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Tekaüt 
Kanunu 
Tadil edildi 

_.. Yamı 2 lncfıf .. 

hb lflert Tel: JOJSI 

Almanya nasıl mukabele edecek? 
lngiliz Başvekili avam kamarasında dedi ki : 

Almanyanın hareketi takbihe ve 
en · derin istikraha 13yıktır ! 

lngnnter.ede 
a~kerDDk ~ 
Mecburi oluyor 

Amerikada Almanya ile. siyasi 
münasebetlerin kesilmesi 

teklif edildi 

-

acarıstan. da istiklalini 
. t~Jllikede ·görüyor .... :·: 

. . ~~dfif&Bsı lçi-n It81ya ve· ·· · 
Vlyenada Madıe ıin flllmayf§lerl L 

1-tavada 35~ h~rp . tayya(e.si : .• eblstan~an yardım bekliyor·! 
uçtugu sırada · . ~.:ehistan ile Litvanya arasında mühim bir ihtilAf 

H i t 1.e ·r .· ~~~~(~~~ı!!..~arp ıehincte nümayiş ·yapıvorıir 
1a mıtralyözlQ bir otomobllln n~tı&k .ayuy. muJ:ialefet lideri La. . \. .. ( 

Ekhart uclmle ·demiftir ki· •• ' 
peşinden· . . f ·-Son hldiseler ıtaı,., i.~ .• • 

Viyanaya .. a.Jrdl ;=:m-,.:.::.1:.::: ~~ ·~ -e . . a,herethıden mahrum küd·~. ~ 
~ 15 CBuswd) - Eski bqve. ~ klıJ'lllkltktar vukuun& meydan. ~ mildafu etıpek için ltaıy.a ve Le- . 

W'lllllg'Jıı hariciye DUU1 Şmit, Al- ~ittir. A~ her tara.. hiatan il~ m«tm~betJerimbi kunet1en 
~muavini MarepI Göring. f1llda hayat normaldir. Her taraf& Al- dirmeliyız.,. _.. Oen11n 4 Dndde 

~ daveti tı.rıerlne bugUn tay- llWl bayrülan geldlmlltfr. VJyana 
"8-UM gitmıettr. Bitleri bıpiamü için huırJ•nmıt. 
~ lat'alarmm atlratle pJmif tadır. _.. 0.Y•mı ı lneld• 

•bbiyelller bayramı 

Orta •vrupa maceraaınu• muhtemel latlkam.uerınl 

lCaftf Te.J/UC 

P:-rar şampiyonu ı 
· K atll T evfif< 

KAÇTI 
Falı at bir d•ktka 
SODr• rakelandı . 

_.. Y ... l IDclcle 

glaterlr barna 
Avusturyayı itıal ve "'ilhak., etme

ıine mlni olunapıaltıh takdirde Al· 
:ımayanm bununla tktifa edeceiini un· 
mak mümkiln olunu. Avuaturyanm 
itıali ile Almanya, yalnız: Bitlerin Ro
mantik lir idealini tahakkuk ettirmlı 
de fildir: Almanya A vuıturyayı ele ıe
~b:mekle demire, kalaya .,, bakıra u
lapuftu. 

Uhkc a m111h ·' • 'lııl1ft ~ 
dcW llllddıleıtndea · biri olan demir, 
~ bir ı.,u me1-&)c1Qr. 

B,illuma ÇeJı:Ollovakyanın AJzmnlarla 
mukan olan Sudet dallann,da.. Za· 
ten Almanyanm ÇekOllovakpdakl 3,5 
milyon Almanın talihi tlftrlnde blJdm 

., ııkB lfU kf,eriSJmam.d • ret et et 
bir rol oynamak sil>i bir mili um ~ 
etm··,: bu ,.tısdaıdir. 

Ahmn7anm Çek le il> nema mlda
t.ı.1n1a tü mlJJI taralı ftrdır: 

~-·•ltrtaJda! 
o!ll!akw bl,ek IDA ea4lttdllal kalt .. 

