan önce bir bardak su içi· 
niz. Soğuk veya sıcak nasıl isterseniz. 

ile: 
'1 - Ertesi gün kalktığınız vakit göz

leriniz hala kırmızıysa bir banyo daha 
yapınız. 3oldan birinci: Genç sporcunun saçla· 

nnı dağıtmıyor. 8 - Açık pencere önündeki teneffüs 
hareketlerini tekrarlayınız. İkinci: Başı küçük bir şapka gibi san-

yor. Yoksa ne uykusuzluğun, ne de havasız 

Üçüncü: Sade bir a~ık hava kuvafürünü' bir kalabalığın yüzünüzde bıraktığı belli 
süslüyor. belirsiz çizgiler, göz bebeklerinize verdi-

h :lmalıdır. Saçları rüzgarda dağılmaktan 
koruduğu için bunlar bilhassa spor ya-

Altta: Geniş bir frenkbağı şeklinde alnı ği yorgunluk kolay kolay geçmez. Rengi· 
gölgeliyor. J nizden çaldığı tazelik geri dönmez. 

Bahar modasının \ 
Yenilikleri 
Hangi renkler moda olacak: Gündüz 

için çok açık veya pastel renklerle kum 
rengi, bej, ve grej .. 
Zaten geçen yaz • 
danberi modada 
bir renk zengin • 
liği var. 
Yalnız renk de· 

ğil, kadına yara • 
şan her türlü in -
celiklerin gittik • 
çe çeşidi artıyor. 

Bir zamanlar bu -
tün bütün unutul -
nıuş görünen gi • 
pürler, ipek keten, 
hatta yün dantel • 

• )er, kordcJalar, 3a· 
bolar, pliler ... Hii· 
tasa kadın el~e • 
sini süslemek için 
batıra gelen he -
men her türlü gar 
rıitür ve değişik -
likler moda şekli • 
ne bürünüp gözü • 

Olüzün önüne serilmi~ gibi ..• 
koyu renk roplar muhakkak organdi 

\'eya benzeri şeylerle gençleştirilmekte ... 
!(oyu renk tayyörler muhakkak (ekose 
iibi) fantezi kumaştan, kolları, hatta nr· 
kaları zıd renkte yünlerle elde örülmüş, 
iilelerle giyiliyor. 

Gece ve gündüz için bluz • süveter • 
k.urnaşı ne olursa olsun - bu mevsim mo
dasının gözdesi gibi ..• Üstünden giyilen 
Ceketler geçen yıldan daha uzun ve ek • 
serisi brodeli. 

Şık bir yün bluz 
Kayısı reçeli 
Çöreği 

3 çorba kaşığı kaysı reçeli 
60 gram tereyağı 
60 gram ~~<er 
1/4 çorha kaşığı maya tuzu 

2 çorba kaşığı su 
1h çorba kaşığı dövülmüş fıstık veya 

badem 
Biraz vanilya 

1 tane yumurta 
Yağla şekerı bırbirine kanştınmz. İvi

ce vurulmuş yumurta ile unu yavaş ya
vaş karıştırıp bir hamur yapınız. Maya 
tuzunu da karıştırdıktan sonra ufak ka • 
hplarm içlerini yağlayıp dörtte üçüne ka
dar bununla doldurunuz. Orta ateşli fı

rında (25) dakik:ı bırnkınız. 

Koysı reçelini sıcak su ile kanştınnız. 
Süzünüz. Çörekleri fırından çıkarınca 

birer yüzlerine sürünüz. Üstüne de ya 
badem .Yahud fıstık ekiniz. 

Çocuk elbisesi 
Çocuk elbisele • 

rinde bir çok de· 
ğişiklikler olur. 

Fakat bazı çocuk 

elbiseleri vardır ki 

onlar hiç değiş • 

mez. Buraya koy • 
duğumuz model 

yedi ile on beş ya' 
arasındaki kız ço

cuklar için moda· 
Plili etekler, düzleri kadar hatta belki 

daha çok. 1şlemeli geniş sentürler de 
Pek rağbette ... 

Jılc, yaka, ıseııtur ve cebler pirinç !ğne. Bir ters - bir yü1 {er sırada tersler sı geçmiyen, pra. 
iz yüzler ters ôrlilecek. Diğer tara!lnn sevdiğiniz herhangi bir fantezi örgü- tik bir elbisedir, iA. 'lt' 

.F'ötr şapkalar hasırdan daha moda ... 
Bılhııssa kapelini biçimindekiler .. Hemen 
hcp:ımde; ya elma, kiraz gibi meyvaıa!·, 
.Yahuo çiçek veya ku§lar takı1ı ..• 

rcrı,, yapabilirsinız. Pek k_~b~. v~. kabarık örgü .ol~amak şartile. Laciverd plili e • ,_. 
Modcld~ jersey yani duz orgu arasına tek lastik karı§tırılmı§tır. Kol kenarla· tek, yakası laci • 

rmdn iki oSantim eninde pirinç iğne vaı verd kenarlı beyaz bluz. 

Yukarıda sağda: Bordo rengın • 

de ipekli krepten öğleden sonrs 

elbisesi. Göğsü ince nervürlü, sen.. 

türü açık renk deri ile aplikcdir. 

Yukanda solda: Mevsimlik ori

jinal manto. Önü üstüste değil, 

kenarı kenarına kapanıyor. BQ 
şekle en şık kış mantolarında da 

rastlandı. Kabarık görünen yer • 

ler pikür matelase (etrafı tliki· 

lip ortası kabartılmır' ·~ Takala· 

rının açık renk çizgileri manto • 

nun fazla koyu görünmesine mani 
olduğu için çok güzel düşünül • 

müştür. 

Altta: Gene ipekli krep. Koyu 

kahve ~engi, göğsüne sarımsı bej 

renginde saten konulmuş ve ner

vür yapılmıştır. 

Kadın giyimi 
Ve örgü 

Kadın giyimin • 
de örgü gün geç • 
tikçe daha geniş , 
bir yer tutmakta -
dır. Eskiden örgü 
bluzlar ve kazak - • 
lar sade ev içinde giyilmeıı:: ve yahud 
spor bir kıyafet için yapılırdı. Fakat bu· 
gün öyle değıldir. 

Örgüden yalnız spor ve gundelik g yc
ceklerinizi değil, en şık tt.\alet eşyala • 
rınızı da yapabilirsiniz. 
Yukarıda: :Fant~zi jur. 
Aşağıda: İki iJm1kte bır jur. 
Biri öğleden sonra elb :.1:si üstünden 

gıyılecek bir ceket. Öbürıl ip kli eteklerle 
bir>ikte giyilen cabiyye-. bluz. Koyu e
tckle1 açık renk etekle koyu bluz giyil ı. 
melidir. 
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Bir Haftallk ---- RADYO PROGRAMD -----
IST AN BUL 

13 :\lart 1938 Pazar 
Öğle neşriyatı: 

12.30: Pl!Url<ı Türk muslldsl, ıı.50: Hava
dis, 13.05: PlAkla Türk muslklal, 13.30: Muh
telif pUik neşriyatı. 

Ak~m neşriyatı: 

18 30: PHl.kla dans mualıwt. ısı.15: Konfe
rans: Pro'. Salih Murad {Radyo dersleri). 
20: Muzencn ve arkadaşlan tarabndan Türk 
muslkJst ve h:ılk şarkıları. 20.30: Hava rapo.. 
ru. 20.33: Ömer Rıza tarafından arabca 16J
ie\·. 20.45: M:.ız:lffer İlkar ve artadaşlan ta
.rafından Til:-!t musikisi ve halk fUlalan, (aa
at ayan). :n.15: Cemal KAmll ve arkadaflan 
tarafından Türk musikisi ve halt f&rlalan. 
21.50. Orkestra. 22.45: Ajana haberleri. 23: 
PlAkla sclol:ır, opera ve operet parçalan.. ıs. 
20: Son haberler ve erteaı güntın programı. 

• J 4 M!lrt 1931 Puarielıl 

Öf le neşriyatı: 
12.30: Pl!ı.kla Türk muslklsi. 12.50: Ban

dl~. 13.05: Pl6.kla Türk musiklsl. ıs.30: Muh
tell! plfık neşriyatı. 

Akşam n~iyatı: 
18 30: Plftltla dans musikisi. 19.lS: Çocuk

lara masal: B:ıyan Nine. 19.55: Borsa haber
leri. 20: Rı!at ve arkadaşları tarafından 
Turk mmdlcW V" halk prkılan. 20.30: Han. 
rapor•. 20.3'3: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 20.15: Belma ve arkadaşlan tarafın
dan Türk mustkl .. l ve halk prlcları, (saat 
ayan). 21.15: Fnsıl saz heyetl: İbrablm Ye 
arkadaşl:m tarafından. 21.50: Radyofonik 
temsil: Stüdyo orkestrası refakaWe (Kar
men). 22.45: Ajans haberleri. 23: Pllkla ao
lolar, opc.ra ve ·~peret parÇalan. 23.20: son 
haberler Vf' e:-tesl gunün programı. 

• 15 Mart ıssı Sah 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Pllıkla Tiirk musikisi. 12:50: Han

dls. 13.05: Pl6.kla Türk muslkl.sl. ıuo: Mub
teHf plfilt neşriyatı. 

Aks:ım neşriyatı: 

slkl.st ve halle prlalan, <saat Ayarı>. 21.ı5: 

Muatafa v~ arkadaşları tarafından Türk mu. 
slklsi ve b9.!k şarkıları. 21.50: Orkestra 22. 
45: Ajans h:ıberlerl 23: PlAkla sololar, opera 
ve operPt parça!arL 23.20: Son haberler ve 
ertesi gftnfin programı. 

• 19 !Wart 1938 Cu.mariesl 

Öfte •etrfyatı: 
12.30: Plf\kla Türk muslklsL 12.50: Hava

dis. 13.05: Pl!ıkla Türk musikisi. 13 30: Muh
telit pllk nt-§riyab. 

Akpm -.riyalı: 

-
mualtısı ve halk prkıları (Hlkmet Rıza ve 
arkadqlıtnl. 20· Saat lyan ve arabca net
rlyııt. 20.15: Pllkla dans muslklsl. 21: Sıhh! 
konuşma: Dr. Vefik Vassaf. 21.15: Stıidyo 

salon orkest~ 22: Ajans haberleri. 22.15: 
Yarıntı vrogram. 

• ıs Mart 1938 Çarpmba 
Öfle neşriyatı: 
12.30: Muhtem pllk neşriyatL 12.50: Pllk: 

Türk muslkl. l ve halk şarkıları. 13.15: Dahi
li Ye haricl haberler. 

Alqam neşrf7atı: 
ı8.30: Plakla dans muslklsl. lSl.15: Türk 

18.30: Plnla «!ana mu.sit:ll1. 19.15: Konfe- muslklst ve halk çarkıları (Nihal ve arkndaş
ran.s: Önlnrsit.e namına: Prot. Ziya cemal lan). 20: Saat Ayan ve arabca neşriyat. 20. 
Aksoy (Diş ve atız bakınwzlıtının zararları)· 15: Türk rnu!ltısl ve halk prkılan (Servet 
19.55: Borsa haberleri. 20: Sadi Hoşses ve Adııac ve arkacbşları). 21: Konferans: Ce. 
art.adaşJ:ın taralından Türk mualklal ve mu Arıt.men. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
halk tarkıları. 20 30: Han. raporu, 20.33: Ö- 22· AJans haberleri 22.15: Yarınki program. 
mer R•tıt tarafından arabca söylev. 20.45: • 
SemabaL özden.ses Ye arkadaşları tarafından 
Türk musHd•I \'e halk prkılan, (saat lyan). 
21.ıs: KIL'tik Ttlrk muslklsi: Nuri Halil ve 
art.adqlan tarafından. 21.50: OrkestrL 22. 
tS: Ajans l'.aberlerL 23: Pllkla sololar, ope
ra ve operet parçalan. 23.20: Son haberler 
ve ert.e.U günün programı. 

ANKARA 
13 llılart 1931 .... 

ötte neşriyatı: 
12.30: Muhtelif pllt nqrtyatı. l!.50: PIAk: 

T'lrk mus'kJsl fe halt tarlalan. ıs.ıs: Dahi-

17 Mart 1931 Peqembe 
Ölle neşriyatı: 
12.30: Mu?ıtellf plak neşriyatı. 12.50: PlA.k: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.ı5: Dahi
li ve hartct haberler. 
Akşam nqriyab: 

18 30: Plak.la dans musltJsl. 19.15: Türk 
muslkl~ ve halk şarkıları (Makbule Çakar 
ve arlr.adnşları). 20: saat Ayarı ve arabca 
neşriyat. 20.15: Plakla Çardaş Fürstln ope
reti. ?.l: Knnfe!'llns: Sellm Sırrı Tarcan. 21. 
15: Stütıyo salo::ı orkestrası. 22: Ajans haber
lerl. 22.15: Yannkl program. 

li ve harici haberler. e 
Aqam nesrlyatı: J 1 l\tart 1!31 Cama 
ıa.30: Plılk neşriyatı. 11.45: Çocuklar için: ötıe neşriyatı: 

Radyotonlk temsil. 19.15: Türk muslkJst ve . 
halk fark•hn (Makbule Çakar ve arkadaş- 12 30: ?.!u~tcl.f plak neşrlyatL 12.50: Plak: 
ıan). 20: Sıı.at Ayan ve arabca ne,,riyat. 20. ı Turk mm ı_cts "" hnlk şarkıları. 13.15: Dahi
ıs: Türk mu.siki't! ve halk şarkıları (Hikmet 11 v~k h<tr\rı h:ı~rler . 
Rıza ve a:-kada,ıan). 21: Eclebl konuşma: ı flm neşrı•aıı: . 
BehçeL Ker.u:.ı Çağlar. 2ı.ıs: Studyo salon 18 30: Muhtel•f pi k neşrıyat.ı. 19.15: Tiirk 
orkestrası .,2. AJ habe 1 1 22 15. y _ muslldsi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 

. .. . aru r er . . . a k d 1 ) ., S fı. ı nnld program. ar & aş.arı ... o: :ıat ynrı ve arabca neşr -

• H Mart 1931 Paaarieıd 

ötte -.rlJab: 
12.30: Muhtellf pllt nep1yatı. 12.50: Pllk: 

Türk musikisi •e halk tarlaları. ı3.15: Dahi
ll ve ~rlcl haberler. 

Ak.tam neşriyatı: 
18.30: Karı'}ık pllk. 18.50: İnglllzce ders: 

Azime İpek. 19.lS: Türk musikisi ve halk 
tıı.rkılan (Servet Adnan ve arkadaşları). 20: 
Saat lyar1 ve arabca neşriyat. 20.15: PlJ.kla 

yat. 20.15: Colo saksofon: Nihad Esengln, 
(Piyanor'a Marsel BU. 20.45: Karışık plAlt 
neşriyatı. :n: Konfernns: Parazitolog Nevzad. 
21.ıs: Plalth dans musikisL 22: Ajans haber
leri. 22.15· Yarınki program. 

• 19 Mart 1931 Cumartesi 
Öfle neşriyatı: 
13.30: MuMcll! pllk neşriyatı. 13.50: Pl!ı.k: 

17: Inlt!lab tarihi dersleri: 'fİnlverslteden 
naklrn Me~mud &ad Bozkurd. 18.30: Şlfll 
Halkevi göstt>rit kolu tarafından blr temsil. 
19.15: Konferans: Beyoğlu Halkevi namına 
muharrir İhsan .Arif Gotpınar (Oazet.eclllkl. 
19.55: Bo~'l haberleri. 20: Kllslk Türk mwl
klsl: Nurl H:ı.lll ve arkadaştım tarafından. 
20.30 H:ıv:ı. r:ıp:>tu. 20.33 Ömer Rıza tara
lınd.:ı nrP.t>c:n soylev. 20 45: Vedia Rıza ve 
aı·kadaşlım tanfından Türk musUdai ve halk 
şarkıları, fsn:ı.t fi.yarı). 21.15: Tabsln Kara- dans mua'k!sl. 21 • Spor konuşmuı: Nlzamet-
kuş 'e ~rk:ı"a lan tarafından Türk musltı- tın Kırfan. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
sl ve h:llk şar!t!ları. 21.50: Orkestra. 22.45: 22: Ajans h!lberlerl. 22.15: Yannk:l program. 

Türk mus!kisl ve halk şarkıları. 14.15: Dahi
li ve harici hıtberler. 15: Cumhur Baş~anlığı 
Flarmonlk Orke<ıtrasının Müzik Öğretmen 
Okulunda vcreceli konserin nakll. 

Ajans lı:ı.ocrlcri. 23: Plfı.kla sololar, opera ve • 
opere parç:ı.Iar:. 23.20: son haberler ve er - ıs ıwan 1J31 Salı 
tesl gunün J'rogramı. ötte aepiyatı: 

O 12.30: Muhtelif pllk nqriyatı. 12.50: Pllk: 

H Mart 1931 Çarşamba 

Öile neşriyatı: 

Türk mualklsl n halt p.rtııan. ıus: Dahi
li ve barlcl haberler. 

.&1-M neşriyatı: 

Akşam nt.Şrlyata: 

18.30: Plak neşriyatı. 18.40: Çocuklara kara
göı (Küçük All). 19.15: Türk muslldsi ve halk 
şarlcı!an (SP!'Vet Adnan Ye arkadaşlan). 20: 
Saat Ayan ve arabca neşriyat. 20.15: Türk 
mu.il!ds1 ve halk prkılan (Sallhaddln ve ar
kadaşhn). :n: Hukuki konuşma. 21.lS: SUld
yo salon orkestrası 22: Ajans haberleri. 22. 
15: Pll!da dsm muslkl.sl. 23: Yannkl prog-12.30: PIAkla Türk muslklsl. 12.50: Han

dls. 13.!tS: Pllkla Türk musiklsl. 13.30: Mub
teıır plük neşriyatı. 

