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Brüksel konf~ransında verilen karar: 

sildh ve para verilecek . • 
ıne 
Hitler harbi 

durdurmak için 
tavassutta bulunacak 

, Maksadı şu: 

Japonyayı Çinden 
~ekip Sovyet 

!lusyaya saldırtmak 
Kı:RuO lhlaç,, un talhmlnBerlne göre 

Çinlilerin zayiatı , 150 bin ölü 
ve 150 bin yarah ... 

be~aQ:hay, 14 (A,A,) - Şehir, 92 gUnden.. 
rtıru tık defa olarak, geceyi bombardıman 

ltQau duymadan gcçlrml§tlr. 
JaPotıı 

ttzı ar, Çlnlllerln ce:nuptakl :>'Clll baUa. 
ıu ~tılahtaJJ çevirmek lçln, Şanghay • Hang 
~t;}'olu Uzerlııde ve Sunklangm garbm 

da Uerlomekte ve Çinlilere ağır Z&)iat ver. 
dlrınektodlrler. ' 

Çlıılllertn zayiatı, Kwlhaç le§kil&.tmııı 
resmi tahmlnl~e göre 150.000 ölQ ve 
ıw.ooo yaraldm. ,. 

..... Devamı 8 lnclde 

. , ............ " ................ __. ........................ . 
i ltalya üç sınıfı 
f· askere 
f v 

f çagırıyor 
J Roma, 14 (A.A.) - Desmi guetc B l [f J f • ; 26 ve 30 eylw tarihli kararnamele-r Q yan gaze eSl yazıyor : j rin metnini neıretmektedir. Buka-

A k de nl•z ve Afrı·kadan : rarnameleregöre27ve29doğumlu i !ardan bazı zilmreler ailih altına 
j çağmlm~kta ve 35 doğumlulardan J 

:la ar ruza geçe biliriz ! ~_;~;~~~::::::.:::~~~~:.' 
kl~giliz Başvekili ise lngilterenin 
ınıseden korkmıyacak derece
de kuvvetli olduğunu söylüyor 

tes~0ına, 14 (A. A.) - ''Tevere gaze. 
rn ~İtalyan kuvvetlerinin şarki ve şi. 
~alı Arrikada, Akdenizde ve Hind Ok. 
.ı~:usuncıa d:ığınık bir halde bulunma... 
ın ~ayısiylc, İtnlya.nın ve askeri mev 
bUennı~ kobylıkla taarruza uğrıya • 
le ~ıni 'iddia eden 'Lloyd George a... 
ı: _ınde yazmış olduğu bir makalede, 
:ya gjltetenin mevzilerine nazaran !tal. 
f~eevkülccY§ nok_t,ai nazarında~ te 
tnaı unu izaha çalışmaktadır. Ro • 
.~~te, bilhassa diyor ki: · 

1.inı-~ahane bir hareket yüzünden lngiltcrenfıı Franko nezdindeh.i mü. 
ıdsitlik i~fnde bn alnlmıı: olan ttaf. mCMüi M • .R oçson (solda.) ile dsi Fran. 
~ ~Devamı s incide Jk<mun lııgiltcreınıiim.c.'Jsili Alba Dükası 

1 ehdit mektubu aldıktan sonra 

"E·rke·k - Kız,, 
ortadan · sır oldu ! · · 

~elekıat bir kaç gündür ortada . görlinmenıekte, ne olduğtından 
ailea:nin · de haberi bulunmamaktadır • 

Kaçtı nıı, kaçırıldı mı? 

"Erkek. k~ 
1 •• 

" kcı-9ırtlıyor! .... l'u111 8 incide 

Lehistan 
siyas~tini 

değiştirecek mi 
Alman tehlikesi 

.endişe uyandırıyor · 
Var,ava, 14 (A.A.) - Reisicumhur 

Mosciki, e>ğtedcn sonra sosyalist partisi
nin ~ellerini kabul ctmiıtir. Bunlar kcn
_disine ıiyast talepleri hakkında b1r 
muhtıra vermişlerdir. 

Şefler. dahili siyaset sahasında inti
habatta dcmolfrast prıepsiple.rine uygun 
ıslilıat yapılmasını ve intihabatın tec
didini istemişlerdir. Ordunun siyasi 
0

mtı.;adelelerden uzak kalmaır arzusunu 
izhar etmişlerdir. 

fktısadi saha.da bilhassa harp mal
zemesi fabrikalarının millilcıtirilmesi 
iıinde direktifli ekonomi taraftan ol· 
duklanru bı:yan etmi~lcrdir. 
, Harici siyaset sahasında Polonya-

' .nıru Almanya gibi mutlakıyetle idare 
edilen ve intikam almaktan ba~ka bir 
ıey düşünmiyen memleketlerle olan ra
brtalarını idame etmemesi lazım geldi
ğini ıöylemi~Ierdir. 

Reisicümhurun verdiği cevapta sos 
yalist partisinin orduya karıı tarzı ha
reketini memnuniyetle kaydettiği ve 
partinin taleplerini pek iyi anladığını 
beyan ettiği haber ver!lmcktedir. Rci
s\:umhurun mutlakıyet idare ale}iıtan 
olduğu tcm~n edilmektedir. 

Siyasi mahfeller, bu ziyarete büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedirler. Bu 
mahfcllere göre ziyaret, dahili siyaset 
sahasında vaziyetin ileride inkişaf ede
ceğine bir delil teşkil etmektedir. 

Hariciye 
müsteşarı 

Ankarada Nlssen 
tarafından teda\71 

edllecek 
~ Yuw 3 UncUde 

Atatürk §ark vildyctler.i seyahati '91n ' AnkaradGn hare7oet 
' hususi vagonlarında. .. .... 

AtBt·lYJ ırk 
1 

Sıvasfa ve Çetinkaya-
da tetkikat yaplllar 
Bugün M·aıatyayı 

teşrifleri bekleniyor 
Sıvaa 18 (A,A,) - Re!a1cunihur Atatürk 

bcrabcrlerlndo B:ııvckll Cel&l ~ayar, Dahlll.. 
ye VeklU ve C. H. P. genel seltreteri ŞUkTtl 

Kaya, Nafia Vcklll .Ali Çetinkaya ve maL. 
)"etlerindeki zevat bulundugıı halde bu sabah 
ııaat 9,40 da husust trenle Slvua gelml§Ur. 

htasyonda vali, komutan ve dllha evvel 
hUŞust trenle sıvasa gelmio olan daveW me. 
biısla.r, hUkQmet erklnt, bando, askcı1 kıta, 
mektepliler, izciler, resmi hiısust te§killt 
nıllmessfllcri ve kalabalık bir halk kUUesi 
taratından karoıtanmışlardn' .. 

Ataturk istasyonda kar§rlaY\\:ııarm elleri: 
nl srkmıolar, ltendilerlnl ııel!mhyan tazlm 
krtaamrn önUnden yUrUyerek geimlşler, aa. 

-iter ve ınekteplllere ve f~u dolduraıs 

jhalk& ,iltifat etmi§lerdir. 
Dura.dan otomobillerle doğruca Cllmburl. 

yet halle partımıe gelml§ler, bUUln gtl.urgjh. 
ta yollara dlSktılen h&1km çılgmca. teı.'hUraWe 
ka~ılanml§la.rdır. • 

c. lL Partisinden llOllra Sivaa k~nin 
aktodllml§ olduğu liseyi §ereflqdirmi§lerd!r. 
Lisede dersanclert gczml§ler, talebeye bazı 
sualler aormU§lardrr. 

.Mllteaklbcn lokomo lif ve T&.gon atôl yelerl 
ln§Utma gtderek alb aya kadar iııJ&&b lk. 
mal edilecek olan aUS?ycJer hakkında izahatı 

, &lDU§lardrı. 

..-. Devamı 8 incide 

Ramazan duasu 1 
Yenicam• - Çok ~ilkiir yarabbiJ asfaltı ooktülcr, sekiz OK 86ft8Ye ktiil.IJ.t; 

i"fC'UaTı eteklerimi i1.e temizlerler. 



c:::==2!!!e:!11:11!1!!!!111:111!!!iı:!!1!!!!!::1!!!!!::=!!!:e!1••=--~?-._.a~a:=::::::s::~==::·~<SISl:ii:•z~±-..ı.-. .. -n~t•:t•'~ZSiliiıı..:.HABER~:;::~--:;~~~~poe~~f.llll~_.mı11~=---ıııiııııii==:ım.:ICi5:::==:=====:::::iıl!9==i"'iiiııliııtl~J5b1C!TJD!RJN'-- ltlt 

(jüsıUn me.selui : Görüşler ve Fikirler Görüşler -------Kadro 1 ar Medeni insanın !!'.!n...-u::!:~ 
C 'OMHUR.tYET de.TJne kadar, kadro tabirinden, yalnız hükfımet memu. öl tt tt dl ? • biıUalüyör; aıcat imAk'l11tu11andJll lıl 

riyetleriııe lntlkal ederdik. Türk vat.andaşının hayat gayesi, deVlet h1z.. ~ s n e r INsünldlaüa M'MllUla Jaem de pek ~ ... 
ınetlnri kadrô!unda b1r açığa kapılanrnaktı. 1809 ~n 1918 e ka.1nr oo yıl d~ ~ mk "•· ~ bai'Ptea evvel blr ~~ 

Yam eden meşrutiyet devrinde bile, tnUne~rıer yatağı addettiftmi& latanbW Y•a•n: Dr. Rllsiıh AdllMlll =~=r::1·::.~ ;:r:n!tu; ~.! 
Behrinin Türkli,iğü, Beyoğlunda bir dükkan rethetmemiştir. ytt rtt 1 k 1 d el ---

cnınanıı maarifi de esasen bu maksadla kurulmuştur. Maks3.ll bir memuri. Bundan birkaç yıl önce uzak ve ufak bir rlce u7.A :ı ıyor Viı kıyıharındi b1r eamanlar ce bekleJ!lek luımgellrdi; Uk blrkaO e1J11 
- Hocıımız Operatör Prof. Mim Kemale -ı nık bir yıırt dıı lluılaıılle Sen nehrinden la. e • ebl me çlD e een er ve --

yet elde etınek olduguna \1e bunun lçin dipl'lmarun kifayet ett',.ıne göre, talt. tıatt köe.an~ çal .. \ICUn 11raıara qleri•l beraberce önıUt sUru~unUz bazı doatıarı ha.. '•muıutmllk.,le, yani MMılilı çaf4dır; ıs _ _. 
be "6 r- aonra \cltk k~ "h.ld lı:avuıuııdı. ,.__.. ler, serbeılt hayat mes'uliyetlerine göğüs gerecek eavaşçılllr gibi değil elinde. bltltılkten Mlllra • çtl&m arzum wiıay. ııt- tırııyaralt hep.ine ıatrt ayrı mektuptu 'l'fl tlO" 
ki · l ı..A"' d • h · '- re•--- , -tm .. ~ ...t.., - mllne-erler'lh top. •·ftrtlar ......... Jl ... "O__ı_.~. A-...an ..n-it~ •- hU~ dalreletlnde ieflT, me• blr ..-.. ımza ı ı1 gr a, muayyen bir akçe ılc azııeden ödenecek namaedler gibı ~.. ......, ... .. 6•- ·-·.. n ..... "~ • .,, ...-ı ....... ...... YW car )'aniılda, lılr ibank**' çaıl§lllUc d& --
lı§ırlardı: öğrenmiyerck ve bilmiyerck, yah ıt varımvamalak bir tlrbiye ile tane.tığı iıtuyon gazlnaa-ına koşmak ve bara. hattA at\ar ~ti~ l'latae ~nı&M blt itHı.. d& ~ 

" " ..raW.""1ıuaababelere kal'ltmaktı. BUtUn yaz ınından ııes ve aada çıkmazsa herhalde bak. dan pek de farklı olmazdı; oalM' ıa1Jtll 
mektepten çıkarlardı. Serbest hayat kadrolarının h:çbirinde bunA imkan yok. --.nc1a Te battt klflD tatlı ve a-Uneııı a-tın ll'rında verecettn nınnara mllsbet otıM.z. dıkları ad&ıııa nihayet be§ y1ll kuruı ,,. 

tur. Cumhuriyet 'l'Urklyesi lac, şlmdi, b~tan baea yeni aarın flKir, iş, teknik ı~ )'Qkiıek ~. ~ ~ıa yayını ııatbukl sen blDbir gece maMllafl\t 1JOe töl :;.~~~a: ~!;:":~~~;; 
ve le§ebbtli tetblyeelnl alan ferdlere muhtaçtır. Hemen her kadro, anelerce atr.,_ ubllA hN1a bu~ -•D\l mec- gede bırakan bir (beldel facit'e)dtılı on\an tuz bq, ıu1't }*ta araı.ınıda oynar, elli~-

k UM (Uatlalt ~ talcln'ftım. ~kll bil.. h-tırlaml§tın... ırıı#• 
me teb mezunu 11tihllk edecek kadar, açıktır. ~te hüktkmet PrOsrammın kQl. tada~. ~klMWrııa ve lu1- PILrlate de11l ~ lstanb\fda ve ıtııt bir ııon. ya doğru fıı'ladı mı halk arumd& m 
tür nıUeMeselerinl ''mahreci akllm,, tellkkl edllmekten uaatla•umıa hakkın. ~ ••ttm oaı,.. l:Çtl.U ......._ b•bar geceli .Beye~ut me~bur c:.adeeliıcı. •lJ'etttt 1'lbelmel9 llqlarti. 
aakl fıkralJna, bu bakımdan, biltiln g'ençlifln ve çocuk bab&Jatrnan dikkat et. W ~bftitl ti t~ •r; tılrlblrtmlae fq_ gnlndlğlnl, yalıud fıa çalgılı bir Jel'df atur.. Halltı h* f'Y INCWı ,.~. 
melerlnl tavsiye ederiJ. dalı kit..,._, dall\dıt n '111 wrettt kelldL ll•~u farzcdeyfm. Gercl> cadde üııtünde ve Bugün mu'! Bugün de her teY gene -:: 

.... ~ ~ tpWUU'alı ~ g;ııqkae gazblonua bir iki muaMbda •llm.. ucuz! .. Aaadolunun pek çok yerlerinde -....ak 
Herkes okumakla meruur oluna, bUtUn diğer hlıuneller cehaletııı 'tliDde iL ~ Mtld. eaadet 'ft hatara tullllU19b ı...-ak frrktına &radıj1n batı a§bıUarm bl.. ıdio.u da, bir beMJ taV11k da yiftnİyt; -ı.--

kipfsrzhfa mahk~m olacaklar veya Tllrkler elinde bulunmryacular gibi, ha. ..._ ~ llepl!DW ı.qb lııafka dl- unoıımez bangl Mbebe btha~:ı bkştat'lfıı ~ §Mlttiere, l>MlU8U9 letanbua ceu.e W llf. 
ziıı bir telada dllamek latemeyb. Okumut a.tölye aahlpleri, okurnuı aııu.tçl. ~ ~ tııııa ak&ftmlnln va&179t1Dl ,.lr4iklerlnt veyahud da gö:ıUnUD tçlne bak. ateı pahaamL Biraz meyve alablıınek ptt. 
okunu.11 aatıoı, okumut bakkal, okumutltçl, hulba, kUltUr mQeseeeelerlmb. &11all 111Dtane takip etmek benhil ıçnı lmlWL tıkları halde Adeta tanımadıklarmı hayret eıenıs l:te bir muava ufnyarak: 
• ..ı-ı.. b·-ı-ı - o ..... ~-.a -rt-a. lıuhman ve esene görüyorsun. Halbuki bu insanlar. - Kaça! diyecek olaanız alacatmdyt1'ot-.ru.1U.U1Cl Ull' TUrklyeıalJPh bllttlıı lnp. davumı baprıa.cak kadrolt.nn "'t'-ua - -- -- *w _. 

t9kt ~ Wrtaln 4ıugUalente ıı.Da dım blr kısmma vak tile blt ljilltib dokun.. vap kulaklarmızı "cızzz,. dlye yak~ 
birden okumqlarla ..,. öirenmlfltrle clhulamak vulfeal karpamdadır. Oeaç. ....-.11 ohlUIU" •'ftlechDI aaam kbn aer muı: ve belki de a7111 maaada beraberce Je. ·- pabltna. .. 
lerimls, mekteplerde llUll ola devlet tarafmdan malfeUert emalyet altma alı. *' .. ...uae '-'• .. cevabdnı ı.tlJtll me~. ycmt,stn dlr. A)'t.k •tıcmtmm eılnl, ayarmı çekfl_.. 
n&calı ltmtnanı lle delll, ..-t hayat ll&V&flllda muvattak obnata )'arat mL -----~ '" Dl~ ..-ıa O. Pa3ka bir gUn de herhangi blr yerde ve den aonra manavlarm yanma hlç ~ 
rifetler w melekeler elde etmtk mt8•uJfyetl ile olrumalldırtU'. '- ,.., • ...,. Mala ,.. ..... 111 ttlde mel'dA köprü u.taade toktaabert PnM4lltıı mu ehN. a.. se.,lnd •tmıarm • ,.,..._ '* ~ ~ B1i ~ talat bir aşinaya raatlar ve Qç gQn tıcmra da aut bellrllıleiıüıden ıece yardanna kadar aval .,. (uı.t) 

-nııuıınııııruı -------------
Roma anlaşması ve Türkiye 

CUMHUR! YBT' de 

"A?lın koaatlnlat.. namı ııe J....,. ne Al. 
manya &raamcla aktcdllmlt bulunan 

ittifaka ltaJyıuım da lltınk elmeıll dolallde 
bu nevt lttlfaldar kartıemta Ttlrldyeaia va.. 
zlJf'ıı.l Ywıaa .Nadi tuJleb.ab ~ı 

"Biz kendi bU.nyem.ize &ala tetabuk etml
yen ;Ye zaten kopya ecuımaaı.ııe cevaz da 
otmıyıuı harlcl rejimlerin memleketimizde 
herhllngt derecede olursa Olsun rol oynama. 

larma asla muvafakat edeme)'tz. Fakat ken.. 
dl hudutlanmm dahllbıe makaur olan bu dl~ 
kat.mm, ~ ı.~ f aleyhindeki te. 
ka~~~q )fM hudutlanımz 
dı§IJ1.a- da sirayet edecek mUteaddl blr mabL 
yet i~Uaap edemez, ve .hele ula yemz bir 
husumet derecesine kadar Uert gtdemes. Bu 
türlU hareket bqka memleketlerin dahili 
itlerine kan,matr tazammun edei'df, k1 m11. 
lcUeraram hu'kukunda buna hiç cevaz olma.. 
dığını bUtün anaııealle taltdtr ederiz. Binaen.. 
aleyh bit Tllrkler mnıleketlml&de komünlz. 
mln yer bulmuma llnkln vermemek kayıt, ve 
ılannı takip ederken komllnlzm aleyhinde 
ba, ka mllleUerle clblrliği etmek gibi aıyaat 
bir harekeU tamamlle yerala \re hattA tnutır 
addetmekte tereddüt etmeyiz. Böyle bir af. 

l'Uet blzfm nazanmı~a gizil makeaUardan 
bqka bl15§ey değildir. 

Evvel!, tecavüzt ltWakların sarahat ve 
kat'iyetl• alcyJılndeyiz. 

8a.b1JtD. komUnl&m aleJhtarlıtı perdealle 
bllh..a SovyeUer Rus,..uır istibdat edecek 
bir siyaset bizim bu kom111 memlekeUe dOlt.. 

luk ananemlze. uygllll dU,emez. So~er 
Ru.ya81le tarflılertmltln en kara cQnletlnae 
dost olduk, doıtuz. Bu doaUuk bıt1m taraft. 
ınızdall ~lectlr. lllr kunrla bozulmıy&caktır. 

Ahde yefa ve bDhaua do9tluktii eeb&t 'l'tırk 

Jertn en 1:: .'ı t!:ındn'. Dalıya ah'falt!lln bttytlk 
bir karqıklığa teveccUh ettiği ıu aırada va.. 
111,-etın eA pClril&BQz bir ltade ile w Jekilde 

tuı.....,.~k faydall'= 

it' ill't ~ k,&111 ttUt~~~~ 
tlnde olatak dev1eUerln ytlrtlll>up aı.. 

yuetln hat~ Rwıya çerçevutDI de .,aa ct.. 
h&n1Umul bir manevra oldup ~ cytye 
1'6rüldükten aon~ 

Zlhlrde komllnbme karp lttltak '1)'Metl. 
nln hakikatte A. vnıp&, Afrika ve .Uya U... 
rinde elyast hartalar takalmatmm altını UL 
tüne gctlrmeği lstlhda.f eden bUyUk ötçWU 
ve çok <:UreUl blr kombine.on oldufu flmdi 
artık olanca açıklığlle meydana çıkmıt bu.. 
ıwıuyor. Deneblllr kl flmdJ dünya yUs(lnde 

geçen BUyflk harpten daha bUyUk btr mil. 
cadeleyf gllze alml.fl dll§Unecek kadar lbtL 
rutanna sebun memleketler bellrmete 'b&f. 
lamıttır.,. 

Tavsiye mektubu derdi 
TAN' da 

A IDD:T :adN 'l'ALBU.N, eald n mtıs. 
llllD bir dercUmtaten, .. ...,. ---

......... .......aıyor. llallaldıft devıtlMleB 
7adlSlr bla.n bu köttl malla, --'Met Ur. 
~ ... &bllkl,.a. ........ 7aplliı ,.. 
na tmlrlerl anlatarak llatta taftlıe malda. 
.... mut pemek ı.u,_ ........ ........... 
taaa. • fena .ı.ı.mıa ldU'8r ......... de 
milim darlleler lndlrdllbd alJledllltea --. 
n, •'fll78 mektuplarmm ~ 
blrlacıl tmDl oldupnu lclclla ederek dlror klı 

•'Tay.a19 mektubu kırtutyeclUflD dna. 
mma bir lmlldlr- Bazı ı11ertıı latima tekllll.. 
de oabuk :vapdmuı. dlfer lflerl bllabUUln 
ya\'aflatma:va •beb olur. İflerbı çabuk g6. 
r01m-.ı 19Uyenler, &'ayret ve nUtuzıarmı 
mevcut ımtemln bUtUn valarıd&§lar heaabuıa 

deği,me.ıne aartetme&ler, yalnaı kendileri ı. 
çln a.u.na ararlar. Bar kıamı lfler a.usnat 
auntte yaplnnca, nutua vaaıtaaı 'bulamıJan.. 

lar bUablltUn matdur olurlar. Balbuld ı.tLt

na 10Dan kapalı ol• abl&'U dertUlw, aotuz 
n te19bbl1t!crinl aiatemln lyt19f1Dea& ve de. 
lttmeei için kullanacaklar. o saman hareket 
balln• seıen lhtlyaçlar bir lyillk lllllU olabL. 
ıeceıc. 

Ablran Wl!Uıiar t&Vllye mektubu ,oıuyıa 
Deri glbnenın çarelerini ararlar. Bu .ureue 
bir tarafta umum lçln kurulmUf bit kaide, 
diler taratta kaideye k&l'fı hatır ve J(SnUI 
yfl.Unden yapılmıı ı.tıenaıar l'ÖU carpar. 
Bir defa da lsUıına )'Olu açılmca bulldu isti
fade edenler yatnıa atılruı, iktidarlı, kıymet. 
il unsurlar l<almu. Final dUıUreıı lkUdar. 
sızlar da ortaya karttır ... 

ispanya, silah tecrübe poligonu ı 
AKŞAM'da: 

G V'NCN bAdlleleri ıUtwnınd& töyle yazı. ..,..., 
İap&Dyada, reıaeraı F.rankonwı l1gall altın. 

da olan kısımda Pampclun ıebrlnl evvelki 
gUn on tayyare botnbardrihan etml§, bir çok 
ölU, yarall var. 

Rivayet muhtelit: 

1taıyan n Alman mabafUbıe göre bu tay_ 
yareler Fraııaız tayyareleri lmlı. Fransa. 
dan relen haberler lse bu tayyarelerin le. 
panya cümhurlyet hUkOmetıııe alt oldufWıu 
bildiriyor. 

1spahyada harpten her lkl tarata da yar_ 
dun edllmeme.ıne yeniden kara verildiği ııı. 
r ada ;tıu b&d1H blr çok dedikodulara meydan 
verecek. 

öbür taraf: 11'ademkl ll'ra.nauı tayyareleri 
IJe k1lrzıtı. biz de tayyare gönderip rUketmet.. 
çilerftl etindeki §ehlrleri bombardıman ede. 
Um!,. diyecekler. 

tspanyanm bol sllo.tı ı zaten yoktu. Ne 
Frankonun. ne hUknmct ku\'vetıel'lııln tay. 
yarelcri !ıqlanya.da yapılmıı değildir. Hep 

dı~rdan ceııyor. BUyUk devleUer yeni yeni 
yaptıktan toplan, tanktan, tayyareleri ls. 
panyada lecıilbe edlyorıat. Hiç blr aııkerl 

tecrübe veya manevra b panya harp l&halan 
kadar, lllAh yapan devletlerin !§ine yarama. 

mı9tır. Meael!\, yeni muhrebelerde tankların 
hiç ı,e yaramadığı, en bult tayyare•erle ha. 
reketten Atıl kaldıgı tapanya tecrtıbelerlnde 
anlaştlmış. 

Bu bombardıman hAdlııeııl de dlferlerl gl. 
bi, en çok blr proteetol.lan sonra kapanıp 
gidecektir. 