-m9!De•amaltllddl 
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Teıı 1tlerl lelele"u . 13171 
.,.,. • . • : 1•310 ö.Uyı~rd6 ehe 
..... .. ... : 20139 

••o"• eAftTa.•"• meselesi . ,__ -r:...... ····· .... .., ... ... /3tanbul belediycM, lat<Jnbul k8J-

Tekaüt kanununda 
değişiklik yapıldı 

::::: . ::: . . .... . •.... . .. ·. . .. . ••• • :r!.1:: :~~ ·~~bew =;~ ı:: ·Müzelere 25 kuruşa girilmesine 

2Jış 
ra~~;;~::::4==eM/ da·r teklif kabul ed lmedi 
kö§elefinde cahil ebelerin, §iiphaiz 

Bu t'ransadan Ç.:-kos 
Jovakyaya ba1ır 

-.re.el>lılr mi 1 
Ya-z3n: Nizaınattin N:ızif H AYRET! Bitlerin Viyanaya rır- ı 

mcsi dahi Fraııaadiki etyui 1 
partileri uslandır:ımadı. Leon BJum'un 
),Utüa ~lıFD&lan boşa çıktı. Avrupa
da sulhu destekliyecek bir kuvvet mu. 
YUuai te§ekkUJUnU JstJyenlerin U· 
altlul lllWma l"raDla iktidar mevkL 
... yine blr halk otpheli hOktmetf 
1&110"& 
.. ..ık etp1lell h11kflmetf, yani ye. 

.. ... ......... lalç fllphellt.. 8f6m.. 
- ..... 1111 ......... daha lı6t0 
.................... Jlf .. t
....... olarU rra .... makadden. 
.. ...,. hılz79. 
• 
~ ayıl " lradells olaralr,, df1'0-

la .... iki )'!im hldlleJerl, pçlrl1en 
........ .... llftMmtthı cla)'a!Mhfı 
.... ...... eden ı-uter aftlllllda 
.ntll ..,.Htlere büh vereeek bir 
tllaaY. bir arJqma mevcut olmadı. 
..... itini 1ra1NJ ebna bfr aara1tatle 
llpat etmlf ~. Re18 1'u. 

ki iat"1ni~ek ifledikleri /ecl cina. Ankara, 14 (A.A.) - BUyük Millet 
yetleTin yelcün11 fri,. lacayli 1«:1bcarclı. Aecliıl bugün Hilmi Uranın lıatkanlığm. 
Bunlurt:bn kimisi, .ar.ıvalll bir kadın 1 da toplanarak ruznamesinde bulunan 
koaanda ~lıyaralc ~'/dürdü, kimıti j 
90Cttlun koltmu ko'pcrt1rak iki otMa maddclcrdeıı Tür~ para11 kıymetinin 
b!rden kıyds. lcoruıımaaı hakkındaki kanuna ek ka -

SıA'lı iytJ vek4l~ti, ttk 81k telrerrfl' nun Uyihaanu müıtzı:eliyet lrıııran ile 
eden bu feci ı•a7;'cı?ann ön.üne gtç- milzak ere ve kabul etmiştir. 
mok ~n tedb!r?er almalıdır. Her 
'lclJude b!r dol:tor bulutldurulamıya· Bu lranun ile ' 'Türk paraıı kıymetini 
oağıttt ta1:dir edt!tof'W!· Fakat /3 tan ~oruma hak!cında no~rotunan 1567 nu-
bul Plcledi~sini" trıthlk ~oeiji maralı kanunun 6 ıncı maddesinde yı. 
a.•1den diller vi/4,,tJtlerimizde de 'Pfll. :ııb olup 2100 numarür lr~un ile ilri 
ilk! btifade etmek mamkilndür. sene ve 2686 numaralı kanun ile daha 

Sıhhitıe 11e1:a1eti 1:ildffetlerdr 
loumooğı ı'KÖ!I ebe.Tı kMralan,. l '· üç ıene müddetle temdid e~lmiı olan 
bu ihti1~et kıamen ol.!un lSnıfvebair. mG:l:!et, hitamı tarıhınden itibaren da-
~ bulunmı'l(lft klJ11ltmJŞN f11 ha Oç sene mOddetle temdid,, edilmek· 
taMilinf bitirmif kula,. almara1. ttdir. 
l:endi 1d>yfl namına "" hnlanl ti. Ruanamede bulunan mkerf •t millk! 
wm ett:rilw ,,. memle1clff• Mr90 
l'Jflyllk ı,ler bGfm ,,.., oı.. St~tt, tebld bmmunun 48 inci maddesinin 
veV.eff ~ h ~ "7JmM ..,....._ clelltriTihneliH aJt kanun Jtyihnnna ,,e- Mıyak Pm 'leil/flfe afifef ffj3- blaei mlnttreshtdt hnunUft .. ._._ 