18.30: Kanşık kllsik pllltlar. ı9.15: Türk ram. 

-------·------....... -----""=--------
Aksam neşriyatı: 
17: Inltılll,., t:ı.rlhl dersleri: Üniversiteden 

naklt•1 :M:ıhmud Esad Bozkurd. 18.30: Fatlh 
Halkt \ ı gbs~rlt kolu tarafından blr temsil 
19.15 :Konf P"ar.s· Dr. Muzaffer Şevki tara
fınd n 'Sf'kcr hnst.alığının yeni tedavi uaul
lerl). 19.55: Bor a haberleri 20: Necmettin 
Rı'!:a ve a! kad~~Jan tarafından Türk musi
kisi \C halk şark•lan. 20.30: Hava raporu. 20. 
33: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20. 
45: Nezihe ve arkadaştan tarafından Türk 
musikisi ve baİk şarkıları, (saat lyan). 21. 
15: F sJ !!lı heyeti: İbrahim ve arkadaşları 
tarafındnn. 21 so· Orkestra 22.45: Ajans ha
berl0rl. 23: Pl~kla .sololar, opera ve operet 
parça! "1 23 20· Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 

1 İstanbul Belediyesi İlanlara 1 _______ _.. 

Hepsine 331 lira 82 kuruş fiat tahmin edilen itfaiye ambarında mevcud hortum 
ve bahçe rekoru. hoparlör, iskarpela bıçkı, teneke makası vesaire hurda eşya sa
tılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Listesile şartnamesi levazım müdür· 

lüğünde gılrülebillr. İstekliler 24 lira 88 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
melctubile beraber 14/3/938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu

• ... 
1': ~tart 1931 Perşembe 

Öğle neşriyatı: 
12 30: Plô.kla Türk mualldsl. 12:50: Hava

dis. 13.05: PJC\kla Türk musikisi, ı3.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
Akşam nqriyatı: 

17: İnkıl§.t. tarihi dersleri: Ünlnrstteden 
naklen: Y. Hikmet Bayur. 18.30: Çocuk ti
yatrom: (Dılstla.:ımız). 19.15: Spor milaaha
belerl: Ef~tf Şef!k. 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Nihal ve ı:r!rndaşlan tarafından Türle mu
slktsl ve hıı.lt şarkıları. 20.30: Han. raporu. 
20.33: Ö-ner Rızn tarafından arabca söylev. 
20 45: Dimen Şen ve arkadaşları tarafından 
Tür~ musik!si vı; halk ııarkıl!lrı, (saat Ayan>. 
21.15 Ra'1'fe ve nrkadaşları taratından Türk 
muslki,l Vf' halk ııarkıları. 21.50: Orkestra. 
22.45: Al,n! h:ıberlerl. 23: Plakla aololar, o
pera ve ope"et pnçalan. 23.20: Son haber
ler ~e erte.~ gUnun programL 

Iunm2lıdırlar. (B.) (1095) 

BIKa icra l\lemartufundan: Ahmed Sokul-\ 
luya borcundnn dolayı blrlncl derecede ipo
te!.tll olup paraya çevrllmeslne karar verilen 
br:ırclu Mehrr.edln Biga tapusunun K. Sani 
337 tarih ve ı 5 No.sında knyıdlı Blgada Tak
keci mahallesinde ehlivukuf tarafından 800 
Ura kıymet takdir edllmlş olan canibi yemi
ni Yörük oğlu Halll veresesi hane ve bahçesi, 
Yesari Hg,fıı.: Mehmed Hamdi er. arka clhet.1, 
Mustafa ve cebhesl yol ile mahdud olup ze
min katında bir matrak, kömürlük ve mah
zeni, birinci knt iltl oda bir helası ve ilst kat
ta iki oda bir salon n hellsı mevcud bir ha
ne ve S metre genl!lllk ve 4 metre uzunluğun
da bir bahçesi vardır. 

Umuml mesaha:ı: 140 arşındır. Satış açık 
artırma sureıtle yapılacağından ve artırma 
bedeli peşin olduğundan artırmaya iştirak e
deceklerin muhammen kıymetin % de yedi 
buçuk nlsbetlnde pey akçası veya milli bir 
bankadan tEm•nat mektubu getirmeleri lcab 
eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvlrlye ve 
vakıf borçlnrı borçluya ald olup artırma şart
namesi 14-3-938 tarihinden itibaren dairede 
mahalll mn t)susuna asılacaktır. 

Birlnt'i artırma: 14 _ 4 - 938 tarlhlne rast
layan pazartesi günü dalreınlzde saat 13 den 
15 e kada:r icra edilecek, birinci artırmada e muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu tak-

J8 l\T;rt 1938 cama dlrde üstte bırakılacaktır. Aksi takdirde son 

Öıı:ı 
1 

t artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artır-
6 e ne.p- ya ı: 

12.~!l: Pi. kil Turk musikisi. 12 50: Hava- ma 15 gün dat.a lemdld .ed~lerek 29 - 4 - 938 
dls. 1~ O!l: Plak! Türk musikisi. 13.30: Muh-ı tnrlhtııe ra~tıayan salı giinu saat 13 den ıs e 
tellf lak ne ri ı. kadar dal e~e yapılacak ik:nci artırma so • 

1 Y nunda en ço'• artı,.:ının ftstunde bırakılacak-
Akş"m neşriyatı: tır. 2004 No.lı kanunun 126 ncı maddesine 

-
SELANIK BANKASI 

Tesis tarilıl : 1888 

• tdare Merkezi : lSTANBUL (GALA'!'A) 

Türkiyecleki Şubeleri ı 

lSTANBUL (Galata ve YenicaınI) 
MERSİN, ADANA Bfirosu 

J' ananidanclalıi Şab~ltni ı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi -
Vskidar icra 1'1emulafundan: Mahcuz o
lup paraya çevrilmesine karar verilen Rad
yo, Teletonken ve semaver vesalr eşya 21 
Mart 938 tarihinin pazartesi günU saat 12 den 
sonra Beyko~ parkı karşısında 7 numara
lı gazinoda birinci artırması icra kılınacak 
muhammen kıymetlerinin CJ. 75 ini bulma. 
dığı takdirde ikinci artırmaya bırakılarak 25 
Mart 938 cuma günü aynı saat ve yerde i
kinci artırmQsı icra kılınacatı llln olu -
nur. < 1030> 

HiKAYE: Mavi gözlü kadın 
( Bqtarafı 8 inci tayfada) ı tıtın1 gizlemek için ortnya çocuklarım. saru· 

ru çek:mlş, sat ellle de durmamacamıa kadı- rett sokuyor. 
nın dayaktan §l'1JllŞ yüzüne göziine müte. 4 
madiyen sllle yumruk atıyordu. - -

I{adıI'ın ~g,vl gozlerl, Adeta, y~ı yarıya Kadının haklknten çocukları vardL Erkel 
kapalı idiler .. dudaklnn kllldlenmlş, uçların- çocuğu tey:ız, ürkek bir yavrucuktu. o .. 
dan çenesine do~ tesltln bir takım çlzgt - rinde, idadi talebelerine maıısua. oıddd 
ler bellrm!şti. Evvelce dalma se~z ve sakin yıpranmış blr elbise vardı. Kızcnğız siyah 6t' 
duran yüzü şlmdi hayvanlaşmış, zalim blr gülerlni kulakla!'l üzerine toplamıştı. KeO• 
hnl almıştı. dlsine büyük gelen damalı bir entari gtyınlt' 

Mavi gözlü kadının dövmekıe oldulu kadın tL İl.':111 do Ka~ina llmanındakl kanapeıer
lse yalnr:; lnllyor, kendini kurtarmağa çalışı- den birine oturmuşlar, sonbahar rüzglrıın' 
yor, çirkin ve acalb bJr takım hareketlerle eslnUslnde:ı tıtrlyerek yavaş bir sesle arall' 
ellerini, kollarım sallıyordu. nn1:ı korı~'ll'Orlardı. Anneleri artaıarındl 

Zoaim Kirllo•lç't öfkell bir takım duygular duruyordu. B ... rtını, orada duran blr mal ti" 
kapladı. Bll:nedlğl bir sebebden ötürü, gene tınma day:ımış, mavi gözlerlnin muhabbeti 
bllmedlğt bir Jd.-meden lnUkam almak ate- Mkı.şlarlle çocuklannı aüsilyordu. Erkek 90' 
şile yanıyordu. İleri doğru atıldı; mavi gözlQ cuk kadına b~nzJyordu. Onun da gözleri. all'" 
kadını bcll'l~en yakalıyarak kendine doğru nesininki glb' mavi tdl. Viziyeri kopmu• blJ 
çettı. kasket.le llrti\lil olan bqıiıı sı1c sık araya, aıı

Man devrlldi. Kınlan bardak ve tabaklar nesine çeviriyor, gülüımlyerek ona blr eeylel 
acalb blr ses çıkardılar .. etrafta blrlten halk- söylüyordu. Kız çiçek bosulu ldL Sivri blı 
ta~ va~i &e!'ler ve gülmeler duyuldu. burnu ve rcld bllışlarla ı.şıldıyan kUJ111111 

Ade!l kendinden geçen, sarhoş bir hal a- gözleri n.rdı. Kanapenln üstünde, çocutıarıJI 
lan Zoslm Kl.-Uoviç havada, n.hşt km}ızı blr sağında hlr ~akım çıkınlar Te bohçalar durG
takım çehrelerin lomıldadıtını görür gibi ol- yordu. 
du. Mavi gözlü kadını hill tucatında tut- EylOl sonu idi. Sabahtanberl yatmur yal· 
makta deva:n ederek büyük bir kinle kulalı- mıştı. Sahil, vıcık vıcık bir çamurla örtDll 
na fısıldadı: !dl. Islak ve serin bir ruzglr esiyordu. VolP 

- Ah seni, gürültücü. patırdıcı senli. Re- nehrinin üz~rfude bulanık dalgalar blrblrl• 
zalet çıkarıyorsun hal. nl kovalı:>"or, gürültü ile sahile çarpı.yorla~ 

Dayak y!yen tadın, kırılmış tabakların a- dı. Her tarart:ı, lrulı:ıklan satır edlcl, tlddetıt. 
rnsında, ycrl~rde yuvarlanıyor, isterik blr e. boğuk, ağır b!r gürültü vardı. Bir atıril ıo· 
da Ue ağ1ıyordu. san şu veya bu lf tçln, öteye beriye koşutuP 

Meyhane müdavlmlerlnden çevik ve ace- duruyorlardl. Sahil caddesinin bu gürilltDll 
leci bir ndarı. nt'anın na.sıl geçtlllnl Zo- hayhuyu içinde, s0t1)netıe bir şey bek.llyeO 
sim Klriloviç'e anlatmata başladı: bir anne ile lkl çocuktan mürekkeb alle de~ 

- Şu yerde yatan kadın dllerine: •Ah,._ hal göze çarpıycırdu. 
nl gidi BOl'n't şırfıntısı, senli• dedi. Diğeri de Zoslm Klrllovlç bu aileyi çoktan gl5rmQştG. 
bura blr erille aşketU. Bu kadın da bu silleye Biraz uıakta durmakla beraber, esrarlı hl"' 
karşılık el'rd~kl çay dolu kadehi mavi gözltl kışlarla tunllrın bütün hareketlerini taldt 
kadını:ı suratına fırlattı O da, onu saçla - etmekte idi. o, bıı uç kişiden her birinin, at• 
rından yakaladı~ı gibi verdi tokadı, Yerdi sil- rı ayrı her hareketini gorüyor, ve sebebini 
leyi.. bilmediği bir utnnç duyuyordu. 

Zo m Klrtloviç kucağında tutmakta oldu- Vapur thhıı yanaşmamıştı. Yanm saaS 
ğu kadını gWlkce daha fazla sıkarak n ken- sonra ka!kacalttl. Fakat halk, iskeleye blrlk• 
dlsl dP bl,. dl\vil~me arıuslle yanarak: meğe ba~!arlı. 

- Ya, demek böyle hal- dedi. Mavi gGıı:ın kadın çocuklanna doğru etil• 
Bu sırada kırmızı enseli Ye geniş omuzlu dl Doğruld-.:.fu zaman elleri kollan cwn· 

bir polis, sırtını acalb bir şekllde kambur- larla ,bohçalarla dolmuştu. Yavaş yava~ o da. 
laştırarak pencereden bağırdı: merdlvenl"rd:m aşağı, iskeleye yollnndl. ÇO"' 

- Arab!ır?, hey arabacı! buraya.. cukları elele v~rmlşler önünde gldlyorlardL 
Zoslın KM'ov!.ç polise dönerek: Onların 1a ellerinde bir şeyler vardL 
- Haydi, ded1, çabuk l.tlsln1 de karakola Zoslm Klr!!ovtç de iskeleye inmek mecbO-

göt.ür!. Ya ı:cn şimdiye kadar nerde idin?. rtıetindc ldl. o bunu nr .. u etmemekle bera· 
Seni buraya ne demeye koydular? ber gttme~e :tc me<'h z onrn '!-" 

Polis, kııchnla!"t!an gah blrinl, gMı dlierlnl şeslnln y:ınında bır y r e durdu 
ıt~rek ikl"l:ıl de salondan çıknrdı .. Zo im Ki- 'l'anıdığı mavi gözlü kadın bilet saı.ı. 
rlloviç, kcn<!lnde herkese ve her şeye knrşı yordu. Elinde sarı renkll dolgun bir para 
bir öfke duyrr:ık yorgun bir eda ile meyha- cüzdanı V!\rc'_ı. Cüzdanın içlnde bir yığın 
nenin pencPreslne oturdu ve garsona seslen- banknot. görilnUyordu. 
dl· Kadın hnc•ct ile konuşuyordu: 

- H"·ı, buraya bak. dedi, bana btr ltonyak.. - BUi o .. ınmsunuı, diyordu, ben ne ~tl-
la sodalı bir su ver: çabuk ol. yorum· Mz üç kişi Kostroma'yn gideceğiz. 

.. .. ..... .... ........... ... . . ....... . Çocuklarım için bir ikinci mevki, kendlm için 
Ertesı gün mavi gozlil kadın Zoslm Kiri- de bir ~çüncü mevti bileti almağı düşünü

loviç'in karşısında gene ilk defa olduğu gibi,, yorum. lklsl~e bir bilet olur mu acaba?. Ha· 
sakin ve cl1dl bir eda ııe duruyordu. Mavi 11r mı?. Pekt, şu halde biraz tenztllt yapa· 
gözlerini Zo::im Klrllovlç'in gozlerlne dikmlf, 1 maz mıatnız?. Çolc teşekkür ederim. Allah 
onun söze b:ışlamasını bekliyordu. size ne muradllll:!! varsa ...... 

Zosim IOrllovlç, masası üzerindekl Uğıd- Kadın sevlnçl' bir yüzle gişeden aynldL 
Iarı knnştırıyor, gece uyumamasına, ve si- Çocukları f'telin~en tutarak etrafında dönü~ 
nlrlı olmao:ınn rnğmen mml Ye nereden söze yorlar, ondan bır şeyler istiyorlardı. Kadı 
ba Iıyn"n~ını bllil"lvordu Bu gibi vaziyetler- onları dinliyor ve gülümslyordu ...... 
de söylennest mfıtad olan beylik söıler ve - Alaca~ım. dedim a, yavrucuğum_ AUab 
küfürler. her nedense, ağzından dökülmüyor- Allah ... H!~ !:>en sizden esirger miyim?. iti· 
d O d h şiddeUl, daha kunetll sözler bu- şer tane m.?. Peki, burada bekleyin!. 
ıuu. ~d~ı~ suratına fırlatmak ateştıe yanı- Kadın bunlan söyledikten sonra muhtelif 
!du. tuhafiye E"şyası ve yemiş satan blr barakaf:l 

Y • yollandı. Birkaç dskika sonra gene çocukla· 
_ Ara:uzdalt! ~avga nuıJ başladı?. Haydi rının yanına döndü: 

bakalım, çabuk soyle!. - Varyg,, ~iyordu kızına işte sana sabun. 
Kadın cid1i b1r f'<la ile: Hem de ko!<u!u .. kokla, bak. Sana da, PetfS• 
- O bana küfretti. bir çakı "ldım. BÜndan başta ikinize de oD 
- Ne de mühim sebebi.. tane ı»rtakı:l aldım Yiyiniz!. Fakat hepstni 
_ Fakst onun bana kilfretmete hakkı birden dP#'JI!. 

yok!. Ben onun dengi deilllm. Vapur ya!laştı. Yanaşırken haflfce tsteıe--
- Vay, ren onun dengi detll mlsln?. Ya ye çarptı. 1si"ele sarsıldı. Genç kadın, çocuk· 

nesin sen?. ıarını k"n'11ne doğru çekerek ve onları koJ.. 
- Ben yapıyorsam zaruret yüztlnden ya- Jarlle kuraklıynnık korku dolu gözlerle etra· 

pı.yorum. Halbuki 0 - 0 ise... hna bak1n1ı. Herkes saldndL O da sükQnet 
- O 1.~ zevkinden, keyfinden yap11or, öy- buldu ve gülm~~e başladL. çocuklan da on• 

le mi?. t.eklld ettlltr .. 
- 0......... İskeleler kondu. Halk vapura hücum ettL 
- Evet., o..... Zosım Klrllo\'lÇ iskelenin yanında durmuŞ. 
- O. Or.un çocukları yok!. halkın intlz!!m !çinde vapura girmesine ne-
- Sus k:\lt:ık!. Çocuklarım ileri sürerek zaret ediyorrtu. Bu sırada oradan geçmek O· 

gözlerlml bcyıyamall..'IUll. Defol karşımdan. zere ola:-. ve sırtında destere, keser ve bu~ 
Fak~t Iyi('e hatırında tut, seni blr daha kar- benzer dlğtr bir sürü ll.Ietıer bulunan bir dlll
tımda görecPk olursam yirmi dört aaat için- ger~önerek bağırmağa başladı: 
de bu şehirden attırırım. Anladın mı?. Ben _ Dur, f'Şf't. Ne itişip lcakı.şıyorsun?. 
sana rezalPt ~ıkarmasını gô,sterlrim. Pt.s kan. Mavi P-11\ kat!ın. yanınd&n geçerken, ZO

Blrbirindcn beter hakaret edici sözler, ard sim Klrı•ovtç, sesine biru nezaket Yemlete 
arda Zrulm Klrlloviç'tn alqndan döktllil.. çalışarak çıkı,muına den.m etti: 
yordu. Gf'nç tadının yilzil ltlreç gtbl olnuqtu. _ Gö'"müyor mu.sun, tadın geçtyorl. sa· 
Gözleri, dl\n akşamkinden, meybanedeldn- yanla çocuklarının geçmestne- mnsaade eti. 
den fazlıı ıri:zfilmtııtn_ Sen ne nezaketstz adamsın, bel. 