Kemendle )'aı-ala nan 
kadın 

Dlllver adında blr çocuk, Ni§antaşında 

arkadql&tU• blrtblrlerlne kemend atma o. 
yunu oynayıp fakalqırken, çocukl&rdaıı bl
rlnln fırlattığı kemenıc, oradail geçen altmlf 
yquıda AkAvtd isimli blr kadmm boynuna 
geçmlı. kemeru1 anatzm gerildiği lçln ihtiyar 
kadın yere yuvarlanarak bacafı kmlm,qtır., 

Kemendi atan çocuk yakalaıımııtır. 

~ ...ıanm ~ 10rail ottlUl altı buçukta Novotnide bir derUeıme ran. nz baltfmalarmdan kurtulduk• da ra]dbli' 
1Mft1 Mit~ ~t kapalı lılr del"UU alırsın. Dlradaıı botlanmedıfm bal. kalan bazı dUkkAııcılar gem! azıya::; 
aıM"1ıpla ......, \llqtlrnladln n91fttn'le)'i at Mr totlü ~lnlyetı )'alutt Mwıu bt1t •'İlal., le on k\itut bUe etbllyen 111Jati ...... 
~ .....,_..: l•rn \nia •* .ayuıda'dıft lhiW J'b*ıclla ytnnliib. baf'd1 1*.;91 oa bfltlen af&tı ..-

•- f\l boa _,.. llttade mum De ara
- ~ .... ~t.kla eeef\L 
nen Dlyojen, yahud da 411ımaıımda:n yedlll 
tokatı lllhl bir nimet aayarak Cllğer yana. 
tına da daha kuvveW blr tokat attrr&?ı Da 
dentndt ~yftk ••eıedftl adlm,. tarlft 
ıç1n aarıa. btr wrti !etten ıtttaplar ta<vil,. 
eder '" ne beD yorulurdam ve ne de aenl yoJ_ 
l'&rdun. Ne ;ate k1 ahlt.k .e tullet tell.kld.: 
lerlnln deri detfıtlren bukalemun glbl ber't 
gün dettflbeltte 'blltımdut11 '* devirde, d0.

1 

tUnUp ı!e ll~r kuftb. lıılt hfadan ~ 
yade praUk hayatta JcqmeU olan eserler .,O,. 

cude ~tiren bir ktla clevtlnde yqtyoru& 
Maamafth \taJtttn çolta eıı icaöll1lnU bit' ta. 
ıel>e etratue btı,.uıt '18\Mb lo»t.ta Gtma tıll' 
l.bidll diken ~~UllUD -.ıuu dl)'&lottarmı; 
J~. Roual!IU'•wı *" (Cuıile)e yasmq oL. 
dU#U ZD\l&ZZ&ID ~tnameyi; Alniln fllo. SPl'"*&---.da'Jd~ .... ülU 
~'b ...n. ... 
ah1lk ~ .Mri olu •'Hedontn,,." 
yaııt dalma mtırabdan kaçıp azamı zevk ve 
neteyl b.vltye edeb ve "Omer Banamm tllr. 
lerlle bize ka4ılr YU'alı'191l .üWt 'bile bugUn 
yBf&dıftmlZ )l&Jata UJıub dttu4tr. ÇUnkU 
aarmıız (med.&yet) dedltfmlz beyull.nm en 
yUkaek mertıebelltae varclllı halde tamamile 
bir utırıı.p urrdır. bteraen :Oeet.l'tea, Spl. 
noa gibi bUJ1lk metatlaikgt flloloftara b&f.. 
wr Ye oeıaraa )'a~ ;tlll Uk ace akıl 
yani mantık Ue bir metaflzlk kur "te ondan 
da blr (pad9t \'t 'kemal) ahllla ıQtbr; .• Bir. 
u dlndal'Ull konCUçytıaten lsaya, İsadan 
)ı{uhammede kadar btltllft dini ıeı.ereıerl ka.. 
111ur;. Biri en )'(llUıek nzuıt olarak aile 
tçlD yaeamayı; dlt9'l ve meull Japonyada 
öJQlerin ruhlarına latln&t eden ShlDtolmıe mil 
ıet lçln ISlmeyı; htlttlya.nhk ve mtıatumaıııılt 
da bUlUn hıUrııtğttı audetlnl nu eder d\L 
rur.. BUyUk filo7.0f Sbopenhaur pe:nram
ber delildir: b811e iken abWc tçhl hareket 
noktul Olarak (metb&met)I alır. , 

ErnlDhn ki buıiıanıı hlç blrlne kanııuyıirak 
d&h& mUkeımneı, daha llem111muı bir ahllk 
qkı; bUU1.n kAinatı tuluıturabllecek blr 1&.. 

adet ölçUaUnn aramıya cıevam edecekıdn. :Bu 
ahlAk 8lstern1n1 bulmak için kullanacafia 
meple, llter ıltırap, later uaml teYk ve 
nqe, tat.r dunu ve7a vaaıte; yahu4 ela 
en kaba bir madde olsun, elektrik ampulU 
ve projektör devrinde yqadıl1mız halde ge. 
ne korkanın ki bir fıçı içinde yqıyaıı çıplak 
batlı ve ayaklı lbUyar Dlyojenln munıuna 
bak vereeeıt ve sukutu hayafe uftt)'aeabill. 
Ben de hakikatte 1anı mmde, ıtızelllkte yuı 
aanatte ve lytRkte yanl bUtUn duygulanmıa.. 
da blr luvıJcıun De yana-mtar oakaran yUce 
ahlttk hWyaamı kurmuı olan bir adam of
luyum. Ne yapayım kl zemzem auyu tıe bU. 
tUn günaıııartıan ve bıraıarcıan: bUtUn tahat 
menruuerdtıı •ıtnlmlf olan met&flaik (lh.. 

llkl adarn>ı ne Tibet yaytumda; ne Gobl 
çöıUnde, vı ne de Parla 1eqialnde cörU)'Or. 
dunı. 

DUıı cece lki eaat süren bir kon.ser lçln 
dU~nmeden bir tAhza lçlDde bir llra \•erdlttm 
halde, dıfarı çıkarken kapı önO!lde titrek ell. 
nı bana dotru uzatan lhUyar dllenClr- be§ 

kll!'uftuıc bir sadaka vereml)'Orduın. Demek 
Jd Bhopefthaur'lın (mtrbamet) duyfU8lle ıcen 
dimi ötoeem (medeni adam) aıtatından malı 
rum olftıUJ Olunun. PilfUndtlm ve bf1>'Uk fL 
107.0fu kendi nrtJı:ıe koydwnj acaba ne yapa 
Caktı? 

Onun lçffıdli>-kt detin •e ııa1&rl fet.ııen tah 
lilleri U&a~ bug11D yap.4tJıınıa hayata 
alt bir Ud ~ •IMlle (medtDI adam öl. 
ç~) ~ ftltrtınl ~jlm. Farzet 
ki A.vıııJl&IUD • ıa-ı ~r fehrlnde ata BUrU 
Yortun: lılr reeıı ...-11...,,ln •n Hlk8 bir ga_ 
zınoaunc1a ·~ pq.ıae or~ çaı. 
dıfl (Mavt 'l'lana)yı dlnfer, yahud da batka 

• bit gün EYiet kulellnlll en uaı katından göz 
kanıaıtıncı Partal aeyrederken birdenbire ya 

çanılçar Uç d8rt duble içer ve katan duman ma.zamız; e'ter Tak.sime, Şlıllye çı~~ 
h ol&rt.k e'Vtne Maertıttı. Müaewet •1r ~ mutlak wrttte ylrtnl ~;bu ~ 
yet adamı olan tostun adreslııl de bildiği et. zavallı rençberln ellne geçenin Uç bet kurtlf" 
heU. lbe,ru malleft'tlftl bir kattıa Yqa,t•. t.n ıbal'eı Jtald~ hlc ttıple etmtyeli$ 
fon il. blldt'temeı Jftltdt ! ô)1tı 1~ bıll&İ 61,rl.k ~yteaftni bit ~ 

lh misalleri ı.tedlğln kadar çoğaltmak ka. UttımleM b\a jkde ştız fark neden llert ıt-
bild!r; takat ıuzumauzdu. lflıe !lleİl\ubıaıt Uyor? Buau bana fılt ;'llıı kapıdan geçeli ft 
mukabele ctmlyen; yolda veya ttyati'o gibi arabuile karpus satan bir ayak satıcı bAll"' 
'bir maha1de gördüğü haide MJlmmı eelr. dlverdl. Kendlalle birkaç karpuz pazarlıld' 
giyen, verdiği randevuya kotmıyan blr in.. flrlf1Illıtım; küçük kUçUk ,eylcrc ye~ 
tanı a.l'lllk teıeetut bakıftımdan bir l!tOkrat, buçuk, biraz bUytldUkçe on kuru~ lateın-
blr Kllnt ,-eya bir ltcxıntçyb 61~te lftcrne. tl!erhıe: 
~hacet var mıdır •• _ P'1ıa]ı! 

lmısblltun b&fkl Mr tun ve me~IA ınaan. DlyKek oldum; hay demez olaydım ; ti#' 
lara iyilik yapmak kudretinde bulundufUD ter aatıct : atıcı detti il.kırdı ebe.al ımı~: 
bir devirde, .medeni cemiyet hayatına kl9k\la _ A~a lı&Yim~ 

gibi gGrünmOı olah bu aynt adamı bu eeftt Dffe IÖze bqlıyatı satıcı, ardını aratd' 
mütt>addlt mektuplarile, reveruıalarile ve dlf/lİ 
ramfeft f11'9atlanıu an,.aa jeWeftle kt.rym. kumeden, ,AdetA llkıtdılan teıpihe 
da dlklll b\alul'KJl hiç §&fll'la! Eaırıanl&h ve lilll '8,ıadl aıııat.mara: 
mekl.nıian istifadeyi gözeten men:aat ahtl:.· --. J!ıJ k~utıan )'eU,Ul')nelt Jçiiı.Jdij'IO 
kllla dır büı uka\& nıosonar utUitarSarne blr çlft, ~~ tarıa.mı atırer ; t\labaulU ~ 
18nıin\ Ye-rtrıl§lM'd&r. • de ettikten llObtt. &J'lbUüia yWttcYJP "6-

'Beo nro.onarı bllınftn: )'frmlılCl aMr aua. kll'dqll& \nlllftr,.. ora tüccar v~·a k .. 
yasında hayatta sade bir nazariye kurmak ,oncuauna teallm eder: Oradan birçok eıı.ı-
ve metatıatk bir llaf& Ufılülc kMI bit hU. le (yM&) aureWe ka;fil& akt&nlzt; ı.taıı...ı6 
ııet de~füllr. tfttan lı:llbt Ye Sözü ue ~fil, "Hal,.e pllr: Kakıinallar teelim alıt; ı..ttf 
menn \·eya mUsbet sabadaki icraatı ne ısı. me&ada te11ll da kantır; haldeki ~~ 
ç'1Hlr. ldrt.af. llatcı 'f'erj1tl tierlne lılner ft ııuıal""'. 

Mektup göndermlyen, selAm vermlyen, beıılm atabama yüklenir; b\J bir t~k katPu' 
randevuya ,.elmlyen adamı en basit , .. ırıa.. Usel'lnden ~ kadar kitinin allnten. ••" 
alk bir ruhiyat h'letodu ne tahlD Me~k 1ıu. hakkın6ıı mücla """ al'i.ıatı tekea lld dl1' 
tün bu jestlerinde bUyflk ahllkıyatçılarm atı a-öatererek - bunların belediye ~ 
ferdden lWtırtrlü latedlkltlt "tt* küaur. '.hayvin ~~zkereıl anha, inliiha ~n, ev&eld 
lan buluna& ~u bu ,_.. ~ettik, çocultıat &yaca'it; en nlbıı.~t katpuslat iılll 
gurur, aı&k&lllldt, lahll ~ tapmak nutp olaeu. 
gibi bit atarll Ma llllJWta ~tıNrt. ~da bukadat klfhün yedilf •lını.,.a 
mDMDaıertı dar Mr ınubltte ... tttenet11 _,,...ıtnıı tafryan bu bir tek ~uscuk tııJll. 

oldui'l nı.bette ~ daldbltr Ytfltall dan llf&lı nuıl iaülablllr?,, 
açık tablat lkadtllilllla16 ,....._. ldbl,. Ad&rnc&frsrn b8f k\ll'\lf l~ d6ktq1l -
fSICOdn'l ~ kltallDÜ 'n fMbtt den utanarak pazarlık bile etmeden fld td' 
kUrdlerlnde deftl, kenilU de &MI ta~ aldan; toka ettim paraamı; 

nUll Mide mullltlalalıı.doetl.,..... ~bad& Adamc~ çekilip gittikten aonra 1taodl 
atayauat.. keMlt'fıe b'14Uftaum 111 neu~re Tl.rdlfl\ JI 

l>Mtor~M A,._I '(her,ey tt~ tüUtttt) <&&flnfili b81't 1ıll' 

ipekli kumaşla
rın kontrölü 

Mevcut kDma91ırıb 
da m.ralanmaııne 

başlandı 
• .,ekil mensucatın standardlze edllm.ıat 

için İkUat veklletl tar&tmdall nefndlleıa 
nizamnamenin dülldell lllbt.rtft tatllUdbt 
ve tllccarlarm ellerinde butwıan eakl tlp tpelt 
U JuHnAfl&rlll clamP1&1Uft...._ lılıtlMtnqtır. 

zamanda bile et11e l\ldah ucusl 
öyle ya .. Bir ~ auaııı amtltebi ınrtıt 

ku)'\ılart. inerek Jtlaletce metr'.e detlnllld-'• 
den çıkardıkları ham maden kömllrilDtın ~ 
nu beı attı llra eder'ken, yeryUzUDe keıs&d 
kendine çılcarı "au., yun b&rdaft bu kıf, ıcı

)'&ı\\~t rtlnWlde bÜt kırk ~ta)'L Bit ~ 
tın ikl yflz elll gram ıru aldıtı kabul edtdt• 
11e kilosu dtsrt tonu dl tainamı tamamlll• 
"kut lltll,ı eder .. 
~naöal&yh lle~1 l\e kadar pabatrya ... 

tılmıt olW'll& okun - b1Jat1ııkU hale ve be.-. 
ba l&te -.. reae •'8'&Mıi uettj,, IMhektır! 

O hllclt "hlaa uc:ua:,, tabltl de •ekli gibi 
mana ve maımununu kaybetmemlf oıuyorl 

HüMtin RIFA1' Dün mUhlm miktarda lpekll mensucat dam 
galanmıttır. Bu ıım en ıtıaa bit tab\&nda ı---..._ ....... ___ .....,. ______ _ 

bıunım..me ~111ıacütır. Balkan antantı 
Beyannlme verniede11 lpekll mensucat.... matbuat konnr.nsl 

tanların ellerindeki mallar hlllaadere edilecek ..._ ~ 
hu1&11Ma Jt&nunl takfblt Y&~teakl!P. öatlraUmııleld ma)'lata, -.aıua .. ..-

Yeni lpekll mermıcat nlzanuıamee1ııe göre; matbuat koD&TUI latanbulda yapılacak~' 
!~killer, 6 kısma l1ftltnaktadır. Badema Kongre Yıldız sarayında t<>S>l&nacaktır. 
yapılacak btltUn ıınAIAtlD bu alta t1p krep il- 8u lçllmaa diğer mtmleketler mlltbuatıl-
zetlndtll yapılmUI k.,..8fiznıqtır. dan da mtımeulllcr davet •dil~ektlr. BU _. 

14 
PAZAR 

bdl'fCITl!Ş&tıır - 1117 
mert: ıw - R&m&&arı: ıo 

Ollnf'tln dolUfO Cltbaett• iletip 
6,'6 16,52 

Vakit ~bab ôfle lktadl .'.kpm 'r'att\ lml&l 
IS,21. 11,IS8 14,36 16,IS2 18,27 8,01 

reu. ~ be)Delftlllel lılt atahfyel aı.-.
tır. l1ll )il en•el, Kahlrede tor>lanan rıılİ
ııuat ~ lftltak ~ l'&Zetecııe* 
lıltvotu -.mıekeUmla ilk dtta olarak tAt
lan&eak G1aıı beyntlnıDel matbuat lfon~ 
,.ı.otkımm bllClll'ttıiflerdtr. -

Almaoyada siyasi 
mabktlml yeti et 

, Berlin. 14 (A.A.) Devletin etnftl1t 
tine auiku etmekle maznun ı(kti 
btealau mahkemeai tarafından 3 ile 6 ~ 
arumda muhtelif ceıatara mm1'0ftfe
dilmittir. 



..... '4 ~~ltlN - ıt!7· 

~~: 
bı "~• ahvaııne 
~ku• b•k••• 

1lft °t'lı'. :aıerfrt elbette bir manevi ta 
C1ad 01d &kat bir ae ::saddt ciheti mev 
~. Ufla tarih kitaplannda izıh edil 

~ 
h ite~ kalan Araplar, "hl 
l'fat. te lltif ilah" için arzın mUiıbit. ae 
~ t illkelerini npt " tabir et 

• lll1Uı-t 1u lfriatJ r-• or kı.r lrurmUf)ardır. 

' 1anlık. Romadalri eıirJerin 
ıw~ .. <>hnuttur. 
~ -~ik " fqizm de ınodtrn fç 
lilıae;. diıııer layılıyor. Bunların ehli u 

... Tir. Deniyor ki: 
~ 4tcı lladc1t lnenafi ik:nci planda b.J. 
~~heznınıyetU olar: ve devletleri 
~ anlıpnap ~vkeden. tfmdf. 
~ ladJıer Olmuftur. Ayni dinden 
~~için Wi &eliyor. 

q. ~flJyle detek baldlratle tena· 
....... ınu: 

"'9t oı:. lçtlmat dine cirenJer • yani 
.... ...__~: ayni tan vulyetl ve me 
~--..nar. Bunlar. nUfulJan ara 
~ ft yayılmak ildyen 
~ • ltaıya. Almanya. Ja· "-=' ~~ atlmreden 1 lıpanyaya ıe 
~ dDnyamn en ehemmiyetli 
ı..t....,. t BOyllkHlk, bilyllme emel 
~ 'Panyollann anannl. ideali 

~"':"bir dUnya devleti olmalı. !ı 
ıtıaa ela fatlyor, Bu !tibarla fqism. o 
~ ~~ aycundur. Yeni den
Jaı.r da -..ına Utn eden Bl'Nilya 

Jerr oJaaa ~ ilk kttlf " AJdb 

Jerı ~ ~ .ru!::~ 
~ bulmak icab eder. Bu mfi· 
~dır er. aanm olmaktan nyade 

~ tllt ikld.:t dahiU liyuet mahiyeti ar 
letı Pllna dllpnllf, barid aiyuet. 
'-t~Pltna Çl'kımftır. Fqiatler, 

' elinde olan topraklan " 
~ 1~ kendilerine malet
~ rlardır. Emelleri bu derece 
,.._lerı ~r Buna içtimai bir din ıekll ver 
'8.a,lr B u.~ddt tekli kapamak için .U. 
i~ rtudOr. AralanndaJd mukacldea 

ltuftiı.:..-~~ -aynı ıentıleme eme!fflde bu 
dq-~ "kupkuru maddf bir lttlfüı-

~l'tdr. fqlmıln da'ıiU bir idare ol 
il Pktıfma miAJ Yunanistadır: 

it dt ~ bata cestikten aonra, ora 
o._ Jda.e en fııiatlere bensedl Fakat 
~ "flat fqlat demiyor. Ve Yunanis
~ ~un...~eye Dtibak etmiyor. çon 

11 ·~~ ı.tilt emeli yoktur. 

~ ll~etln dahilin! nbtU rabt aJ. 
Je;,s &e.ı sonra. hariçte iltfıa emeı-
1-rı. el tlnek ve ayni tan emelleri olan 
~ ele vermek ve rehavetli bir ha ,._ .:~dakf ı:enrfnleri, )'lhud ka 
~ J>anınamıı, deateklenmemiı u 
~ 11 il •tafı etmek. .. ffte fatfsmtn 

hletfı 

.... ~ keki Jmmmm manaruı 
...... '! lllrada bq bap vennek: 

ı.a... -::ı Bunlara brp ne yapa
L..... . • Bir teY YIP'""'"'lk. 
,:nreı blmaJr. 

~ile laııllll evini de butılar yahu.. 
~~T ·diye dedikodu yapmak. 

' erek bir tedbir ıJamamk .• Kut 
~ bayledlr ... 

'-......... (Vl-Nt) 

Hariciye 
rnüsteşarı 

411karada Nluen 
leratıadan tedavi 

edilecek 
~' 13 (A. A.) - Barlc1ye 8L 
lıt ~ Numan Menemeııcloğ. 
'ert -- Suriye fevkal&de lromL 
' t de Marterı Beyrutta atyaret 
~ fakat bunu mtltealdp buta.. 

'it~ 6-tne •yahat procrammm 

' ~ taınamııYamamJlbr. Berut 
t~ ll1ıhl ederek ak1ılmım maltmata 
~~ .... ~V&Hnde endffeY9 meydan 

UU" elbet yoktur. 

"'~~~bu üp.m refakatin.. 
~~ -Q' oldup halde tnaJe An.. 

' ltltlteveccuıen 'l'rabhllil&mdan 
~ etnılettr. Rahatmlılmm eüi 

~ ""'"~rtnae harici bir lltllıaptan 
"' ~· lallllolunm&ktadJ. Profe. 
lat.llbQı · tedavlalne baJnnak bere 

dan Aııbra,a Etlecekt1r. . 

Yolauduktme, ~°"' ~akten f(Wyet~ oha yeptpf L&I tMA~ ı,t. bir,,....,,..,.. . 

ı lstanbul konuşuyor I 

Asri bir mahalle olmak için 
LAielide neler eksiktir ? 

Burada oturanlar: yol, ışık ve sokaklarda 
temizlik istiyorlar 

Tqbandan ç6:trktan llOma, ~linin 
yepyeni ıpartımanıar~leı'le kaplı 90. 

bklan. bize ceaaet seldi. Toprak 
yoDarm tosuna bile aldınt ettiğimb 
yoktu. 

Fa)rat handaki pislilizı. aefaletin man. 
Arası, yavq yavaı cö.timilzden ailin • 
mete batJadıfı z~ etnfmuzdald 
nobanJan tekrar cörmeie bqladık. 
tıtanbulun en yeni. en aırt mahallesi o
lan bu semtte, 10kabrzlık miltemadiyen 
mntan bir dertti. 

Tam Wr aeJ yatap olm Çukurçewme 
IObfma celdilimis nmatr, yanımda 
yilrilyen Foto Ali kolumu d6rttil. Ve 
ilerimizde yolun l:öteainde up mun ya. 
tan. beyaz tüyleri piılik içinde bhnıt 
bir kediyi cöıtererck : 

- ÖJmUt, 1eti meydanda lcalmıt. di
ye 18ylendL. 
Zamlı hayvanın etrafında bir yığın 

bot konserve kutulan, pil J>:ezler de 
vardı. Buraya çoktandır çöpçilnUn ui • 
ramadıimı anlamak için blltiln bu man· .. 
saraya caz uciyle blbıak kili celiyor. 
du. 

Fakat ben ıene •sorayım,, dedJm.. 
Yeni evinin Jrapm önünde duraa cenç 
bir bayana IOJmldum. 

- Sobimm pek p1 .. Çöpçiler bu· 
raya Irk ulnmıyorlar raltba? dedim. 

Kadın hafifçe cildil: 
- Sık mı declinis? Haftada bir bile 

sor ıeUyorlar by, diye 18ylendi. 
Oençtlrk 10kafmdan, ıene bqtaD 

bap toprak okn Defteremini t0bfma 
seçtik. Buralarda yolamluktan bqka 
lfibuhktan tMyet edenler ... 

Daha eonra Yepkulumba sobtm& 
ıeçtik.. Bu IObkta iki. ilç yapr vardı. 
Ameleler, o dakikada tatil yaptıldan 
~ inpat durmUftu, ....-, ma1seme 
yrfınlar, pek yalımda burada yeni 
,al binalar yObeleceiinl ~yor • 
da • . 

Burada da fula dunmılddr, GDmrllk· 
emini aoJralı diye bir eobla saptık. Bir 
aokaktan, abUr .... bJr ctil•rin~ 

Yazan : Haberci 

. 
UleıtüM 900UMr gueteye, gudecafle _,. N,U: Mr aWoıa ptmi.. 

yor, B~ mitemad'"" '9r.llGf '8ffrorıc.-t11 • 
bafka birine ıese rese. artJk Laleliden 
aynlımf, J&ftt 1IMf AJmara,a kadar 
aarlanqtrlr. 

GOmrlibmlni IOlraimm 1-pk kar 
pmua ıarip bir ldaaı $1ktı. B1d tam • 
dıir mnlwkbktı. ÇOnJdı IMmen cilerek 
yannnma IOladda. Yara.a aattir dolat
tıimm bu aemtte etrafbca lrmıutac:ak 
bir adam buJa""""f olduiumadan, bu 
fırsat hemen yOrimCla& cUldlrclG. AT • 
tık bol bol konutup aemttn dertlerini 
dlnJeyebllecelfmls isJn 8e9idıUlr.. Jl'abt 
ne olaa befenininlz.. Yannm:ra aokulua 
nt, bizimle ipretlerle Ye alzmdaa 

çıkan prip pek ıarip •e hiç bir mlna 
ifade etmeyen llllerle konutmata bJk. 
mu mı? 
Şqırmrf bJmıfblr. O mfitımnadiyen 

ipretlerlne devam eclİJW, derdfnl anla
~ ainirlenl)'Olda. Ne ben. ne 
de foto AU, fimdlye kadar hiç bir dfl. 
side bu kadar ana boyla •nlıpmıJr ko 

nupnak mecburiyetiyle karpJa...-.ctıp. 
mızdan, ~ liaıundanl 
hiç bir~ aa~ Nihayet 
büdenbire ıklmla ıelıti. Jfemen cebim-

den not defterimi, kalemimi ç*ardım, 
artlk linirclen Adeta tepinmife batlıyan 
savalh adaımn eline verdim. 