~"... ~ ..,. IDIJftl atft " baba., ~·ydnua il ı•-nnn..-

Mısırda ln~lllz 
askeri man•vraları 

Xakire, 14 ( A.A.) - Kahire De k· 
Jrenderiye araaııtda laım aüed ma· 
nenun bucHD baıJamıttu. Bif çok 
Mısır ıubaylan manevralarda mllphlt 
olarak bulunmakta~ır. 

... ınzinacb ifade etmedili yolunda 
Mimi IDtaptı (Muth), tarahndan i
leri drllee .mltalayt ~ eacllmeal 
.... ,,. admrlri Urtılt• nnnlt. ae
dcıede hkraclalrı ••"eya,, lr2')'dı "ve., o . 
larak t.sA.'h edDerek f'I 181dJde kabul 
•:llmittir: 

"Yetim ...., bhind derecede .aev-

lbtD •anaaruı eldden fecidir. Şerhtdd u.r tevkif 
• ~11 lta1dbb .... , ı&"mem-11~ ..... 14 (A.A.) - • .._ ..... Midi-

..,.. " eTltda, 11anlu bulumnıc!·tı 
takdirde lldMi clencede dul ana, llndl· 
tat n malOI MYC " b:ııbaya tü'İis olu • 
tNr n buft!ar1 Jetim clen911. 

•"" ff ..ı abl IMlalan hıaMM- ,. ri dığıne gön, dnlet J!:mnqetine Wrtt .,.,_! bi tulkast meydi... tılcması lnrme 
Jlfa1k cepbnfnln it~ 'bllyllk parlUin- lcrta llüktmeti AIMM!I Tl'Veİ tnldf 

flen birlntn, yani HdfbDerin milltim •tmiıtir. 
Mr t-k~rlyeti kmntrn1ttıert "'mdllm. 
ne -:!evl"t !1r1'l.'"'1 tevdi edilemez bfrta
krn vatan hain!H':I,, addetmekte w 
komUn!:ıtl•r ~ nim "111111eU1t _._ 
di~ ~le ....,.. ..., ..... ~ .... 

mmr hedefe !Jm1utle ftbuıda ... , ~· 
ldnmemektedf 1'er. 

laeyan.tı.rta ıiııtlM&i "' Nıilnntfl 
da 1ı:omUnistleN brfr c!evamb bir çe-
lrlngenUk eesttnıektedtr. Sosyalin " 
komUnist teşkllltlann 1'1TleŞtlrlHp, bir
birine kaynqtmlrp ~ 1ı:unetH Mr 
"tet amele J>•rlllf" kurulmatıtM datr 
komtlnfst1er tarafmdan nırarla yapılan 

tek1it1eri f'ranm llOll)'a"-t 9"1rtfli , 
«yani Blöm'un partisi olltl't S. 1'. f. O.) 
•Utemadiyewı eavl&ktanı•rr. Knmft. 
Mit!• '8 ledete el~ f(;ta )uol 
t'endlbtan, ,al c. a. T. u. teşknAtı-
m. "'luea hnh ... tb kavga ettt1de. 
rf Jatlt>'lnm lclarnf alttndakl (C. G. T) 
t.ş11nıtma terketm.,t ctaht nbuı et. 