Zoslm Klrllor.ç yumrutue muaya 'YU?&- Mavl gözli! tadın Zostm Klrllovfc'ln hiza' 
ralt: ama gellrıcc, adam genç kadına gllltımaed' 

- Çık dışa:ı, diye batırdı. ve başlle "tlAm verdl 
Genç kadı!l, satın fakat tehdldklr bir ÖçilncO düdük çaldı. 

sesle: - İskelele,.i çeklnlzl kumandası verildi. 
- Allahın1an buluuıl. dedi Ye ailr'atle dı- Vapur sarsıldı. Yavaş yavaş harekete bal'" 

pn çık.tı. ladL Zostm Kl:llovtç güvertedeki halka bit 
Zoslnı Klrl!:>vlç: göz ge7d!rdi. M:ıvl gözlü kadınla gözgoze ge-
- Ben sıı.na •Allahından bulaaınh ı gös- llnce saye:1 'l" ş:ıpkasıru çıkardı ve kadını bit 

terlrlm, dedl. daha sel~ml:ıdı. 
Kadını tah1ctr etmek onun hoşuna gtdi- Genç kadm d:ı Rus usult\nce yerlere tadat 

yordu. K2dı:ıın sa!cln yilzü, mavi gözlerinin eğilerek onun sellmına karşılık verdi ve h•~ 
dik bakışları onu çıldırtıyordu- kadın ne dl- çıkardı. 

17· İnkılfıb tıı.rihi dersi: Üniversiteden tevfikan hnkları t::o.pu slclllerlle sabit olmıyan 
nakl n · Re('eb Peker. 18.30: Beyoğlu Halkevl ipotelill alacaklılrla diğer alflkadaramn ve 
go t~rıt kol•ı t •a!ından bir temsil ısı.ıs: irtifak hakkı sahlblerlnln bu haklarını faiz 
Çocuk terbiye 1: ~11 KAml Akyüz. lSl.55: ve masrafn dair olan lddlalannı Uln tarl
Borsa haberlı>rl 20: Memleket prlalan: Ne-jhinden itibaren 20 gtın zarfında evrakı müs
bll o~ıu j.;mall Hakkı 20 30: Hava raporu. 20. bit.eiertle dairemize blldlrmeleri llzımdır. Ak-
33: Oıner Rı2::ı tarafından arabca söylev. 20. sl h<ılde hakları tapu slcllllle sabit olmıyan
a: tncJ ve nrkadaşlan tarafından Ttlrt ma- lar aatıt bedcJlnln paJ'lllPlllDdan barit b-

ye vaziyetinin bususlyetlnden, çocutıann- Zoslm K'rllovlç uzaklaşan vapurun arta• 
dan bahscd'yor, knrum taslıyordu?. Çocuk- sından b 1r müddet daha baktı. Derin dertıl 
lan. Çocukların bu lfle ne münasebeti var- içinl çeltt' ve yavaş yavaş iskeleden ayrıl•' 

... ---•• • .. ••••••••••••··-·--·-····-·-··----... ·-· di?. Onlardan bahsetmek düpedüz tüstah- rak kendi karakoluna yollandı. 
lırlar. Müteraldm vergiler lhale bedellnden lıktı: Canı sıkkın "" suratı asıktL 
tenzil olunur. Yirmi senelik tavla bedell - Oro.ııpu, tendlnl satmak lçln panavo,.. 

- l ı- - YARINKİ NUSHAMIZDA: 
muşter :ten alınır. Daha fazla izahat almak gelmiş, sonra c!a §uyum buyum diye caka tas-
lsteyenlerin 937-614 sayılı dosyada mevcud Iıyorı. Yok bedbahtmışı. Zaruret yüzünden Sevgilinin karısı 
e1'11lk Ye mahallen hacbı Ye takdlrt kıymet yapıyormn,ı. Çocukları n.nnı.ş .. o bu sözlerle 1 """'""'"' --ı. ~·-- •- Yıı1.an: Peride Celdl 
raporunu •-- auuyacall.AIKı ilau olunur. klmt aldatmak lltlJar'I. Ba ifl teJflnden J&P-l"------------------~-

• 

ı 



Hitlerin nutku ve ~t~~0!~~;:;: Büf OIİ Avusturya şenlik ı çlnde, 
verdiği teminat 1 Viya nada dün gece 300,000 

(BQffa7'8jı l inci IGfl1adA&) hapse atıımaıaruım ve tazyik.ata tabi {Baftanıfı J i1ICi 1Gf1ada} k • •ı •k b• f 1 
Bitler, ezcümle cleıııi§tir ld: tutulmalannm imkAııı yoktur Alman- Nevyorlı: 1 Z (llacfyo) - B1tler 1~1 1 1 r e n 8 r a ay 1 'a p ı I dı 
- Ullilnde cloidutum bu toprak· ya, kırk bmden fazla mülteci İrabul et- Brennor lıudadmıu ~ mı: Y 

beyannamesi 

laı'l terkettiğim vak.it, buralarının bir miştir Ayrıca, bu küçük memlekette Mussoliniye sureti mahsusada teminat 
&Un Alman vatanına iltihak ecı-ğ. on binden fazla ı..ım.e de, hapishaneler· venııl§tlr. (Bq tıırıılı J - •ıdoda) ıuı,...... ıııimJdl blınmı ı.ı...ııtıı kaııaaUni l>Wlyordum. Bu kanaalun de ve t«emmu kamplarında bulımu- Roma 12 (A.A.) - Nazır Alfierl, Ve- ~· Halk Hlllerin pçtilll her ,.rde iinayalc olmuf olanlar meyd..ıan Çek 
llnUll tahakkuk elmlf bulunuyo:.• yordu. Yıi• btnleree kişi dlJenmeje Dt'dik .,.,..,. Pl>nlaıı tı.IJan ft J• bliJilk te..ııünl y._.ıır. Un• yüz- clllderl için clenilebillr ld göm çarpa A 
Bitler, yakında bir plebısıtin yapWıca· mecbur ed Jmit11. Bunlar, ellerinde baneı malbuat miime,.;Jlerine yaptıiı ..., fazla ~ la;nareol fl!lılr - Tllllm18 tamamen Almanyaya llllbO 

!::"da soylemlf, fakat tarih tesbit etme- bıılunaıı h r yl b1betmlşler ft derin teblıgıılla, l'namm ııaı,.1a A...-.. cıe;:::::ıa ili'.- laraftarıdır ve arzusu ıalııtlıhk JQ1undl 
tir bir sefalete ~uşlerdi. Dünyada hiç JEım ı.tıkiillnl iade için ıııiltfenk bir ~ J8llllmam lçla holb ııhlllll kin baynm ~ 

'B Uenn bu nutkundan ııonra .OZ alan b millei, hududu basında 1ıöJ1e bir hateb& kabuliiııii telılil e!!lllııl - emir verilmlftlr. ~ teblii eden radyo Bu ı- Viyaııada 500 hin klllnCP lloııı bafvekil Selis lnquart, Avus ury- va ete mu maha edemezdi b ldlımftllr W - İto!Jım _ _....,. .....,.. ........., ld. iltlnklle mnaznın 1llr fener alayı ıer-
: isi klilmı laarih eden Saint Germaııı 1936 da bu kardef memleketin trajik bıı - ......,......,. olJlo>llltl'•· dl.o- Tlomrat - -. - tlb Nlılınlll'!r. ır:'hedesınm 88 inel maddesinin keen· vazı eline hrr Jıangı bir çare 1ıuJmalt Km ..._, B. .._..,_ B. Bitter- ..=.. ~ J'Dlınr ...,.,., ,. .Almen tayyareleri, lıugüıı VJılııııı :rektııı oJdulmıu nAıı etmi§lir. ıçın çalıtt m .,. bu sutetle hakiki bir elen lılr ~ aWıilııı ve lıa nütalıda Biti ·• üzerinde açarak, Alıl9Jn devleti -Hilkıriıı lıeyanunıesi anJqınaJa varmak ı.tedim. ı ı teımnuz ::_ Hlllerln İlalJa ııe oı. ._ hudaılıı çek .:::.. 'T.! -:. "'::::- c • 8IDl ....,:vaı> ııe,........m .......,... 

Ber 1936.aıılıışm , daha ımzasmı millea· kkııııla femlııat ımdqial lllJlemtttir. ilmi • • J•· Bu beyannıunelemı - fUdm: 
......_ lin 

12 
IA.A.l - D. N. B. ajansı hıl· kib, hemen derhal ihlil edildi. Avus- B Bitler, B. ,,,_iniJ'e - .. J1!0k- IOk ec! .. Jllller Jll'lll lllıııh lılr •· cN..,onal Sosyalisf Almanya, Hdo 

· -•.JO<: turya halkınn: b6yiik eltserlyetl kanuıı lub- dlnr ld: tor Jlirll1tllil ile VIJmı.,a dolıll ala· JODlll Sosyalist Avustueyıı, ve A-!lonsöl;ıe H ilerin lıeyanııamesi bu un ha ı inde ka :vor ve parla vaziyetinde ~ - A-,..ıaııı ı.rutım, 1ı1r m11J1 - tarya JıükQmetlıı1 tam ve ~ 1ü 
:: 12 de, lıiitün Al-.ı ve AwslurJ& balunu,crd Alman mllletlne iman e- muclofu .._ olarü lolfttı - ._k U (RodJo) - A-.,a7a bırlilt hislerlle aeJAmlu. Y11uın Bit• 

o arile prvpapnda nazın doktor denler, 1st1snasıı. taildbata tahl tutulu- ildir. ....... olan Abnan ukeılerfa adec!I 30 !er.• 
.._bela ı.rııfmılıııı o1mnnıupur. Beyan- 1aıııu. Basit bır ....,..,..ı smyallBt aıııe- 2 - tı.ıp ıı:ıa "*- 1ı1r -.. lıbıdlr. Yüıııliler lllli•...ı.. 

oynen apiıdadıt: leden umumi lıaıbde buyük ve muhte- .ı..e Jııoa,a- ... .-ı &iloferdb. ı.'. YiJu• ,.-. 
•Almanlor, rem h r • l<t'rl tefe kadar Jımbs için tikbüle de .. lııılmıa lılçlılr ..,ın de- V'1m. U (H..-) - Sım H ..ıın J:ııdlpde &iirilDeııler ııadeı:e Yahu • l!ene!mlmlım Awstııtyada bulu- vazı et binit Buııwıla beraber, bu.,.. ~ llllıhe ebaeJiıdL P - ıu-rı,.tı ...... bir- dilerdlr. Aralorııda tlcuethaneledıı 

llln ırk kardqlcmmiziıı vaziyeUeri kar- z ,.ıın uzun muddet ldamesl kabil ol· ;.J 0..---· dıı - ....._ dıpndm 1prı,ı.. ttıolılm ... JraııeJalaı' w emelıi llll!llllobtler _., '8ınd derın bir sızı Jıissedi)10ruz. Fil· mad • nı zıra, Avusturya milletinin ne - oı.m, r.- ıı. bt'! ııı. Jıı>. 1118....., akıııQa ıı.p_ .-..... ~de olııqlur. AJnl ınıretle ko • lıakika ancak 1866 da inkıtu uğramış ·ı kce bııvtimekt• olan hil\ıl<rt ve hı· dud teshil ettim. Şimdi ııme kalı olan - ........ muıılsller de enclışe lçiııdedlrler ve• 
::. fakat umumı. harb ile en kuvve fidmın gı ikc" şiddetlenen cebir va- :.ı ~ İta!Jop pdJwıımı Bu .._ Dıprıdaa aeJeıılerin bop...i. iUwm ı.ı ~kez!~ ~ kapanmış faa • 
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., surette ~ olan ırk bir· sııalari e zabtı mıJ<Anaız olduğunu, mu- Bu '"""""r'clir. -ta tepllltı §Ofleriııden General Da- byetin tatil • ı:nıştır • 
..,., hıs ıya•ı Avusturyaya Ahnan ca· ayyeıı bir zıunanı1an sonra, Almaııya 1• lıanın 1938detlellll.-1ıor1ı1a hıea<> ile Her Himmler., Her s.,ıın.ıı. Vıyaııa 12 (Hususi) - Alman u. lııias ıç Me muııakaşa kabul etmez de-' çm b•kkm bu bariz çığnmifine seylıd abhlnde vadim. Heldrlclı, .Jort, Jlııller, - ıı. bir kerlerlnlıı 1!wstııryada yerleşmeııl'!I ~e ııksek bir mevki temin etmek· kalmum ıııuıiıtlin olmodıtııu. Aluıon AWllarJa • tı.qa ..... • pık -holıeıe ... ıııu. -'411. .,.ı miiteeldl>, bir çok Yııhwlller ........,... 

Bu m~kete evveli ecnebiler ınl!letinm 1'Qlırerl oWı benim bquna Roma 12 (Hmuol) _ ııu,;;n ilılle 1• ..- da ..ııı - ·-- AL. ti gldlee tedıelnıeie baflamıfl.ardır. ~ sonra kendi dalıiliııde bulunanlar çıbıı ve hiçbir - oaUhlJele dayan· -ı lılr Ahııoıı ııı1ra1eymm .,MMNla. -•JA .._olup ta-. - Kapıı8jıı ~ olıııılarılaıı lılr ~ dan yapılmış olan fenalık)ar mıyan iN reJlm ııııiıııelliliı anlatmü il altında 100 ıapuıı: 1ı1r Jı:ıt'a ıA...,.. - d&ıııletıılf - A-,a Jlul ı._, ltalJaya -re diger bir Jı:ısmı dıı 
..... nda doğrudan doğruya kendimi· iSiedim. J(uslemlekeler w1elemıde taryam BNımn _......_ •hııit- lefldlltı -.uJıları ......... ~ n~ etmişlerdir. ~!"P lıııış feııalıtlar gibi teessürler bile, bu ıptidal luııtlarm - makad- tir. Badud ~ - lıııqıJa- DıpnDn lt)eııls 1ı1m11 a1c1ıı1ı1on ııı- Kapuıları tevldf etmelı: 6zere lhd 
-1 · Bu tıblr. milvonlarca Avustur- dentı lıaldwıda lı'endilerlııbı bnr _.. :ran İtalyoıı ._.._.. tı.ı,ım.a reldHlere ... W - --. ııılllıı ~ Almon Jııt'alıınııa e • 1"hıım Almanyanın beclbahllıld8rı lıar- melerl __..uu baluıedilmekti olan bu- hltab ederek: al ~. mir -ılnıiflır. ~ vatan hllııl illıııda hlssetllji semimf w mlilllllı" d ,oııde, mecleııl lıli1tlk bir millele menaub •- Size Alman nıllletlııbı •llmluuıı _,,._ ........_ teıftti edllnı.ttedir. 
'-ünm avnidir .AlmımJl'll, _.,. altı buçuk milyon lıallmı ııcı,ıe bir rejim ve yilbek .,.r;nırıe lmp 1ımledıtı ıı.,.. fcenım dıfon1a pJoııleliD boflarıııda qııig hatılınüki uyialar 
llal ııosyıılkt fikrinin galebool metıceıl altınde bul- lalııımıııtll edilemez. ranlıklan lakdlme geldiııı.• ~ lllılk mrlarm lılr catıı. _.. - 'I'"' 
Olarak millet lıllfllk bır mlllele liyık ııınııenaı.,tı, 1enl bir aıılapııa ııe, bu İtalyan kumandam Alman m1ra1a • • clılqer ve ZenıııaUıı Ue v___. Belgrad 
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~) - "\' Y.,,. 
--. hlsleriııl lsllnlad ettiil YBkit A· memlekette bütün Abnaıı!Arııı ayn! hak· na teşekkür etııılfllr. 11 lfıı ceıııiJetlnlıı AlıiıııııJa ile lıirl"fl'll"'Mk dolaşan bir taJaır_ı şayıalara göre eslıl ~· ~I kıırıtı~ıklarm çok acı ka .sahih ve ayni vulfe ile aıllkellel oı- Bundan sonra Miralay hududdan 8 • umınde leferrüd elmlf memıılılan ııu. . Şuşn ıı !_'itibar etmlfllr. Bq • 
..,. devresım yaşamaga başlamış bulu- m .. ım temin etmek istedim. Bu da 11 rümıştır. Y lıııınıalı:tadır. im bir ı;rrayete gore de Şuşnlg hududu ~ ili le\tmı kanual · ıı tılf'ek teşebbüsünde bulumııuş, fa • 