Cotkvn hali birdenbire aakin)qtf. 
Ve defterimin yapraklarına alellcele 
mr 19yler karaladı. Yutı'.ddanm bana 
uıattıfı saman pınJan okudum: 

"Ben pntenbia okuyucuauyum. Si· 
si banda ıarGnce pek memnmı oldum. 
Aman ADah qkma naaıl yaanaım ya. 
sam bbi p eohk"'nn toprafmdaıı ve 
branhlmdan kurtanım. tttaabalun en 
yeni mallaUellne bir Jraç b1dmm tqı 
d8fele. belediye acaba fakir mi olur? t. 

Bu .aslerden aonra bili .UınJ.adr, ,u 
luna 'denm ederek yanımızdan unk • 
laftı. Gene raJnu bJmıttık. Fakat ar • 
tık bu busuata tallllınfz ctanmut oJı.cak 
ki, etrafnm~da mektepten her !.iz çıJmuı 

- -10 tane c;ocuk beUrdi. Hepsi de 
pOrnete i4ı!er. f~den bisbn p.teci 
olclulummu tamyan ~'Jr ı-.tsf, bO. 
t8n arWq1armı da hllJerdar ecHnce. 
yawu1ada ..W.Wrp Dedettilr. Hepain • 
tle ....,._ pntedlllw kap bflflk 
bir allb c&UnıB1orda. 

Onlarla kıon111& kulup. Peıtımılyal 
liseal hine çdıılıcak IObla llerlemJftilr. 
Bana mQeemedılyen pzeteclllk hakkın· 
da malamat eoran. verdfllm cenpl&n 
hayran hayran din1fyen kilçllklerdea 
biri blrdenbrie elini kaldırdı ve batır • ... 
dı: 

- Bakın! Bl.Jan.. 
ICarpmsda yar• Jraıir. yansı ah • 

f&P bir ev ftıtılr. Bu evin abpp bıinı· 
mn altmct., bc11nan 1-yu yanlarla : 

(Buraya ifeyea etektir) kelimelerini 
otaadalr.. ırabt anlti ba yaaya inat 
ya~ lltlJonnut libİ, pJf pantalon 
slYmlt bir put, tam ya.ımm kar.-. 
na ıeçmlf abdest bozuyordu. F.emm ço
cuklara biç 111 çıbıuwwwaJannr, fotoi
rafç, arbdata, frnatı bçınn•rmamı i. 
pcet ettim. . 

Bir cWr:lra IODl'a, bu ıan, manzara • 

!.adlı -difl!!_e ~;:-
Hurafelere 

• 
ınanan 

padişahlar 
Cinci hoc a, 
carıveıere 

padişahı nasıl .. 
sevdirirdi? 

Eski deYirlerde. bqta padiphJar, 
imparatorlar, rical olmak flzere bOtUn 
insanlar rilyalara. bilyUye. falcıhta ina
nır. hutahklmmm devalltll ke\:alrarı 
il!çlannda ararlardı. Atlra. alüayı de
va bulmak için bilyUdllerin ''vifk,. 
Jarmdan keramet umarlardı. Hurafeye 
bath. miltatabbip iUçlannm "devayı ıi
fa bahfısma.. top yeldln bildiler. 

Mesela nrem olanJara, tık devrede 
. ise. bir k5pek yavrusu kelilfr. piflrillr, 

haberi olmadan yedirillıdl. Kamı aln· 
yanlara. ıud& nDmlt buut lçlrDfrdl. 

Tarih, fala Wnna1r 1ll1IDerly1e, n
velden btfolunan. hll>er ftrilen ftb. 
Jara, hldiselere alt ta&l1ltla doludm. 
Bunların ne derecelere kadar dolnı ol· 
dufunu anlamak, WJmek Watlara bal 
h kalan 1dlt1enln raht tema,etıerlnl in
celemekle bbD cıılabllir. 

Abdft1haınft clet1lude9 lfura cmna· 
nfye taraflamlda: alenen fala bakan. 
tpklara bllyfl yapa Bra111 amla hcblar 
vardı.. Bunlarm dOJdrtnlan bme-lnnç 
dolardı. 

Fal~, kehanet U9Ulled Uirkrla 
beraber deltpiftk. DeiitmiJea yaı. 
nu balkın merakı ve ba clbl fe'Ylere ver 
diif ehemmiyet. r&terdiil allbdır. 

Tevrat. ea1d nmanlaıü. JlıurW.. 
nn rüyaya itikatJanm rtlya tabir .. 
edenlere brp 1iUnnet sa-terdDderinl 
yuıyQr. 

E.ki yıJlann fablan. JanlDJma 
bana1danna bakarak kehanette bulu
nurlardı. Bir tabm falcılar. kutJann 
uçUflannı tetkik ededer, yavqveya ça
buk uçma1armdan b&nya yQbelip alçal 
malanndan bin tilrlil mana çıkantlardı. 

Baki Yunan l1lblMtndan (Apollon) 
un rahibeal Pddl. fit.,_ Wr maa· 
nm llnrine çıkar. bir mtlddet sklerfal 
kapar. sonra derin bir uyku isinde an
Japtmas bir takım WJar .Ş,lerdi. Halk. 
anJapJmas WJardan mana çıbnrdr. 

Jilfitft meıeat denilen koctmu bir 
atacm rtlqlr nrdakp plJanan, prip 
teller çdman dallsmdan. bu dallMm 
vaziyetinden mana çıbmludt.. 

ttalyada. fala (Camea) Serin pbr
dıiı prip aealerdea. bkeJemedea hb: 
(fal kit*) bile 'f'loada aetldlmlfd. Ro 
ma müadcleratmm 1tuDda JUl]ı oJclD. 
im lnamlrrdr. Balanalr _ _,.,.,._ 

Jdaıba ... vundurda. 
RM11Jhlar, fala. 1e11anete p ina

nırlar, ehemmiyet ftl'lıterdl. Hatta Wr 
çok (fal mektepleri) ftldr. Rat.ncl 
bir harp bat'l•'"dan enet (1hb4&e 
tavuklar)) m barebt1erlal ~ 
Eler bu haynnlar, keadDerine ftdlen 
yemi yemekte 1tı •••ıc1ık ı&terfrlepe. 
muharebe mUnulp blT ..,.,.,,. UHk .,.. 

lunurdu. 
1 

• 

LnparMor VaJem1, tahtından ln6il 
meal lhtfımJlnden korlrarak baJeftnln 
kim o1Kafını anı..wr. a4mı 8frenmek 
..... .,.,,... ..... etmlttL 

1'aJcl, t;ll,ak talatamn lltlM ..,,. 
nJn bltlln barf1eriDl JU1111f, w her har 

fJD ~bir batsaY --koJmul
tu. Soma tahtayr bir bo&'osaa Wne 111-
nJmn'I"· Hcas. baidqlm Wrtr. bi
rer. n ıeliti sGnl ,.mele bqhnnf*L 
T. H. E. O. D barflerlnln tberin4eld 
baldaJlan yedikten IOma talanm 8· 

· H. lllttl TIRPAN 
(Ut/•_,,,.,.~) 

nm turada ,anıopnnz resmi sekilmit 
bulunuyordu. 1 

' 

Kocaman yanlara 1 ratmen duYulan 
nm Wbi bir aptnane olmaktan kartUJa. 
mayan bu taJilwat binayı seçer seçmez. 
'lcendMnid Pertnniyal liletl De camii L 
nilncte bulduk. 

Trannay yolum anma sak ıenlt 
caddenin, bu dftrda mtltemacliyen car 
mele abftılma tıoPNk semfnlncle ytL 
rtldilk. Guete ..... ~mektep
liler bid tım•AJ yolum War ftU'l d 
tilu. Biru aoma bindiltmk tnmva1, 
İltMyoddan ualdaprken, OD1Mm eDe
rinl l&1lıyaralr, biat 11111 eeaı.,laMa.. 
?mı drboldam. 
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Komltemn venlljl mOblel 
P'l8f ı ıaiheret mart 

41dtlrmell 
-.Biltıün bunlan bildiiim .için evime 

plen ;yabaıcılara ,&mbette olduklarım 
unutturmak için dilimden ıelcni y.çı
yorum.. Jtf eatıl IÜle çoJr.acryg~. Bu 
.amımd.aı do1ayı .akın bana dar.ılzna.. 
ym.. Acrmalda haklı delil miyim? Dün 
ymnın ti öbür ucundan, !randan ka!ky> 
.b1lraya .kadar Fmifaini.ı, aikniai, akrr 
banr:rı :bnalnmf ;pbaru:r bir rnuhite 
dffr'ipw.üz . .F.ma adamlar, f9QI arka
.,.,..,:fenatadmlara ıaadilf :ettiiiniz 
takilirl1ıe .haliniz :ne .olaraktır •. ılialbuki 
but'llila ~~ile muhiti ...ardır •. J>pıııya 
~ nm.ınu .bile \)'Ok.. Carunrz 
rialma. hakada bir odda .berabCT ıi
~ :ve~ ti~roJM ı&idcriz .. Bm ai
%1 ıen .ur.ı JY.Ulere ~ilriir.üm merak e:t-
2119in ..• " 
~ illeJcadm.dojtı.ıdan..d,qjruya 

evlenmek teklifinde oulunacaJırtı. Ya
~~n vahim bir ,ekil alac~mr ;göre
rek. ~ arı>uun olduğumu, erkenden 
,..,,.. ıilhd\iimi ~k4Sim ve eJcrar 
"8lrıar liltWdirletimi -au ile ~Uçlilkle 
madamdan ayrılabildim. 

1fadam Jlittmann elimi tlkarak, ve 
$ini gilmek: 

- 86ki, aledi. Bu :gece ıetken uyuyu 
nıu .. ~-arm .:M§am ptl! dawtlim oldu. 
;iunuzu 11nutmaymu: ! 

- ~~Qr e8etim madam, yarın 
ı9Jn lSir atkadapma ttafttlij,im. 

-1ırileını yok ... "Btrline 'ahtmcıya 
k.adlr tizi akıamlan yalnız batınıza 'bir 
,.repitereınem ... :Atlcaa.tfmız tia~u
yvnun. 

- :KeıiHieine a8jliyeyim, kabıll e
dene, ım.mnuniyetle ~lmm, d!iymsk 
-illlflm• '!!l!linöen 1nırtüldum. 

Taıat P.ap.Yı nasıl 
'"-·ı-.-~ .. ( dAm . 

'Kendimi-oClama atınca, kapsyı "8tlah
wıa :acıç.dnn\ft :c!oğru balkona kpt
'tum. ır~ ~ e.i kartnn8a IJÜI• 
Jar ~ patlryoııdu. Analk bllt"\in 
~ ~ 'Öldtiiuniian evin 
~ \'CINaiiyori!am. a.tJerae b91 
..... ~':bıilde aa,anı dildmt 
'hiç biı' \PY ,.eıroetUm 'llfibayet JhlAt 
F 1 nın~t80D qMtlar daıaönilnce 
- 'de~ıgiı:dim. 

O.nene 11Mtmi sarafmdan verilen 
1liiHilet \Wtmok li:ıere oldqiurıa.tı tari
JU ::MUmnm g.ıdı.tfinu hiut.diJOt, bu 
)'iUden gittikçe artan tiir ~na ika
~ ~Jl l)l'mi .eve tfılmdığım 
et'nıhnbmi hcmaı hemen .uhat \ll(ku 
ıu-u ~· .Eberifetle ıgün
ııllkJaiJtıe .... glnntdtlmı için mun 
._.. JNllDfık dle ~yaı. ~ynir ~k-
1lllifll wakit ~odum. 

AfMhları --.udenJıalkar, per.deıiin 
• ı . • ..,ar :ralitt plJIUlm -W ta-

ruaut ederdim. Tallt paprun ~
.ııiJılri 18J1k :oldqiu gaman ..ıı.r.aktan ~r

bldle tain İJUİeİDİ tetkik dtıliil~-
6am. maıat ~ibcrıMbah munt.ua-

=y fil .... R uıP' 
ttltnlaı ~.lhı. •lın •YJibry.dı. 

!lapr•lt heılleıı-emir "1'di. ':Re n
aıtr 11'blel iiimli ~ ....... BldUrttU. 

Ommıh ~~·" .:fıla, 'l)ü,Uyıe 
~ !lnamdarm. $eraylarm8a bu ifle 
" ;udl<dlan. ~19Dl bir takım UbU 
~-.ardı. lliheftdfti ~r 
bunJmn ~iflet'ine inanırlar' ~u;m.. 
riallen iı1m'amet umarlar genç halayık
lann, ~ cariyeletin pilllerini ka
ammk i.çin~~lu&.iBun
~.«>en.nü~irııen ~~ 
ıabtckir fakraı olarak Cinci :ı.BLt.:ayı 

-~~· tCialii Haca, mr ~e IJ'ld;,abı 
aewıtis•kıi;çiı1. ıbidras kaltpıabuntalır. 
bM'ıbir ;kalfba btnbir J\ğne «>kar, bunla
.rr okur, üfler, sonra, birini;kuyUıJa.«W'., 
bir ;a.y eonra ötekini atar, n bunlan ö
t8&Li1111li .ab.un kaly>ları takip ı.edtı:di. 

:Hu ~.Jcııyu.da oir l,Yda criyc:ce
jüıe ınuawı. -.bun ..kalıplarının ~
--~. ıneKli lwy'!.)'a bej kalg> aa-
1ıılln~· car~ye W, ıa)"da J'"'ViA• ya
~ criye~ye.Pad!.§aha aevdalanır,:Za
ltfls, \bir .-0, .bir Jmnik kalırtk "Fakat 
.;..lt!en sonra gene Jİ nıanlamala~ 
Jardı: ..•• 

H. Rüıtü TIRPAN 

man .. .-aWJm5nfk ••"'- _... 
yor• :198 dlJlmlk ımtJend d 1 n.'Wıff 
yaa...,.'lıadarpl9••11ir- • 
rac1a ılırııdıdldlm,..... _... ofıVI=; ula. 
Suikutm .mw:ö \mı ımtJadıl ~ 
cağı~~_..~ 
pap Sis pın. ı.p. ~ st-
yorda. •a _..il~ flnmtl.._ 
lemeklftllcb~y.etinfte aıg0amı. 

;!'Jllli ıU!ime ttapı&.iıaıdlm ttiir .
sonra ~ ~lıımtdlıa ibu ,..n. 
yeti arkadqlada etraflıca tetkik ettik. 
Uzun müzakerf'krden SOnTa T;tllt pap
nın azami martın on beıine kadar <51-
dürülmesipe karar verildi. Bu tarihe 
kadar paşa ',talmz ba§ına sokağa c;ıkma
dıl!ı talrilirdc. martın on d:Jttimıi .aaMhı 
Uhlan8 110k1im4alü yazm1111• 11iitı& 
üzere evinden Stkacak olan Talat paıa
yr takio edct~lr ve blı'.As jbsridc. lF-
nen sokai?ma ~kın 1ür ~ onu ı..
kakta öldüre~ktlm. P_a,anın hakikaten 
öJdüğ>'.inU tnbitı.eder(dmu, ~ 
atarak Ftmıen ıadtattma ..aôft'tı ı.ota
cak. ora.da beni kaçıracak olan otomo
bile atlıyacaktım. 

Ben Talat .,pqaıile ~rapkım .dijer 
arkada§lar 116kağr tarassut ~a bu-
tunduracaklar. icabmda beni müdafaa 
edc:t .:eklerili. 

Sıülralt pJAıu'driltiln ~'ilm 
~kikle ftMljit .aUdUnen .... u.a.r 
tasdik 0.neHeye-5niledlniijlti. ~ 
~ ınelkmii annmdiii ataillki ~ 
tik mektebinin d1e ~ aUaı&k 
ptanmmı~tetlq~ pJAmn tmaıtıD 

on ~nik Utt1rik teltilınaıiini e11m1l1ltni9-
ti. 