A1-t • Wktlttflrlei1 halde. 909vaHırt
Jerta ~ t1nalW elıiilftlr. 'Ve 

1»a ~kt~nttk ~tlkQe artmak+'l.,r"'. 
Zira 80lt lntlhepflt lr0111lllllltltırfn '72 
ay1rl ~kvabt1me1erl ,. lsattl ltıllt .,,Mltn, ft91rft edeil .,. f'llla11 ymtt. 
Jeltnfit ga!ebe.f, halkm ,,., partner 
tanlnkliB temsil edften ao!yal 
tetllddltl't taraftar '1afdnu de • 
ff1. lta!km M,tlk ek!erlyetinin, 
J'raMTS Bl~ 1lafe yetm'fş 
1'eırlffft&, ~ • l'P•••• Mlfakma ta
raftar olupna bu fttffa1nn d~vammd11 
- atMdrnat11at'tnd11 ltantt 1'fr etiMtt
mtJ!t ht«sıhm111 deTA•et ~01"d11. ffııı'k 
ee-ııh....tndeM n"''"mrl!an Jft--lifri ıa. 
dee. kt'Wlltlliflıt. 11•~ ~YJ!lt, sa~e
ftt nlflbt N1fer1e lntfhat> t'cİflmlı, ~ 
fflatl': 19mttatm Jıerbh1. lfttftıan dafri
aln~~ ndftraTit"rin, 909Yilf!ıtl~n ve 
•omlh!lst1tftll mOşterek reyletıyle se. 

'°~· 
aı 1lal ft •'erde ltaftr cenhHlne. 

tl~ c!~rt parti lttfhadmdan daha lntd. 
retti btr mana \'el'lftt~I. Fakat bu.~n 

hanrts '-· IOSft!tstetrtn bir kmnty!a 
ndftolftertn rnftfttm Mr ebmvetmc!e 

. 

Casus 
- i.ı:;fr tkal ııız 

Ya.rıauın çoJdujundaıı tiuıtln • .,... 
tHemed:ls la~J diltıia. . 
aız. So\ )etler paktının dilşmanJanna 
çok yaramıştır ve yaraınaktadu-. 

l IJr ateşte inhllAl edecek bir ordu. 
byetler blrliğinan llJt fnntta ay

n laca it konfedere devletler. 
Birlbiri aleyhine ferdi auikıuıtler ha. 

aırl&lllJf devlet adandan. 
Demlryollarını, hava llmanlarmı, 

donanma. kadrolarını, bUyUk sanayii 
Bal'Dllf 58.l:>Otaj ~kfJltJ.arı. 

:Bir taraftan Japonyayı, bir taraf
tan Almanyaya bel ve gönaJ bafJaınıı 
filli tetırnltıar. 

Btıtlln bunlar hl.kikat mi, defli mi? 
Blttlln bu temlslemelerclen c;ıkacak 

yeni devlet eskilindea sayıl mı, kuv. 
vetU mi olacak? Bunu kim mUnakap 
eder! Kim arqtmr? 

Tarlamda _,.... çJttçi, fabrika
llllda .... ilet. lııBronnda çallf&D 
IMlllW, tlUkltblllda ahperlfle ine§. 

1'11 ..ı. iti ll'lrsıllM ..._. Sov
yetıere 41D11t "'9 •ı·ıu IMibdar rranm,.......,. ..,_,.- 8an1I 
r&'IJ91' ve "8temH Mr JllOplpnda 
ınuMellf b bılkaJara me..p iN mil. 
yont.,. imana 1Np ~ inhi· 
ı~ı ;~i fMtldıvor. ,.,..,_, böyle bir 
itlUeftltle el e1e ...., mUeadeJeyf' r,i 
rı ·. •enin netıcelerlndelt tettidtld duy
ma1a haş'~ UHk. J'ran11r. ordmrn 
ve J'ransa erHM118Pbfyesi yarın omuz 
()mn~ >ıarbedeceğ! 'lftftttefikJn yt\lt!ek 
\umanda kadrosuna hftkrneden tel!k. 
kı erd0 n şüphe duymaya ba~Jadı~ an
da ha!lt ceobe!i fe1~ mahkftm olmuıs. 

tur. fşte bunun içindir kf. demokrat 
P'rarınnın t~f tnee!fslerlnde. cokhi
fun hrtedt~ i~e azlığın mft.nl olabilme. 
si gibi bir garlbeye ras!amıo bu1nnu
yonıt. 