J'etini muhafaza için Avusturya mille- edi AvustuJ7a fıDIHMd n ti ... 1111 1aJb Jaarllctft tlııiıı büyiık bT eklerlyetinl ezmekten. aıılapayı taııdm edııdiii teldlde tatııı.- Dm Çelııool ~ ~a • lıımnü tben ~ Jı:ıı1ıııa namlu ft lıiı pyllılan" tiiblb etııılfllnllr 
"IIl tıddetli bedeni ve ekonomik tazyik ke yaııa§lllııclıldarmı ..oııe mııpuı. - ııf,Jet ~= hiç hır has- v.._,...ıer CetiılJ9llıalıı boa - LGnı1ra 12 (Hulml) - Vlyı!nadn ~ne ba""""1aklaıı çekiııımYOr- J111Cburlyetincle lraMık J>1a- - yadaki lıldilelorla ._ ... A-. ı.ı.cıı,. ıelal Sdımitt n1erinc1e -. alman bozı haberlere g6re Şuşııl 
.._ Bu suretle azan -.!er, 6 milyon· A-JAdald Allııamm - hiç bir alAkuı almadıpıa ~ lle JO w odllııılfler.,. lllılk lı8ldlme& plısl enııılJellııl temin ~almadile • 

kan kmleıJ!lnlzla lı:ilçill< bir ek.uı- .ımmıı ııır ~ ~ bir - Jpinat ıımlıtıruı tlıılr bir te - -.. ııırııJuında llUPt cm-• ça- ki Bqnl<l1 AlmııııpJa jllııderllııılf ı:a-tin tazyikı ııl1ıDda yaşadığım yürek· - lıahDllı: m.-ıııe. 1ııl "'anılar l'ıll-a f,......_ ftl1llltllr. lıpmf oWı loıııllııı.Uer nuaıel a1tma.. Vıyana 12 (A.A.) -ııı;yter mulıl '-ımız sızlıyarak müşahede etllk. Di- JDem]ebtlii ~ b&'l olonk ıı.. " - .,...__ -' bıımıflardır. ltlrinln 1ıılldlrdljlııe gllre, Şııfnlg ı.. 
hr larıdlan 1'11 lumunlm ınemım,... ıuıiı lıarid edeelk ala bir plrlılolt - ::",.llJı 12 

(A.A.) - Almaıı hilk4 • .,...._ ~ - - ""'11 gl momlüete iltica ecte1ıOıail - _ lıı "" bu tazylka her an daha vahim bır ..;.,. -.ur atlllor. :..ı1an ":ı~ AlmaııJa la • SUaanmbeq. lıuıhaılıı ll!Ctilll -· Al· lesi etnfmıla Naziler ile ımtı.abre Bo '1lııııııomık yıkıima da ihzimam edi or- Böyle pleblslllıı prllalı, hiçbir J8nle ı.ı FranllZ ve ~. edildlil hıık!ı:mM,. - - tanıfııulaıı tnldf ec1t1-~· NaııJOD81 ~ lıeıı • 
Bu vazı:l"'I Alnıanyanm pırlak kal- CGıülmemit clmfeı>dl. Uaua -ı..- detıaftllr. ~ n4- mlfllr. dlslnl *- bınlı:ıııak .....-dad r. 

hareketile bir tezad t8jtil edi- beri leçim :yidi ~ oa., ...,._. Almanıa4'a I Awaturya Cumhurreill Mik1aa'uı 1 
.. 

Oldu. Bu bedbah$ ırk kardeşlertmizi tayin için hlPfr ciddi - lli8lit 1'a- Bertia 12 taııaıa(.A .. ... m .,.. ~memleketini terbderet Pepeye ilde- Tammy Far ma=tob ~8mı Alma_. doğru çevlıdikle- ı...- 1ıa -1ebl. aııalı: iç lıGçak n.n..) - fıın resmi bir - llJl<ınwltodir. il' ~ clolayı ldm moahaze edebilirdı? .,... sıbı bir ..- içinde JOPi1-lı • ~ wıtlm bir telıllt. _.1pı1e Y•i .. khıatiR •--...._. 'Jlab ~ •. ..)
2 

(A.A.) -AlmanyaJadır ı.ı uırlan:a ballı kal· lan hır plelılsil -ladl. ortlda .. - ... , JW' w....... .. -~ .,..,..,, Fur'a 1 ~ tarihin en kanlı mulıaftlıeslıı· çld 1111<11. "" de .epıa - ftldı. Alman molıdlli, A'"'81arJııda 1'u • Yeni JıfttAnıel it ~ ft ;.l rawMda aıı 1-ılılle. pJllı &elıniltJir .. 
:ranyana çarpı mışlar, bir olan kü. Ne -""' tıır -1. ne de bıtiluılnn ~ ~allzmln ınıow:o11zoiıyea 1mp. ~ llıtidK ™'- llNll1 ... ,,. _ _...._..,...,.. _ _.._.;.;,;.~;;;;;; 
lerile her <alıada ayni hizmetleri ,..hrend1etbıe htlm.t ıııoelıuıı,etl -· ;"ilk ..:':! :"*1

erl ve İlalyan pıı- ~ ıı:" ettlll ...- - _. Bir Dokt 
ilim lardır. Bu gıb hisleri Jıoimal< fntlbalı .,,,..kııuD ~ da hlta-

1 11 
lulluiu Uttı Juıre. - ...,._ delııva AJ. orun ~ · k yiz b nlerce kişiyi muebbed ra(bla riaW ~ clolr - Jııç ~~~~~ ... minnet- ~-:"~ ~-. ılaldllnıte ça- GUnlUk 

- ve dayııu !şlı:enceslne ma1ıkfim e • b garanti~ ılelll. !WJlodn ne• • .. ~"'lhr- l'-.ıat ltaı • ....-- ·-.,.,,_,.,. wn- N ti ~ bqb hlr şeyi ifade edemezdi. iraUa -" odiJemllııe clolr Jı:lııwle ı. ya. bu ııuretle ytlbelı: bir politik .... - .......... ..,_ ....ıııı- ..... de- o er1nclu 
.:;:,,ıuya Almıuılan bıı kötülüklere her ,..ı.. .• _,.. ı.mJar bir ıwJll!llD - :!:'11n~.;:~ İlalJw "" ........,. L l"k Bugünlerde ço'/c oörülen ,,.___~ birbç ııeııe evvel ~bili· rull)'et ıııta- ....- ıcıa Wfl ııeT- nlin klmııesl 1ıııh • - llllbtl- .,..n ı u °' ~ fakat ZlllD8!I i"Çllk"" ve bil· lene, ~ -- _,.... bir bre daJıa 'iDiie 1ıilJllk ıelllnil Oenit -- - bqtelıl!iıı la- , .. evam lıalalıklanıulan. Alıııaııyanln mevkii ~ .., ..., - ~ a1ı11a1ı.r ,ıhl ııılfll1' - glin1erde iııbat ey1e • ıaa .aııı -. ....._ ....,... ,.. MjiRIN 
~ tahammill bilsbütün ....... nkel emtflerdlr· - Alman - • ..,,.,. ...... ·-........... ._ ·----!ilk bqladı. Bu tazyıktan kuıtul· nln --,.. .-hla mııpaıtt brpada AWlhıryamn hü - __,.. - -;.;;;;-; ,. ı:: 
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Fransız zindanlanndan dönen iki masum Türk çocuğunun hatıraları : 3 İstanbul Borsası kapanış 
Hatları 12 - 3 .. 1938 

Gönen 
Belediyesinin 
Bir kararı Ç EKLE R 

Knpnnış 
630. 

0.7'35 
25,0575 
lö,l 110 

ateş ettiğim ecnebi askerlerinden 
vaziyet karşısında ya kurşuna 

"Meğer Üzerlerine 
birisi ölmüş. Bu 

dizilecek, yahud da 

Londra 
Xn -Yort 
Parts 
Mlllno 
Brlit.sel 
At lna 
Cene'fl'9 
Bof;ra 
Amsterdaaa 
Prat 
V1Jant 
Maı:rtd 

Berllo 
V&flOT& 
HÜdaı>ette 
BWtreo 
Belgrad 
Yolı::ohama 
Mo3k0~ 

611.>kholm 

Açılış 
630, 

o,794ü 
2fi,0516 
15. 1110 
4, 7JOO 

U,7460 
3,42ö5 

63,49-lO 
1,4233 
22.6~ 

4,2C6l 

4,7Gü0 
86, 74;o 
3,4285 

63,49'l0 
1,4233 

22,6380 
4,2063 

12 3810 
1 9706 
4.1857 
3 Y876 

Gönen {Hususi) - Beledıye, bakknllıı· 
ra gönderdiği ihtc1rn:ımeler:._., dükkanla • 

1

1 

rının Jr JE"rine gnz tenekesi, ı>:t:atcs çu ' 
valı vesaire gibi şeylPr çıkarmalarını 

, menetmiştir. Çok kalabalık cılan Gönen 
'ı sokaklarınöa böyJe yaya kaldırımlarına 
hir takım engellerin konmas:t!a mani 0-

1 ıunm~sını halk mcmnuniyf'tle karşıla • 
mıştır. zindanlarda çürügecektim!,, 12.3-1310 

ı,970> 
4 .1857 
3 1;876 

1 Gönenin en göze çarpan yerl~rinde btv 
lunan tavukhane ve nalband dükkAn • 
!arının ~ıhhat üzerme yap2t·1\ğı fena te • 
sıri gidermek üzere de beıe:diyenin yeni 
tedbirler alacağı ümid olunınaktadır. 

Evvelki günkü ve dünkü 
kısımların hülasası 

OUyıındnn '\nnvatann dönen Ali Murtıı:za 
anlatıyor: İ~gal esnasında Dramadan rs-

. Lanbuln c;ellyor. işsizdir. Bir gece sıkıntı 
içinde Tli?'ıeld:?n geçerken işgal kuvvet -
!erme me•aup \iç Mkcr yolunu kesiyor, ü
zerinde slltth aramak bllyorlnr. Murtaza 
blrtckmede b'rlnl yere deviriyor, sonra to
banc:ısmı çekip ateşe başlıyor, askerler 

106.19 
S4,2857 
2,7268 

23,73 
• 3 o 20 

E S H AM 

' 

Anadolu Gm. ,_ 60 
pcşln • 
A. Şm. ~ 60 vadell 
Bomonu - Nektnr 
Aı.lıın çlmento 
Merke3 bankası 

1 h Bankası 
i Telefon 

· ltUhat l'e Detır. 
Şark DeQ"lrmeni 
1erko.s 

23 80 

101 
10 2li 
7 80 

12 76 
ı ıo 
7 

106 19 
S4,2&i/ 

2.726d 
23 73 
3 082() 

Kııt1ıı•ı 

23 80 

101 

1 Bigncla yoksul talebeye yardım 
Blg:ı ·•ususi) - Şehrimiz ortamektebıa .. 

deki ı tn!eoeye hcrgun sıcnk yemek vo
rllını ırctilc yardım edilmeğe başlanmış• 

tır. Hunlara mck eb kooperatifinden defter 
ve kakın de veıllmektedlr. :Münhal olan Bl· 
ga mahkeme b~skiitlbllğlne, Çanakkale baŞ
kfıtlbl H.ıisteın tayin edilmiştir. 

ı-· . • ... :. ~.ı:p·u~ı~ ~: ·l=~t:µ--od-u-:.p-
lfO.rtlQ ua ı~.ıuıı auı.ıanızt:.ıml umı :ııı 1 
ıpıdroıuu :ıııı.ıt: ıulfC.il ·ıpauıanp;ıJbl( ~n; 
.ııq Z!!uaq ıbtılf guı;ı:amzı:.red unuolpqı 

111111111111111 
Şehir T iyatrosu 

· kaçışıyor, biraz sonra :ualarında müsa -
deme b'.lşhyor. Ali Murtaza kaçıyor. Fakat 
blraz sonr~ nyil~mdan yarunndığını an
lıyor, yUı·üyeml:;or, bu sırada bir Türk po
llsUe blr bek~ geliyorlar, meseleyi onlara 
ıınlatıyor, Turk pollsl Sadettin: cSllflhla
rııu bana ver! Seni yakalarlarsa üstünde 
suç tuetl bulamazlarh diyor. Siliı.hlannı 
alıyor, bekçi lle beraber uzaklaşıyor. All 
Murt.aza gittikçe yaklaşan düdük sesleri· 
"' t\uruyM. • 

(Yan devam ediyor) Güyanda 20 yıl kaldıktan sonra ana vatana dönen Mehmed Hilmi anacığına İS Tİ K RA ZLAR " ILlll 
Dram kısmında 

BugOn saut 15,30 dıı 
ve akşam saat 20.30 da 

FiDANAK/ ~ kavU§t11ğu gün 
Açılış 

Bu feryad, y2rım dakika içinde, et- di: Ya h"'Urşuna dizilecek, ya zindanlar
raf:ma büyük hir kalabalık toplamıştı. da çHrüyecektim! 
Fakat ortalnrmd3 kaldığım jandarma - Fakat b:>ncl bakan hasta bakıcı, kaç-
.ar, polisler ararnıda, Türkee bilen tek mnk niyetinde olduğumu duyunca: 
kı i yoktu. Bereket, az evvel silahlan- - Canım ... dedi... Yat yattı~~n .. yer_ -
mı alan polic;; VP bekçi de oraya yetiş - de ... Yaran bu haldeyken yurumege 
rnckte P,ecikmediler. Polis Sadettin e - ycltenirsPn ?~·ağından olursun ... 
!endi onlar~ meram anlatabilecek de- Hern kacmanm manası ne? Onlar f>e 
ıcccde dil b!lıyordu. Beni guya isticvab ni yakuiıyacak olsalardı, bugüne kadar 
etti. Sonra on:.Urla bir müddet görüştü. dururlar mıyclı? 
Neticede h"strıneye kaldırılınaklığıma Ben, bir çavuş öldüren, ve bir asker 
kı.ırar verilmi~ olacak ki Sadettinle yaralıyan bir Türkün yakasını kolay ko 
bekçi, beni koltnklarımd~n kaldırdı - lay bırakacaklarına bir türlü akıl erdi -
Iar. retniyordum. Fakat hasta bakıcı, ke -

Bır kolumu polis Sadettinin, ötekini mali ısrurla teminat vererek, beni ni -
de simdi adın: hatırlayamadığım bek - yetimden vazgeı,;irdi: 
cini~. boynun~ ch1adım. Ve neticrcie, ~orktuğuma uğradı.~: 

Onlar beni, blr otomobile bindirmek Bir ı:abah, ber.ı hastaneden tesellu -
üzere yüksc>k kaldırımın alt başına doğ nıe gelen ecnebi polislerle karşılaştım. 
ru göturiirlerkc>n, polis Sadettin: Ve oradan mevkufen çıkarıldıktan son

- Hele c:üküı· ... dedi... İlk vartayı at- ra, öğrendim k1, beni kaçmak niyetim -
Iattın... • den ,·azgeç'ren hasta bakıcı, ecnebiler 

hc.c:abına ç:ı1~an bir sivil polismiş. 
Yaram, tahrrun ettiğimden daha a - Ve hastanedeki vazifesi de, sadece, 

benim firat:ima mani olmaktan ibaret -ğ.rmış. 
Şımdiki Bcv-0glu Zükur hastanesin

de vapılan tedavim tam dört ay sürdü. 
Yatnh aya •11m1 hareket ettirebilecek 

ta ~ate kavu~ur kavuşmaz, hastaneden 
ç•J.r p Anaclo'uya sıvışmayı düşündüm. 
Çt I·ü hastaneye yatırılışımın ertesi 
günJ ö~ı endiğim müdhiş hakikat, beni 
ürkü~uyordu: 

:\ıleğer üze-rlnrine ateş ettiğim ecne
bı a kı.::rl~rlndcn birısi ölmüş, diğeri de 
a itr urette yaralanmış. 

Bu \"aıiyet karşısında, beni bekli -
}'en itkibeti h-stırmek hiç de zor değil-

-

miş! 

Bqn, bu feci hakikati geç öğrenmek 
sayesindedir ki: hasta.nede, ikinci bir 
kazaya fail oimaktan kurtuldum! 

Ve ona, itirazda bu1unmadığıma 
şükrettim. 

Bakırköy (iivanıharbinde başlıyan 
muhakeme, h·:.ıyli uzun sürdü. 

Neticede, üzerimde silfilı bulunduğu 
isbat oiunamadı. Ben de onlann birbir
lerini; kendi &ralarmda çıkan bir kav -
gada vurduklarını iddıa ettim; 

Ben de, o arada, bir kaza kurşunile 

----= Son Posta'nm edebi romam : 8 

' 
Şu Hayat! -=-... -

ynralandım! dedim. Ve, kendi cürüm -
!erini, benim üzeri.nın yüklemek iste -
diklerini söyledim 

Onlar bu inkfıı a, bu tevile inanma -
d•lar. ,fakat içlerinde benim lehime u -
fac:ık !Jir Uphe uyandırmıştun. 

İşte bu l}Üphc sayesindedir ki, kur -
şuna dizibnckten kurtuldum. Ve bil -
tün ömrümü Güyan adasında geçirme
ye mahkum oldwn. 

Türt borcu ı pe~ın 

• • 1 vade!: 
• ı U vadeı 

19 326 
19 525 

TAHV İLAT 

AçJıı 
Anadolu ı p~. 

, J vade!l 
• ll pe, 
• lJ va. 