111%l!Mlttlii cumtın'\ltl ı.;n. lliiıiUn 

~ liıııllM. ...... ~-- sUluır 
~~~mmJGmr-
darı a.aheii ..... mw ıclöi. 'lralAt ıa. lher 
aablih 'ttiir .... ~le 1beır6ım" ..... 
çilayor ~ dl!ltrr tiir .... ,,.,. • .u. 
döniiyori!u. lJh:tituaunıı ~ iirç 
ei:ler.e, d>upait ..ıtmaa ~ tÜı.
cağnnı lüç.-rmetın:yor.aum. 

Bu enditeleiimi catlcadajlara ı!AÖ.Ylo
diğim zaman reiı ZakaryJm beni pdet
le müaheze ederek dedi ki: 

- A.2izl:n bu iJin tereaamıe Wsam
mülü yoktur. Suikastın ayın 1~ ine ka
dar tatbikini ntemckte mar edijiniizin 
elbette bir te~ISi varitır. 'Ayın., 'bıe

JinCien sonra Tatlt ~nm JAlmanyayr 
DU&bütfin ttt-ketmesi ihtimali ;üsle 
doksan beytir .. Sen:n 1Uzumsm \terıd&
dtıtıerin 1\üllntlen onu ıelinüzden ~ı
rema}'J% .. 1Bir Haha lırendiıiirii nealle 
bılturm .•. §unu da ummm ki b~ 
1tO tttait a1tmöa tJUP t ~ ~ 
enımtil&it memlelımttAlnan,mlzr .. ı:'.ııtıil 
dqtun talıriliı'ae ~ :ı.er-t ıa.
ran :almaaama wannaa,. :«adar bii
tiin :ı.mbklarmm bitt · ji bir ıarrb 
Talit pqaıım dllinmdıe11 tka~ na
ml mim-dt tedebilitiz. ~ kor
kuyonan t1> J.Jka m.elc .. 

Den: 
- ~)ftr Jmdam;y.onun.. .Y.a11U% 

mu'ftfiM ..oı..:&jımdan ~in "'4i1inı. 
Zakar,yan: 
- !Ialit ~ınfakat.ıenwin• 

ha~ dlumamak -=ni a51diirehl• 
oekledni iJlil ;anm~un?.. :.Bijyle 
bir teYi aklından .bJleıP.ÇiJml ... jlliı u
aakıan hepinizi de takil' edcçeJiz .. T.eh 
likede oldqiıuuı,aörUnn biz .eeıil uhi!it 
ederilerin .icabına ,belrartZ... Atkadat sa 
na katt bir *-.Y ıöytiyefim m1, i1Unya 
alt üst de otaa, 'Iailt pa_ıa öiı' UlbUt' 
askerle de :sokağa :sıksa komitemiıin Jca 
rarı iki gün sonra muhalCkak tatbik e-
dilm:ş bulunacaktır. Sen bana onu .CS)'
le bakayım. Kendin1Je ~ !'dtijin 
vazifeyi ifa tBec:e'k lnrn.et ım.at,w 

muaun? ... (De o "'" -..rı> 

Ar,aasr.otblk :kralı 
ll'lfllD lB9mtftaetik91tt 

Tiran. J4 {".A.) Arnavııtlulc mat· 
buat hll:rosu, Jı1'1 oqıf'nun ya&ın& ıU
JR!lla.naCajı "bıtXkm& .(•.:nel:lt rnenSlebt
lcrde aoıa,an -pyia1arı ffics1b etmeje 
.m~un oldujunu bildirmektelir. 

' c 7 

" oprak ,, fimi 
e erdir? 

.. _.. ;:td •f. ..,ırır .,. ~ 
eceoım sahne1e de "O Lan ,, ı bek1eyen 

. . şOndu çe a ki göz yaşlan · döktüm,, 
... J*ll ....... .w..·· 

..... :. \tlllid.oıkadar p~ 
'lfJl.r l1d mada 1.lıir. \MHı-Ma :rt r --

~ lllldlllr -·w -....... .,...~ ...... 
11116#• ... -s.a~ .... ~ 
~ ımdiNıı ... blaiM.,. 1 tmm 
lalkn~. 

Avusturyalı artist Luiz 'Rayner yük 
1"k-.... ikıadJıetiıi ispmt eden ıh .YU
DÜ1ı .asfl a& .. San to,,1>nk .. ;tır n biz: 
de'bilmeyiz neden bu gilıel iai.m değifti 
~ ••s.n airlıar,, 'P.J>dıqtır. F~ 
.ı1e-o ı.a.n.. Ji:aru WAar • ~ 

Çi111i kadını tcunsil eden Luiz Rayner 
bull!Olaı.G kadıu benimaiyerek .oynam?J. 
:o kadar "yal&llUJ,, Itır iki caer tamam
landıktan sonra bile (Ünlerce onun tcısi 
~altındaWlmrttır. 

At"tist ~or ki: 
- '!ldllbankıtoprak., filminiibitirdi

tinı Rma11. ltentlimi *des Ltiir <nail ih
<iiyarlamıt hissettim. Böyle birkaç rol 
daha çevirirsem, hakiki bir hanım nine 
olacaimı. 
.. ~ ~u .ıii, •vallı O 

llAıttnı ıma1111:r41> ..e cdhs mmlaıllinden 
.. ikurtt1Jwıııı,..~! Sili ıtemintede
ıiim.Wbmll. ı~..-W ıbfliyo
ı:mm.. CID Jaft,ffDaürı pillnmii :Bevam 
l'dttii:dilt'wtp,lbmtim tiir111MPm1h81in 
diay.di.~~ımma tbfk, 
mWiıill J1V•80 ~d!lııım we _. 
~mttıılkııi1milrtathıam mtim. 

1"WeMUt Cllitin llil, ~ ~ 
!llltimılJııdbi ~ 11ri11HWıtp, t11qf 
mı~mıe&~-..~.ıevim
dlıe. d> ~ pirilifim ~ ~ 
ııati'ı :w1ttgıım fidMıet1m :tlüjüııBükse 

1MldM! ıS6ı Jll!lilıaı dl&tllm. IBlgratm ne 
".Mübarek tqp1ak" filminin muvaffak artisti L1tiz Rayner 

~ ~•·••a ltiBirim -
\-bunu lblnl. ltiiaat ~ cştmti 
-.etbmwn ijlntlirııü.~:birpyret Eilm bitt~ ~man, bir tek diiıün- likim..Binaen~yh, me:wıi,.Yet aldıı» ti 
ntfetmeden, Wq'la O Ltn'ın roma- cem vardı: Gene eski halime avdet et- bir miiddet,,aonra !tekrar ıen n ~ 
mm y.,,,-tiflaim. mek, ssünk\.l olduksa ıen bir minca ma- mu bir kadın oldum.,. 

-------~~-----~~---------~~-----~~~~----------__,,~ 

afnız SOMER .sınemHıoda -
'8tıaDN lMA~ itibaren baflıyac::lr olan y~rinde sesli 

'di&ZlU olarM '9hmm haldltt 1500 ~lik 

EGE BOVCK 
ANE ALARI 

JilınindeJ:tütün T.lirkiye halkı biiyilk ~taamı dinliyecek ve kihraman 
,ymilmez: !J&llh c:-duıunu atkıılıyacaktır. 

.IUMER .SlKEMASI .midir"9ti, ltiitün vatandajlan bu tarihi filmi 
ıörmeie üvet eder. 

:Bu ifilm İ%mirde: .T~are .;ainemaamda .ayni zamanda pterlleccktit . 

ALDANNAY NIZ 
&yojlunda SGMgR ·ve Jzmirde 'f~ Tl' ARE 

l9inem.mdıan ~dı~ir~da AiIATURK'üıı ıff~i V.-ekileniıı 
.,. ıblmtmaı .-ordummım Jwınandaıılamın .hMiı1d eealerini 

i.dhilb'.emiyeoelaliniz. 

ııaveten 1 &EE..,HOVE'N 
iHayatı, a.§klan ve eseri 

A F B A llJ fl iarJll•da• 
Ekter .:luırnal 

ısr.umm.: 

18;80 ıPWtla dua ınİJllldal, l9 saıtı-"' 
DO VO ~eına.n :refakat.il~, 19,30 Kcmfe ... , 

Um Sırn l'1'arQıı tar&fmdaıı (ln•nlıır.I' .J!lll 
'VIUllar ~1 Kunte), 20 Mtlzeyyen w -'-. 
dqlan taratmdan TUrk mustklal .,. .,,,. 

§'U'kılan, 20,SO Omer R=a tarafmdı&tl ~ 
ça aöylev, '20,'ft5W:uatter Ye ıarka~Jetl-
ni.fmdaD Türk ınuslkı.t ve belir pr:ıcıı.rı. Slı 
l:S ork..ır., 22;tD 9JalMI b&\terlerl, 'Jt;IO I' 
ta 10lolar opera ve operet parplılrı f!J,f/J 
aon !baberler rre rtM1 gbtln ,....,_. lj 
llOD. 

Btr e1ektrlk~J Jş 
arı.y.or 

Orta mektep mezunu olan ve ~ 
za.mandaılberi ~lk;llikte pıı~ 
Vefa Akawpr, hedıa.QCi bir~ 
ki.t!P veya herhangi bir atlSlyede " 
lek1ırikgl Dlm&k "'1qmdk fjlttJar. tlJ' 
disine i§ vermek ~rılcr Beşik~ 
nhan sok~a dört numaraya ı:oilf 
racaat edebilirler. 

NOVOTNi'de 
SDRPRJZJ 

ıBudaPeıte 0J1119nt ,Ş..tösii 

ftUDOLFFY 
Tamamen ymi bit- npertuvatla ..,e 

~unan-Opereti artieti 

ARiS RRYSOHOOS'uo 
ve sevimli tmor 

VUNKA'nın 
i,Jtirüiyle eğlenceli -ııumara1ar 



._.,uacın·evet ve ••k romana 
~~Cb __ l'taUe'blıı bu ıtızeı rottı&f'I• ı VLNO) t.arafınt1ıtn tOrkçeye çevrllmlştır. 

':::----... -ö5-
l3aıı lci 

~! Ptfittıirı';:tlctde var ki, madam Ji- .1 

nıar ötı hıtuyotau. Ythut & f 
,;G~rçi, bay Oel, ilk natarda, kayıp 

'daydı. Fakat tevahir ekseriya aldatıcı o 
lur. dtrı >'tlnızu~· te&trihdeydiltr.. 'Bunli.r

"~ai u ır ttnuini kttftttim: . 
''Lta nl)Z'btlti 1 

~t Htorbur· · · %t, cı l 11\iaahnde, aalk göte 
~t ~lltn ~~}i°ttttn 't1r g\ll'l tV'ftl, pa· 
littnı. u kadın, rn\lrablhaı.:.tva b' -.. ttnı• ~ 
:t "~tt 1ıtt. l>oatu ô\ah btr &ktat 

~tllt t4 i.lt~tı ltılığll\a iirtttk HlbU t~ 
fit ~Dllıiif' ..,_ 
~ 1

• 'n.tuı 'Onivenat Airli-
v~ ha Utunu tl k • • 
r,., yt~lilı:k ""'a~~ ~fls~ koyıtbUtrdı 

"' ht• ... a .. m r :telın 8 45 tayya-
•tbebiy,1f\t 6ğle tlYat~ftnt bil'ltn~ıhıc 

''C .. t vcrcbilitdl 
V Otdiiğh .. ' 
tç.htaj unuz gibi. meselenin iki 

l\n· "art11r: 
ıı ır ta af 
·l>-tü iti t tan ltdl HorbUrinin bu ci-
tthl götll ttrıht lhadd'!ttn gayrı 'kabil 
ttlatıslnın nUyor. Diğı-r tltaftan bay 
aı11, hiçin ~;~ua bay Gel'in ihtfyat ka-
1;,,,.~tlni b·öUrebil c~~i inlajılamıyat. 1 
~'ııtaıu Yok ıH~ae t>ıaarm~ ı~'b!ht var, 
' b~ ~Olt ' dığcrienn.ae imiclnlah var 

•·M . 
~ııı au.!~l'l\latyerı, rnıttam )tttlin 'kı~ 

ı.~q tıp duruyorau!h. 

ti ~li it'ıl~ tu dört 1Upht\i ln~rıclatı bi
St\ıl\ ~hn ır ~~ .hli iitlf't klrtltrı ltitn? 

'••t l lllôt'iio ölMUi\l'I ~ 
ı· ~,tt mı 
•tı~ ~tfı\~ <!atn JlnHn Jtotat.l tnıt-
~tlttktt!n 1 ~VV!lt Mitchelin klrıııhı 
tı ilk} • baıttdım. Madam )lttlin 

ijl;ottj h: 0 ôltrıailf\? tUye dtiıündUm. 
U inin ki Yan MltChtl. \ti bir ingiltır a 
l ''ba\fi tt ldt Burıa kinıat rt\itt!lm. 
• ôlth bt' :tırıe f, bah3. htnüt 'hayat· 

111lay ~~la fl~n edfyotdu. 
"~ot l heltltdr. 

~ 6t :ıhı ~t·e geUr>.:e Mati Grtyt 

1 ''lı! •tilttr. 

"Kendisiyle görüşmeğe, ahbaplık t~ 
•is ~tmtğe b.uar vtrdim. Tecrübelerle 
htıirlm i:i, insan, muhavere esnasında 

hUv:yetini tı geç meydana çıkaraı.:ak söz 
ler söyler. Herkes, kendinden bahset
mtk iht'i.yllcını giddctle hisseder. 

"Bay Gcl'in itim'idınr celbetmek 
tecrUbhine giri§tim. Kendisini mahre
mim gıbi yaptım. Hatta ondan yardım 
bile istemeğe karar verelim. 

"Hatta en~ tantai..:• ro~:lnü oynat
maia muvafak oldum. 

"Sunun üzerine. r, da ilk potunu 
kırdı. 

'Kcnd!sine hafifçe •cbdill kiyafet et 
mesini söylemi§tim. Halbuki bana pek 
gülünç, pek gayrı tabi{ bir kıhkla gel
di. Sanki bir vodvil ı;ahsiyetiydi. Dün 
yaöa hiç ltimse bu dcnce kölli tebdili 
kiyUet ed~mezoi. 

"Niçin bunu böyle yapmıştı? 
"Zira, mUcrim olan hüviyeti kendi 

ni iyi .lktör gibi gös~e1 mes'ne filanidi. 
''Makyajını dUieltmcm U~erirte, ak

tör 'jah~iy~ti kendisin.de kabardı.Ken 
t:lini o ôctcce mahlran;! ldare etti ki, le 
ili Horb:ıri onu tanıyah1ıai:h. hakiki bir 
şarlatan saydı. Bunun üzerine ben de 
onun Parlste Amerikalı rolü yapabile-
ctğine kani oldum. 

"Prometheye bilet almak için mü
racaat etlen Amerikalı o olacaklrr. aiye 
en Uhdüm. 

•() \af'ihl:en ltib!rcn matmazel Ma
rinln ak:ibltiylc gıkı surete alahdar 
bltuyoti!um. O, yt Norman Gel'in or 
tlğiydi, yl.huddA tAmaıniyle bigünah
ti .. l>lğer bir tablrle o da olHta altına gi 
dtn bit kurblndr. \yi~. ltl'ı'ı.ıı:eı Ot.a.\~ • • • r • .d "" 

~ '• lr' "I•l'I mazıtını ıyıutu 
u ~~ :'lk Pı\~chutiytUMe katt1ırn. "Blrle9melcrini ge:ikt1rmek Uzere 

;•tı~~ b:t'ıl, ~otuklulunu Dublirı. ci- bayan Mlriyi Paf'i!ie götürdUm. Kendi 
~\>'~t t ltöyt\ gtçitdigtni. bir mu- sini katibe olarak tutmuştum. 
!ttkıtat brta&mda t8yit.dt. ~en tle Fransl payrtahhııda bulunduğu-
~ıtı fü~~ httlettrtk Mit ôrtyin !'rll· Mue sırada Uldığımıt Wıiratıçt, annesi 
ıt·bt li kttt ôlrnltlt(tnl khllt re- nin mirasını istemek Uzere bize milra-
"ll calt ehi. Onu gCSrür görmez: 

t it ~ltn Üz!ril'ıe, tünnün nHayieini '' - Birine benzetiyorum ama kim? 
)Olcuıat\tl\ bir levhfl Ylf>Uii'ı. l>rlmdhe diye dütünmeğe başladım. 
tt t lltik l\ıft her biri üzerinde ayrı ay- "Nihayet k!me beLıteôiğini öe tes-

''(l at• tlrltHm. bite muvafak: Oldum. Fakat iş i§ten geç 

~ bir •;:;nlat, tt\ld&ft'l Jiztlln ~lUtniyle tikten sonra .. 
~ tlatdı. Va kl.Ybtdiy<)r, nede klzanı ''Evvel emirde onun meşum tayya· 
q;,ordu. ~~ıt Mitchel. adp airıaı çe- }'arede ıey.ıhat etiğini tesbit ettim. 

1 '
1Ylc b' oiy5 kttnıl ciftaytt tafsi- "Bunun ü:r:erine, bütün faraıiyele-

t'lt•14d: ~0tı\tn htttedlyordu. Bundan tlrn alt üıt olmuıtu. 
,~· a,~ lr klr elde ttftltği uı\'luyor "İşte artık fUphe kalmamış gibi gö-

~l'll'lt b Gtı. 11\Utttrllerinin a-:ınet rünü}"Ordu. Hakiki mücrim o idi. 
~ali.ih>rdut llbi eriyUp ekaildifini eaefle "Lakin mücrim bile olsa, şeriki cür 

ftıln tt~İ ~una, cUrUm hiç bir Eayda mü olmaıı iktiza etmcı; miydi? Zira bir 
t~ ~'tat { 0

t6.u. erkek ti!W üün almıg, tayyare idare&in 
~~· bay G u?.t rafmefi, o andan itib&- d~kt Jül Peroyu ifüd ~tmişti. 

ıılll. el 111 tııUcrim Olduğuna kani "Bu adam kim6i'! 
~ ··v,,ika 

li.laıı <>larak elimde bot kibrit 
o"ulu • 

" n muhteviyatı vardı. 
•enı ~ 

~~ 

8t!,~!~ Ku'!! ~~l 81,.,,.w 
'f\ '1ıtııa !;~hıtrrU.kta olan ÇöeuW dıtfial. 
~, l'a~cı trııı~ Yatan 60 ııeı ıayıtı yeril 
~~ttı.ttı11 ~Cuk Mebıyauna alt hlk!ytler 

ı;;"llllllut ~r'tıtyedıerlmltın yllılan ıte 
tl'lt ~ lunuyor. ııu yUltar tutel n_ 

"• fı lmiabtt\14t.ır. QOOUk\attiı\ııa ü\ 
"t~ but11ıı \>ettl'ıiıı )i)tatıı rııtt~ eaM bu 
~ .. ,.,.,., ....... ~ .. 
~ABER 

ı ~~M ~OSTASı 
't'l'\b llJARb' tT/ı 
l,, •aı.,~~ Ankara Caddesi 

Q;~t "hı&11 ı lat•Ot>ul 114 • 

~''!ı ~'•91 : IStM\t>ul HAS~A Q,, .. eıı teıerdnllı ııa?ı 
"· """ "' ı ltlfO 

... 

"Auba? 
''Acaba Anna Moriıonun kocası 

mı7 

"Birdenbire hakikat gözlerimin ö· 
nünde 'ı.:anlandı. 

"Hakikat ... 

":Fakat bu takdirde, Anna Moriso 
tayyarede bulunmaHydi. 

''udi Horbtiriye teldon ettim. Ken 
dlıintien izahat aldım:. 

"Hizmetçisi Madlen sırf hanımı· 

nin bit kapmi } J!üMen tayyareye bin 
mitti ... Bunl da son dakikada karar ve 
rilmişti. 

Puaro bir dakika auttu. 
Bay Klanai t5z aldı: 
- BUtUn bu izahatmıta rağmen va 

2iytt bana o kadar vaıih ıorlinme

yor. 
Norman sordu: 
- Benim katil olmadığımı ne zaman 

anladınız? 

(Devamı var) ________ ........, __ _ 

HABER - J\lteam Pô!tatı 

Anahtarı 
kaybolan 

kasa 
Amerikada Ontaryo eyaletinin Teıron
to şehrinde bulunan çok büyük bir ban
ka bir ay evvel garip bir maceraya sah_ 
en olmuıtur: 

En gizli kasalardan birisinin anahtatı 
kaybolduğu için, şehrin ve civarın bü
tU:ı çilingirleri çağrılmış, fakat hiç biri 
kınlarntyan bu kasayı açmağa muvaf -
fak olamamıştır. 

tJmitsizlige dilşcn banka Ciirektör • 
ler1. çilingirlerin tavs1y~i üzerine. bu 
i~in içinden ancak "meşhur hırsızlar,, m 

çı!:ableceklcrini düşünm" !er ve gazete· 
!tl'C ilan verm:şlerdit. Bu ilSnl:ı.rda ka
sayı açabilecekler~. sırrı ifşa~ etmemek 
şartlylc 1.000 dolar bir mükUat vaade. 
d ilmiştir. 

Fakat, hırsızlar ve banka soyguncu -
larr. çekindikleri için, bu davete icabet 
etmemişlerdir. 

Nihayet, bir gün, bankanın umum 
müdürü, küçük bir paket e.lmıı vl pa -
keti açınca, içinde bir aydanbcri aranan 
e.nahtarln, şu sötleri ihtiva eden bir 
mektup bulmuştur: 

••Muhterem bay direktör! 
"ilanınızı okudum ve kasayı açacak 

olan anahtarı gönderiyorum. Vakia ka. 

safım içini bbş bulacaksınız amma, ne 
de olsa kasa, işinize yarayacaktı:-. Bi • 
naenalcyh vaadettiğinit 1000 dolarlık 
miikafatı, aıağıda göstertliğim yere bı
rakacağınrzı ümit e3erim .. 

imza: 
Gıu:etclere verdiginiz ilanla aradığınız 

mütehassrılardan biri. 

Cüzamıınun 
!karası 

Geçenlttde tngilterenin Sutampton 
şehrinde bir mahkeme reisinin vt:rdiği 
karar, her tarafta büyük bir hayret u. 
,yandınnı tır: 

Yirmi sekiz yaşlarında olan lUJar 
Prey al:imda bir kasap cüzain hastalığı
n::t tutulmuş ve doktorların ihbariyle 
hükümet tarafından cüıamlıların 1:ulun
dukları Malezya adalahndan birisine 
gönderılmiştir. 

Bu aöada, diğer cüzamlılara nezaret 
etmekle tavzif edilen -Oelikanlmın caru 
fena halde ırkıldığı için, kansına ve ih. 
tiyar ahncsfne de oraya gelmelerini yaz 
mıs, hastalığının sari olınadığrnı anlat
mıştır. 

Annesi büyük bir fedakarlık ve fera. 
ğatla, son senelerini tamamiyle oğluna 
vakfetmeğe razı olmuş, fakat, 22 yaşın
daki karısı bu tekli~i r~dctmiştir. Genç 
kadının bu harekctı mahallede büyük 

bir gürültüye sebebiypet vcrnıı·11 .,., mese. 
le mahkemeye aksetmi1tir. Muhakeme 
neticesinldc, reis, bfr müddet evvcı genç 
kadına bağlıtnrruş olan tahsisatı kes _ 
miş. bu kararını da ı.u sözlerle izah t 

. . "P e. 
mıştır: reyin kansr, kbtasının yanı-
rta gitmekten çekinmiştir • 

Halbu~i bir kadın, kocası cüzamlı 
olsa dahı, ondan a.yrılmamak: nıecbu • 
yctindcdir. Binaenaleyh, 1cendiaine ı::: 
JanmıJ olan maaş bir halcıırzhktır. ~ 

Kendisine maaş bağlanmaıır kararın 
h • I !es edıyorum ı ... 

Beyojtlu Halkevlnde 
dersler 

Beyoğlu halkevlndcn: 
Evimiz dcrs!:.nelerlnde !ransızc& u bilen. 

ıerıe hiç bllmlyen bayanlar için reni bir kura 
nı;ılnu,ştır. Arzu eClcnleiin kaydolunmak u. 
1.erc e\imlz:e mllracaat eylemttlerl rica oıu. 
hur. 

Ton Ton 
amcanın 
De?ınesı 

Kumarbaz 

Ya111 n t lllılin 

.. 

Düh çıkAn kıımın hülaaa•ı: 
Gaman kum:ırbazdır. Evden, 

çok ıcvdiği kansına saat ge 
• ce on birde gelC'ceğinİ' söyliye 

rek çıkıyor. Kansı onun gen~ 
kumar oynamağa gittiğini bil 
diği halde geceleri bir daha 
çıkmıyacağını söylediği için 
peki d=yor. Osman kumardan 
vazgeçmek niyetinde bulundu 
ğunu, çünkü kansını ç<>k sev 
diğini onu kıramıyacağını söy 
lüyor. Maamafih kumar ma 
sası başına oturulmuş ve ka 
'ıtlar karıştmlmağa başlan 
mxştır. 

• • • 
Oda kurşuni bir bulutla dolmuştu. 

Arka tarafaki sedire uzanan ve mutta
sıl horlayan biri yerinde doğruldu: 

- Yahu, saat nerelerde? 
Cevap veren olmadı. Masanın ba~ın 

da dört kafa, lambanın beyaz karpuzu
na konmu§ iri sinekler gibi, hafif hafif 
kıpırdanıyorlardı. 

- Yahu, ıaat kaç? 
Diye ayaklanôı uyuyan adam, yine 

cevap alamaaı. Gözlerini oğuıturarU 
oda kapısına.doğru yUrüdü. Kapıyı açıp 
dı§arı çıktı. , 

Odaya serin bir rüzgar girdi. 
Uyuyan adam dtşardan bağrrı}"Oi'du: 
- Yahu arkadaşlar, saat bC§ olmuJ! 

Neredeyse horozlar ötecek.! 
Osman ba_şınr çevirdi: 
- Beş mi olmuı? 
Adam odaya girdi, avuçlannr oğuı· 

turarak kapıyt kapadı: 
• 

- Beş ya! On var beşe! Siz ne yap· 
tınız bu akıam.. Osman batını tekrar 
önüne eğdi1 kağıdınt aldr. Tam karıı

sında ince, siyah bıyıklı adam, sağında 
hoca, solunda ev sahibi oturuyorlardı. 

Saati ıöyliyen adam Oımarun arka 
smda ayakta durarak oyunu seyretme· 
ğe başladı: 

Bütün paralar ve markalar ıiyah bı· 
yrklı adamın önünde toplanıru,tt. Hd.:a, 
gerdanını şiıirerek soluyor, Uğrtlan 
koparacakmıı gibi hiddetle karııtmyor, 
arada sırada gözünün ucile orada bir 
yığın teşkil etmiş olan paralara bakr
yotdu. 

Osman C:Jzdanınr çıkardı, son be~liği
nl de çıkarıp mu. ambanın Uttün~ vur
du: 

- Ver k5.~ıtları d!yı ı 
Dedi. . 

Dayı dediği ev sahibt idi. Oıman ka-
ğıdina baktı : 

- Açtım. ôedi, pat 1 
Dedi. Siyllh bıyıklı adam: 
- Be pot! 
Diye bağırdı. Otıman dil~Uhmtdi, ilti 

papa.ıın istiltbali vardı. Beı Hrayı orta 
ya sürdü. 

Siyah bıyıklı adam klfıt alınadi. 
Oıman üç kliğıt iıtedi. ikl ıpas diyenle 
arltada duran ba~larınt Osmanın klğt
drna eğdiler. 

Siyah bryıklı adam: 
- Rest! 
. Dedi. Oımanın zatetı parast yoktur 
- Çek paraları 1 Dayı, bana bir kaç 

lira verir miıin? ç 
- Hay hay yeğenim. 
Ayakta duran adamm bacakları srz 

lamağa ba ·lamııtı. Gitti, ıeditin üı· 
tüne uzandı: 

tı. 

- Oh anam! ded' 
• il< • 

- Artık talkalrm, t,.;_jntş doşuyor ! 
Oıman karııırndakinin yüz:tint bak 

- Zaten par.ıın da yok Osman 1 Da
yı da sıfırı tilketti. 

Dayı içbi çekti, ayaklandı. Osman 
onu kolundan tutarak oturttu: 

- Ntrtye giaiyonun? 
- Attı\c bitlrmi~tlim mt ÔaMln? 
- ŞtbN> 1 Bizım ~aralar ıuyunu ç~k 

ti diye mi? 
- iyi ama ... 

- Oyniyacağıt . Ben para bulurum. 
Hoca da bu fikirde idi:. 
- Benim param var. !tepsi rcstim 

de dahil! 
Diye mırıldanıyor. Önünde duran 

b~~ altı tek liralıkla yetmiş seksen ku 
ruşluk ufaklığı masanın ortasına doi-' 
ru ıUrüyordu. 

Siyah bıyıklı adam: 
- Vallahi benim niyetim yok, dedi, 

bu akpm bu kadar kifi l 1npllah yarın 
akptn ... Yoooo .. Bir akıam aevım td~ 
riı: maba.dine ... 

O aman yerinden frrladı: 