• • • 

.Memurlar n,. mfttelraitlet ~nci de
rteede buhıftın btihkak saliiplerinin b!
rlnci. dere:«te mfütaha1rlar arHma ko. 
nulmıttmt bfr beyı:ıoname ate tıtep ey • 
temek hakkını hai%c!ır1er, 

Ancak bu yolda beyanume wrilme
Iİl!f olsa dahı muhtaç olaa dul ana ile 

•&'I --~ ...... - ~:..::--.-. 
,afta 'bulunan muhta~ bebeyi tlileplerf 

lltrhfe Wrlaci dtteeede ,.ethnltt ara • 
tlWa ma9f tllitii oa..ir. 

Maa, tahsisi i~~n HWÇ ftya mbala -
rm ,,atlanftlll altnut Mı ftJI daha si
,.,. ofm-. ftJ'8 her kaç JlpMa C"lur. 
• ohdft 1,.ı9et1erfhi tedarik edemiye. 
cek derecede ri181t\1 balunma.. •e her 
nri ta1'dlrde tahsis lnhMea• maqa 
m•!ttaç ohltnl ltsımdw. 

Altm11 bet ya9ını vutul ntlfus k..,... 
dtle, ma1Bliyet mahaJHnch latih•I kılı
naca!o: raporınt ınhhat •• l~tünai Mu
venet nklleti nyı Srh:ye tşteri dairm 

tarafından tasdlkile, ~k. hn • 
dilini •e,a bH1emedne mtebur oldö • 
iti aile efn41im infak edecek kadar 1 • 
rtit1, aerftt ..,a lataner olnrjdtlJn* 
dıllr mma11 1ttıki\met tcfare heyetin-:~ 
..Uecelt mll'!bata ile ahalrkuk eder." 
Kana nl11rda h tlrllflre 

tcar n h•• kontratllifly1e fenc ·.,., 
lattbt llm&a1terlerittln •e nlfue 1thf
J'M el*ltllmftrft ~ m11kaMHnde 
•lııln&Aflfte lift bnttMm 'bfrfttci m&n . 
kerrimc!e 21111 GeT'htt Btffi 98z alam, 
ıt,lltanrn btie maddeterlndeki yabana 
~e!lme>erta Mltçe endmeni tarafmdan 
8z TUr~e kelimeler iJe We edilmi, 
olmasından clolayı encam.. teteklrllr 

etmit " ene111eenln !N 1lllrftetlni b
ııun 11yiha91ftm bitttn iM<Melerlnde 
glSr:nek lıt:!tftiilli i11tt et11tf9tlr. 

Hatip, gereli kanunfıma ifıt:a1'l ve 
gerek entiimeft1er tar.llfınclıh1 tetlr!kleri 

esnasmda bu yolda g5ster11ecek allkıt
n•n kanunlanmmn tema T&rkçe ile 
ç:kmasını mftmk&n hla·al11t1 işaret e. • 
derek mUralrere o11ft 1ty>lltıftlft tözetti 
fl mabadı chlfttlriiil1-.1t 1Urctte a.

çık Tllrqe 1'e1lmeler1e ihde edtlmiı ye. 
ni bir ;.... .... ete11..ır. 

.. M !119111 hnetfnt bir 1\affi toTuJfT!- T.eon 'Btftm~un sa~ cenabı da l«:fne L 

•iştir. Neden! Ztri rtari11z mWetl, 1a'ft blr tabtne teşlcn edememiş olman 
,.,, ılıl'ft c!~h ,.,,.."9rtı!ıı'arll' !l!ov. sadet'e bir halk ce"hest hUltftmeti Jm. 
,.t • Praft81S ~Mnmt Pramıa f'"fn. rabflmf ş olması, Fra.nHda bit thffif 
""~ :Unlertııde cok litrla olamı:la. h01'9ınet ~kkt11 edememiş bulunma. 
e!:Q ~t!:ll!Di~Jll'" badınlmt.k- : "'manasma ~!fr Zlı'a halk ceı:>b~lD 
tad,.. ••-- Hedııo •&<!a!:I ~ 1 l"ram:s mil!:tlnl tema!! etmekte 6Mu. 
~e•• w -..~n ~~ e. l Jw.Utık ~At?. 
.. ftaı tl,- llf ft rtt ertıliılir) ..._ ltl-aı.ııt11t.~ liAllP 