Anadolu mQ. ı.ıe~ın 

Bugün, Cenubi Amerikadaki Güyan p A R A L A R 

tam vırmi seııe geçli... Alış 
• 1 h .. · ı Ttlrk aıtını -

Ve ben vntana kavuşa ı, enuz yır- 1 Banknot o .s. B. _ 

19 10 
19 325 

Kapıınıı 

Sntı1 
z"ndanlarınn gönderilişimin üzerinden 

1 mi gün bile olmuyor... .. ~-!!11!1~ ... ~!lfl.llı!'!i~~~~ 
Bu virmi SC!'lt!yi nasıl geçudun? Om 

1

- · · · · · · · · · · · · 
rümi.in. v!r'lli baharına .mezar olan Gü- •• • 
yan nas;ı yerdir? Oraya kimler gönde- Nobelcı 
rılir? Nasıl yaşarlar? Nasıl severler? .E..,czaneler 
Neler çekerler? Neler görürler? Ve ni- 1

1 
Bu gece nöbetci ol:ın eczaneler şunlar-

hayet r.asıl ölllrler? Bütün bu sualle - dır: 
rin ce\'abJaımı. uzun uzun verebilme - ist:mbııl cilıeUndckilcr: 
me. şu andık~ haleti ruhiyem müsaid Aksarnyda: <Sarım). Alemdarda: (Sırrı 
değil. Asımı. Beyazıdd:ı: (Belkıs). Samatyndn: 

Din1enmt'.vc, ve harab olan sinirleri- <Rıdvnn>. Emlnönünde: <Beşir Keman, 
Eyübde: <Arif Beslr). Fenerde: (Emllya-

mi yatıştırll"?ya mecburwn. dil. Şehremininde: (Nazım). Şehzndcba-
0 3cı hatıral:ırı yeniden eşelemek. şında: 'li::ımdi>. Karagümrükte:( su-

0 virmi senevi bir daha yaşamaktan ad>. I<üçükpaz<ırda~ (Necatı Ahmed>. 
faı~kı ohnı~la~ak. Bakırıwyunde: ristepan). 

b. d l h Beyoğlu ( ihctinılekilcr: 
Halbuki, be:ı. c günleri ır a la a- istiklal caddc~lrıdc: CKnnzuk). Dairede: 

ya]('n bile yaşnmamak için, h8fızamı bi (Oüneşı. Topcuıarda: <Spc:nidls). Tak. 
le kavbetmeyc razıyım!.. simde: <N1znmcddln). Tnrlabaşındn: (Nl-

Şimdilil< b~rakın beni... Sinirleıimin bnd). Şişlide: (Hnlk). Beşlktaştn: (All 
tabii hale kavusacağı güne kadar, yıl - Rıza>. 

Bo!l'azir.i, Kıutıltöy ve Adalardakiler: 
}arca hasretini çektiğim yurdumu kana ü:.kudnrda: Umrahor). Sarıycrde: (Nu-
kana, doya doya. koklayayım!• ılı. Kndıkoytınde: (Sıhhat - Rıfat>. Bü-

S Q N yôkadnda: (Halk). Heybelide: (Halk). 

ltlllllll 
Drnnı S perde 
Yazan: Panda!! 

Komedi kısmı: Bugün sant 15,3() d a 
ve nkşam saut 20.30 da 

D AL GA 
Komedi 3 perdo 

Yazan : Ekrem Reşid 

BALK OPERETi 
14 Mart Pazartesi 

9 da Beşiktaş 

Suadpnrkda 

Eski Hamam 
Eski Tas 

O porct 3 perde 
15 Mart SJlı saat 
9 da Kurlulu~ Pnn 
gullı Uyntrosundn 

P J ·p 1 Ç A 
l6 Mart Çttrşaıııba 9 da BakırkOy 

Çanknyn tiyatrosunda 

Eski Hamam Eshi Tas 
operet 3 perde 

ERTUÖRUL SADi TEK 
1' ı Y A T .R O S U 
Yarın gece: 

(Ktllhköy - sarcyyn) da: 
(Bu Masal 

Böyle Bilti) 
BOyllk vodvil 3 poıde 

Çırrşamba (Üsküdar ) da : 

( UNUTULAN ADAM) 
3 Perde 3 l blo 

- Bak - dccli - toramanın uykusu bu kadının sözleri şa<::kına dönen acemi g;rtılarilc takurıYa sürükliyen ayakla· 
geldi bile .. \"'r bana, sarıp sarmalayım erkeği bı.isbut~"l tuhaf bir duruma sok- rın haiif sesleri gelıycrdu.. zavallı a
da yola düzi.iJclim... Yolcu yolunda, muştu. Gö.lıerini indırerek: dam gene dcri:ı derin içini çekerek ya. 
hancı d~ hanında gerek.. - 1'~ksik o!muyın - diye mırıldandt. rin.den kalktı .. terliklerinin şıpırltsını 

Murtaza efendi kucııgına nemli bir Sonra hfüa Plini aynı vaziyette tutan saklaınağa çal~ar:ık sofaya çıktı. Bu sı
sıc:ıldık bırakım çocuğu kom~usuna u- kadının avucur.n çil mecidiyeyi sıkıştı- ıada kapl çahnmışü .. gene sessizce mer
zattı. Sonra elini cebine sokarak bır gü- rarak devam etti: diven b:liına giderek kulak verdi. GC4 

_ müş mecidiye çıkardı. Küçük Müniri - Bunu kabul ediniz. Çocuğa masraf len mahalle sakaq Bekir ağa idL Açı· 
ezihe Muhittin = atkıya saran Ac~r Jt"'atrna başının örtü- yaparsınız. lan kapıd:m tenekelerini şangırdalarnk 

Acar Fatma. patlak gözlerini açarak: - Doğm valide hanım - dedi - bu iş- kalkmıştı. Murtaza efendi elindeki ağzını açtı: tur• la ta~lıkta uzandı. 
- Ne dedin. Murtaza efendi oğlum? ler benim elimden gelmez .. gelmez a- maden parayı kadının elıne dokundu- - İlfıh; oğlum, parmak kadar çocu- Acnr Fatm:\: 
Adamcaj1 z. hafıfce içini çekerek: ma.. rarak: ğun ne masarifi olacak? - diye yarım - Gir Bekir ağa - diye hınldadı • o-
- Hiç! - dl•di - Münir için söyledim. -Aması filiı:rı bu ... Sen keyfine bak.. - Kusura bakmayın Fatma hanım ağızla karşılık vcrtneğe çalışırken Mur- yaklarını çuvala sil de girh·er .. ben Na· 
- Sen hiç kasavet çekme .. Münir - Nasıl olur?. Bu i~ bir geceyle bitse - dedi - bunun!~ Münire süt alırsınız. taza efendi: · ciye hanım gibj titiz değilim ... Ça:-ık· 

karnınr doyurmıcn gene mışıl mışıl u - iyi ... Hcrgün bunu s!ze bırakamam ki, O elin! hafıfc~ çekerek: - Kabul etmez.·eniz ben de Müniri tarını ~ı,kann~ .. zahmet oimnsın sana ..• 
yur.. sizi bu zahmete sokmak doğru mudur?. - Bu rı'e? - d!ye kekeledi - çocuğun vermem - dedi - Mutfa!'!a giren Bekir ağa sırtındnkf 

- Bir hazırlık yapmadım ki.. karnını - Doğrudur zahir.. aramızda kırk sütünü Allah bcı5bedava veriyor.. Kadın, avucun:ı sıkışan parayı alınış- sırığı indit·erek konu~t:yordu: 
nasıl doY'.mıcağım?.. yıllık komşu hakkı var .. acı kahvenizi Murtaz::l efendi: tı: - Keşld çarık!arımla beraber her .. 

- Onu sen değil, biz doyuracağız a içtim... - Hiçbir sütcü bedava süt vermez - Pe~;, övle o!sun - dedi - yarın sen gün corablarımı da çıkartsaydı da.öl-
oğlum.. Murtaza etendi başını salladı: valide hanı:r~.. Elhamdülillah ben de uyurken ben "elir ocağa bir tencere meseydi.. haY. ~nni gani rahmet eyle-

- Müniri tekrar size mi götürmek - Acı kahveyle bu hak ödenmez Fnt- kimsenin sadakasına mühtac değilim.. yemek vururunı, sabah ateşini de yaka- sin .. za\·~llı hntun! .. 
istiyorsunuz? ma hanım. . elim ayağım tutuyor. .. nm .. karşılıklı kahvelerimizi içeriz.. Acar Fatma iç•nac kısılan kıskanç· 

- Elbette bize götüreceğim ... Çocuk Acar Fatma hırıltılı göğsünü bastıra Kadın dışc::iz nğzile bir kahkahayı ge- emniyet ecierı:f'n kapının anahtannı a- !ıkla beraber iğrenç bir mana örü!C'n 
burada kalır mı hiç? bastıra öksürerek: veiiyerel~ ad~mın sözünü kesti: layım da seni erken uyandırmayım. sc>sile: 
Murtaıa efendi sorgulu bir bakışla - Sen ke:-·finc bak dedim ya ... Nur- - Bu bi1diğ!n gibi bedava süt değil - Ekı:;ik olm:ı valide hanım.. - Hele hele Bekir ağa - diye cevnb 

kadının yüzüne bakıyordu. Acar Fat- larda yats•n taze, <laha bu gece toprağa - dedi - biJi?orsun ya Mürvetimin ço- Murt.az~ dend! gene H'ımbayı merdi- verdi - sen de onun al boyalı yanak•n-
ma kahvc~ini içerek devam etti: düştii .. elbet sonra bir çaresine bakarız .. cu&ıu öleli dnh:ı on beş gün oldu ... Kı- ven başın~an uzatırken taşlıkta Müni- rına mı ,·ur;zunrlun? 

- Erkek kıC\lllı çocuk bakmasını ne Münir pembe dudaklarını alabildiği- zım gürbiiz vücudlü olduğu için keder rın içli içli ağJamağa basladığını duya- Murtaza efendi merdiven h;ışında 
bilir?. Bir çocuiun altını değiştirmek, ne açarak esniyor, lamba ışığında kn- bile sütünü kesmedi maşallah .. ne ola- .rak yaşaran gözlerini sildi. donakaimışıı. Nefe<::ini zor tutarak din-
beşiğini sallamak .. kamını doyurmak maşan gözlerini yumuk ellerile oğuş- cak, daha yirmi ikisine yeni bastı taze- Ertesi sab'1h cumaydı. İtiyadlanna Jiyordu. Bekir ağJnın giifrsiinde bir göl 
ancak ka.:l:n ic;idir oğlum .. onu sen ko- tura oğuştura tatlı bir sesle mın]danı- cik ... Anlıyorsun ya e vladun? Müniri hissetmiycrck uyan Murtaza efendi ge gibi aqır1tışan sesi ıhlndı: 
lay mı sand:n:'... yordu. Acar Fatma çocuğu işaret ede- Mürvetim emz!riyor .. gün doğJuktan sonra yatağında gözle- - Sus! Töbe de! 

Murw1..a efendi kımıldadı: rek: Bin'bir dereden su getirerek konuşar;ı rini açtı. Aşağıdan ara sıra bakır tın- - Arkan ,,.,- -
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'ifşa eden idam o nur!~,, 
Harb sanayi casuslara arasındaki mücadele 

Olanda kinden sapsarı kesilmiş bir yüzle gözlerimin içine baktı. Maksadımı 
anlamıştı. Başını eğdi, kuru bir sesle: " Evet •• Çelik kralı bunun için öldü. O 

gece onunla birlikte otelde görülen sarışın kadın da benimi ,. dedi 
rıı uıanda bu parıltılı çizmelerini he

en Yalnız büyük ve meş'um hadiseler 
~ında giymek adetindeydi. Ani bt.· 
~~:la Olandaya doğru yürüdüm. ! 

la unyamn bir çelik kralını yıldınnı
ıq 'vtn·ulmuş gibi deviriV1eren bu in-
01!!lara hayret v~ dehşetle bakıyordum. 
4 tanda, benim bu korkunç bakışlarım 
~ '1lda hissiz, hareketsiz, donuk göz
b tıe, sapsarı, çamurdan bir heykel gi- ı 
tıı ktrnılcfomadan duruyordu. Onun is·· 
t:t?i ilk defa korkunç bir sesle telfıı!uz 

tın: 

...... Olanda! 
Ri~landa başını yavaşca döndürüp ta~ 

1 bir hayretle yüzüme baktı: 
-..... Ohln!a! dive tekrarladım. 

tııaOlancta, olduğu yerde hiç kımılds.· 
dan, bir taş sli kiinetile: 

...... Fakat buradayım! dedi. 
bondurucu bir ~esle söyledim: 

Q-..... liakikati olduğu gibi bilmeliyim!.. Olanda bembeyaz kesilmişti. Boğu~~~. gibi: ~Fakat neler •öylüyorsun?> dedi 

sarışın kı:\dın sendin değil rni7.. Çocuk oyuncağı oy.namıyon.ız .. Yu~ kendime getirmiye, tekrar muhakeme 
~Olanda öniimde taş gibi duruyordu. düğ;irni..z yol, uğraşılan şey hankulade edebilmek sükunetine, içinde bulundu
~ lli Ürpenen tereddüdsüz bir sesle· mühimdir .. Elbette ölümlerle dolu ola- ğumuz vnziyeti ve hadiseleıin dünya 
:Vab \'err.i: cak .. g(:rmüyor nıusun, devletler harbe üzerinde merhametsizce yürüyen kan-
-.... E\•e!! hazırlanıyorlar.. dünyanın en karışık lı mantı~ını düşünıniye sevketmişti. 

~ ...... Ot<-lde geceyi beraber mi geçirdi- zamanına giriyoruz. Çelik kralı değil a, Yanıbaşunda, sapsarı bir yüzle, bir pars 
ı~ kim olsa,elbetfe cezasını çekecektir. gözleri gibi parlıyan gözlerle ve kor-
-.... E,·e~!.. Bizim ülüınümüze yürüyen bir adama kunç bir mantikJa konuşan bu kadına 
..... Radziwi1le bazı şeyler konuştu- buseler.imi ikram etmemi mi istiyor- insanların ihtiraslı hayatından ürkmüş 
~~ ınu?.. dun? Anlamıyorum, ne zannediyorsun? bir halde bakıyordum. 

..... Evet! Ne istiyorsun?,, Beni öldürmek isteye- Olanda benim süklınet bulur gibi ol-
' Plfınlnr hakkında konuştunuz mu? ni ben öldünnemcli miyim? .. Ne de- duğumu gijrünce daha cesur bir halde, 
..... Eve•! mek istiyorsun?. Burada şaka oynamı- sesi titriyerek ~öylüyordu: 
' Eski şartınd:ı ısrar etti mi?.. yoruz. H?ynt memat meselesi üzerin-
' ~ •ı deyiz. G:ıribsin!. Prens, kral, kim olur- - Prens Radziwil1 ölmüş, ölebilir!.. 
- S~~·~rfl kabul ettin mi?.. sa olsun elbette ölecek.. elbette!.. Hayat Bizim ölümümüze yürümüş bir adamı 
Cö~Jeri şhr•..şek gibi parladı: kurtarıyoruz ... Bir kişi ölüyor ama bel- affedebilir mi idim? Sen hastanede ö-
..... Hayır! ki milvonlarra insanın hayatını kur- lümler içindeydin. O kadar meyustum 
' Sun~ ne dedi? tarmış olacağız!. ki, deli gibiydim .. o kadar buhran için-
~' Racıiwill mi? .. Çekoslovak silah Olandanın az~bi hırçın ve yırtıcı bir deydim ki, de~il ikimize düşman bir in-
htikalanna yeni bir makineli tüfek J1nşmetl". adeta yelesini savuran bir -sanın hnyatmı, elimde olsaydı beJki bü

~~ışlat. Bn rnakineli tüfeği bir adam kaplan g'bi, saçlnnnı hiddetle arkaya tün dünyanın göz bebeklerini söndü-
Rtüne dayıyarak yürlırken bile ateş ala ata, tir kfo krizi içinde söylediği bu rürdüm' .. Fakat, sana yemin ederim .. 