\ - Hayır .• 

-Oaman kendine gel! 
- Paratamıu . alıp gidem~.ttmuror. 

niyal.:ağız !.. 

-Paraf 
' - Bulaea(rm. 

- Pek llA! 

Oamanm göderi ouJandrtr. 
Sedi.rde yatan adam tekrar ytritı• 

den doğrulmu t onlara bakıyOrdu. EY 

ühibi ot1i ltipıaınf tÇıp b.pryarak i t 

rideki pis liavayr dıgan ~ıkarmağa ~· 
btıyoidu. 

Oımwı: 

- Param }'ôli f :Anıa eVdtrt !>ir teY. 
getiHtim; dt6i. 

- Ben tWd yabudi t!e~ 'Q,. 
man 1 Kabadayılıfa da hiç rettmem. bl 
liftin ı Eğer oyhamak istiyorsan iftt 

tneydan ı Paran }'ö1taa biri hl oyalama •. , 
Htr ketih u)PJ<uıu var 1 

O&maft ayakla duramıyordu, ıan· 

dl.lya19 çölCtU. G6deti kan ~ltia 
dönmllftil. Ctlbindtn ~ırmı.zı mendilini 
bir daha: ç1brdr. Yüzünü, ensttinl ıll· 
di. Mendilin ltenatından kartı•rM.ôf a 
dama balttı. 

- Ne diyoraun? 
- Para bulacafim. 
- Petc: illi Otur dayı, Hocal 1ap 

kiğrdları t Her'kn kav çrktrtım 1 ltte b 
vımt 

Minderde oturan aaam kalktı, yine 
Oarnarun arkaıın.a ıeldf. Oıman döne 
rek onun yüzüne baktı. Sonra gözleri 
ni ıirah bı:yı1clr adama cevİr.di. 

Perkert ca.mJannô.: Jntmm ıırklar 
parlamalı hltt&nuıtı. 

it iı • 

- Y olC ranım ol.mlz ı 
- Ntcttn olmamü!? Xil"l"l Jtartıa-

bilir bu ite T 
- Bırakın istediii t\bi olıun ! Pek 

ıu, çığırt gelsin! 
Ev ilhtbi tatırmıt\i: 
..._ Canım olur muP diyordu. benim 

cvimdt ... 
Osman hiddetle ona baktı: 
- Dayı, tarta ne oluyor? Senin ra 

rlrıh vat mı bu [f1e? 
Sonra arkasında dikilen &dama döi\ 

dü: 
_.Kurum Alit ağa, hMıtn yandaki 

kapu J bir kere tıkırdllt ... O daha uyuma 
mrftır. Seni Osman istiyor der. 

Adam evvela hocanın, sonra ev sa
hibinitt l'ıszlerinl aradı. tkisi dt bl§la
rını önlerine iğmi_şlerdi. Osman ayağa 

katlm, ônu arlı:airndan itti. 

~ Haytıl be Alil oğa~ığım ... Bitu 
çlbük tut aylfıni t .. 

Allt afa ayaklattfü yere ıUtüyertk 
dıtart çılttı. Merdivenl~ri itımett baı
tadı. 

O&min eliyle alnını !ılttp ğ8zletini 
ltıpadr. 

Sönta yttine otutdu ! 
-Yeni ıeanı bltlıyot. dclii, yap 

dayı kaıtd• r 
Lambanın beyaz karpuzu iyiden i-

yiye penbeleşmiıti. 
Oda kaprsr birdenbire açıldı. 
Dört kafa o tarafa döndü: 
'l'am pencereye katjı 4urdufu !çln 

Ay.enin ılyah gözlerinde ve siyah ba 
örtüsUnütı altında kıpırdayan c.am k>:.i 
pelerinde, Jmmrtı sabah 11ıklan par
lıyordu. 

ilhan Tarut 
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Zonguldak hatızasmda kömiirfüı ille bı•7ııı11!~1·ıııt ı 1rn ı•ıırıı yılı ">i»i:aç g·· ı 
evvel kutlıtlaJımıştı. Yukardaki rcsiııı Zo.19,:!C:a/ılfl, l.cti';i.ı ii ,;k l>ııla:ı U. 
zun Mehmet için tan:;im eu:lc.ı pahçe ek yapılaıı ı.uılı la1 ıa tuı ... nindcm bir 

intibaı tc.sb it etmektedir 

Dünyanın en zengın 
ve en cimri kadı- ı 

Hükftmellere borç 
para veren cadı 

Bir gün ayllk isteyen hizmetçiye tokat 
vururken kalp durmasından öldü 

Garabetleri, tuhaflıkla.riyle arasıra 
diir,ya' matbuatını işgal eden bir ai. 
le.len ba.hsolunuyor. Dü!'.lyanm en zen 
gi ıı ve en cimri kadını olan ve bu cim. 
rDikten kinaye olarak (Wal Street ca. 
dt11} ·unvanı)' le anılan (Hetty Green) 
nin kızı (Matthew Wilks), geçenler. 
de vefat eden btiytik kardeşinden 10 
milyon ingiliz lirası miras almıştır. 

.Su kız; anası öldüğü zaman da 20 
miJyon ingiliz lirası mit-as yemişti. 

Bu ~ilenin hayat tar.ıma ve bu ka. 
da.ı· bUyük bir serveti nnsıl biriktirdi. 
ğine dair Fransız gazetelerinde gördü. 
ği,imiiz yazıyı naklediyoruz: 

• Malthew Wilks'in sahib olduğu bu 
büyük servet, Uç neslin gayreti neti. 
cesldir. Bu kadının büyük babası 

CD!Vat Robenson) k1iı:Zi.nç delisi bir 
balina avcısıydı. 

H lr gün, kızı Hetty ile gemiye eş. 
ya yüklenmesine nezaret ediyordu. 
Arr\!lelerden biri, nasılsa denize düş. 
tü. Arkadaşları, yüklerini bıraktılar, 
imdadına koşmak istediler. Fakat, 
Ed'tar'ın korkunç sesi bomba gibi I 
patladı: 

- O kendi kendine çıkar. Siz çuva. 
1ı kurtannıya bakın ... 

A melele.r, nrkadaşlarrnın imdadına 
koş:ıcak yerde denize düşen çuvalla 
uğr.-ıştılar. Neticede çuval çıkarıldr. 
Fakat zavallı amele yüzme bilmediği 
için, boğuldu gitti. 

Hetty de babası gibi merhametsiz, 
O"lu:ı gibi para delisiydi. On sekiz ya. 
şına bastığı zaman babası 18 bin do. 
lar verdi ve bir ay için Nevyorktaki 
nkmbalanmn yanma gör.derdi. 

Gen<; kız o ktıdar fena giyinmişti, 
iisti.2 başı o kadar pisti ki, akrabalan 
şaşırdılar, bu halde tanıdıklarmm ya. 
nma çıkarmıya utandılar hemen ora. 
cıkta. bir dilkkana soktular, iki Uç kat 
elbise aldılar. 

Hetty babasının yanma döndüğli 
zaman 1!5 bin doları kalmıştı, Bu pa. 
rayla faizciliğe başladı. 

P'\ra. sevdalısı maliyeci Green ile 

evlenmesi, onu para kazanmak hır • 
sından vazgeçirmedi. Bilakis kocası 
ile beraber çalışmıya başladı. 

!ki çocuğu olmuştu: bir erkek, bir 
de kız... Fakat o, çocuklariyle hiç 
meşgul olmuyor, para peşinde kogu • 
yotdu. Son derece liasisti. Bu hasis. 
liğinio çok f ecl bir de nıisali vardır: 
Çocuğunun ayağı şişmişti. Doktora, 
cezacıya para vermemek için biu.at 
tedavi etmek istedi. Şiş gitfik(!e bü. 
yüdü, nihayet kangren oldu. Çocuk 
belediye hastanesine yatınldt ayağı 
kesildi. 

Kocasr ıflas edince kendisinden ay. 
rıldı ve ona şu sözleri söyledi: . 

- Akıllı davranaydm da ülas et • 
miyeydin! ... 

Bu milyıı.rder, fakat cimri ka.dmm 
hayatı ko't'kunç kabushr içinde geç. 
mlştir. 

Kışın hiç ates yakmazdı. Yemeğini, 
küçük bir ispirto lambasında pişirir, 
fakir bir amele kadın gihi giyinirdi. 
Hatta bir gün kendini dilenci san • 
mışlardı. Bu scbcble bir eteklik satı. 
nalmak istedi. Bütün ucuuu maağza. 
lan dola.~ı. nihayet uzun uudıya pa... 
zarlrktan sonra, bin mlişkülatla kese. 
sini açtı, yarım lira ve!"di, bir eteklik 
aldı. Fakat, bunu da kullanmadı, es. 
kimesin diye katladı, dolaba koydu. 

Küçük hükumetlere, büyük banka • 
lara borç para veriyordu. Rehin veya 
sağlam senetler alıyordu. Bununla be
raber, ya§ı ilcrl~ikçe kendini düşün
ce almıştı. Borçluların aldıklan pa • 
rn.ları '·ermcmelerinden korkuyordu. 

Kendisinden aylık istiyen hizmetçi. 
sine bir tokat atmak için elni kaldır
dığı sırada kalb sektesinden öldü. 

ÖmrUnde kazanç vergisi vermedi. 
Ölünce hükumet miraımıa el koydu. 
Buna rağmen kendisine bUyük bir ser
vet kaldı. 
Şimdi kardeşinden de bir o kadar 

servete konan kız, acaba anasına çe. 
kecek, onun gibi hasis mi olacak? ... 
İşte herkesin merakla öğrenmek iste. 
diği bu .... ,, 

Istanhul Nafia Dlrekt6rlUğUnden: 
17.11.937 Çarşamba ğünü saat 15 de İstanbul Nafıa Mifli1rlüğünde(3226,78) 

lira keşif bedelli İstanbul Asarıatika Müzeleri Fotoğraf Atölyesinde yapılacak in-
ıa.at itleri açık eksiltmeye konulmuştur. ' 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni Şartnameleri, 
proje, ke§lf hüllaasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (243) liradır. 
fatcklilerin en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 

alınmış olduğu vesikalara itinaden İstanbul Nafia Müdürlüğünden yazılmıt ehli-
yet ve Ticaret Odası vC4Jkalarile gelmeleri. (7299) 

Haliç vapurları işletmesinden: 
15 İkinı.:iteşrin 1937 tarihinden itibaren işletme tarifesi deği~tirilmiş ve yeni 

tarife İskelelere aaılmıştır. (7671) 

ıstanbuı Belediyesi ilanları 
Göksu caddesinde Krbnalı yalısı karımndaki Hali bahçe içindeki ağzı açık 

kuyunun tehlikesine mebni kapatılması matlup olduğundan hiasedarlanndan 0 • 

lup adresi malQm olmıyan Refika, Azize, Müzeyyen, Şevkete bir hafta zarfın
da izaJei mahzur etmeleri a~si ta~dir~~ ahkamı cezaiye kanun.unun 4 üncü mad
desine tevfikan muamele 1fa edilccegı tebligat makamına kaun olmak üzere i-

lb olwıur.. .(B.) .(7703} 

ı(.:ERIDEr 
• KUltUr dtrektörU Tevfik Kut Ankaraya. 

gitmiştir. 

• Akay ve ılrketl hayriye idarelerinin klf 
taritelerf birinclkA.nunun ilk gU.nU tatbike 
konacaktır. 

• Nl•a.ntaıı kız orta okulu ıelecek tedris 
yılında liseye çevrilecektir. 

• Haliç vapurlan ldareıl kıt tarifelerinin 
t:ıttlkine başlamıştır. 

• PlAj, park. tiyatro ve sinema gibi umu. 
mı yerlere ht'r ne ıekllde olunıa. oı.un bay. 
van göttırWmc.si belediyece menedilmtıUr. 

• lzmlr va~i Fazlı bugUn tzmlre dönmUf.. 
tur. 

• Kadıköy iııkele meydanlığma Atatllrktln 
bir heykeli dikilecektir. 

• Sokaklarda t.umuız köpek gezdlrtlmeal 
~'t'dlyece ya.aak ed1lmlştlr. 

• Serbest lskA.n vesikaları dünden itibaren 
kaldırılmı;,tır. Ellerinde bu tekilde veslkaa 
olup da henüz kullanmıyMla.rtn va.zlyetlert 
aynca incelenecektir. 

• önümüzdeki haftadan it.ibaren Ankua • 
Adana havayolu açılae&k, tecrübe mahiyetin 
de olmak UT.ere posta nakliyatı yapılae&ktır. 
Daha aonra da yolcu eeferlert b&§lryacaktır. 

• Dün bava bozduğu lçln Ankara - !crta.n. 
bul arasında hava seferleri yapılınaml§tır. 

• Aydın sulh hl.kimi Muhiddin !stanbula, 
İstanbul sulh h!k1ml Şevki Aydına nakil, hl. 
kim namzeti Atiye l%mir icra memurluğwıa 
tayin edilml§lerdlr. 

• Akllaray vilA.yetlnde kurutulan Karaeu 
bataklığının yerine 4.00 evll bir köy yapw. 
yor. Sekaen ev bu ay 11011unda bitecek, ve 
ıöçroen!er yerlqtirilecekUr. 

• Öğretmenlik mealeğtnde kendilerinden 
verim &lmamıyacaft anlqılan ecnebt ve ._ 
kalllyct okunan öğretmenlerinden dokuz mu 
alllmln vazifelerine nihayet verUmlıUr. 

• Devlet Havayollannm Yedikule, Balıklı 
but t.rıeal yakınlarında yaptırdı#t yeni lelm 
latvyonu faaliyete 1'9ÇmJ§t1r. 

• Mercan bekçlalne hakaret etmekten ıruç 
lu ZUl!ukar ı~ g11n hapse ve 20 lira para 
ceuıma mahk1lm olunmU§tur. 

• Onlveralteden müteaddit paltolar ÇalL 
nm, hukuk fak.Ultul birinci mut talebelerin. 
den Cemal oflu Hllaeyfn ttı.san olduğu anla. 
ıılm!f, wçlu dün yakalanmıJt,ır. 

• ICmekU mareıaı ve generallere yaver ve 
emlı ber verllmeat hakkmda, MllJ1 müdafaa 
vektleUnln huırladltı kanw:ı 11.yfbuı dt1n 
~ verilinlf ve Klllt Müdafaa encllmenL 
ne havale edllmffllr. 

• BuraanID pllıımı yapmak lfl pro!e86r 
Vanderberge verflmlıtlr. PIA.n bir yılda bt
tece~tlr. 

• Bulgariatanm Aıikarada yaptıracağı ııe. 
fare~ bin&11 için, hUkWııeUmiz arazi vermft
Ur. l!efarethanenln yapılmuma ilkbaharda 
baflanacaktn-. 

• Apartnnan, dUkkA.n ve mataza.Jarm eo
kak tara.narının tcmlz1eme itleri caddelerin 
tenha olduğu zamanlarda yapıJacaktir. Bu 
.ııureUe hareket etmlyenler cezalandırılacak. 
tır. 

• Sular iclarealnin FeriköyUnde yaptırmak 
ta olduğu 7,~ metre mlkaplık .su deposu. 
nun in~aatı bltmiııtır. Depo, Beyoğlu mmta. 
kuma her uat ıu verilmeslnJ temin edecek.. 
Ur. 

• Sular fdare.sl ay ııonuna kadar yeniden 
70 terko.ıı tl!§mesl açacak, tahalsen Eyüp 
nuntakaamda fazla çeşme yapılacaktır. • 

• İatanbul valisi Muhiddin üatUndağ, ıeh.. 
rimlzde bulunan tunlr vaıııı Fuıı ve Sinop 
vaıtat Nacının aerefine bir z!yatet verml§tır. 

• Teldrdağmın on beşinci kurtuluı yıldö. 
nllınO, büyük teza.hUratla kutlulanmqtır. 

• Ankarada yeniden Uç ortıuncktep yapı. 
l&caktır. tnpata tlkb&ha.rda baıılanack, derı 
Yılmd bitecektir. 

• Silifke hUkQmet konağı yangmmda ntı.. 
tuı kayıtlan yandığında.o yenldeıı nurwı 
ıaYnnı yapılacaktır. 

• TUrk ttıtün ılrketlniıı aermrye.si Ud mil
yon liraya çıkanlmqtır. 

• BUyUk Millet Mecllıl yarm toplanacak.. 
tır. 

• Belediya yeni bir huta tqıma otomobW 
alacaktır. 

• Gelecek tedrla yılında altı ortamektep a. 
Çllacaktn-. DuııJarm biri Üsküdarda., biri Kar 
talda, Uçtlnctlaü de Bofazda olacaktir. öteki 
üçün Yerleri henUz teeblt edllmeml.f tir. 

• Amerika ııo yeni btr tlcarl anlqma ya. 
Pılaaaıttır. 

• Üntverıııtedeld kıs talebelerin askerlik 
deniertne pazartui gtınU bqlanacak.tır. 

• Bundan .onra TU.rkkufU11a llaelertn yal. 
nız dokuz ve on birinci ırmıt talebelerinden 
&IIJıac&ktır. Ortamektep mezunu talebe &im. 
lntyacaktir, 

• ônUıntızdekl ders yılı içinde Beyoğlunda 
gentı kadrolu bfr kıs ortamektebl açılacak. 
tır. 

• Ankarada bulunan 1nhlsarlar genel mü
dUril tehrtnılze dı!lmn0,t1lr. 

• lnııı.rtara almac&k memur naıuzetıerJ. 
n1n fmUhanlan aym otuzunda yapılacaktır. 

• İnhlarlar ldareal yeni çıkaracağ:I kan. 
)'ak için bir Tttrtn muaabakuı Jıazırlanu,trr. 
Vltrlıılertte yalnız yeni kanyak tqh1r edecek 
bayf]er &rumda yapılacak milsabakada kL 
:nnanıara lkr&ınlya verilecektir. 

• Brvu - Erzurum hattı dahil! lıUkru 
t&hvlllertnln d6rdUncn tertibi aym ~innlncl 
fUnil 1&tı,a çıkarılacaktır. Tahvllltm tutan 

Vali Üstilndağın ufak fakat çok 
ehemınlyetll bir hlmmetlle 

lstanbul yeni bit 
Stada kavuşuyor 

~· • ~ > bO' 

Kasımpa.'a TcWbü sporr.ulart yeni sah.alarma toprak fa§ıyan 1Cam!fl"' 
şaltıyorlar. (X işaretli zat k~übün Reisi Ahmet Ölmezdir.) 

"lstanbuldaki futbol sahaları klüp. bUmüz Kasımpa.şadır. ~ 
lere kafi gelmior,,. Bu çok doğru id- Reis Ahmet Ölmezle Ker!Jıl~ 
dia yüzünden birçok kli.iplerimiz an • ve daha birçok çalışkan ar tıııO · 
trenma.n bile yapamıyorlar. Birçok malik bulunan Kasımpaff ki 
klüplerirniz arasında hususi müsaba • heyeti, Perapalas otel.W.n ~ 
kalar olmuyor ve bunun en f ena.sı i. ki bayırda bulunan eski m bit 
kinci kümenin şampiyona maçları bi. zelbıeğe ve buruını gU#1 
le oynanamıyor. sahası haline koymrya ~~~ 
Meşhur üç stadyomd.ı.n ikisi gayri. İki senMenberi geceli güDO;J 

sıhhidir, UçtincüsU de cemt it~ariyle ~n Kasımpaşahlar büyilk 
çok uzaktır. Buradaki bir maçı sey • terinin gil7.el semeresini yaM.:-~ 
retmek için üç dört saat kaybediliyor ceklerdir. Bu semtin pek ~ 
ki, bu da. spor sevenlerin bu sahada ihtiyacını karşılryacak olaıı ~ 
yapılan maçları görmemelerine sebeb · bugün niza.mi eb'adı alını~. e 
oluyor. daki tabit anular da trlb{ill i'i, 

lstanbulun saha ihtiyacını idrak çok kolaylaştırmıştır. Şimdiki 1'lt 
eden yeni mmtaka başkam vali Mu.. yalnız sahanm arka tarafm• 
hiddin Üsttindağm, şelırlıniz.in muhte. var örülmek mecburiyati ~ 
lif yerlerin.de spor yapılabilecek sa • rapalasm arkasında. yeni yaP 
halar inşasına karar vermi§ olduğunu deyi gezen valimiz, Kasım~~ 
memnuniyetle öğrendik. Fakat gerek nUn stadını da görmlliJ ve btfr.·. 
İstanbul tarafında, ge~kse Beyoğlu evvel de klübün reisi ile de 
semtinde klilplere yakın yerlerde spor yeglne ihtiyaçtan olan bU ~ 
yapmrya elverişli sahalar bulmak müş yaptırılması için yardım ed ~ t 
killA.tıyla karşılaşılmaktadır. Sahasız. adetmiştir. Memleketine bir ~ 
lığı en fazla hissetmiş ve bu mühim zandırmak için durup diııl 'ti, 
dertten kurtulmıya çal~§ ilk klU • çalışan Kasımpa.şa klübU, ıntı1 t#I 

isinin bu fevkal!de ehemmiyt~..t 
dört buçuk milyondur. Satı,1 on be§ ~ .ııtı. dine son derece menuıun oln1~ t . 

recekUr. Futbolcularıyle, d~r.clletJT, 
• TedavWde bulunan Oama.Dlı tahvilleri a. 

ym 29 uncu runu mtırunı zamana uğnya.. zamanlarda bilhassa nazarı .,; 
caktrr.. celbeden gü~ileriyle m~~~ 

• Ankara ·mu&ikl okulunda bir fllA.rmont runda bUyilk bir varlık ~ıJ'. 
kursu açılacaktır. Ka.smıpaşa klüblinün Mha. • Jf:.A 

• Dtln gece Tra~da ve Erzincanda Çok valf k lm t nı etJC' 
olddetll bir zelzele olmlJlf:ur. Haaar yokbır. mu a 0 uını emen ., t 

o.:-· ,..,j • Trabzonda içme suyunun pllnları tamam ------------:=------ı P' 
ıanmı§tır. İll§aata martta ba§lanacaktır. Millt kfime haricinde Jıl ı' 

• Askeri hizmetlerde kullanılan. köpeklere t k • Jard' 
taym ve yem verllmeai hakkında blr proje mm 8 a şampıyon ıe1' 
hazırıanmı§txr. Grup birincilik 

• Bursada tifo vakalan artmııtır. DO A k dlJ 
• 1stanbuldaki bUtUn mezar ta§larmm nu. 0 0 ar& 

maralanmaama bafl&nmı§tır. Numaralar etm başladı ·(. 
dilik ıchlr içindeki mezarlara konacaktır. Ankara, 13 _Milli küıne lı~t 
Böylece oehlrde kaç mezar bulunduğu anla. ,ti' ı 
1ııaca.ktır. lan mıntaka şampiyonları ~ 

• Denlzyollan idaresinin Ayvalık postası tertip edilen grup birincilik] ~ 
bundan .ııonra ça~ba ve cumarte.si günle. maçları bugünkü oyunla Ank Jf' 
rl kalkacaktır. tik poata bugün 15 dedir. prlmıya başlanmıştır. Şimdi~ ı/ 

• tnegölde kır mantarı ytyen dört kiti 61. muhtelif merkezlerde Uç fin~~.o 
mllıtur. ölenler bir ana oğulla, gelin kayna. yün etmi§tir ki, bunlar bnJ.JtıY 
nadır. Kaymakamlık mantar alım aatımmı "·ecıiJ klübü, Seuhandan Seybs' Cif 
ve toplanmumı yasak etm~tlr. J ~ J Y 

• Salı saat ıs,so da Beyoğlu halkevlnde man yurdu, Karadenizden de 'fi. 
tsmaıı Hami D&nlflllend taratmdan "Osman spor klUpleridir. Dördüncü ~ #. 
Gazinin Neacbl .. mevzuunda konteranı veri- Balıkesirle Nazilli arasında ıb ~ 
lecektır. dir. Netice iki takım arasınd• 

O l Ş A R 1 D A : Eskişchirde yapılacak !kinci bit' 
• Lebil'!tanda bir hWtQmet darbe.al yapıta. 

caft rlvııycUerf Leh ajansı tara.tından tek. la belli olacaktı:r. · /. 
zlk edlımektcdlr. Bugün karşılaean hm.it ve ,.,; 

• Rl\msey Makdonaldin cenazesi Bermudea şampiyonlannın oyunu on befP:ı 
aduından fııg!ltereye Apollo kruv~rtı ile kikadan itibaren talihsiz bir 
getırtıecektlr. cereyan etmiştir. Filhakika 0 

• Partate bulunu Bulgar kralı dün ''meç. kadar atılgan ve canlı bir o~. ll 
bul a.ııker., 0.b!desine çelenk koymu~. mUteL }>it V' 

kJben scrgfyt gczml§ ve reialcumru ziyaret ra.n ve bu müddet zarfında ~ 
etm.l§Ur. altıdan gol kazanan Adana_ -_,ı1~ 

• Lehlst.ıı.nda Yahudi mebus ve ayandan nu Ak Yeşil'e yaptığı bera~~I 
mUteşekkll bir heyet reir.icumhunı ziyaret yısından sonra birdenbire duP'

0
, 

ederek memlekette gittikçe Yahudi aleyhtar. beklerinden biri yaralanarak• 
tığından endl11e Ue §lklyet etmlglerdir. 

• Alman ordusu bll§kumandanı general on kişi ile devam ettirmeye rtJ' 
Frltsch, mezunlvctını geçirmek uzere ceno. olduğu dakikadan itibaren O 

vadan Mınıra hareket etml§Ur. !inmiştir. 1/ 
• Haitl reisicumhuru Amerikaya müracaat Akycşilliler, bidayette AdP 

ederek Amerika ile KUba ve Mekaikanm yiki altında biraz §aşrrdıkt~_,.j 
HalU.Snlnt Domlnik ihtılA.tmda hakemlik • •tiJ"'.. 
yapmalarını teklif etmiştir. kendilerini toplamışlar ve bı il~~ 

• Alman nasyonaı ııoayaıııt partisinin AJ. reyi 4 - l ve maçı 9 • 1 gibi b J 
tonada tertip ctUğl bir tezahür esnumd& bir farkla kazanmışlardır. fJ 
eJ 8114.h nWmıştn-. Alrruuı ajanmım lddiuı. Akyeşil takımında sağ h'!' .. J. 
na göre, bu tabanca bir mantar tabancam L haf, sağ insayt, sol açık iyi ıd~ 
dl ve bir deli taratmdan atııınqtır. hassa zikredilen iki haf, t~ 