Bu m11ta1ea1ata karph1ı: olarak Mit -
c;e encOmeni merbıtı muharriri Raif 
Klradeniz • Trabzon ., "bu kelimelerin 
tatht!llerlıff' ait bit diyece!fmız yoktur. 
Yalnı.s llee'latee bu şekilde çdran ita -
nunlarırl her bi'rhi tberinde bu ameli • 
yeyi yaprnatı. bııan mui cleliş~iği

nl iıtilsam edebtılr. Bunan için bütün 
lluual._ yeni Tlrqe litlilneltrle 
...b& eNI..- ..., eelillJOflll bunua 
lsia ..... [ $ lıtr •i .. ,. afi n Ut 

kanun metınlerinin orada tetkik edil • 
dikten 90!\ra bUraya gelrneai lbnndır ... 
demi' ve encümenin doğrudan doğruya 
kendi tarafındı:ıın lrullanacatı kelime i. 
le ~.:mdiye lıactar kullanılan hulnık! ve 
mali ıstılahlar aarundı aylnnblr ve bin
net.:ce yanlı, şekilde anla~ılmaııma se
bep olabileceğini ilive etmiştir. 

Ziya Gevher Etili. teklifinde euıen 
bu noktayı gCSa C:SnOnc!e bulunc!.mhıfu. 
nu ve metindeki hublrt istllAhlan c!e
ğiştirmiyere k olduğu gibi bırakmrı ol
duğunu kaydeylemZştir. 

S:Jü Yarıı (Kocaeli), icar, fıdcar, 

mecur, bedeli icar ıibı kelimelerin 
TOrk,çe karf?Jrklnnnın icra kanununa 
bir madde h&Jinde illve edilmit buJun. 
duğunu lraydetmittir • 

Neticede :&;ye Gnherin teklif ettffi 
şekil nazın dikkate alınarak bir defa 
daha göı:den geçln1mek Uzere bütçe 
~nctimenine Ycrlt'flll!th. 

Müzel•rde neret lllflRe,est 
MilzelerJe ören yerlerini ziyaret e -

denlcrden ıhn~ak Ocrete ait kanunun 
rnfbalrereslnde ise ııh alan M,;at Ay -
dın (Trabzon), lbtlzeleıin bir mil
letin kU1ttlr 1'ayatı lta1rtmmdatt olM e
hemmivetine i~arrot ederek t eklif edilen 
lcretlerift 2S kurut otııak tesbit edil • 
mel'ini istemi$ ve bu maksatla bit de 
takrir •enrttrir. 

Bii~e encUmeni marbata multamn 
Yerdifi eevıp~. tetrftf edilmetrte olan 
flcretleriıt esam tet"'1rlerden sonre tetı. 
bit edflml! o1dufanu s8yliyere1t ıeneJ 
tatfJ ıtweri için bu tlcrctin ~5 lnwu .. 
in&rDdttlnf. bundan haşka ,..ehmtum 
~e~ tale~sinden, lntı hallftd~ erat 
ile ı~bay'tard4.n l"S!hbiePhri;vle t8plu hal-

J .ıİ JlW .. ......... 

1erin~eıi Yesıiredeo leret ,l\!tn"'71ea .-
f mr nı.,. eyleml1'fr. 

Bu fsıfııttan .,..,. Mltat A.ythftili 
h1o-1rf ttye kl"nln~ w redd~. 
Orta w1t~kft-1t nn111Ulmi ltwrı~,.,. 

Ortaokul öi{retmeft1eri yıtl•tfrmelı 

maltledlJle Gui Tfr111)oe •Mllth•Hk 
açı1an ..... ~ ~ atretmen 0-

lnl!u """"'91an halr"'"'91ri Jr...- 119f
ha-:nmt mllnltttetf eıriiasmth l8s alan 
Ztya Gevher ~tlll, bir l!ltf;aç ff l9ftffn 

Uzcrine ~cnd:ıerinden orta mektepl<"rd,.. 
istif:ıie e4.'lmek Uıere ~ılan 1Xa hırtı 
devam edecek olan muıttin:Jere trunun 
devamı mDd::!etfnce maat verh~HI. 

nin doğru olımıyıw::atmr. bun1a1'ln he

men hep1lnin iaıeeine meelNr bulun -
duğu ıiJesi efradı bı·\ındufnu a3y1e. 
m!ş Tc geıtye bl~k olan 1'a ıi1e eftı . 

d ·n'lt ne t1e geçine-:e1rlertni aonnU'ftur. 