tııebiliyormuş .. müdhiş bir sür'atı~ a- sözle.ı\ bu vahsi müdafaa beni hayretle - ATkası var -
~~~mm~ .. t~ü~~~p~~k---~==~=J~===d~==~h~~b~-~-.--~b~-=-~ı~=~ 
~~··hundaneahnacakbütünparayıba- Birbir erin en a ersız oşatı ıp 

tekli: etti J k • k k b k d ~-......Ben sn91;ı onu sormuyorum .. plfın- evlendtrİ en İ 1 er e İr a ID 
l'lc o~du? .. 

(Ba~tarafı 1 inci sayjcı.da) ~' Bir devlet harb ilan etmek için 
~ltlanıyC'rmuş .. 
'Harb mi? Hangi devlet? .. 

iki ihtiyar karı koca ile çocuklan 0 1 • 

maktadır la.:-. 

Sözlerimdeki kat'iyet onlarda da hay 
uyandırdı. Hep beraber defterleri 
stırmağa başladılar. Ve nihayet: 

~ ...... Bilmiyorum. Omm için planları 
eıe vermiş. 
' Verm~ş mi? Kime? 
' Bu -le,·letin memur ettiği adama!. 
'y_,. . ? B k. . ? 

eı..1mmJ~ u, ımrnış ... 
' Banger Löwenştayn!. 
'Ban~er Löwenştayn mi? 
~Evet! .. 

~esim odad:ı bir top gürültüsü gibi 
ladı: 

ı:ıı> Demek plfı.nlan alamadın .. öyle 
ı, oı .l , anua ... 

di:C>Ianda titriyen bir sesle cevab ver-

' linv1r! 
....... n · k · · 
0 

eme onun ıçın ...... 
~Ü> landa kinuen sapsan kesilmiş bir 
~ le gözlerimin içine baktı. Maksadı-

1 a.nlam,ştı, sadece başını eğdi: 
iJ' Evet, anun için!.. dedi. 

dlltı eınen oracıktaki kanapeye yıkıl
~~ · E:arşımdaki aynada benzimi gö
~ l't!Jt korktum. Benziınde zerre kndar 
~ kalmamışh. 

hetrı.landa geçirdiğim fenalığı hissetmiş, 
tlır en yerindE'.n fırlıyarak başımı elle
l~rı. arasına alıp telaşla sarsmağa baş-

ıştı. Korku içinde: 
)o ..... F'akat ne oluyorsun? diye bağırı-

l'du. 

() h O hald~ ber. mahvoldwn, Olanda!. 
~Olde bPn mahvoldum! ... diye inle-

~~ aı~nda bir ~mşek sür'atile etajerin 
~ıet:inden birk:ıç gece evvelinden kal-
1çı ş 80da şişC'~ini elleri titriyerek almış, 
~~ bir şeyler boşaltarak, getinni~ti. 

gel ır~aç yudum içtim. Biraz kendıme 
~ ebııa:m. Olanda sapsan bir yüzle 
cınıba l3 şunca duruvordu. 

l'e } enim açıldığı~ı l!Öriince birdenbi
ıırçın bir asabiyetle: 

fltı~ F'ak~t niçb hevecana dü~r· ğünü 
ıyarnıyorurn' dedi. Çocukluk etme! .. 

Birkaç giin evvel bir veraset.. ilanı. 
çıkartmak üzer~ mahkemeye muracaat 
etmek mecburiyetind._, kalan kan ko. -

b vesile ile eskimiş ve okunmaz hır 
ca u k. • dl d 
h gelmiş olan nüfus agı arını a 
ae b ... Şh 

değiştirmek istemişler, • u ış ıçın e -
emini nüfus memurluguna baş vur -

r la dır Fahıt vapılan tahkikat ne -
muş r · · '" • 
ı. 'nde evlenme kayıdlarının Beyog-
ıcc.sı . t'd 1 B 

!unda olduğu anla:;;ılarak ıs ı a arı . ey 
oğlu nüfus memurluğuna havale cdıl -

mistir. 
1 'uzun müddettenberi ı:asta ~ an 

Mc:hmedin o s:rada ha.stalıgının nuk -
sctmesi do~ayısile bu işi t~ldb etmek 
Fatmaya dii~miış, kadın~agız ~alkıp 
Beyoğlu niifus rnemurluguna gıderek 
istidasını vcrm:~tir. . 

Orada ba:?ma gelenleri kadının kendı 
ağzından d;ntcyeli~: . 

_ İstidayı ,·erdLm. Bır defter çıkar-

d 1 Bana a\d olan kaydı bulunca me 
ı ar. .. .. b lan 

·Iar acavHı acayib yuzurne a a -
muı ' • İ b" . . d • a başladılar. çıcrinden ırısı sor u: 
g _ Teyze, fıE•nin kaç tane k~~an ':'ar? 

Bu söz başka birisine soylen.ıyor 

d döniip etrafıma baktım. Kim -san ım, • b • 
scler yok. Gayri ihtiyarı agırmışım: 

_ A Lviad!m bir kadının kaç ko -
cası 01~;, bir kocam vardır. İşte nüfus 

kağıdı, dedim. . . . . 
Kağıdı el;n'? aldı, evırdı, çevırdı: 

_ Evet, ded:, sen otuz bir sene evvel 
bu adamla c·v~cnmişsin, fakat evlen -
dikten on beş sene sonra boşanar~k 
Sükrü isminde ba<ka bir adamla nı -
kah!anmışsın ve halihazırda o adamın 
karısı bulunuyorsun. 

HavrctimdM az kalsın küçük dilimi 

yutuyordum. . . . 
_ Aman yaVJ·um, dedım, bak ıhtı -

yarım, ayakta duracak halim .Y~k: Şa -
kanın biç sırası değil, çabuk ışımı ya -
pırı da bırakıp gideyim. 

- Evet dedifor. Burada kayıd böy
ledir. Bizce yapılacak bir iş yoktur. 

- Peki ne yapacağım? 

- Ne yapacaksın, Şükrüyü bula -
caksın, beraber mahkemeye müracaat 
ederek nikahın:zın feshini isteyeceksi
niz, dediler. 

Bu sözleri işitince az kalsın düşüp 
bayılıyordum. Ben ömrümde mahke -
me nedir görmemiştim. Ağlayarak eve 
geldim. Ve asıl pandomina eve gelince 
koptu. 

Tnbii gelir gelmez kocamın yakasına 
yapıştım: 

Ben - Beni boşarsın da haber ver -
mezsin ha ... 

O - Başka &damlarla evlenirsin ha .. 
diye birbirimızi didiklerneğe başladık. 
O gün, burründi.ir, evimizin içinde ağ -
zımızın tatiı bozuldu. 

.Nihayet polisin de YFtrdımı ile gün
lerce aradıktan sonra kocam olduğu 

söylenen Şükrüyü Nurosmaniyede Şe -
ref S-Okağınd;ı ı 3 numaralı evde bul -
duk. Onun da hiç bir şeyden haberi 
yoktu. 2 f senelik karısı Pnkize ile o -
turuyorlarmış. Meselenin hakikatini 
öğrenince onlar d:l karı koca birbirle -
rine girdi!er. N!hayet daha yüzünü ye
ni gördiiğüm halde guya f 6 senedir ko
cam olan bu adnmla beraber mahkeme
ye gittik, nikahımızı feshettiler. 

Şimdi paramız olunca kocamla ye -
niden nıkah olacağız. Ben müslümanım, 
nikahsız oturmağn AHahtan korkarım. 
Ne yapnlım alnımın kara yazısı .. 60 
yaşmdnn sonra yeni taz~ler gibi kırıta 
kırıta evlenme memurunun karşısına 
dikilmek mukaddermiş, • 

Hadisenin bir sehv eseri olduğu ve 
isim müşahehetlcrinin buna sebebiyet 
verdıği zannedilmektedir. 

Sayfa 13 

aricde ki akisler 
(Baştarajı l inci sayfada) cd' 

na iştirak ettiğine delil addedilmekt ır. 
Maamafih bükfunet., Fransız kabineS'nin 
teşekkülünden sonra, Berlln nezct..nde 
muşterek bir teşebbüste bulunacak ve 
günün birinde Çekoslovakya da taatTuza 
uğrarsa o zaman lakayd kalamıy-.cağmı 
bildirecektir. 

füki bir an'aneye tebaan muhalif fırka 
rejsleri, kabine içtimaını müteakip, vazi· 
yetten tamamen haberdar tdilmişlerclir. 

Neşredilen tebliğ 
Londra 12 (A.A.) - Roytcr bildiriyor: 

Kabine içtimaı nihayetinde rıeşredilen 
tebliğ diyor ki: 

Kabine Avusturya hadiselerini n·.uza
kcrc etmiş ve Berline en şiddetli bir SU· 

rette yapılan protesto mevzuu balısoı
muştur. Başvekil ve hariciye nazın daha 
evvelce de Ribbentrop'a ayni tarzda pro· 
testoda bulunmuşlardı. İngiliz • Alman 
münasebetleri üzerinde ve bütün Avru
pa halkı üzerinde çok fena tesirler icra 
edecek olan Alman hükumetinin bu ha
reketi karşısında İngiltere hükumeti, 
Fransız hükümetile çok sıkı temas halin
'cd"r ve vaziyet mütemadi bir surette 
edkike tabi tutulmaktadır. 

( Bütün nazırlar, hafta tatili esnasında 
Londrnda daima toplanmağa amade bu· 
lunacaklardır. 

Fransnyı teskin 
Londra, 12 (Hususi) - Hariciye nazırı 

Lord Halifax bugün Fransız efirini ka· 
bul etmiştir. İngiliz hükumetinin Fransa 
üzerınde teskin edici bir tesir yaptığı gö
rü lmektedir. 

A vnm Kamarasında 
Londra, 12 (Hususi) - Pazartesi günn 

öğleden sonra Avam Kamarasında A vu.s. 
tuı ya meselesi etrafında münakaşalar a
çılması ihtimali kuvvetlidir. 

Alman Hariciye Nazırının tedkikleri 
Londra, 12 (Hususi) - Alman hariciye 

nazırının Londrada ikamet rnüddctiri u· 
zatması İngiliz hükumetile yeni bir tc
rrasta bulunmak arzusundan değildir. 
Ribbentrop İngiliz bakımından va7.•ye
tin inkişafını tedkik eylemekte ve İngi· 
li;: matbuatı ile temas halinde bulunmak· 
t~dır. Alınan hariciye nazırı saati saatine 
BPrl•ni tenvir etmektedir. 

F"a1sad1: 
Pniliı"2(Hususi) - Hariciye nazırı 

Delbos bugün İngiltere ve Çekoslovakya 
scfirlerini kabul etmiştir. Görüşmeler A· 
vusturya meselesi etrafında cereyan et· 
miştir. Gazeteler Almanaya ateş püskür
mektedirlcr. 

Londra 12 (Hususi) - Çekoslovakya 
ve Fransa sefirleri bugün ayn ayn Lord 
H.alifax ile görüşmüşlerdir. 

Çekoslovakyada: 
Prag, 12 (Hususi) - Avusturya mese· 

lesı burada soğukkanlılıkla karşılanmış· 
tır. Çekoslovakyada bir kısım efradın se· 
ferber edildiği, hududda tahşidatta bu
lunulduğu haberleri tamamen yalandır. 
Çek gazeteleri Avusturya hadiselerinden 
bahsederlerken: 

c- Almanya karışıklık içinde bulunan 
A vrupaya karşı en büyük zaferini kr;zan
mışlır:. demektedirler. 

Matbuata göre, mesele nihayet iki Al· 
man hükumetini alakadar eden huımsi bir 
işdir ve Almanyanın yabancı ırktan bir 
memlekete karşı ayni tarzda hareket el
mesıne ihtimal verilemez. 

Bununla beraber Londranm, Çekoslo
vakyayı Avusturyadan tamamen ayn tu· 
tarnk, Çekoslovakyaya yapılacak bir ta
r rruzu Bclçikaya yapılacak bir taarru:ı 
şeklinde karşılıyacağı haberleri memnu· 
niyetle karşılanmaktadır. 

Çek hududları kapatıldı mı? 
Prsg 12 (A.A.) - Salfilıiyettar JJ'eha

filden bildirildiğine göre, Avusturyadan 
Çckoslovakyaya muhacir girmemesi iı:in 
Çeko:;lovakya tarafından hiçbir tedbir 
iWhaz olunmamıştır. • 

Ha!buki cAbend Zeitungı- Avusturya. 
Jıların Çekoslovakyaya girmesinin mene
dildiğini yazmaktadır. 

Bu hususta salfilıiyettar nıehafil diyor 
ki: Hudud kat'iyen kapatılmış değıldir. 
Yalnız hududdan geçen her §e)e gerek 
şahıslar hakkında gerek egya h~klonda 
sıkı bir kontrol konulmuştur. Mesele bun
dan ibarettir. Bu suretle Çekoslovakya
nın Avusturya sosyalistlerine siUıh ver
diğine dair ecnebi memleketlcrd~ çıkan 
haberlere bfr nihayet verilmek isteni· 
yor. 

ltalyada: 
Roma 12 (Hususi) - İtalyan radyo

ları bu gece Avusturya hadisesinden 

bahsederlerken: 
c- Bu, tarih seyrinin tesbit ettiği 

mukadder bir akıbetti» cümlesini kul • 
!anmışlardır. 

Journale d'İtalia gazetesi vaziyeti 
tahlil eden bir yazısında şöyle demek
tedir: 

c7 milyonJul~ bir Alman kütlesini 
67 milyonluk diğer bir Alman kütle -
sine k~rşı koymak caniyane bir hare -
ketti. Sabık Avusturya Başvekili Şuş
nig Almanya ile münasebetlerinde hiç 
bir zamnn İt~lynnın fikrini almamış, 
sadece emrivakileri haber vermekle ik
tifa etmiştir.,. dcr.ıektedir. 

Macaristanda: 
Budapeş:e ı 2 (Hususi) - Bugün 

borsa 20 dakika müddetle tatil edilmiş 
ve açılma müs::ıadesi verildiği zaman 
bütün Avuc:;tury~ eshamı üzerinde yiiz
de on beş nisbctinde bir tenezzül ol 
mustur. 

Halk kütle halinde bankalara mü • 
racaat ederek mevduatlarını geri al -
maktad·r. 

Hüki'ımet Avusturya hadisesi kar • 
şısında lfıznn gelen tedbirleri almıştır. 

Vugoslavyil:'a: ------Belgrad 12 {A.A.) - Avusturya ha-
berleri Belgradda ve bütün Yugoslav
yada derin bir alaka ve dikkat ile ta .. 
kib olunmaktadır. Bununla beraber bü 
yük bir soğukkanlılık gösteriliyor. ~.ün 
kü bövle bir netice esasen birkaç gun
denberl bekleniyordu. Yugoslavya her 
hangi bir askeri tedbire müracaat et • 
mediği gibi herhangi bir harekette bu
lunmak tasavvurunda da değildir. 

Londrn f 2 - Öğleden sonra Viya • 
naya varmış olnn Alman motörlü kıt'a
larımn bir kısmı Yugoslav hududuna 
gönderilmiştir. 

Bunlar cenubi Avusturyada asayişi 
temin edecektir. 

Yugoslavva hududunun kapatılmış 

olduğu bildi!ilmektedir. 

Amerikada: 
Nevyork 12 (A.A.) - Avusturya 

hadiseleri Nevyork gazetelerinin hay • 
ret v0 infialini uyandırmıştır. Gazete • 
ler Hitlerın zorbalık hareketinin tota
liter usullerinL"l enternasyonal müna -
sebetler uzcrindeki tehlikeleri hakkın
da dünyanın gözünü açacağı ümidini 
izhar ediyorlar. 

Avusturya hadiseleri 
Ve Avrupa sulhü 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
alan bu vaziyet ve Şuşnig'in eğilmek iste• 
rniyen kararı karşısında kat'i bir ?ltima· 
tom ile evvela Şuşnig'i ıskat ettı ve O• 

nun yerine geçen yeni başvekil Scys İn· 
kar vasıtasile de Alman ordularını Avus
turyanın işgaline ve binnazariye yardı • 
mma çağırttı. Şimdi geriye, bu hareke· 
tin meydana getirebileceği reaksiyon • 
lan hesab etmek kalır. 
Eğer A vusturyanın mukavemeti mese1ti 

bir İngilterenin teşvikile vuku bulmuş 
ise, bu hadisenin doğurabHc>ccği ikıbet· 
ler vahimdir. Fakat bu teşvik başka yer .. 
den gelmiş ve İngiltere için şimdilik bir 
hareket mevzuubahs dejilse, yakın bir 
harb ihtimaldert uzak kalacaktır. Bunun 
haricinde bir diğer devletin ve mesela 
Fransanın her hangi bir hareketi bekle • 
nemez. Çünkü Fransanın kendi başına 

hareket etmiyeceği, şimdiye kadar gelip 
geçen emsali kesiresile sabit olmuştur 

Selim Ragıp Emeç 

Gülbane müsnmereleri 
Gülh'\ne Tatblknt mektebinde senenin be· 

§lncl tıbbl müsameresi rontgen profesörü 
Şükrli Cangöl'ün reisliğinde yapılmıştır. 

Bu müsamerede Profesör BUrhaneddln 
Osman Diyabet ve Parııtlrotdl:ı:m hakkında· 

k1 tcbllğlnl bltlrmlş, doktor Necmeddln tara
fından Bir Sıtma vak'ası, Doktor Reca.l ta • 
rafından Bir kcıl pllstlğl, Doktor Lütfü ta ., 
rafından ke~Jlye eklnokuva. ald parça ~ 
maktalar, doktor Zek.l tarafından bir menler 
sendromü cösterllmiş, munakaşaya. profesör 
Abdülkndlr Noy:m, Profesor Tevflk Sağlam, 
vahdeddln Ozan, Bürhancddln Tu~an ve 
Nnzım Şakir ı,urak etmişlerdir. 

Zelzele oldu 
Rasadhaneden tebliğ edilmiştir: 
Evvelki gün saat 16 yı 52 dakıka, 

42 saniye geçe kuvvetlice bir zelzele 
kaydedilmiştir. Merkezüstünün İstan· 
buldan mesnfesi 5 40 kilometre tah -
min edilmektedir. 
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•• 
UÇ BOZ TLI 

• • Yazan: Ziya Şakir 
Hatay Bahadır elındekı kılıcı fırlatıp yere atarak: "Timur! Bu sefer de ö"ümden 
kurtuldun. Fakat tekrar görüşürüz! ,, diye bağırdı ve kanlara bulanan boz alını 

bütün kuvvetile ,,sürerek orman yoluna kaçmıya başladı 

k 
Hd atay ~ah~d1:', k~u A hdaberita • a1ıdınca,ako 1 şeh~indc, hemen herkesin yüzü güler;/ büyük bir neş'e \ e heyecan vermişler-

a ar Eıevımmşti n, a e çı ırac ganımet t.şyalarmın alım satımından di. 
hale ge1mişti: ı bir çok açıkgözler, büyük mikyasta is: t 

_ Timu~ bövlc hata etmezdi. Demek tif d d , ,. Hemen her taraf donandı. Semerkand , " a e e erJcraı. eh · d k k ·· ··ıd .. -.. 'b" ı k' All h c bıh b' · Ş rın e sı - s1 