• tngtı•~ dahiliye nezarett hava bUcumlan. P:) 
na ka11ı koruna dalreafnin btr tebllıtne gö. llbiyetinde en mühim rolü o /}' 1 
re, harp ihtimalinde halka dağıtılabilecek gaz dır. Bu surette finale kal~ _i J 
maakelertnın mlktan, bir klnunuevveı bL takımı Salıya ka.dar bekhy,ı:;{ ?.J 
dayatinde, 20 milyonu bulacaktır. p zart · .. " Bal kesir Na!P' 

• AlmMya ile Çekoalovakya iki memleket a esı gtµlU ı ~ 
ıı.rumdakl hududu tahdit eden bir anlqma nın ga.libile burada. ça.rpışıl~ 

Bafra spordan ha,,cri•i kar.s.n• ımı:alaml§lardrr. Hudut mmtakaıan mtınue. "'"'~ 
l>tlttertnın heyeti umumlyeıl de bu anlaflll& lun3. final maçmı onunla 01" 
da tamim edilmlı bulUDUYor. tır. 



Aıtm Tolgalı 

SARIŞIN 

CASUS 
Hatıralanoı anlatan: Mart Rişar 

Franaanın en methur kadın caeueu 

~ luınnJann taüliauı: 
-4-

tqr lk ıeneaı kanunuevvel ayının 
•i tamı .• Mart Ritar'm ağabeyi-

llıezunen p . . 
~t§h anse gelıyor ve onu, 
bcra~r t~yyarc-.:i Roland Garrosla 
tii .. r bır lokantaya yemeğe ge>. I 

lliyor y 
bir . · emek esnasında Garros 
lra 

1~dından bahsediyor 1 Pervane 
sından • 

Çok ~ıtralyö..ı:le ate§. 
ftndaıctarıf ve ıık t,h kadın, yanla
endi masaya oturuyor. Garros 
tarı §eye 'düıüyor voe "Altın tulgalı 
b' tın .. lakabiyle maruf · meşhur 
ır Alma , 

1td' n kadın casusundan bah-
hen'Y'Or. Alınanlar bu kadını "Ce
~tnlt ta:yyare., ~nin sırrım mey 
tine Çıkarmak için. Garros'un pe-

A takınıılardır. 
lt b~dan bir hayli müddet geçiyor 

11,_ ır g{in, Mart, ağabeyisinin ya-
.. nd•ğ • lröyu ' ını haber alarak, "Zuidkut .. 

da ne, onun yanına gidiyor. Ora
d~lrrıadam Jenevyev adında bir ka
evj ~ tanı§ıyor. Bu kadın ona kendi 

n e kalmasrnı to:kHf ediyor. 
B ı;. • • 

)'or v~ k&dar iyilik beni mütehassis edi
)°l tetcr Yanımdan ayrılan , hasta bakıcı
~ ar teşckl.•:!r edivorum. 
l\.Ila, b' ' 
~ ki r araştırmadan sonra anlıyo-
~ h' ' cephe civarındaki bir köyde 
İt. .. ~'.. 0;a bulmak. hayli müşkül bir 
,.

0
Y c. bulunan hanların ikisi iıgal 

'h._ lf Ve kö •• hl' . . ·•tt •ak' yu ta ıye etmek ııtemı· 
'trek 

1~~er ?e· hütün od~tarını kiraya 
4r<ı. ndıleri anba,· ve hatta ahır-

)l:~rmağa b~şla.nıılar ... 
teklifi . ,.naleyh, madam Jenevyev·in 
t'lıın. nı kabul etmeğe karar veriyo-

K öv evlerinin 
b . d lıe· rın e ... 

~in .., n.1• evine 1riirUklüvor. O kadar bit~ 
l..• e'Jınjtg• • k• 
"it •rı ııım ı, bana kar§ı Adeta 
İhtinı ne ıcfkati gösteren bu kadımn 
on-· t:~ı b~ni teskin ediyor. Kendimi 

_ edıyorum. 

llıı, d' Aramızda uzun müddet kahrsa
.ı_... 'Yor oo··re k • . . . 
"lı>1 ,.,,, • "' ce s:n• - •. maruz kal-
• ııı. ·•qı b" . 
~ı U}'iik facia i• u:r tek tesel 

Vilr· Bi .b. . . l!q .: rt ırımıze yardım etmek. 
· Nih &özler beni mütehassis ediyor. · 

>'•Itıa. ayet, köyün ilk küçük evlerine 
:s!Yoruz. 

ta, ~Üidkut köyü! Jiyor. Biraz son
bUeec~· t tlhat odamızda oturup ısına 

512:. 

b ~ada. J lr ve 
1 
ın .cnevyev kapıyı açıyor ... 

ta 01 b.r koridora giriyoruz. 
<ltr. S l'fı karpya bulunan iki kapı var
Srlnıak:ğdaki kapı bir yatak odasına a
~arıa~d~. Bu oda. büyük bir dolap, 
~ hl hır konsol ve Üzerlerinde ba
llar ile· ter kırmızı battaniye bulunan, 
. ~~l.ortatif karyolayla döşenmiştir. 
ıçern. m J enevyev soldaki kapıdan 
f 

.,,, g' . 
'lttır ırıyor. Burası geni§ bir mut-
~tıra1; ~taktaki ateı. duvarlarda asılı 
t~ae he kır kaplara akıt.diyor. O'ze
bir !na Yaz çamaıırlar bulunan, büyük 
l'or. ~:nın önünde. genç ·bir kız oturu 
l~t~ keri nuntakarun yegane aydın
tında "iaıtaıı olan bir k.uıdilin ıtığı al-

>.! bu genç kız, ütü yapıyor. 
.... ~am Jenevyev, genç kıza: 

>'oru avrum. sana bir arkadaş gefai-
rıı ı diye bizi tan.§tırıyor. 

ta . . Lüsi 
~"ıs•cnııtnı söylüyor. sor.ra genç kızı 

. terek ·ıı:: ı dVC ediyor: 
.... l" 

~rzım LUsi ! 

~'lrş la;enç kıı. beni oldukça soğuk 
\lır A 1

• Tahminen on altı yaşlarında
hif <l nnesine bcnz'yor. fakat daha na-

• aha incea· 
~ I~ 1 

adam Jcnevyev bana dönerek: 1 
-Ya 

\ııtu vr~m 1 diyor. ~rsıklam olmut-
Gı: ... Lfısı, !:ızım, bize Groı hazırla 1 1 

b erıç kız . . k . •y· 1 tlı· ın ıstemıy~re ıtaat ettıgı 

lllu~" Bana karşı gBaterdiği bu soğuk 
1
. 

>'or .._.,,, bana son derece ağır get:-

v" , 
'°~nıeıc ~~vam ettiği müddetçe Llisi, ·l 

halını "' •ükCitu muhafaza edi· 

yor, annesi, bir aralık yalnız kalmamız
dan iıtif ade ederek: 

- Ld~iğimin bu mütecasir haline 
aldırmayın! diyor. Ni}lnhsıru kaybetti 
ve büyük bir üzüntü içindedir. 

- Harbe mi iJtirak etmit ti? 

- Evet! İngiliz bahriyesinde mü-

lazimdi ! 
Fakat Lüsi. bu aralrk içeriye gırı

y<>r. Ve biz başka şeylerden bahsediyo
ruz. Yemekten sonra genç kız odasına 
çekiliyor ve ben. madam Jenevyevle 
yalnız kalıyorum .. Kadıncağtz. }C>mi
nenin yanına iki sandcılyt- yaklaştırıyor 
ve yanına oturmamı. i~aret ediyor. 

- Evli misiniz:' 

Diye soruyor. . ,_ 
Ona, müsbet cevap vf'nyorum. O da, 

kocamın harbe iştirak e·.!ip etmediğini, 
ve hangi mmtakada bulunduğunu öğ
renmek istiyor. Sonra devam ediyor: 

- Ağa.beviniz uzun zamandanberi 
mi tayvarecidir? 

- Uç senedenberİ ! 
- Desenize Fransanın hava kurtla-

rından! ... 

Madem Jenevyevin ağabeyimden ıi
tayisle bahsederken, "Fransanın hava 
kurtlarından .. cümlesini kullanıır beni 

endişeve dü~ürüyor. Acaba niçin mese
la: "Hava kurtıanmızdan,. demedi di
re dü§ünüyvrum ve soruyorum: 

- Siz Fransız değil misiniz? 

- Bil tün kalbimle Fransızım ! diye 
cevap veriyor ve hemen ilave ediyor: 

- Fakat aslen I.üksemburluyum ve 
kocam Belçikalıdır. Yaı1i iki misli Fran

sızım. Zira, Belçikalıların ve Laksem
burlu!arın Fransayı ne kadar sevdikle
rini ve ona r.e büyük bir sadakat ve 
a~la hizmet ettiklerini bilirsiniz. 

Böylece, uzun müddet konu~uyorur. 

Gece yarısına doğru, madam Jenevyev 
ayağa kalkdrak: 

- Artık yatsak fena olmaz .. diyor. 
Ve beni mutfakta hazırlanan yatağıma 
götürüyor. Ona, teşekkür ediyor ve 
yorgunluktan bitkin bir halde, kendimi 
yatağa atıycırum. 

Cephede 
Ertesi sabah oldukça geç uyandım. 

Lüsi, bana yatak odası vazifesini gören 
mutfakta meıguldü. 

Bir madet sonra çıktım ve bir gün 
evvel Jenevyevle beraber geldiğimiz yo 
Ju yürüdüm. Hastahaneye geldiğim za
man, oraya yeni yaralılar getiriliyordu 
herkes son derece meşguldü. 

Büyük ı;alona girince, ağabeyimin 
yatağı başında duran Jenevyev'i gör
oJm. Ağabeyime do~ru eğilm=ı. heye
canla, bir ~eyler söylüyordu. 

- Herhalde ırhhati iyileşiyor! 

Diye dü1Undüm ve büyük bir se· 
vinçle, yanımda duran doktora sor
dum: 

- Sabah nasıldır? 
- Pek iyi bir gece geçirmedi. Yara-

nın mikrop aJnuı olmasından korkuyo
rum ... 

Müthiş bir endişe içinde. süratle ya 
tağa yaktaııyorum. 

Jenevyev ağabeyime şöyle diyor
du: 

- Söyleyin, onu nerede görebili
. ~ nm . . 

Salonda o kadar gürültü vardı ki, 
benim yakla§tığım§ duymamıştı. 

Jan büyük bir gayret sarfetti, du
daklarını kımıldattı. fakat bir ~ey söy
liyeme.dcn, gözlerini kapadı. 

Jenevyev onun ellerini tutuyor ve 
sıkıyordu: 

- Hadi, biraz gayret edin. Bu ad-

resi bana söyleyin l 
· Sesinde öyle sert, öyle amirane b:r 

ifade vardı ııi, tahammül edemedim ve 

bütün kuvvetimle bağır?.ım '.. 1 
- Fıkar; madam. gm n • ıyor musu

nur ? .. Ölüy.,r! On.dan ne istiyorsunuz? 1 
(Devamı var) 

' 
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Milyonlar, mevki, san ve şeref bir tarafa ... 

Çingene kemancının 
büyüleyici gözleri 

her şeyi nutturuyor 

~ 

·~· 
~ Gü..::e1 ,ren.!es re. 

zaleti, Parisin Fo. 
li Berjer tiyatro. 
Sttnd.a rııayo ile 
sahı1pYe çıkm1ya 

kadıttr götürdü. 

Sabok prenses aşklarından balh 0 

sedeırken : - ınsan Dııayatoında 
bir defadan fazla sevemnvoıro 
diyor, bundan evveDklleırını ha· 
klk1 bir sevgi aoe değDI geçici bir 

lhevesıe sevmDştnm ı 
Tarih, çok eski zama.ııI&rd&nben, gilzel 

kadmlarm zorla kaçınldı'ltlannı kayde. 
der. Güzel (Helene) ve (Sabine)nln ka.. 
çırılmaları pek m~hurdur. Kadını zorla 
alıp götürenler, arzusu hllA.tı:na kaçıran. 

!ar çoktur. Bu kaçırma hldiaelennl o. 
kurken, insanın. kaçırantann kaçmldıfı
na hükmedeceği geliyor. 

Banker kocanın milyonları 
bir tarafa ... 

Geçenlerde 1<açınldığı haber verilen 
( 'Parson) kaçmhnamıf. bizzat kendi 

kendisini kaçırmııtır. Banker kocosı • 
nın milyonlanna genç bir oyuncunu~ 

zcl gözlerini tercih ed~n bu kadın, sev
gilisi ile beraber (Havr) e giden vapur-

lardan birine atladı. 

Fakat firarını, haydutlar tarafından tertip 
olünmuş bir kaçmna hadisesi gibi gös-

termek için her ~eyi yaptı. Otomobilin 
arka y.ıstığına kocaır (Williar.ı Par • 

son) a hitaben ~u mealde bir kağıt !ğne
ledi: 

"Jamyca otobüslerinin son durak ye
rine 25 bin dolar getiriniz. Adamlanm 

orada sizl bckleyccek1er ve parayı ala -
caklar. Sak1n po!ise habe1' vereyim de. 
meyiniz. Böyle bir hareket, .evcili zev
cenizin ölümüne ıebep olacaktır. ,, 

Banker; mektubu, büyük bir teessür. 
le oku:iu. Fakat verilen talimata :-iayet 

etmedi, tehd!.de kulak asmadı, parayı 
götürecek yenle polıse gitti, me!e1eyi 
a!llattı. Po1is derh'ill faaliyete geçti. 

(Parson) lar, Stonybrook'ta etrafı 

büyük hir park!~ çcyrilmit ,bir kcık~e ~ 

oturuyorlardı. 

Polis, az bir zamanda tahkikatuu 
bitirdi, raporunu verdi: 

"Madam Paraon, sabahleyin koıkten 
çıkmıt ve biraz aonra civar sokaklann 

birinde görülmüıtür. Birdenbire önün
de duran tık bir otomobilden iki kiti in. 

mİ! ve kendisiyle doatane görüımeie 
bl\şlanuşhr. ı!.tadam Par.on, bUnlarla 
beraber otomobile binerek gitmi,tir.,, 

Bilhassa kadın ve çocuk kaçırma h!

diaeleriyle meJgul olan hususi polis 
teşkilalt, vefasız kaldırun, sevgili.'>i ile 

beraber kaçtığını ve o kağıdı yazmaktan 
maksadının da, kocasından 25 bin dolar 

koparmak ve bu para ile eski dünyanın 
eğlence yerlerinde zevk ve sefa etmek 
olduğunu meydana çıkarmışa. 

Çingene kemancının 
güzel gözleri 

Kaçırma hadisderi eskiden daha hi56i 
idi. (Ditroitli) domuz kralının km 
(Clara Ward); kocası (Prens Kara -

manşima) yı, Belçika kralı sarayındaki 

mevküni, kemancı (Janesi Rigo) nun 

güzel gözlerinin tatlı ve baygın bakiş • 
!arına feda etmekten çekinmemişti. 

Bund::n kırk sene e~] Parisin bü -
yük kahvelerinıle, lokantalannda çin-

gene çalg •.:ıları bulundurmak moda idi. 
Bunlar: smna :şlemeli elbiseleri, uçlan 

yukany:ı kıvrık bıyıklariyle kadmlarm 

kdblerir.i teshir ediyorlardı. 

İ~te Prenses. bu kahvelerin birinde 

(Rigo) yu gördü, kemanını dinledi, ğön 

!ünü, bu kemanın tellerine ka~tırdı. Ye 

~ba . 
ba smrn dolarlan 1aycsinde kaza.rıldiğı 
mevkii de feda etti. 

Şimdi, kaçıran kim? Kemancı ç~e. 
ne mi? Yoksa, zevcelik, analık vazifesi
ni unutan prenses mi? 

Prenses, kemancı çingene ile Mısıra 
gitti. Az sonra parasız kalınca, rezaleti 

Pariste (Foliberje) tiyatrosunda mayo 
ile sahneye çxk.mağa kadar götürdü. 

Çingene Rigo çok müsrifti. Fakat o 
kadar güze] gözleri. bıyıkları vardr ki. 

Buna rağmen, bu sevda•:ian ilk usanan 
gene sabık prenses oldu. Bir tC"'..adüf, 
Napo1i de ıezerkıen kar§ısına (Vczüv) 
i.9tasyonu Jefi (Ricciardi) yi çıkardı. 

Kemancıyı bıraktı:, bununla evlendi. 
Çok geçmeden bundan da ayrrDdı; 

(Alban Ca.sellto) adlı birisiyle hayat • 
Jarını birteıtirdiler. 

Sabık prenses aıkJarından bahseder
ken : 

- İnsan, hayatında bir defadan farla 
sevemiyor. Bundan evvelkilerini hakiki 
bir sevgi ile 'değil, geçici bir hevesle 
sevmi§tim. 

Diyordu. (Rigo) ya gelince: Zavallı 
adam, sevgilisinin T'CSmini iğne ile ko • 
luna dövdürmüş ve Avrup<:daki turne -
terine devama baglamıştı. Kendisiyle 

görüşen, bir gazete muhabirine müte • 
vekkilane §Öyle demi§ti: "Hayatımda, 

çok kadınlarla tanıştım, fakat hi~ birisi 
ni cidkii bir muhhabctle sevmedim .. 
Hepsinden kendi arzumla aynldır.1. Fa
kat, felek benden intikam almak iste • 
di. Prensesi ölmez, sönmez bir~§kla, ne 
kadar sevmek mümkün ise o kadar sev
dim. Öyle bir aıkla sevdim ki belJka bir 
kadını sevebi.hnek kabiliyetimi kaybet.. 
tim., 

Fakat bu sözü, Clararun teyze kın
nı, onun gibi megin olan (Mis Emer
son) u kaçınp evlenmesine mani olmiıt • 
leh. Bu, çiniene kemancının yedinci is 
diVKI idi. 
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ltalyan gazetesi yazıyor ! lktısat müs.teşari 
tüccarlarla görüştü 

Faik Kurdoğlu Ticaret ()desındakl 
içlinıadan sonra BUkreşc hareket etti 

2'icaret Odasuıooki topıa.tttaa 
Romanya h~meuıe aramızda yapılacak 

Ucaret anla.pnaaı müzakerelerinde memle. 
ket1mlsl temall edecek olan Ucaret heyeti. 
mlz dün Romanya vapurUe BUkn§e banket 
ctml§Ur. 

Heyet ba,kanı lkUsat veWeU mQtepn 
Fa.tk Kurdoğlu dUn ha.rekeUnden enel Tlc&. 
ret odasına gelmiş, Ticaret odur l&lonunda 
toplanan 40, GO kadar llh&llt ve ihracat tUc.. 
carı ile bir s:ı.at kadar hasblhalde bulun.. 
mu§'tur. 

İbracntçıtnrd::ın muhtelif işler Uaertnde ma. 
H'lmnt almıştır. 

Toplantıda, tktıs::ıt vcktılcU heyeti tcttlft. 
ye reisi, Ttlrko!ls iktı:cJ reisi, Tüı kofis tstaıı 
bul §Ubesl mlldOrU \'c Ticaret oduı umuınt 
kAUW de lul%ır bulunnıu§lardır. 

MUstc,.~r evveltı bJr ~n evvel Tllr'konste 
topİnnan tUccarların ııonnuş olduktan sual.. 

hltıMMlaman "8alcı" .. 
lere cenp vennı,. bUDdall 90ft!'a ftom1111& 
Ue yapll&C&k Ucaret anlatm .. ttratmda il& 
bat ~rmıı. Alm&b)'a. 1taJ1a .,. c11a-r ••· 
leUerle olan Ucarl mOnUtlıatdDIS •trebla 
usun u&adzya IGrOflllQftUr. 

Fa1k K\lrdolhl ihracat lflerU• ftlt&lttta 
allkadar oıctutunu. yapılacak ıncırecuUen 

ltlraUe cevap Terilmekte wtund\llUDU te1*.. 
ruz ettirdikten eoma, memlüeUmlJID lktL 

aadl bayatmda Dıllhtm roller 01ftl1&D ttlcc&r. 
lt.r'IJnWD her )'ell1 aııı .. m .. ~llırken muta. 
le& Ye dlleklertnın &lmmaat uıaumlu ı&1lldL 
tunU .UyltmlfUr. , 

nu arada buı Karadenlı , .. tı.ınlr ihracat 

çılannm barice dıltQk fiyat vererek, ibra.o 
UcareUmlze kut yapUklan menuubahı oı. 

mU§, bunlar hakkında aecrt ve curt bir,._ 
kilde hareket edllecett teminatı 'fttUmlıUr. 

Çine silah ve para 
verilecek 
Baştarafı l fııclde 

Londra 13 (A,.A,) - Star ıueteıl yazı_ 
yor: Çin generali Şang Jle Japon erklııı har 
blycslnln siyaset. mUtchusııı albay Takaha.. 
§inin Bcrllndc bulunmaları lhWAfta bulu
nan bU lkl memlekete tavaasut tekllflnde 
bulunmak lmkAnını vereccl<Ur. Ocneral Şan. 
gın heyeUere hitaben marqal Şan Kay Şek' 
ten bir mektup getlrınlı oldllğu eö)1eıılyor. 
Albay Takahaşl lso Alman nnzırlarlle sıkı 
bir temas h:lllndedlr. 

l\Inamafih Japon mnha.flli H!Uerln tavaa
sut tckllfintn Çindc bulunan bir mllyon Je.. 
pon askerini oradan çckm-ck SovycUer blr. 
lJtl llzcrine yilrlltmck gayesini istihdaf et. 
mesinden cndl:e edilmektedir. 

Mnnınatih Londranm siyasi mabaflllnce 1 
bealcnen kanaate g!Sre Hltler Lort Halltax 
ile gö~mcdcn harekete getmlyecekUr. 

Brüksel konferansında verilen 1 

knrarhu· 
BrUkael 13 (A,A,) - Haber alm4ığıııa 

göre, Pasifik ko11Cenı.naı nıUzakerelerl au·a... 
smda Çin lehinde alınacak bazı tedbirler hak 
kında uyuşulmuıtur. Bu tedbirler meyanmda 
bUhassa Çine sUtıh ınllhtmmat ve para vertl
meıl \•ardır. 

Bu yardım, Çine devlcUer tarafından mlln. 
!criden ve kentli IMtl\lllyeUeri albnda yapı. 
lacakaa da Fransanm lalebl llserlne bu~ 
den çıkacak herhangi bJr hA.dlaede karşılıklı 
yardım esa.ıt nazarı l~bara almmı.,tır. 

Sovyet aelegelcri bUtUn :mUtaketeierin cc. 
reyanından haberdar edllml§lcr ve tam bir 
mUzaherette bulunmak ''aac!Inde bulunmu§. 
!ardır. 

Japonıaya verilecek tiddetli 
cevap 

Pa.'llfik konferansının l.lğlcdcn soııraki cel. 
scslndc konferans retal, 27 teşrinievvel ve 12 
te§rlnlsanl tarUall JÇOD llOt&lannı §lddetıe 
reddeden nıllfterek bir de~ projeıd 
nl konfenua te'Wdl •tmı,Ur. 

Bu proJe;re 11 devlet Jaa1 !DcUten. Fran. 
sn, Amerika, A~ Xueda, Portekiz, 
BollyY&, lılekaka, Noneç, ineç n Clll mu. 
zaheret elmlfler(llr. 

Hol&nda. bası kayıUar albnda lbllzaheret 
ı;östermı,ur. 

Ynlnta Jtalya bu Oekl&raa10D& muanz 
ıulmı tır. llalyan delegeli, Jt.IM)ll cevabının 
u ıqa#tdakl tıkraat UMrhle kontenıwn na_ 

ı:ırı dlkkaUnl celbetmlfUr. "Japon hlkatDeu 
tıbll notada anolun• noktal Duan ltWA 
~ •tUktH aonra ıarkl AÇ&dakt laUk.. 
~re nstretm lc:.betUrdıp ,.khde JUdnn 
•tıUlrlenıt mınneu.ar olur." 

ltal1M delegeıt, bu tına hakkmda Ja.. 
pot1.1adU mQttmMln llahat llteftttıl1ec.f1 

mtıt teumt Uert .arruuıttır. 
Aınttlkazı ve lqtlls delertleri derhal bu 

mUtnleayı reddctml§Jerdir. 

Belçika nazın Spaak, kontert.DI rellt aıta... 
tue, Japony&daıı mUtemrnırn Ut.bat lalebln.t 
kon!eranam. teme etmediğini ııö)1emlf ve 
deklaraayon metnlnln mU&&kercıılne ıeçllmt. 
sini teklif etmııur. 

Kon!eran.. derhal bu metnln mU&akerMID• 
ba§lamııtır. 

Yannkl içtima 
Saat, 19,4!5 de de kon!trans nihayet bul

muştur. Konferans deklarıuıyon projesinin 
heyeU umumlyeslni kabul ettikten 90nra pa. 
zartcsl gUnU saat 16 da tekrar toplanmak 
Uacre dnğılmııtır. Paaartesl günü aktedlle. 

cek husuat bir celeede meıı:kQr dcklarasyoo 
katı olarak kabul olunacaktır. Bu mUhtetln 
verilmesine aebeb delqelerin kaU talimat 
almak üzere hOkQmctıerlle temıuı etmek ar
ıı:wıunu izhar et.ınıı olmaıarıdll'. 

Diğer taraftan kıtal devam 
ediyor 

Şanghay, 13 (A.A,) - Çin ajansı blldlrl
yor, Japon hava kuvvetleri Şe§langda bUyUk 
bir faaltyet göııtermekti!dlr. Nıgpoyu Uç de!a 

bombardım&n etmlılerdır. 100 ev harllP ot_ 
mll.t. 80 alvll ölmU,, 100 aMl Ce yaraıanmtt
tır. 

Fransız imtiyaz mtntAkruımda ölenler 16 
kl~dlr. Bunlann içinde Deyll Telgraf gaze.. 
teslnin lnglllz muhabiri, Franaız polis idare_ 

sinde talışan Çinli bir polis hııtıyesl '" gayri 
muharip H Çinli bUlunuıaktadır. Yare.taııan
lann adedi 20 Çinli ve l Fransız olmak üzere 
21 kl§fdlr. 

Paris _ Sotr gazetesinin muhabiri ı..aurens 
yUıllnden hiı.flfçe yatalanmııtır. 

YOz binlerce Çinli aç 
Ş&nghay, 18 (A.A,) - Nantaodald. mWte.. 

eller mmtakasında ekseri.al bUyUk blr aetalet 
içinde olan yUz binlerce ÇiDll bulunmaktadır. 

Halk )1yccek almak için Fransız imUyaz 
mmtakıı.mım hut!utlarma tebacU!l'l ttmekte
d1r. 
Franauı pollal tarafmdan uaylfl temin e.. 

dilen 1mUyaz mmtakasma girmek memnu.. 
durM 

Tahsile gUİıderl leeek 
ı;rençler 

Statistik ve maliye için yabancı 