BU~e enclimenf masbata muharriri 
verdiği cevapta, şimdiye kadar lrursa 
devam edenlere a,nca maet verl1me • 

mckte olduğunu, le1r1ff edilen bnan1ı 
bu kursa devam eden Ye eleeelr mua1-
1im1erln beiadtı g~tteelde'fl mtlddetın 
terfi hlnnetlerine 111t11medilmett tfbf 
bunlat" 1e111nde btt llliü\G i1'tift eyle
diğini bvdeyl~ ft 1'a mualffntlere 
maat verilmestnfn. bagUnkU Y1dyet 1 • 
~inde bu1111i i~are1erce milmklin olımr. 
vac .. ~r nnnın-da ltutunrnu•tttt. 

Dahi',=ve cn<"Ümenl fT'ubeta maharrl
ri Siikrli Yaşıt (Candkıtie) ~. kuru 
d~vam ~den muammter yerine husul! 
id:-oreterm esasen ~a muellfm t8yift 
etmek ve onlara ma .. yennet mee\u
riye•inde bulundu1dttrna rar~ •J'1"1C• 
bun1ara da maq •ft'1fte1crir.e tMfdeten 
im~ln bu1unmach'1ib iıah eyle..ı.ttr. 

Ziya Gnh~r 'Ktlft, 1'u tMff!ftl 1N • 
sl.19f idarelere~ clifllamecl
~int ,.. nn1arnf nayefttıl ~•ietl ,.ııwn. 

dın bttcft'.ini s3y:f?etet. 1"rn9ft ...... 
mi ~- Mlılllia ... &Hinlll ........ 
kün oll&Mlecefinl ipHt etnıit ft '9 
hutuita lllllln., .. ww.m ııe a....,. 
ğünl IOrn&Uftut'. 

%fJra Gnher •tlhilw be t81e'I IR. 
rine anunua dıUn1ıernl rahatauılıli 

dota~le t1t-.Uldm W•• llUKf 
VeMHnia ........ ~ı•I ' fa. 

Y1M '*ibkü ..,....... ..... 

..__, 
,_._..,.. .... ~, ısrw aa.aı.1171 •2312. ..... ..,. 
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Akdenit po1ta11 : Yann .efer vaJ) • 
mıyacaktır. 

Kiradeniz postau : Yann saat 1 S d~ 
kalkacak olan vapur, Akcakapı, Ertili 
Zonıtulda'k, Filvos. Bartın ve Amasrav• 
utradıktan ıonra Cideye, ~dec:ektir. 

MGRalr••• . 
inhisarlar idartsfnin ICabatasd~td 

kırtasiye anbannda me\•;ut 5000 ttıl~ 
tahmin ofunan eski evrak ouarlrlda ca 
tr1acaktır. Pa:ıarlrk varınkt ea~ın~ 
rini1 ıaat on birde idarenin Kabata ta 
levazım şubesinde yaodacaktrr. 

!nhiıHrlar idaresinin Cibali kutu faro 
tib11nda ı 000 kDo cul pa~tarile 4 
adet kula çuvah varınki carşamba gatı8 
11ıt 10 da Xabata,taki levazım tubl· 
-'nde pazar11"1a ıatrlacaktft'. 

MOaeıe~ 

...._,,..,, •- • .._.. l o••• ..... ı.rt .,. ((1,;: 
.... Aolrl'rl 111 ... ,.. •nı•flar, Tleattt ft 119.,.,-t ............. _, .... 
ı• llllıw ~ tt .. n ut• 10 4an it ,. ...,.., 

~· . 
...... .. h JlM ~ mis.ti .... ,....... ..., 

• .. .. "' it d .. • ti ,. kadar " C- -..... ... " ,. udar ..,._ . __ 
......_~ ıı.rctt . t ,. ... ,.,.
~ 

N enue .. et Cf .. ıcıent• aet'ef'::::. 
......,.. ~· c..~- ........... ee,. . .. h llll>lerl il • Pir&. llenıt 'ı• 1 uı,..,.. 
....... .,....... c:... ldlnlWtt ... ı• • 