• goru ugu gı ı, ve ve-

ı onu, • a ~aş?"~tL en~ ak, ızı Şehrin esnafları, harbin netic~m ieli şenlikler bn..:-l:ıdı Adetti- bu şcnlik-
muzaffer etmek ısbyor. Kaşgarlılar!... büyük bir s2!nrsızlıkla beklerlerd· Ve ı T' 1 b • b · ' d At ha ına... . . . _. L er, ımur a era er, zafer or usunun 

. Ş ~ . • ılk zafer h1berlerı geldıgı zaman, şeb- avdetine kadar uzardı. 
Dı~e ~a~ırmUj, kendısı de derhal atı- rln kapıfarına toplanır; müjdeciler ta-

na bınmıştı. rafından getirilecek olan kat'i rnalii - • 
Mağllıbiyctin acısı ile muztarib olan mata intizar ederlerdi. Şenlikler de\•am ederken, Timurun 

Kaşgarlılar d~ sevinç içindelerd~ ;ıı- İ§te, buna binaendir ki şimdi, bol avdeti bab~ verildi. Bu haber, Semer
~uı u ele gcçı:mek zev~ ve _neş esıle, bı.ıhc:~~ alma!t sevdasına kapılan müj- kand ~ehrini altüst etmişti. Bilhassa 
hır nnda sarho=i oluvermı.şlerdı. decıler, birbirlerini devirip geçerek, halkın aşa<f. tabakasını sevinçlere gar-

Hatay Bnhad~t, bu askerlerle orman- yıldınm sür'atile şehre ilerlemekteler- kctmisti. Çiinkü bu sınıf halk. bu zafer 
dan f ırlamış 1 ı. JJj nehrinin düz va dile- di. dönüşlerinfle yapılan muhtelif mera • 
~i~i b_ir h~n~le~e g:çerek. ileri atılmıştı. Şehıin kapılı.ı.nna ilk yetişen atlı, o-

1 
simden pek cok istifade ederlerdi. 

~n~ı ~·az<t nc .• ~og:U _~urun karar- rnda sabırsızlıkla bekliyen halk kütle- ı Tirnurun şehre gireceği gün her taraf 
gah ıttılı:ı7 etlı~.' ~uçuk bır tepeye va- sinin önünde üzengilere basmış: ayağa bayraklar, hah!a!', kıvmetli kumaşlarla 
rara.k, Mıg~l hukumdarın~-~asmış_tı._ kalkmış; sesinin bütün kuvvetile: süslendi. Meydanlarda. gece eğlencele-
Tımur, hıç he .. ab et;nedıgı bu buyuk _ Müjde, e:; ahali!.. Büyük hüküm- ri yapılmak için bir takım tertibata gi-

tehlike k~rş!..Sında hır an şaşalamış; darımız .. Sahibikur'an.. Timurlenk Ha- rişi!di. 

Mart JJ 

SPOR 
Fenerbahçe, Alsanca 
takımını bire karşı doku 

golle mağlUb etti 
lzmirlilerin mağlubiyetine sahanın berbadlıl 

ve hakemin idaresizliği sebeb oldu 

hatta, o telaş ile atına atlamıştı. Fakat nı Hakan .. Allahın inavetile bu sefer Zaf .,la • • ~ h · · · · se t-w h:·k·· d b h k . h . ' er Q ) ın.n. ._e re gırışını yre v·· k- ta F li! . bı- ak 
macrur a um ::ır, u are etın usu- de nalib ve muzaffer oldu .. Kasgar hü- mek jç'n h Ik k kl g· anı t un u maç enM' enn u- ını İ , . - . f 

1
A k t· ı· ini d" .. t- ~ .... ı 8 , so a ara u r ış ı. d•' 

e getırece 1 e a .e ı~ .ne :~. . u.şu- kümdarı Kamereddin Han, bin müş- Bilhassa şehrin kapısı, adeta bir mah- .»~J:ıı Jruırn:r !>""o.rtpiyonu Fcnerbah~ ~tin 42 nci da!dknda Bülend Ali Rıza 
ne; ek d1~rh~!kbu ~ıkritn1ı degıştınnış; et- külat ile kaçıp kurtulabildi. Fakat kı _ şer halıni almı~tı Taksim stadyomunda Alsancağa .. .uşı 1 dığı paSla sekizinci golü altı. ~ 
ı ·m a un ?. ı yuz a Jya: z n·ı el A w B' .. . d'lcli K 

1 1 
k d senenin be§inci maçını yaptı ~L' galib ı Hakem sol müdafii de çı!mrdı. sağ 'ıı 

E 
v ;

1 1 
H t son ı ı şa ga ıgwn. esır e ı . a- fa kın, btt zafer alayına bu a ar ,d. S i ln b . d-&-.. d 1 

... ıc!J. 

dak
-:-

1
Y .•logo ar... ayB~ ~baszm, mer hanın h::zincsi ele geçirildL.. Bü- I büyük alaka göstermesi, sebebsiz değil- ge. ı. j a m yn ız aşına mü <ıuW a .n.<> 

t 
ıf. a arım1 yaşKıY?ruz.l 1 ızı h' b~n. v_e yük Hakanımızın, emri var. Şehir do- di. Bunu, birazda Timur iltizam etmiş; İzmirliler büyük bir şanssızlık içinde mirliler yedi kişi... ~~ 

e ra muz: a an asgar: ar, ıç mmı- h- • . . ld oldukça ağır bir mağ!Ubiyete uğraddar. j 44 üncü dakika... Ali R:za kaleci:? 
zi ya~tmıyec.-aklardır. Korkaklar gibi na~ılncak. Davullar çalınacak. Fakir - ukumel adsımlarına gızlıcc bu yo a Sol müdafi Cemilin tecrübesiz olması ta- topa çıkmamasından dolayı koştu· 
Leslin{ olm;vahm. Şerefimizi muhafaza lerın karınlP.rı doyurulacak. Avdet e- emirler göndermi~ti. Bundan maksadı kımını böyle bir mağllıbiyt!te sürükledi. pu yakaladı. Dolnızuncu golü attı r 
trnek içi-:l. ölüme karşı atılalım. Beni den muzaffer ordu, büyük şenliklerle da: şehirde bu1unması muhtemel olan Çamuru hesablıyamadL Lüzumsuz yere,~ Hakem de bir dakika evvı?l maçı bil ııl' 

seven arkamdan gelsin. ı karşılanacak. casuslar v:ımtasilc dü~manlanmn göz- hiç manası olmadığı bir nnda geri pas di. Tam rnanasile bitikleştirdiği Tilllçı 
D'ye ba~ıtmı~ .. kılıcını çekerek, Kaş- Diye,A bağınmya başl~~ıştı: . lerini karnaştın_nak, o~lann rnancviya- verdi. Top sulara saplandı e daha açık- tirdi. , 

garlılann üz-?:!ne atılmıştı. Tcll~~lar, bu .zafer muJdesı~ der~al tını kırmaktım ıbnrettı. göz davranan Bülend bir gol attı. Bu gol AJsancak - Hilmi - Ali Zclıir, ce~r~ 
Orada: 

0 
küçiik tepenin önündeki kü- halka ılan etmı.şler .. şehre birdenbıre - Arkası var - 1 tzm!rlil~ ~ira~ sarstı ve ikinci. devrede Necmi, Enver, Rasim - Saim, llyas, Sil 

çük ovad-ı, emsali az görülmüş olan bir Ul d ., .h b / K ycdıklen bır diğer golle gevşedıler. Basri, Hakkı. ff 
iboğazlaş>na başlamıştı. İki tarafın atla- u ag me tu ; rı ır koşusu mükafatları dun izmirliledin mağlUbiyetlt?rine havanın Fenerbahçc - Hüsameddin. Faııl, d. 
'l·ı birbirine ~aldırmış, Mogollarla Kaş- (~aştar~fı. 6 ıncı sayfada) .. .. akşam dagıtıJdı herbadlığı k~dar hakemin de idaresizliği ruk - Fikret, Angclidis, Mehmed RcŞS 
;"arlılnrm korkun. naralan ve kılıç l~lar, vucudlennı boyamışlar ve goğüs- .. . .. .. ıJebeb oldu. !kinci küme maçlarını iyice Naci, Ali Rıza, Bülcnd, Şabım, l'(aci 
b 

1 
'. -b· b' . \ tı.. lerile yüzlerine garib nakışlar yapılmış. Dun akşam Emınonu Halkevind~ idare edcıniyen bu hakeme oldukça mü- Hakem - Dişçi Halid G 11lib (Hilat>· 

'Ses ~rı, ır ır:nl;! arısmış .. 1 Vahşiler çoğalıyor. Araldrmda seyyah yapılmış olR.n kır koşularını kazanan 1 hım bir oyun verilmi..t-L Aynca milli kü- B t ·· ·· f ' , • J·J( Tımurur:vPMogolallılannınhucum-1 .. . klu"ple 'n m"'kAf tl b" ük" b ı·· 1 j• aru gucu a anıncacı maçıı • .. A kıhğında genç ve guzel bır bayan var. rı u a a arı uy ır o - menin sonuncusu o!an bu iki takımın ~ Jarı o kad3r sert ve o kadar cur'etkara- S k . . renle dag" ıtıld A ı - Barugücu, Akmspor A tnkunlnr
1 

: • . .. . . . A _ 1msı ı tutuyorlar. Kızcağız dehşet ıçm- L .. .. karşılaşması da alaka uyandırmıştı. İz- 15 d 
ne aı kı, beş altı mısli faik olan Kaş de. Vahşiler odun yığınını ateşliyorlar! Bu kı.ş yapılan butun kır koşulah- mirliler ikinci devrede hakemin kararile 2 ~ Baruthllcü, Akmspor B tnlruJllntl sJfı 
rgaılıl~r, fena ~alde sars~lardL Ha- Kırmızı kağıdlar alev gibi yukarı uçu- nın ekserlsin; Galatasaray takımı ka - oyundan çıkarılan sağ müdafii Aliden de 13 de. ' 
tay Dahadır, bırkaç defa Ti.murun ya- yor zanmış \re lfıyik oldu~u mükafatları h !dula B' 1 k k" k' · k 1 3 - Barut!!ücil Bakırköy Rum ocnÇ" 

k d kl t F kat, h 
.. kü ı · rna rum o r. ır ara ı se ız ışı a -

nına a :ır ~a a~ış 1· a u m- Yamyamlar kadını bağlıyorlar, sonra al.~mşt~r· .. ~~dukça -~a;abalık bir a~let dılar. Şurasını da kaydetmek Jazım, Al- kıml!ırı ~ant 11 
de. • .! 

darlarının e.rafmı çepeçevre saran, etrafında durmadan dönüyorlar Afrika kutlesı onunde mukafatlar Atletızın 1 · 'k t kı d" t, be ı · 1 B ıkt H b y""• 
]
.· b; t k ,·· dd .b t:rn' •b' . . - - . ~ . . sanca a mı, or ş go yemış o - eş aş ar ı ' 

san .ı, .r e 'ucu en ı are ış gı 1• musıkisinin korkunç akisleri karşısında Monıtoru N:ııli tarafından verıldı. nıasma rağmen Fenerbah e kalesini bir 
onunla her t2rafa atılan ve saldıran · ;l b" -1 · ·b· G" · ç. - · 2 O d• rnır 1 tJ l ff k 1 j scyırc. er uyu enmış gı ı... uneş - Alsancak bugün haylı sıkıştırdı. Ne yazık ki tecrubesızhk - yen 1 
mogo a ı arım yanmya rnuva a 0 a- Vahşiler garib vaziyetlerde eğiliyorlar, yüzünden birçok fırsatlan kaçırdıJar. . ı· ~1)' 
mamıştı. diz çöküyorlar ve içlerinden biri yamyam karşılaşıyor Ancak beşinci maçta bir galibiyet ks- Ankara 12 (Telefonla) - Mılll: ı,f 

O ki.'ıçük tepenin dibi, adeta bir mak- dansı yapıyor. Seyircilerden biri daya- Bugün İzmirin Alsancak takımı Gü- zanan Fenerbahçe böyle büyük bir gali- me maç!an için buraya gelen -~eş~ 
tel halin: a'mı~tı. Mogol kılıçlan altın- namıyor: neşe karşı oynayacaktır. İzmirliler ça- bıyel elde ettiği halde hiç te muvaffe- takımı ılk karşı!aşmasını bugun 0 • 
da can veren Kaşgarlılar, üstüste yığı- - Vay canına, Selime bak! Sanki yedi murlu olan sahada dün bir kere daha 1 kiyetli bir maç yaptı sayılamaz. Hake· stad•nda çok k:ılabalık bir mcrekll 
lıp kalmışlardı. soydan Hotantolu!... oynndıklarından oldukça tecrübe sn -ı ınln yardımile İzmirlileri sinirlendirdiler, nünde Harb;ye ile yaptı. . 0f 

Ortalık karaımıva başlarken, Kaş - Dans bitince vahşiler kalkıyorlar; ye- hibi oldular. Hc!'halde Fcncrbahçedcn bu suretle bu golleri birbirini takib etti. Oyunun ilk yirmi dakikasını hlikifll ıJ 
~ar aı::kerlermi:J y~n~~n f~zla~ı kan- ni~~n. dönmeye ba.şlıyorl~r. ~r~ık .İngiliz k~vve~ii ~lan Gwü~~e karş~ dün dü~ - Oyunun ce~eyanına geçelim: n.~y~n Harbiyeliler h_~c~m hattın~:~ 
1ar içinde .yerlere serilmış .. otekıler de Mısını veya Amenkan dılberını yıyecek- tuklen agır maglubıyete bır daha duş- İzmirliler sıyah beyaz yollu fonna il~ şu tor b~lun~yış1 } ~~nden bı cdi' 
kaçmıya ba~l;.unışlardı. j lerdir. ~~cağız diz çökerek gözlerini ha- rniycccklerdir. çıktılar. 'Onları Fenerbahçe takib etti. gol Yazı~etl:rındcn ıstı~a~e edcın 11 

Arhk, yainız başına kalacağını anlı- vaya dıkıyor, haç çıkanyor. . Hakem bugünkü maçı iyi idare et - Top sarı Iaciverdliler başladL Maç müsa- l~r. Vazıyctin .~a~am.7tını anlıyaıı ~"'' 
yan Hatay Bahadır, elindeki kılıcı fır- . Fakat t~m .bu ~ırada ormanın derınll- tiği takdirde zevkli ve oldukça iyi bir vi bir §Ckil aldı. şıktaşlılar telılık:lı hucumla~ ~8~Şf 
latıp yere aUn ş· ğınden mudhış bır haykırış duyuluyor. maç seyredeceğiz demektir. Zaman zaman Alsancaklıların tchlil·eli başladılar. Bu hucumlann bınnd 'j!I 

'T•· 
1 

LB f d .. 
1
.. d Yamyamlardan biri çığlığı basıyor: · H~akem 

1 
... 

1 
akmlan görülüyor. ref kafa vuruşile 27 inci dakikada 

- .ı.ımur... u se er e o um en T r Ş b' ·ı to t kt 
kurtuldun. Fakat, tekrar görüşürüz. n- .~rzan ge ıyki~r!k Bu arada bir iki gol !~satı kaçtı. Sarı ıyeB agA a~m'l l .. pu . a hı. k t g~ 

. • uşunmeye va t almadan koca Tar- Dünkü rnaçl~rdan sonra 'futbol maç ıacıverdliler açıldılar. ızmir kalesi sıkı- u anı gı:- uzcnne arc c oe' 
Dıye ba;;ı::nış, ~~~. tarafı ~anl?.ra zan sahneye atlıyor. Yamyamlar kalkan- larında büyüt: ve mühim bir .rol oyna- şıyor. Bu arada Şaban güzel bir şiltle bi- Harbiyeliler gol ~ıkarnmadılar. Ve }'liri 

belenen boz a.ını butün k"Uvvetıle su - larını ve mızraklarını bırakarak karıyor- yan hakem isinin ciddi bir surette hal- i · 1" ttı · re de bu sur~tle 1 - O Bcşı·ktnş le , ı d - ka :. • r ncı go u a . 
rerek, teKrn orman yo una ogru ç- lar. Genç kız kurtuluyor. !edilmesi lazım geldiği kanaatindeyiz. hmirlilcr mağlubiyetten kurtulmak i- bitti. J": 
mıya mecbur kalmıştı. Ve alkışlar Uludağ otelinin büyük sa- Dün yapılan Fenerbahçe - Alsan - cin uğraşıyorlar, bir karışıklık sırasında İkinci de\ re ~şlar başlamaz ~ eti 

lonunda fırtınadan üstün bir uğultu ya- cak maçını idare eden hakem oyunun Basri şilt çekti. Faruk kafa ile çıktı. Topu yeliler ilk <lc>vrede -0lduğu gibı gıP 
pıyor. mümkün olduğu kadar asabi bir hava kendi kalesine soktu. Beşiktaş kalesini zorlamağa başladı 

Piyes müsamerenin sonudur. Fakat se- içinde yapılmasına 'başlı başına amil Oyun müsavi akınlarla ğeçiyor. Fener- Fakat netice yok.. şe' 
yirciler razı olmuyorlar: olmuştur. bahçe bir gol fırsatı kaçırdL .Feyzi Har?iye kal~iw .ön~erine ~ 

• 
7..AFER ALAYI, VE ESİRLER 

- İsteriz! İsteriz! Mnçda göz yumulan penaltıların Bir aralık sol müdafii Cemil geri pas ~efin çok ye:~~de. ver~ıgı bır. ara~ 
Dört naln giden atlılar birbirlerine Parafin caz yeni bir numara yapıyor: haddi hesabı yoktu. İzmir takımından verdi. Fakat top çamura saplandı. Kale- ıle takımına ıKıncı golu sıkı bır ' 

çarpıp geçiyor:c::r .. Semerkand şehrine Döktür! Döktür! ... adındaki rumba:un cilc Bülend mukabil taraflardan çıkış la kaiandtrdı. , 

b
. ı f .. ·a · -t- ek 1 :r 1 f d iki oyuncu çıkarnn hakem karşı tara - 1\11 d k k }ıet ır an cvve ıa er muJ esı go urm mgiJiz er tara ın an nasıl türkçeden alı- d 1A yaptılar. Bütend kaptı. Şüt .. gol.. ·ıaçın bu~ an son. ra i ısmı .-_:i~ 

. . mahmnıJarilc atlarının karınlarını k A .k ·ı f k "ld'ği fın sert oyununa ne ense akayd kal - t f - ti k bir , .... açın, nara tnerı an sı o o suna çevrı l d B l 'b. . tl . Birinci devre 2-1 Fenerin lehine bitti. ara ın azamı gayre ve sı ı 
1 ] dı k 'k 

1
.. . d·ı· . ı. u ve Jll gı ı vazıye enn onune d 1 .1 , . 0 

parça ıyor a · 

1 
arı a urıze e ı ıyor. b F İkinci devrede Fencrbahçeliler bir iki e esı e_ geç.ı. • . . • . .. !• 

S,ehir halkı derin bir merak içinde Daha sonra (canlı radyo) dediğimiz geçebilmek için fut ol ederasyonu i- Vazıyet degıcmedıgınden oyu•• _,., cab eden tedbiri almalıdır. akın yaptılar. 7 nci dakikada Ali Rıza ka- ., fP" 
!eli. Timurun kazandığı zafer hakkında mülkiyeli, bize dünyanın birçok radyo lccınin topu yakalayamamasından istifa- Siyah - Beyazlıların galibiyetile 
bazı ~eyler l~it.rC'Jşlerdi. Fa'kat alınan istasyonlarından aldığı çeşidli musik;yi !stanbul~por B takı mı de ederek üçüncü golü attı. erdi. >"'fi 