mernleketlere tahsile gö:ıderllecek ta_ 
leh& tesbit edilıni§tir. l.sinılerl §unlar. 
~lr: 

Billend Sinnen, Ved:ı.~ Dicleli, Mı. 
liye namına Turgut, .A.zi.J5 Koklu, Şe. 
rif Dosdoğru, Mazhar Şener. Fehmi 
Yavuz OkUly, Rifat Eknıf"l, Sevki BiL 
ge, Bedri Gürsoy, Ekrem, Ali Can, 
MUnir Mastar., 

Bir 

Akdeniz ve Afrika- ı 
dan taarruza ge~e 

biliriz! 
:ngiliz Başvekili ise lngilterenin kimseden ko•~· 
mıyacak derecede kuvvetıi olduğunu sömyor 

~ B&ftarah 1 incide 
yanın Afrika ve Akdenl&dekl hareket 
Ualerinden taarrual&rda bulunabllece -
ğinden ıtlphe edilemeL İtalyan lmpa
ratorlufu, Alplardan Hind Okyanosu. 
na kadar aaraılmaz blr blok tefkll e. 
decek bUtUn aevkWcent vo ukerl ve. 
il.ite l&hlb bulunmaktadır. 

ltalya, halihuırda Akdenizde yep • 
yeni bü.ytlk blr devlet vuiyetine ma -
ilk bulunmaktadır. Ve bu vaziyeti ha. 
va kuvvetleri aayesind\? temin etmiş. 
tlr. 

Halihuırda İtalya, filosunun f aall. 
yet dairesinin me.hdudiyeti sebebile 
birinci mevkii i3gal etmekte ve İngil_ 

terenin haadinden fazla teslihatını art 
tırmuına ra#tnen, onun tedıfUi vur_ 
talarmın fevkinde tedafUt vaaıtal&ra. 
malik bulunmaktadır.,, 

lnglllı Baıveklllnln nutku 
Londra, 13 (A. A.) - Röyter bildi. 

riyor: 

Oıambedain, Edimbourgda söyledi. 
fi ~utukta töyle demigtir: 

"Bundan bll'kaç gUn evvel, §Öyle bir 
ıual aonnuebmı: Hepimiz ne için çalJ_ 
ll)'OrUa! Sulh için, eUktln~t için, saa. 
det için mi? yoaa bir milletin kom. 
eularına ofan enditelerinden doğan ve 
hakikaten hiçbir eaaılt te:neli mevcut 

olmıyan korkulann önUne ıeçınek U. 
sere blribirlmiae k&rfl alllhlar yığ • 
makta devam mı etmellyla? 
Zannımca bu korkularm ,.e endişe_ 

lerln eeu ve mahfyetl hükmda daha 
derin blr tetkik yaparak bunların gL 

derilmesinin mümkün olup olmadığını 
anlamak llıere yeni bir gayret daha 
yapmak &amanı gtlmiıtir. 

Böyle bir ıayret sarfı, İll&'iltere için 
bir zaat telakki olunamaz. Zira ln -
giltere bugUn çok kuvvetlidir ve gün 

geçtikçe daha kuvvetli bir hale gel • 
rnektedir. İngilterenin arkas(nd:ı, he
men hemen ta.hdid edile:nivecek dere.. 
cede g"enie menbalar v:ırdt~ ve esasen 

bizzat bu ku~etimizdir ki, İn.sanların 
istikbali itin muuzam saadet \ yahut 
betbahUık ihtimalleri tqryan meee -

lelenn halli için makul dU~Unceleri -
mizl, in.aaniyet flkirlerimi:d ve hUsnü
~iyetinıizi ha.reketc getirmek için di -
gcrlerine davette bulunmamızı bizim 
için çok kolaylaştrrmaktııfür. ' 

İ!l!anfyetc itimadımız VJtrdır, ve bu 
ltitrıadıın dolaymlyledir ki böyle bir 
hll'ekete çabuk cevab v~rebileceğini u. 
mlU ediyorum, Sillhlarırnrıı brrakarAk 
lnilleUerimiain refahına taınamiyle 
ktndiznizi hasredeceğimiz gtinU, iti • 
ınat ve sükunetle beklh'Onım. 

Lord Haliiakaa · talimat 
Londra, 13 (A. A.) - Evening 

Stuıdard guetesinin yazdığına göre, 
Eden Yann Brükselden döner dönmez 

Lord Halifax'la temas td\?('t>k ve Lor. 
dun Berline götüreceği son talimatı 
tesbit edecektir. 

":York§ayr poet,, gaıeteıi (Edenin 
fikirlerini neıreder) Lord Halifax'm 
Ber!ine yapacağı seyahat hıtkkında lü

zumundan fu.la nikbin cavr:ınmamak 
lbımgeldiğiııi kaydederek diyor ki; 

".Mülakat inki§a.f mahiyetini ikti _ 
'8ab etmektedir. Führer ile hükumeti -

nin hakiki slyuetl bu mülakat neti. 
Ceairu1e anl&fllabilirse beklenilen ga -
ye elde edilmif ohu·.,. 

Eu11ız şayialar 

L<ındra, ıs (A. A..) - Lord Halifax 1 

ın Bcrlinden sonra Rouıaya gideceği. 

ne dair çıkanh aberlerin ceMsıı oldu

ğu salahiyettar mahafllC:e beyan edil -mektedir. Lord Halifax y.llr.ız Berli -

ne gidecek ve orada İngiliz - Alman 

milnasebetlerl hakkında Hitler ile gay 

ri re;m! konuşmalarda bulunacaktır. 
Diğer taraftan İngiltere ile ltalya a-

ra~nnda yapılması diljünilh:n mUzake. 

relerde hiçbir değitiklik yoktur. Ede. 

· "d - • · kkındaltl nm Romaya gı ecegı na 
berler de esa.ssımır. t 

ispanyadaki gönUllflle 
meselesi ~ ! ı:: 

Londra, l4ı - Deyll Ekçrel JaS' g' ~ 
haberi veriyor: ...ıtri l ti 

'•Franaız, 1ngi11z ve Sovyet deJe5- ~ ~ 
Btuklelde bpanya(lak1 gOnWlllJerlD ~ 

yetml~l geri almdıtı takdirde her ·~-al ı:t r 
da muhariplik haklarının tanuıab11_..;,J { 
auauunda mutabık k&lmlflardır·~~d t 
ademi mUd&b&lt komltNin1D l&1J I""'"' e 
Jant.wnda ileri aUrWecekUr... \ S 

Atatü·rkürı il 
seyahati ,;l 

-- Bqtaratı ı tnctde dekoru muhata2:a eden bu oda ve ~ 1 
gUrıe alt hatırala.rmdan bahlettUer. 

Saat ıı,ıo da bU>11_!< ~~ı:r.at arum~a Çelinkayada -" 
ÇeUnkayaya mUtcvecclhen Sivastan ayrılan ÇeUnkaya 13 (A,A,) - AtatUrk ~ .. 
.ı\tatUrk, &şnllfllrmda da top atılmak IU- lerlnde Bqvekll, Dahlllye ve Nati• ~ 
retlle aellmlanmıııardrı. rlle •refakat ve maiyetindeki ıevaua ııl'f 

Atatürk. liae>1 ziyaretlerinde Slvaaı Uk bugQıı aaat 16,45 de Slvaa • ErZUf'UIO ~ 
tqrınertnde kaldıklan odayı ve Sivas kon. kaa hatlmm iltisak nokb.11 olan Çt 

gıulnln toplandı~ı aalocu rezdller. O (UnkU yı te:rlf ettiler. 

' 'Erkek 
ortadan 

Erkek kız Melekzad, öğrendiğimize 
göre, dört beş gündenbcridir yine 
ortada görünmemektedir. Bu seferki 

gaybubetinden, ailesi efradının da ma 
liimatı bulunmadığına eöre, bunun bir 
kaç gün evvel polis raporlt.rından 

naklen gaı.ete sütunlanu intikal 'eden 
t.ehdid mektubu ile ali.kası olduğu 
sanılmaktadır. 

Erkek kız lstanbuldıt mı? Muhte
mel. Fakat nerede ve hangi semtte? 

tmnirden dönUlünden ooora Beyoğ .. 
lunda sık sık uğradıiı ga&inolar ve 

pasta.haneım-<ıen ayağının kealldiği 

gUnün Ut.erinden şimdi dört beş gün 
geçmiş bulunmaktadır. Kurun refiki-

mizin haber verdiğine göre, Melekza. 
dın ortalarda. görUrunediği evinden 
de teyld edilmiştir. Erkek kız, kendi. 

sini kaçırmakla tehdid eden mektubu 
aldığı gün, ba,şvurduğu Pıı.ngaltı ka
rakoluna, Pangaltıda Periye apartı. 
rnanmm 9 numar:uıında oturduğunu 
bildirmişti. 

Söylendiği gibi genç kııın ortadan 
kayboluıu aca.ba bu mektuplt. alaka.
dar mıdrr? Buna verile-tek cevab ha.. 
yır olursa akla gelen en kuvvetli llı.. 
timal, erkek kızın ya tehdid mektu. 
bundan korkarak bir )'ere gidendifl, 
yahut da yeni maceralara koftuğu • 
dur. 

Acı bir "ayıp 
Gazetemiz yaı:ıcdanndan Bay Hü

seyin Rifatın damadı harp akademlti 
tiğretmenlerinden kurmay ynbay Sa· 
llhattin kurmay binhatı Ziyahın 
anneleri Bayan Fatma allahıtı rahmeti
ne kavı~muıtur. 

Merhume bir melelc kadar halim, se
lim, hayatın.da hi) kirnaey[ incitmemit 
temiz kalpli ve teıniı yiirekli bir ba
yandı. Cenueıi bugün ikindi Uzeri A
karetlerdeki evinden 'kal&rılarak Orta
köy mezarlığına defnediJ~cektir. 

Merhuıneye rahmet liıltr ve ailesine 
tuiyetJerimiıi ıunarıı. 

'' sırroldu 
Buglin öğrendiğimir.e göre, ~ 

tarafından Melekzadın ortadan ;o 
bolduğu teyid edilmekle berabf!r'1 ~ 
n~ aranması için poli~ bat~ 
değildir. Belki de böyle bir m~-

-Kız 

yapılmıyacaktır. Çünkü ailesi ~ 
da Melektadla yakınd&ll ati.kadt")I 

lan yalnız annesidir. O da, ~1,; 
dm rnuhtelif ve tehlikeli mcerrw11 
meyyal ve daima böyle itler ~ 
koşması yUzUnden kendisinden b•-.... + 
ve dahtı dofrusu onun Myle t.ııl r 
bubetlcrinc ahekm bulunmakta~~ 

Vaziyet elbette birkaç gUn 1 

a.yd.mlanmış bulunacaktır. _/ 

KudUste tevklflet i 
KudU., 1~ (A,A,) -TeUıl§ÇUtrt ~ 

cadele etmekte devam edtn hUkrunet ~ 

lt.n bU 1t.bah KudWı beltdl)'ell menı ti 
dan lkl klti1l tevkif ederek AkkldfJli ~ 
tlt kampına aevketmı,lerdir. BuııdaD ~ 
Cutner leminde blr Yahudi de u.tande 'İ 

evHk buha.llGutu halde AT&.P karate~"" 
dudu geçmek U&ere iken caaua aıtaUl• 

kifed __ u_mt __ ıu_r_·~~~~~--..--_.,,/ 
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dayan dinlenmeye karar vermişti. 
d Birkaç gündenberi gövalye ve arka.. 
ti Ci§ları adamakıllı çalı§Illlslar, bu iS-

rabate hak kaza.nmI§lardı. Onun için • 
0 Babah geç kalktılar. 1 

Saat ona doğru Pardayan ve Val. 
Ver; Landri ve F.ska.rgası ve Grenga... 
Yı eve bırakarak Konsumeri sokağın.. 
dan çıktılar. Uzun müddet sokaklarda 
gezmeye ve bu suretle ))ir gün evvel 

lnt\lak ettirdikleri Uç deponun patla • 
~asiyle halk üzerinde ne gibi bir t.e • 

1
8.ir olduğunu görmeye karar vermiş • 
erdf. 

Evet, bir gUn evvel Fausta.nm dört 
~ıli deposundan Uçil keşfedilmiş ve 
Oôvalye ile arkadaşları taraf mdan tah. 

~ib edilmi§tl. Her şeyden evvel bilyilk 
k aspartu oteline gittiler. Madam Ni. 

01 ile göriiştiller. Otelc-j gülerek: 

- Tam vaktinde gelainiz... Biraz 
~el _sizin için bir mektup gelmişti. 

erdiginlz emir mucib;nce si1.e getir. 
~eye hazırlanıyordum . .Mösyö lö kont 
&'er ahıra kadar gid~rlerse, dört mil. 

:~rnrneı eğerli beygir r.le görecekler • 
ır. Bunlar dün akşam kral tarafın • 

dan hediye olarak gönderildi mösyö ... 

Pardayan, otelci kadmm uzattığı 
:ektubu aldı. Açmak kin a<'ele etme. 

1
• Zarfın üzerindeki Faustarun arma. 

:ını görrnilştU. Mektub•ı kPmerine sok. 
11 ve Valvere dönerek dedi ki: 

1 
:- Kral, geçen kavgada ölen beygir. 

~rın yetine bunlnn göndermiş olac:tk. 

1
. u kavga onu zengin, bizi de bir hay. 
~ h.arabetmişti. Şimdi de ~undan kor. 

uyorurn ki, bize göndı:-rdiği bu atlar 
rıtndam Nikolün methf'tmesine rağ -
inen. uşıı.klara layık kıvmetsiz hay _ 
"anlar olmasın. 
Vaıvcr gillerek ceva.b verdi; 

- Aman mösyö, siz de kralın eli a. 
çık olduğuna emniyet ederiıiyorsunuz 
galiba? 

- Hiç emniyet etmem Ode, ama 
hiç. Onu iyi tanırım. Bu küçük kral, 
babası dördüncü Ha~id~n de hasis -
tir. Zaten babasına benziyen biricik 
tabiatı da budur ya! .... 

Derhal ahıra gittiler ve hayvanla. 
n güzelce tetkik ettile!. Madam Ni .. 
kol mübalağa etmemiştl Dört hay • 
van da cidden güzeldi. Valver mem .. 
nundu.Bolbolgülüyordu.Pardayanf. 
se: 

- Neyse, bu sefer şikayete hakkL 
mız yok, mUnaaip hareket etmiş. Fa. 
kat birçok da para sarf etmiştim, aca. 
ba bunları da göndermiş midir? 

sonra eğerıeri.D kenarını 
araştırmaya başladı. Ve birisinden 

bir küçük çanta bulup çıkardı. Bir 
müddet elinde hoplattıktan sonra de .. 
di ki: 

- Şurada bin pistol var. Kesemiz.. 
den sarfa mecbur olmryacağız ki, o da 
bir şeydir ... 

Bir saniye dUşUndU ve: 
- Beygirler size aittir. telef olmuş 

olan hayvanlar sizindi. 
Valver gülerek cevab verdi: 
- Yanılıyorsunuz mösyö, ben yaı .. 

nız iki beygir ziyan ettim. Üçüncü at 
Eskargasm. dördüncü ise Grengayın 
malıdır. 

- O başka. Eskargas::ı. kendinize a.. 
it bir hayvanı verirseniz bu mübade • 
lede bir şey kaybetmiyor. Paraya ge • 
lince, o bana aittir. Şu masrafları bu.. 

lan benim, doğru değil mi'! 
- Çok doğru efendim ... 
- Maamafih, sizin biraz masrafınız 

olduğu muhakkaktır. 
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JD..1§ olduğunu zannetti, ve aöyle düşü. Koridorda birka.ç adım atar atmaz 
nerek odadan çıktı: karşısına. Lagorel çıktı. Kocakarı genç 

- Anla§ıla.n, manastırdan o kadar kızın önünde iğildi ve son derece hür. 
korkuyor ki, Rospinyaka olan nefreti. metkar bir tavırla: 
ne rağmen evlenmeye razı olacak. _ Dı§&l'l mı çıkmak ia_tiyorsunuz 

i'lorans yalnız kalınca Leonoranm madam? • diye ısordu • 
kalkmış olduğu koltuğa kendini bırak. Kocakarının konu§Ut tarzı garipti. 
b, §8.§ırmanm sinirlenmenin sırası ol. Lagorel senli benli konuşmadığı gıoi 
nıadığuu pek&li. biliyordu. Fevkalade "madam" diye de hitab et.mleti. Cadı 
bir gayretle soğukkanlılığını muhafa.. karıyı tanıyan Florans bunlara dikkat 
zaya muvaffak oldu. Ne yapacağını etti. !lıtiyatlı bir tavır takma.rak ko. 
UZUn uzun dü§ündil. Odeyi imdadına ca.kanrun sorgusuna ild ıualle cevati 
açğınmya karar verdi. O anda aklına verdi: 
bafika bir §eY geldi. Daha o gilnün sa.. 
baJıı, Madam Da.nkr, kendisinin iste • - Burada hapiste miyim? Beni dı-

şan çıkarmamak için emir mJ aldınız! 
diğ\ zaman konaktan çıkabileceğini Lag.,rel daha ziyade nezaket göste-
aöylememiş miydi? rerek: 

- Eğer doğruysa· diye düşündU • _ Ne münallebet efendim! Böyle 
Odeyi imdadıma çağıracak yerde, ben şey olur mu hiç? Yalnız sizin mevkii.. 
gidip onu bulurum. Şu batakhaneden nizde bir hanım kızın tek başına so. 

bir ıiefa dışarı çıktnn mı, bir daha ge. ka.ğa çıkması doğru değildir. Binaena. 
1'i ıiQnmem, olur biter. leyh sizinle beraber gelmek için emir 

Bemen ayağa kalktı, bir manto ala.. aldnn. Bunun için de sokağa çıkıp çık-
rak sarıldı. Fakat tekrar dUşUndü: . mryacağınızı sormuştum. 

- Belki madam Leonora yalan söy. _Evet, sokağa çıkacağun, beni ta.. 
lem1ştir. Egver yalan söylememiı:ı.c:ıe, k' ed!_,_, 

y- ıp uuz. ... 

bud~adır. Şu muhakkak ki, ilk verdL Florans tekrar yUrilmeye başladı. 
ği e.mri geri almış olacak. Benim dışa.. Lagorel de arkasından gelmekteydi. 
rı çıkmama mini olacaklardır. Maa • Oıtiyar kadının gözlerinde hain ve a.. 
maflh bir kere tecrübe edeyim. Belki laycı bir ifade vardı. Genç kız eğer 
de emir vermeyi unutmuş olabilir! bunu görebilmiş olsaydı, ne oyun oy .. 

Flora.ns buna karar verir vermez nandığını anlıyacak ve derhal geri dö. 
kapıya koştu. Tokmağı çevirdi. Kapı. necekti Fakat göremediği için yoluna 
Yt kilitli bulmaktan korkuyordu. Hal. devam etti. 
buki kapı açıldı. Yandaki kilçük oda.. Ziyaretçiler, asilzadeler ve süslü eL 
nm da kapısı açıktı. Bu vaziyet Flo. biseler giymiş olan uşaklarla dolu av. 
ransa cesaret verdi. Bu kUçUk odadan luyu geçtiler. Genç kızı tanıyanlar, o. 
koridora çıktı. Madam Lconoranın ka. nu hürmetle sellmlamaktaydılar. Hi~ 
pılan kilitlemeyi unuttuğunu dUşUne. kimse yolunu kesmeden, sokak kapı. 
rek yilrümeye başladı. Artık Um.idi sına yaklaştılar. Birkaç adrm sonra 
ziyadeleşmişti. Kurtulması mUmkUn dışarıya çıkmış olacaklardı. 
olacaktı. Floransm kalbi limit ve sevinçle 
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çarpıyor, maamafih aoğı,ıkkaniılıimı 

muhatua. ediyordu. Birkaç aaniye son 
ra serbest olacağını düaünmekteydi. 
Floraı:wn yalda§tığı btiyük sokak ka.. 
pısının eşiğinde Konçinlnin adamları 

sırala.nmıv duruyorlardı. Öyle bir şe -
kilde ınralamnıtlardı ki bunlardan bi. 
rl çekilmeden bu ka.pıd.ın çıkıl.amudı. 
Bunu S()ren ıenç kız bir an korktu, 
fakat ne oluna olsun bu ada.mlarm 
araamdan geçmeye hazı:landı. 

Bir adım daha. atrı.ıca şa.gırarak 

durdu. Bu adamların arasında baron 

Roçmyak da vardı. Saroıı genç kw 
görilDce arkadqlarmd -ın ayrıldı. Şap. 
kası elinde olduğu halde hemen P'lo.. 
raum yanma geldi, zarafetle iğildi ve 
~bir hürmet göstererek dedi ki: 

- Dqan ~ak mı arzu buyuru. 
yorawı.ua nıM•m? 

Ve himen iiflerek ilive etti: 

- uatlen .,.,..11 MSyleyinlz. •lal 
kapıdan ben çıkaracağ.mı. 

l'lorw "puola" kelimeaini duyun.. 
ca §8.p.ladı ve kekeliyere!<: 

- Parola mı? • diye aordu • 
:a-.m.,u gilJerek devam etti: 
-Şiipbeeta madam! 

Ve genç kmll endifeaini farkettifi. 
ni gösterir 1:ıir tanrta 9fll'dU; 

- Madam 11 maretaı Dankr, akın 
ılze parolayı öğı elınevf mnıtmWJ 01 • 
masm! .. 

rtoram mahcup olımıttu. &ıauyor. 
du. Banu gören Roepinyalt: 

- Pek meyusmn mactam. ın&amL 
mı siz de anlarmmz ki, bir aster 
kendisine verilen emn: Jtaat etme,.. 
mecburdur. 

Bana venıen emir, p:ırolayı bıltnı . 
)'enleri dıprıya koyuvermemektir. ti. 

... ~ 1 

kin beni biraz beklerael\iı gidib ma • 
danı ıa. marqal& sorayım ve. •• 

Oynanan komedyayı aııJJyan P'lo. 
ra.rus, baronun aözünii ke8tl: 

- Ulznmu yok. DOtJ,ncfWn. ve clrta
n çıkmaktan vupçUm - dedi - • 

Rospinyak, hünnetklr hallııl boanıa 
daıı aordu: 

- Od•nır.a kadar aile refakat etme. 
me milNade edıeı'. m18bia? 

l'loramı çok fiddetll blr tanıda 1&. 
dece: 

- Teeekkür ederim JrıÖl)'Ö • ceva • 
bmı verdi. 

Süratle seri dOOdil. Bil' iki dakika..' 
da odasına varmıotı. Mutoluııu çıka. 

rarak kenara attı ve k~uja otıırdu. 
Da1gm dalım düfUılilJdL 'YUllD<la 
btristııtn öblrdqnn8 ~ bqmı 
kaldırdı. Naan d.Ulkatini celb için 
öbilren Lagoreldi. 

Çok •lrli olan Fıoı'aM kGcüan • 
nın lrendleini taldb ett1lint Ye -L 
ber odaya ıirmlt o'dutuıJ.u farketınt. 
mifti bile. Evwll uabiyetıe onu ko. 
iacü o!du. Fak&t Li.gDrel huna mey. 
dan YtrmedL Kwu Y&oma Yaklqtı 
ve et.rafına endifell endltdl baktıktan 
IOID"& dedi ki: 

_ ..Matm•MI, eia d:pn ~Jram•w • 
DJL fakat ben ~kMillrlm Eğer .. L 
finia ft1'a, m e eU Ojıo me.kt.ç filln 
göndermek t.tiyon.ams!_ Anla&mı 

ya! Böyle bir • bata ım:ı ~ yapa • 
na 

Flon.na 91iPJaelerımfttj; 

- Si& ad!' eti~ llıliriı. 
- '!Mt; beA. .. bent ~ 

d"1ıa fena taıınntııBJmZ, &lhkt 1>erı 
mi!Ktatmı ald!ktmı tlOftra ~ p; 
diği kadar size yardım edebilirim.. 
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Bana bJr 1t yaptınrae1.1 klJ'lllığIIU 
v~ eminim. 
Kocakarının düşünmeden yapt:Jb 

bu t.eklü J'loranaı bir nıtıddet dilıtın. 
dürdtl. befb tllrlü kurtuluı w:al ol. 
madrfmt. kt.rar verince kendi kendine 
decll ki: 

- Bu kadın eğ~ beni ele verinıe, 
netıce ne olur? Bana. yıpacaklıuıııdaıı 
bllb m ,_pamular ya? lşı AltaJıcL 
bırakarak bU karıya emrıiyet etme .. 
liyiın. . 

La.gorele dikkatle bakarak yliklek 
ıeele sordu: 

1 
- SJJJi bir mektup vttinem adresi. 

ne t.eelim eder mlılniz? 

- Bir defil on mektU(I veriniz ister. 
l!en~ karşıtıtmı verecek olduktan 
SOIU'&. •• 

- :Bir tek mektup göndereceğim. 
K~hğnıa pllnce, param Yoktur, fa. 
kat mDcevheratnn nr. 1§te blriaf 1 bu 
ki.fidir, <Jeğil mi? 

P'JO!'aft9 bu 16ıleri aöy\erken Leono. 
rıumt kendltılne bedlY! ettJfl y(lzftk. 
lerden birini göstermek!eydi. Koca _ 
kan bUtUn mtıcev~inl İlltemif oL 
l!aJdı. h..ım verecektt. l'akat huna 
lüıı;um kalmadı. Lagorel yUııUfU gö • 

rUnce, se~le aıınttJ. lJr.atılaa yit • 
zUta hemen kapt1 Te ~a. IOktuJL 
tan Mma Ut defa olarak bllttm B&Jni. 
nıı.,.tyte dedi ırt: 

- Klfi mi diye sorulur mu? Elbet. 
te kltl. 

Halbuki genç kızm nesi Yar, nest 
yok bepebıt vermeye Mm' old\ıhnu 
bilaeydi, dityad.a bfty}e cevah W!ı!les.. 
di. Bereket verWln ld bu ha hrma plw 

medi. Gülerek dedl kf > 

- Mekttlbu henten yazmız matnıa_ 
r.el. Verdiğiniz hediywıtn bedeli CÜ • 

rak bu mcıktubu Y.Vlll Mbah yerine 
t.ealim ~~ Etın~ A.Ua.h be.. 
llnu vwsilı. 

FloTalll benlen bir ~Aiıt :ılara.k bir .. 
lıaç satır yazdı, klğldı bmıtU ve kaı>a. 
tarak Lqorel~ teilim etU. Koca.kvı 
kağıdı l(>pijne ~kffl Qe4i ki: 

-Bu akff.m vakit geçti. Fakat ıiz 
ınen.k etıxıey~ rMıat rahat uyuyu.. 
nl.ll. Sen ya.rııı Ab&b erken®n bunu. 
yerine ;ötüreceğim .kızım. 

Laıoroı odasına dönünce :kapJBnu 
kiliUedi ve röpUnden çı.kardığı mek .. 
tubun adresini okudu. 

- !lele bak - dedi • mektubu ~ılo .. 
na yazınıyor. :Bu k~ at.aba Sentdenl 
aok ağındaki Gran PupJiu ot.eli sa • 
bib4 madam Nikolle ne aJışverişi var? 

f'ir hayli dU§Üı'ldü, m~k içini ke .. 
ırıirlyordu. 8ulamaymca başmı 88.llı.. 
yank ~yle eöylendi: 

- Adam aen de, bana ne. .l'lonuıa 
bu IMktubu götllnrıem. için btr ytizük 
vu.lt ya... 

! Uaüfll etine aldı, 1'er tarafım göz. 
den l'Çirdi. Nihayet 11tahlr hiJo kuyum 
cu hvnyla: 

- • Bu yfusük hiç o~ bbı egt1 
eder, Aalbukl botı bg mektubu yu. e.. 
gU1 t de götilrUrcmın. · 
Dojnııu bu e~yce kAı'lı oldu. Flo .. 

raM ba.buı K®çiniden dab ziyade 
eli açık bir ku. Hoı, Ko11çlni de tanı.. 
dıklarımın en eli ıa~ıklumdaPd'I' ya. 
Meyae ben bu kJ7.8. vaadettlğim Jeyi 
yapacıı.ğun. Yarın sabah mekt1*u ma 
d&ın Nikole teslim edeceğim. 
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FJ.USTA.NIN RANDEVUSU 

LAcorel F:loranam nıektubanu Ma .. 
dam Nik.ole götUrdUğü saıbah bir CL 

ıu günUnön abürydı. O gfil1 Par. 

s 

~ 
v 
~d 

~ 

. -~ .... ~ ~ 
~~ 
·a i 
;; il 
'..."! ~ 
i~ ,. 
a~ 
ij 
- v ' 
·~ lı 
ı3 ~ j 
1 ~j 

co ...., 



ıii 
ı 11 

SIN 
EMALAR: 

~~' 8 E YOC l u 
~ AtkWkeal 
h~ Aııklar y<>Ju 
~Jtl'ı\ Ç•ltk kal• 
~le Bir balo hatıT&sı 
lQ '"'IC n.thoven 

ıbıı Ganııterlule katıı \ıarfll a 
D&ns lçln ratatı1mq Y• 
Zehirli at\·da 
Top • Hat ve Operada bir 
gece 

1 80tı rumba ve Karakedf 
1 k&lb IDtl~ltli ft lördt 

kut ar 
1 Hortl&k ,., AJtm hırsı 

ı Prorranu:nı tıtıdlrmtmııur 
1 Kanunauzıar çeteal Te Her 

l 
•• , Mnlil lçln 

STANBUL ~il 
~ • Varyete Yt Uyatro 
ba~ 1 Lad&nı Ok&melya ve kL 
~ dm , .... )'t&rı 

bt. • t Matmueı dOlıtor , .. nın 
.~ )'olu 
~ ı Ollntıe dotnı n lkialv 
~ ı CUneıe dotru ve ikizler 
(~ "-a.ı.e ı Dracuıa, Kan kard91ler 

1.) ve İntikam bombuı 

~ kADIKOY 
~l"t.\ 1 ~ bUclll'IMlnltUr 
lt.a. _ O 1 Pror"ramru blldtrtıMaıııtır 
~ SkODAR 

a-.. 
8 

1 Jltomeo •• J\.ıllyet 
~'l'ty4Dt A K 1 R K O y 
t I y 1 Kaptan 1'lut 

~: 
PEBAŞı DRAM -KISMl 

b 
Saat 20,30 da 
l PANy A. BABÇELEBL~DE 
Drarn 3 perde 

• • • 

B!tA,Nsız '1'tY ATROSUNDA 
OPERET KISMJ 

Saat 20,30 da 
A7'B~ BôOEQI 
Komedi ~ perde 

'ugiln: (Talebeye) ft Pa.. 
zar mat.ıııe aaat 11 at 
UNUTUL.~'l AD.ur • 
6 tablo )"U8l1: NA.ZDI 

HİKlıllCT Bu rece (.A.1'1 
ALA~ ÜSKÜDARI GEÇTi) 

() Göz hekimi 

l.t,..jtuıat RaaıiA11dın 
u,Yttı h l t a.atellll Tabi.m.Tallmoe 
arltba11 Cad. U iri' A Apt. nma 

~ '-klell'ftteUt. Ttl: ftSM 

~~rdan maad!l hergün: Oğleden 
'-':." eaat ikiden ahl)'a kadu 

"---------~~~~~-
Dlf Doktoru 

Necati Pallı; 
'it ffı,tatarmı herıttn •blb lQ dan 
"' l<lııt 19 ra ka~ır Karald5y TGntl 
\;:danı Tenane caadui baJındı No. 

de kabul eder. 

l ...... C\aml iblttl 11at 14 •n 
1 

•t 'h"ar •rnı.trt. ..........__ _________________ _ 

• 

Zabataı ve adllye, suçluları bulmak için 
istifade edlyorıar? lhlaıngn vasotalardan 

Müthiş cinayet 
Bir kadın, iki çocuğu ile 
öldürülmüş olar.ak bulundu 

Tahkikat yapan polis, parmak izlerine bakarak cinayeti 
işleyenin, ailenin reisi oldu{lunu anlıyor; fakat 

Katil, cinayet günü hapisanede mahpustu 
Orta deV\rlerde ve onu takip eden asırlar mlş olduğu hakkında tahminlere mu.ait veY- mUılüril bulunan mösyö ı..e.rıne ait oldufu ne. 

lçiııde, bir auçluyu mahk\lm edebilmek için, !erin de fotoğrafları alınmaktadır. tlcnılne vanldı. 
onun ttır&tı en kat'ı bir vesika hükmUne ge_ Maymunların parmak izleri I'ICer mUhim hınıızlıli vakalarmd& d& hep 
çer, w~u teabit yolunda hiçbir delile lUzum Parmak izlerinden latl!ade, bu aahada te_ ayrl parmak izleri görUldU. Bu bldlse de bir 
ıörUlmezdl. 19 uncu asırdan ltlt:.aren mikros mln edilen en bUytik terakki adımlarından tur.u tsab edilemedi. 
koptan ve o zaman yenl keffedUnılı bulunan biridir. Bir numaralı halk düşmanının 
tototraflardan istifadeye başlandı. Bilhassa Pek eakl zamanlardanberf, parmak izleri- marifeti •.• 
L&mbı-01<>nun cinayet felacfealne ve canUe- nln vesikaların üatUnde imza veya mUbUr Fillnger adlı Amerikalı haydudu §Uphealz 
i1a palkolojlalne alt !lklrlerde açbfı yeni ve ola rak ltulla.nıldıft mal\lmdur. Parmak 1z.. du3 dunuz. Amerikalıların, l numaralı ha1lC 
llM1 \ltllklar bu sabada ilerlemede bUytik A.. ıerlnln bu suretle kullanılışı şUphe yok kJ, dUf'llanı adını vermlt olduklan bu &4lme 
IDll old\l, bu izlerin blr lruıanı tayine y&rıyan en Af- p8"1&klannm uçlarından tueri kaldlrtmJf 

9ıaıtln. a41lye •• zabıtanın elinde bir cf. lam bir iz olarak kabul edilmesinden doğu- ve parmak uçlarını dUmdllz bir hale getırmlf 
nayetın ıs ve teerletinl, maddi delillerini teıı- yordu. U. 
bit W tetltlk lçtn ınuhttll! \<&aıtal&r vardır. Nihayet ilim, parmak izlerini zabıt& ve 

Adeıe ve mikroskop adliyenin iıUfade ll&huına koymakla baklka.. 
8'rkaç atne evvel Pyon teknik polis lAbora tin meydo.na çıkmamıda en bUyUk yardmıı 

wvı\11 d1relttörtı Edmond Locard, toz vesaire yapmış oldu. 
illa peruvatsıe muayene uaulllndcn bahseder- Parmak lst lfl, görUnüıte, zannedlldlğin.. 
ktft '•C<ıban Doylun ŞarlOk Holmcs eserleri. den çok zordur. Bllha.asıı. herhangi bir par. 
ae ı;Olt feY bOrçluyus,, diyor. mak izinin, evvelce alınmış parmak lzlertıı. 

J\lh&klka Şarlok Holme11, katil veya. hır- den hangialne benzcillğtnl derhal ve kolay. 
ınz tar&hııdtn brtakrlnıtf herhangi bir izi, lıkla bulmafa lmkA.n verecek bir tuni!, her 
anlı.mak için ııertevatzle muayene ederdi. halde mühlm bir ihtisas meselesidir. 
Şim :li ptrteYlla ıcabmda :kuııanıtmakla berL Parmak lsinde de ihtiyatlı ve dlkkaUi d&v 
ber bUJUlA Ytrt.De mikroskop kaim oldu. ra.runak luundır. Doktor Wrando Plntonun 

B..,an )Olla, hO.diıe mahallindeki hlçbfr IOD tet\ılklerl Pterml§tir kJ bazı §empan. 
ıeyt llUı\&1 etmez. Bahusus elltıde pertevalz ulerln parmak Werl, insanıarm parmak 1L 
,.e ll'lllıroakop olduktan aoııra! lerine pek bensemektedir. Hatta. bir vakada, 

8 r, ntt aeıı.e evvel Jl"t&naa.da, gUpegUndtlz, bir ıtmpanze ile bir maznunun parmak izle. 
btr l\d&rn la.rt.Mm4a öldQrlllmUıtu. Birisinden rtnın blriblrlnı benzediği ve kaUUn ıempa-
fttp" ıe edildi. Fakat f\lpbtyi kuvvetlen&recek H mi, yoka& adam mı olduğu hususunda 
hlçl lr de\U yoktu. ÖlUnUn, olmezden enel lllPheye dllfUldutQ Vakidir. 
kat!! ile boğuıtuğu anla§ılıyordu. Maznunun Bundan bqka bir erkek kardeı ile kız 
U.Ulna.k.l toalar !Una Ue toplandı. Kik.. kardefln parmak tileri Ytkdiferine pek ben. 
rosl op ııe tnuayeııe edildi. ôlUnU:ı UstUndekl zerier. Knrdeııer arumt!a Pf.nn&lr izlerl mU. 
tozl \r da "1Di IUrtlle toplanarak muayene ıabehetl bakımından mevcut olan bu huauut 

yet dikkate çok lftyıktır. 
edil•ll. O Clv&ı'd& llulunıruyan bUi unsurları A 
lhU\ .. eden to%lar lkiıtnde de aynı ıdl. o hal merikada müthiş bir cinayet 
4t twum blt1n4tn cııterlne bOfuıma e.nuın- Şlk.,-od& blrk&e tene •vveı hıUthlı bir 
A 1t0tnlt bldufu abll!.§ılıyordu. Kimden klm• cinayet ıoıenmtıtı: Blr &dam, ftl.ınu.u.ndan 
ıteıalf ohatta OllUD boğuıan maznun oıduğU 1Uphelendllt karısı ne W çoculuzıu fect bir 
lttPl\MılSd1. au ilk lttltl eaaa tutularak an...._ §tkllde tlldUrmU,tU. Vak& Mahallinde parmak 
lt tf\l'ftfk tdlldl •e katil bulundu. bler1 almdt. llunlar, kadmm koe&sına alltir. 

Kalpnanlar nasıl bulundu? Çocukıan ve k&drDJ ~dGruln. aııenın re. 
isl olduğunda hiç ıüpbe bırakmıyordu. Fakat 

G1M blrkac Mne evet A!manyada bir kal. koca, daha ev\"el bir sirkat hldi.eeatnden do_ 
p&IWl .. btlttat t~U. Buıılar nıadent 
para yaprp aUrUyorlardı. BUtun araşbrmalar layı :mahkflm edllmtıU. Yakarım 1ılendilf 
katrazanlarm kimler olduğunu bulmağa ım. ıunıerde haplahanede bulunuyordu. MAd.ı.weyt, 

en derln acılar ve tee•Urler tçtnde &fren.mı, 
lı:b nrm11C>f'dU. V(I öğrenince de Adeta d•llre<:ek hale relmiş_ 

1'ıllt. mllttotkopt&ft ıeutadeyt karar ver. tt. Fakat, parmak izleri, aynen onundp! HL 
41. Ktm, btıylt ıahte para ııUrerken yakala.. cfüo izah edilemedi. 
ıura, tlaUlftdtld toaıar lftlttrolkbp altmda Mahkeme, bafka bir delil olmadıkça 
m\la1tft•7t tabi tutuıacaktı. 

nklr, tn kıaa aaınanda eaertnl göaterdl. Tu 
sadece parmnk 1%1erlne !ıtlnat ederek, hiç 
blr klmsenhı maJtkQm ed11ernlyecef1 karannı 
\ "Crd[. 

Paris Polis MUdilrll hırsız mı? 

J!u lz bırakmıyan parmaklarla hayli mu. 
v&ffaklyet gösterdi. Fakat pannaklaruu d1ll 
bir hale getiren Dlllnrerlıl bllmedifi .,. hl. 
tırlt'ımadığt bir eey vardı. İzlerin te~ ft 

ayMD huıl Oldutu .• 
O ııwı bl1medi#t bu ıeyi, poli.I pekll& bW. 

yorro ve sonra bundan istifade yoll&nlll da 
dllfl\nmllflU 

Parmak uçlanndaki mesamat 
!'ılrmak lüerinl~ tetkiki yamnda. teWb 

deftır diğer mllhlm bir UMUrU da)(, ı.ocarct 
mı)'dana çıkarmrıtxr. Bu yenl W18\1!', parmak 
uglarmdakl meaamat adedidir. Tetkikler P 
term.lşUr ki: Muayyen bir aath& ltablt eden 
ın..ın&t &dedi herkeatı &7Sll detllcllr· O b... 
dar ki: Bir &damm p&rm&klannd&Jd mea.. 
mat adedln1 a.yarak onu dlfer hub!lıt bir 
lcUme4ell kat'JyeUe ayut etmtk pelt111 milin 
kQndQr. 

O haldo parmak izlerinin tetkiki emaam. 
da rnea&Jnat &dt&nbı eaytlm.uı blrlblrint ta. 
mamiıyan iki U8Ul olmakta.dır. 

Kimyevi tahtnter 
Kim)'& tahllllvlnln a'bita lflti'IDCS. ifa et.. 

lift hizmet pek bllyUktUr. D.u pek ~·ı 
neUeeter vermemekle beraber, bir kanm ki. 
mı alt oldufunun mUıbet bir ftetk& tınrtn... 
deki mürekkebin tahll1lle bu veaik&ı:ım h&Jlgf. 
zamana alt oldutwıun ~l talılllleıtı mey. 
dana çıkan huaı.ıalardlr. Qe~erde eok , .. 
yanı dikkat bir hO.dlse olmUflUr: 

Londrad& blr :tat eJ!ılde bW\lllAll tqımı\l 
bUyUk bir •eatkaıım «>n MrdUııcll ura alt 
oldu#Unu iddia ediyordu. Ortada l&hlnD bu 

iddiayı ~Qrlllecek hiçbir t!elil 1'0ktu. :hkat 
bir şUphe tl&erlne ''uikanm tet.klldn• ıa.a 
görWdU ve nlb&yet kimya l&bllll vulbna 
iddia edlldlli gtbl on dördUncU ura alt bu

lunmadığını iıbat ettl. 
Naaıl mı, diyecekılnlz 7 Çok b&lit: 

Vealkanm mUrekkebl tahlil edildl ve rıs
rUldU ki mUrekktbl.n lçln\19 Pruaya mavlal 
vardır Ye bu madde de 18 inci uırda k91fe. 
dllmlşUr! 

ÜJtra - viole şuaı 

·= 

Ne Kadar 
lztırab 
Çekiyor 

24 ... ttenı.ft 
deqm eden müt
hit l»ir cliı ain• 

r.talbuki bir lk kaşe 

.Nevrozin 
lıia CJapnıhnn llillJI a..ac .. 

n..mie lrifidir 

Nev.rozin 
Biitüa atn, - w ı•a'aı mideyi-., 

--. .... .... llaaal&ai . • fi 
• ~ "t ,. .. iaııidan (lbicllrir4 

iCabında günde 
3 · kaş~ ahna 

bilir. 
1 !tan"bul '.A!Ji~ '6 oıcn Hukuk 

• Mah~: . , , 
Halil TUzer tarafuıila.n Görelede 00-

lefte m.uırh mali&llealılde l&kin ia,n.. 
Cbl oğlu Tufan JtiZr Hatice aleyhine L 

çılan bopmnanm teeçili aavasmm 
tablribtmd&: mtlddea&leyhin mahke
~ ıeJmemMI u.ine b•kkmda .,._ 
yab kararı ymlerek ilbım tebllfine 
Jiaıv varilmll ~ İ'IJ.Ü:i bıvmm bir 
nu.huı mahlteme dlVmıianesine uıl
m.JI .,. ye\'M.U muhabma llZlZ/937 
C.ertsl a.at 11 ele gUJıD:ae talılC edll· 
!iliş Qlduğu tebliğ maliamma geçmek 
U... llln olunur. .(V, P~ 1931) 

. latMhı .J iltacil icra mmnurluğun. 
(Jon: 1 1 1 

Maaicuz olup paraya çevrilmesine 
~t.rv ftruen Raajo, Kiramafon, halı 
ve lllll"e 18.11.937 tarihine tesadüf e.. 
den. PWtembe gUnl aat 9 # 12 ~ ka
dar 1 lncl agıt arttırma. ile Şişli Os -
muı öeyde ŞA.falC aohlC FoUOlo apart
man mm' No: lu a&inminc1e paraya 
çevrileceğinden mahallinde hazır bu. 
lunae&k memuruna mUra.caat edilmeal 
ilin olunur. 

lstcınbul 'üçilncü icra memurluğun. 
aotı: 

Mücus olup paraya çevrilmeaine 
Jwv verilen Vestlng H&vs ma.rk&lı 
(609324) No: lu 7 li.mb.'\h radyo 17/ 
11/937 çarpmba gilııil aa:ı.t 12 - 13 a. 
rrasmda Beyoğlu voy*>da., ca.ddeei l 8/ 
20 No: lu dUk.kin öa.Unde satılacağın
dan Wip olanların meı.klır gün·ve sa4 
atte ın&h&lllnde hazır bulunacak mc4 
tı.ına milrt.cutıa.n ilin olunur. 

tıln 

Da"'f1Gfak4 Dir-ektör~ttl: 
Da.ruMafak!'..da. 'bulunan 1000 kilo ka

dir hurda karyola demiri ile 250 kilo 
kadar E!ki talebe da.hilt f'lbi!e!i utı
la.calmdan bJJplerin bwıla.rı Mektep. 
de gelip görmeleri ve 17/11/ 937 <.:ar-
3amba günü sa.at 10 da. arttırma p:ı. 
zarlıfr i~in ~e Daru~~af akada bu • 
lunmaları. 

t\ll&ftlUdan blrkac klflnln U&erlerlndekl toz. 
ıann Tl\lk~op ne muayenelerinde bu to7.. 
tar lCfade AJ\tirnuvan, kalay, ,.e kurtun to7-

ıarma tel&4Ql t4lld1. Bunlar, ıahte paralarda 
bulunan macttnlertn toelart:,•th. Ma.ınunlar,cU 
Tli-•erlni IUrat ettiler. 

Caniler ve l\ıraızlar, p&rm&.k l&lerlnı hk.. 
lamak tı&ere mubtell! va.iıtalar kull&runalı:ta.. 
d·r ki bunların f!n ziyade taammnm. edeni 
eldivcndlr. Fakat baSl tarunrnlf parmak 1zl 
mUtchaaaıslan, tldtven içinde bulıman bir 
p:ırmağm ela iz.lerinl ta)1n edebtlmektedlrler. 

Zabitanm kullandıfı aon mUteklmll vur.. ::_ ::::::::::::==::::::::::::::=========
luıkroskopun, fotoğrafla ycrleşllrllmesl 

mlkro!otoğrafi usulllnil meyd:uıa getirdi. 
Bu .ur.Ut pek kUçUk, alellde bakııla görUn.. 
mlyen tt)"lertn fototraf!arı almab!Ur. 

:rotofrattan ıetıtade yolları çoktur. Bun. 
lann en buitl. maznun veya mUcrlmln yU. 1 
Wll\lll tototraflarrıu atmaktır. şımdı, munu. ı 
Dll'ft yaırııc yt.ııd&n ,.. cephecren resimlerini 

1 

almakla iktifa f'dilmemtkte,yUzün muhtelif 
hareketleri ayrı •lTl teııblt ıı l1ılınektM!r. 
911 JUrttle bir al1amın çehresinin karakteri11. 
Uk ,...,.an 4 ... • lyt tayin Olwıabllmtktedlr. 
Bir cürüm mahallinde, cUrmUn nasıl, işl en. 

Büı c&lltltr veya bmusıar da parmak ıs. 
leı inde esulı değiılkllkler yapmakta. yani 
parmnk izlerini sahte bir hale getirmekte. 
dir'er. Birkaç sene eweı bUtUn Fraruıada nğız 
ı:ııu, atın dol&§&ll ıu hldiaeyi pyanı dikkat 
bulllC&lmtn ıUphe yoktur: 

1 'arlstc mUhlm bir hırtıızlık v&kaıu olmu§. 
tu. HA.dlse yerinde tahkikat yapan rıotıı . 
blNOk parmak tttıe kArtııaemıttı. Bunlarm 
tetld klnden parmak izlerinin, o zaman polt. 

talardan biri de ttıt.ra Vl)'ole §\l&ıelır. Bu fll
aat muhtel!! maddeler Uzcrine t~tulduklan 
vakit bu maddelerin yekdlğertnden farklı o. 

!arak foııforlu bir J§lk haıııl eyledikleri ı~L 
rUlmUştllr. 

Bundan iatifadc edilerek hakiki ve s&hte 
kAfıt paralar blrlblrlnden kolayhkla ttfrlk 
olunabilmektedir. Hatt.l 1927 n 1112$ Hile. 
lerlnde Almanyada ııek çofalan pa.re. l&ht.e. 
klrltğına karşı bllyUk ba.nk&lar blrer Ultn 
Ylyoıe ~aı etha.zlan tedsrik!M meebUr ltaJ. , 
mıılardr. Herhalde bir gUn bu §Uaat ıayealn 
de daha çok entt~ıan neticeler aınaac.,. 

m\llı&kk&.k aayıl~blıtr. 

Y\ıkariltl kıa hWU& Ue sabıt& ve &dllytnln 
bıUcrlmlerl bulmak loln kullant!ıfı vuıtaıar _ 
dan builamıı kaydetmif bulunuyoruz. Dt. 
ter tarattan cllrUtn felem.ef1 btr aanat veya 
itiyat !laline retı~ ôtatılar da. "°' dU'rfııU
yorl&r. 

Onlarm 11.boratuvarl&n yok. Fakat Olalar 
da kqU1erden, sabtta ve adliye ~ i.tifa. 
de ttmtCııt 'btllyotlt.r. Öyle ki: fim1n her 
yent bil' ha111leal ve merhaleli za.brtanm eW:ı 
d• mQCl'U.Dl bulmak, mUcrtala elm4e Oe sak 
laaınü l~a bir vurta oluyor! 
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HABER-
IS 

efasetile 111 
Yeni Hayat Turan 

eşhur 
Helvası 

Halis koyun slllil ve giinl ilk tereyağıodan mamul kakaolu helvamızı bir defa tecrilbe ediniz baıka helva yiyemezsiniz 

Ayrıca Yeni Hayat Karemelalarının 
ve. piyasada emsaıı KOZ TAHı•N Helvalanmızın 

bulunmıyan ve eşi golltur 
Bunlar sureti hususiyede imal edilm~ktedir. Adrese dikkat: Galata Necati bey caddeli No. 92 Yeni Hayat imaltthaneıi.Abdü!vahit Turan Telefon 40051 

Günun 24 saatinde hasta 

GRiPiN 
~ laallanlnız. 

GRIPIN: Bitin....., mı n aan
cılan lreaer. 

rir. 
GRIPIN: Nezle, ıriP n Nlllatiz. 

maya~çok--aiı-. 
clir. 

.-ÇAGLA YAN Gazinosu 
Mt•ırd• lllmlerJnl ikmal edip ma:nle1'e~lmlze dinen ~•fhur Film YıldlZI 

TAHiYYE MUHAMMET 
Her a)qam eeanalarma devam etmektedir. Aynca bayan Mualli Ti. ai033.S 

Kumbar&t biri 
I: 

-----. hında günde 3 kaşe alınabilir 
• 

ısım ve markaya dikkat. 
Taklltlerlnden sal<ıhınız. _ .... _ 
~ ~)i 41!! ~ "tS~ Yr.17-klnl7J ancak 

SAlıON Ç4YI'Jida bulabilirsiniz. SALON ÇAYIN! her yerde ısrarla 
arayınız . 

. 

20335 . 

GAZETEMiZE VERECECINJz iLANLAR VE IUN iŞLERiNiZ 
iÇiN BU NUMARA.YA TELEFON EDiNiZ: 

· Adreı: ı--.. AnlranCaddesi 
- V AKIT Yarda altında No: 105 

.. T.WO.: 20336 . 
. 

TÜYU Uzun kıt cecelerinde bize 

KUŞ rahat uyku veren yastık, 

tilte ve yorganlariyle en 

iyi bir dostumuzdur. Memur, itÇi herkes yalnız tura ile bir yutrk edi· 
nebilİI' •• yorsun c:limağıiu dinlendirir. FJbrika ve dcpc>su: Çalmıakçılar 
Saridalyecfter ıo1rak. Aribn tabf yeri: Yerli Malar pazarıdır. ,.... 

. ~ 
, . 

Türk Hava Kurumu 

,, 

-

Büyük Piyangosu , ..... -:.-n-r-. 
1
-.... -"-.. - .. -

1
--__;_--------------

2. inci keşide 11 Birincikdnun 937 dedir. TiF O AŞ iSi 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. mo \fa paratffo haata1ıldanna 

tutulmamak tçtn teetrt kat'!, IOU

Mektepıııare, Çocuk veıııerı
ne, Okul Dlrektörlerıne 
Melıtep lıiı.plarınızı almadan . . .. bir lıere e•lft tamclıfınu. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
afrayanız.. ilk, Orta, Lue, Yükulf u• Meslelt ••. Her olıalun, laeı 
wnlı için, iter dilden, her türlü maarif neıriyatını baTadan 
ltolaylılrla ve derllal edinebilirsiniz. 

Ratgele yaden almanın •°.f"ncla yanılma, yorulma, oa. 
lıit lıaybetnN olabilir, üzülebilirsiniz. 

lhtüasa iter yerde kıymel vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
tle melıtep lrital'f'lı§ı.1'Ja iltt'iıcu Aıazcmnnfflr. 

Kitap iizenne ııelecek Mf sorı11y.a hTflldc verilir. 
ADRES: 1.ı&nbul . Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telıraf: 

V akıt • lıtanbul Posta kutusu: 46. 

aliyetı pek emin tu.e apchr. Ser 
ea.abanede bulunur. Kutusu: 4:5 

ı---..-- kUrlJltur. ---•ı 

Operattsr UroloQ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyotlu lstilrlll caddai P.rmaldraps 

Tr1mV1y durafı No. ı 21 birinci 
attaki 

Muayene hanellnde baıtaJanm ber
ıDn ... t ı &-2o .,..mıda kabaJ 

eder. 

Optamin 

Optamln 
Kul& bir ;amanda AÇ1an bllytiUlr, 

uzatır, sıklqtmr, k&klere ,_ıha. 
yat ve kuvvet verir. 