haberler, hiç k:m~-eyi tatmin etmemişti. dinletıyor. Galatasaray B ta ·ımım }'endi Merkez muavin Enver sakatlandı. On Bcşiktn$ ikinci karşılaşmnsını 
Halkın me"qldı 1ümresi, kazanılan 7.a- Belki dünyadan tamamile ayrılmış bir . dördüncü dakikada Bülend dördüncü g•l- Mu~~:gü.c~e ka~_ yap~~k~ 
feri, bütün tafsilat ve teforrüatile öğ- ;>•erde, yokluk içinde oluşun da tesiri var- Dün Galatasaray ve lstanbulspor B. li.ı attı. 
renrnC'k istcnıekfelerdi. dır; fakat muhakkak olan bir şey varsa takımları SP.ref stadında karşılaşmış -

k k }ardır. B. Takım maçlarının en mühim- 19 uncu dakikada Bülend bir şüt çekti. 
P<' co eğlendik. O kadar ki yataktan- . Alinın eline rarpan top bec:iııd gol ola-

Timurun adeti idi. Hatblerin sonun
da, crdusunun muvaffah-iyelini dellal
lar \'asıtasile halka ilan ettirirdi. 

Buna, en 1iyade esnaflar ve kadınlar 
ehemmiyet verirlerdi. Çünkü Mogol 
ordusunun bir harb kazanması. bir ka
leyi alması; askerleri eline bir çok mal 
ve para gecmesi demektL Ordunun za
lerlc döndüğü zamanlar; Semerkand 

rnıza u ndığımız zaman hala caz ve pi· mi olan bu mRçrl;ı Istanbulspor sıfıra , ır 
k 3 l] l t rak kale)'C girdi. 

yesin hislerimizde uyandırdığı heyecan arşı ~o c '?.lanmış ır. 
............. ·-························-·-············--- 22 nci dakikada hakem Ali)·i sahadan 

devam ediyordu: duğu tokatların sesi gene deriden derine ~ıkardı. İzmir sekiz kişi. .. 
- Dünyanın en büyük tiyatrosundan duyuluyordu. 37 nci dakikada Naci topu ortaya gön-

daha iyi oldu. Gcc~in geç vaktinde bir çığlıkla uyan- derdi. Bülend kafa ile altıncı golü attı. 
- Pariste olsam bu kadar eglcnemez- dık~ 40 ncı dakikada Reşad yavaş bir şüt 

d~~duk. - Yamyamlar! ... Yamyamlar geliyor! çekti. Kaleci şaşırdı. Böylece yedinci gol 
Bu ses bayan1arın yattı~ı taraftan gc- girdi. 

Fırtınanın uğultusu, ıslıkları ve savur Hvordu. 

ŞehzadPb:' 1 •ıFERAH,. Slneınad• 
Uugfmden ltlbnren 4 flltn 

ı - Kültür filmi 
2 - Atl"~ 'Kraliçesi dJıP 

rüRKCE sözlO mUyonJul 
3 - Gündiit insan, Gece Kur4 

Heyecan ve korku mmt. 
4 - Cinayet Yolu (Buck Jones> 

Amerikan kovboy tuınl. 
Her gece. cumartesi ve pazar 

mat\nelerlnde: 
ÇİN.ÇfN TrupG ildMI ,.....,... 
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GÜVEN ..,. 

ci 
füa!) · 

. "'. 

Fen Memuru alınacaktır. 
çJaf inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
rı "" ı Antep ve Diyarbakır İçki fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere aplıda yazılı 

,J ~fı haiz Fen Memuru alınacaktır. 
1 - Diplomah Eczacı, Kimyager veya Ziraat mektebi Ali.si cEnstitü, mezunu 

bulunmak. 
2 - Askerliğini yapmış veya tecil edilmiş olmak. 
3 - Yaşı 35 den yukan bulunmamnk. 
A k liğ' · 1 ·ı ·· ç senevi me~leki işlerde geçirmiş bulunanlar ve-qg er mı yapan ar ı e son u ~ ~ 

h lisan bilenler tercih olunur. 
\7ukanda yazılı evsafı haiz olanların sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı ve ter • 

ttlnıeihal varakalarile en geç 31/3/938 gününe kadar İdaremiz Mcmwin Şu • 
~M müracaat etmeleri. cl409> 

İstanbul Defterdarlığından: 
. F K ıamıc: yeni Reşadiye 

ltadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinin eski ener, a ~· .. . 
17 . . k"d k~· eski 17 mukerrer, yenı , lokağında Knc:ebaşında ve şereflı bır mev. ı e aın rl 

ı ~ d ki sanın parası peşin ve sı 
9, en yeni 53 numaralı 225 metre murabbaın a ar il b h 

.. 'f. 1 aid olmak şart e e er 
"'~id verilmek ve Evkaf icaresile sair rnasarı ı a ıcıya 
,,,. . . b k .. zerinden açık arttırma 
""etre murabbaı muhammen bir lira yır mı eş uruş u d .. rtt Of_ 7 5 b .. - saat on o e ıo \lsuıne satılacaktır. İsteklilerin 24/3/938 Perşem e gunu. -racaatları ' 
~~ akçelerile Milli Emlak Müdürlüğün de toplanan kornısyona m~M.) (

129
S) 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Llret '100,000,000 
İhtiyat. akçesi Liret 145,7G9,054.SO 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya. Romanya, Bul
laristan. MıSJJ:, .Amerika Cemahiri 
tiuttehldesl, Brezllya, şm, Uruguay, 

Arjnntın, Peru. EkYntör ve 
Kolurnblynda. 
Afilya.syonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda cadde mır Y 

Paıfuı CT !: 44841 /2 3 4 5) 

~bir dahilindeki acenteler: 
İatanbulda: Alalemclyan hanında 
'I'elet 22900 /3 ıı 12 ıs; Beyoğlun

da: İstikW caddesi Tel f. 41046 

tzMiRDE ŞUBE 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Beledfye karşt!'lnda, Piyerlotf 
e.ddesinde 21 numarada bergClD 

ôtıecsea sonra Ustalarım kabal 

~ ....... ede~,~ ...... ., 

Son Posta 
Yevml. Stya.sl. uavacl13 ve Halk ıuete.ıı 

Yerebatan. Çataıçqme 10tat. S5 
ISTANBUL 

Gazetemfn:le çıkan yazı ve 
refilm!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

-
ABONE FIA TLARJ 

TtlltKİYE 
YUNANlSTAı~ 
EC .. EBİ 

~n :y A~J 1y 
~ lı:r. i.z lV. 

U00 7 oO ~00 l,;I" 
2340 1220 'ili) 2. 
27UJ 14.00 bVU Ol) 

Abone bedeli ptşırdir. Adrea 
değiştirmek 25 .i:uruıtur. • 

Gelen evrak geri v.,-ilme~ 

llcnlardar me•'uliyet alınm~ 
Cevap iç·n mektublar:ı 10 kuruşluk 

.Pul ilavesi lazımdır. 
-- -- - ........... . - - - . 

• p~ta k':ıtuııı : 741 İstanbul t 

, TelgTaf : Son Posta 1 

Telejort : 20203 

ANITI 

.. 

.. 

• 

·. 
R.'ô~ 

A•-.-• Dl.ş TABtBI ış. 

RA.TiP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırasL 

No. ~6, Kat 1 de hergnn öğleden 
sonra sant 14 den 20 ye ~adar 

hnstnlnn kabul e>d ". 

1 Yapı işleri ilanı. 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan jş: Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüleri talebe çallf" 
ma binasının dahili aksamının ikmali, ve dahili e1ektl'ik tesisntının harici p. 
bekeye bağlanması ve etraf duvar ve tro tuvarlarınm inşaatı işidir . 
Keşif bedeli: 40615 lira 76 kuruştur. 

2 - Eksiltme 22/3/938 Pazartesi günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı İ§lerf 
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı u rf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müt eferri evrak 205 kuruş bedel mukabiJ.in.. 
de Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

• - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3046 lira 18 kuruşluk muvakkal 
tem."nat vermeleri ""e Nafia Vekiletindcn 1938 senesinde alınmış 50,000 liralı'& 

yapı müteahhitliği vesikası göstermesı lazı111dır. 

İsteklilerin teklif mektublannı 2 nci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz rnn kabilinde vermeleri lazımdır. Postada 
olac-ak gecikmeler kabul edilmez. c656> cl389:. 

Betonarme Köprü lnşaab. 

Nafıa Vekaıetinden : 
1 - Yalova kasabasından Hamamlara giden asfalt yol üzerjndeki ahşap Sa· 

manlıdeıe ve Yalova keprülerinin beton arme olarak inşaatı kapalı zarf usulile 
münakasaya çıkarı mıştır. 

Bü ıki köprünün keşıf te<icli 70,500 liradır. 

2 - Eksiltme 24/3/938 tanhine müsad'f Perşembe günü saat 15 de Nafıa Ve. 
kaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şa:t.namt>sı ve buna rnütdPrri dığer evrak 353 kcruş mukabi • 
lınde Şose ve Köprüler RPislığinden almabtlı". 

4 - Eksiltmeye girmek htiyenlerin 4775 lıralık muvakkat temmat vermeleri 
ve bu gibi ;şleri yapabileceklerine dair Vekfilctımizden nlınmış mütE'ahhitlik ve
Eikasile Ticaret odası 'esikası ibraz etrnelerı liızımdır. 

f steklilerin 2490 sayılı lıanunun tarif atı dairesinde hazırlıyacakl:ııı teklif zarf. 
larını ikinci maddede yazılı vakitten b ·r saat evveline kadar Komisyon Reisliği· 
ne makhuz mukabılinde tesı;im etmeleri muktazi olup postada olacak gecikmeler 
kabul edılmez. 'U87> 

İstanbul Orman Baş Mühendisliğinden: 
Cinsi Mikdarı 

Hacmi 
M3. D3. 

Muhammen Vahit Fiatı 

Lira K. 

Çam 3641 208 5 15 
Göknar 7 079 3 85 

l - Bolu ilinde m~rkez ilçesinde hududları şartnamede yazılı Dimbilt dev· 
let ormanından numaralanmış 364 l M3. 208 D3. ba denk 7877 adt?t kerestelik 
devrik çam ve 7 M3. 079 D3 ba denk 3 adet devı;k göknar ağacı 12 ay içinde 
çıkarılmak üzere 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmayn konul • 
muştur. 

2 - Arttınlma 5/4/938 tan"hine musadif Salı günü saat 15 de Bolu hükumet 
binasındaki Orman İdaresinde )apılııcaktır. 

3 - Beher gayrimenkul metre :mikfı.h!n muhammen bedeli çamın 515 ve gök· 
narın 385 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 1408 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projcJ.erini görmek isteyenler Bolu, İstan

bul ve Ankara Orman Başmüdürlüğüne ve Orman Umum Müdürlüğüne müra • 
ca.ıt edebilirler. c 1393> 
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RA DYOLIN ile dişleri • • 
nıçın 

fırçalamak lazımdır? 
Çiinkii 11nutmay111ız ki: 

Bakımsızlıkrnn çnrllyen dişlerin 

ditıeri, bademcik, kızamık, enrıoenza, 
ve hııtta zatQrreeye yol açtıkları, il
tihap yapım diş ellerile köklerinse 
mide humması, apandisit, nevrestenl, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumt vncud sağlığının en 
birJnci şartı olmuştur. Binaenııleyb 

dişlerinizi hergUn kabil olduğu ka
dar fazla c Radyolfn • diş mttcunu 
Ue fırçalıyarnk sıhhatinizi garanti 
edebllirs nlz ve etmelisiniz. Bu su
retle mikroblan imha ederA• dişl.r 

rlnizl korumuş olursunuz. 

lle di§leritıiri f ırçalayımz. 

SAÇ BOVALARI JUVANTiN 

KUMRAL 
Si VAH 

Saçlara gayet tabii surette is· 

tenilen rengi verir. Ter ve yı· 

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerind~ sıhhi ev -
aaft haiz saç boyaliln arasında bi -
rinci gelmiştir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahriı etmeden istenilen renkte bo

yayan yegane sıhhi saç boyalandır. 

SON POSTA 

Soğuk ... g ınhğı 
nezle, -grip 
bütün ağrı
lar için 
en· iyi 
ilaçtır . 

.................. ~·~ 
OSNIANLI BANl(AS l 

TURK ANONİM ŞiRKETi 

TF..SIS TARtııt : 1863 

Bcrmayc.s1: 10,000,oot ~mı Uruı 
• 

Türkiyenln başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançestcr'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
f ran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya. 
Suriye ve Yıınanisldnda FiJyalleri 
vardır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
1 

Her turlU banka muameleleri 

1 
yapaı 

BEYOGLU .. lsTANBUL 

Ka~ Kuvvet ve iştah Kaynağı 
Kansıdık, iştahsıihk ,.. kuvvetsizlik, bilhassa nevresteni, ademi ik

tidar, ınide ve barsak tembelliğinden do~ran hazımsızlık ve kabızlarda 
üç günde şayanı hayret tesirini ı;österir. 

(FEMİI~) Jaboratuvan bu kuvvet ilicını sayın müşterilerine tanıt • 
malda ınüftehirdlr. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara pembelik, 
cilde taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlakhk veren bu en birinci 
kuvvet ilacını fıfiyet1e kullanınız. Her ec7an~de bulunur. 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannııı arasındaki ka~ınblar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, hraı 

yaralan, ergenlikler, koltuk alh çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. -> Şark İspençiyari Laboratuarı İstanbul 
Saç bakımı, güzellifrin .. n birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 

~---a1 

Her banyodan aonrtt saçınız 

Birinci sahile 400 lıuruı 
ikinci •ah.'le 25ti » 
Üçüncü 6.ahi!e 200 » 
Dördüncü .ahile 100 » 
1, sahifeler 60 » 
Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müddt c zarfında fazla• 
ca mikdarda ilAn yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemJıdcn istifade ede
ceklerdir. Tam. yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayn bfr tarife derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tJcarl ilanlarına ald 
işler itin fU adrf"Se müracaat edil
melidir: 

tılneıhk Kollelrtll Şirke"' 
Kahramanude Han 

Ankara caddesi 

.--...--.~· ............ ---------
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: SeUm Rcıgıp Emec 

Mart 13 =-

ğrı arın Panzehiridir 

Beyhude ıstırab çekmeyiniz! 
BiR TEK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid baş ve elif ağnlarııd 
sür'atle izaleye kafidir. Romatir 
ma evcaı, sinir, mafsal ve adal• 

ıstırabları NEVROZİN'Je 
tedavi edilir. 

Nezle, grib ve brollfİte 
karşı en müessir iliç 

NEVROZlN'dir. 

NEVROZiN tercih ediniz. 
İcabında günde 3 kaş.e alınabilir. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gfın arasız açıktır 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Kabataş ambarında mevcud rnüs1.; irat f.ımıllerine yarar 1 aded pres pe

zarhkla satılacaktır. 
It - Pazarlık 13/IIl/938 tarihine rastlıyan Cuma giinü saat 10 da JtabataJ 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılaı::aklır. 

nı - Satılacak mal M.rgün Kabataş amba,.mda göriıjebilir. 
IV - hteklilcrin pazarlık için tayin edilen gün ve sst·tte % 15 teminat pr 

ralariyle bırlikte ~'llilnda adı ceçen komisyQn& mfiracaatlan ilin olunur. 
cl202• 

1 Devlet Demiryol ları ve limanları iş etmesi Umum id 1re~ı ilanları 
Muhammen bedeli 2.198,75 lira olan 18 kalem elektrik malzemesi açık eksil~ 

mP usuiiylc 15/3/938 Salı günü saat 15,30 da Sirkecicie 9 uncu işletme binasında 
Satınalma Komisyonunca mübayaa edilecektir. Bu işe girmek istiyenlerin b" 
nuni vesikalariyle ve % 7,5 teminat akçeleriylc Komisyona müracaaUan lA.zundlt· 
Şartnamesi parasız olarak Komisyonca verilmel<tedir. (1350) 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 ncı keşide 11/Nisan/1 :i38 dedir ... 

Bu keşidede : 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla; 200.000, 40.000, 25.0JO, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanız 
1 endi menfaahnız iktizasıdır. 

K'pek!eri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 
SAlIİBLERi: S. Ragıp EMEÇ • 

A. Ebem UŞAK.LlGll. • 