• • ........ .., " 1r Trt..t•,. . ............. . 
..... h l u 7 .. M......... ,..,..._ ..,. rı/f' ......... __. ...... ......... ___ ,, 

•• • A .,...,...san ..... uaı T a ı. 81rtıl'C'l'9 ............. ._,. "'7-• • 3tl •• ... • ..... ..., .......................... .. ... _ .... ~ 

... c-. ......... .... """'"·' '" ....... lf~ • - .... ,... ... ,. .. .. - ıs.• .. .....-r. ı•.11 .. ,.,,.,.. ..,.. • .. ........ .il!! .. .......... - ... •"*"' ... ...--. ....... .....-rt .............. - ...... 
•.,.tı l• ıtAıtar wr-n ....-ıt..otr f ........... ····~= .. ~· • Çetro.lcwalrya ft tik' 
_,. LehiltilM 11a111 Alw+a c1I ....... •••'... ... 

............. """" , ...... o# 
... JloMo1ellılllt.a merad•lı llı•uJlllllıll•lllll"" ... ..fte...... _ __... 
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al1t hdı1ttJ~t: l.ore1 Hıırdf Fak• ıtdtt' 
.,. it' •hhah çaYtı$1ıır <TOrkçe). il'• 
SOıt. Sltr.r~r· Sevırllide~ l{~le•. Sn"::e ı 
yaşamak haldmndıt. Alkanr: ~..; .. 
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;/larµıta 
~ ... ıııııiııı............... 
Bir örnek gigim e OTVN erkeklerin bir örnek gi-

yinmeleri mecburiyetine bir 
~anlar haylı kııardmı. Gerçi hepl
llılz bir renkte giyinmiyoruz; her gün. 
~. kıhğmıızda ufak tefek farklara 
"<lllknnız var: birinin ktqunt, öteki
l!hı lacJverd veya kahve rengi elbise 
rl'lnesi kabil. Fakat pek mahdud bir 
~Yet. Bir de kadınlarınkini dU§il. 

CUnu.n birinde fikrim değişti. Va. 
!>Urda mıydı? tramvayda mıydı? iyice 
~tn-lamıyorum, gayet garib ve çirkin 
ilkte (rengin garibi ve çirkini olmaz 

~· neyse, ne demek istediğimizi anlı
d ?'Sunuz) elbise giymiş bir adam gör-
Uın. İçimden: °Ferdler arasında bu 
~~ar zevksizleri olabiliyor; ama ku. 
~ fabrikatörleri ne diye bu renk ku
'1 çıkarırlar : para kazanmak endişe. 
~e dünyayı çirkinleştirmeğe ne hak. 
!ar \Tar? Bu rengi istfyen olsa bile on-

Yapmamalı, mil.şterilerini zevkli L 

~lar etmeğe çalışmalı!,, demiştim. 
~rf rnize gl ydiğimiz elbise yalnız bi. 
~ değildir ; hattft bizden ziyade onu 
~llnıızda görecek olan insanlarındır. 
\ lllek ki kendimize giyecek eec;er. 
~~ Yalnız kendi keyfimizi deği, bizi 

kakta, hayatta görecek kimselerin 
~keyfini dü§Unmemiz lazımdır ... Mo. 

l't, modaya uymak IUzumunu, mo
~a.n kaçmanm btitUn insanlara mey
~ okumak gibi bir ~Y olduğunu İIJ. 

o gUn kavradım. (Gerçi ben moda

~ UYrnam ama bu, etrafımı hiçe say. 
alttan değil, beccriksizliğimdendir.) 
~rtık eski fikrimde değilim: erkek. 
ti ~hepsinin aşağı ~kan bir örnek 
~11Unelerini fena <!eğil, bilakis iyi bir 

~~ diye karşılıyorum. Bu yaşa geldim, 
tak, smokin denilen şeyleri SJrtrma 
~~çl:1"111edim ; bundan sonra da giyece-
11"t1I hiç sanmıyorum. Salonlarda fa.-

~ .d?laşnuı.m ki! ..• Fakat frakm ve 
~lb c "'.in lüzumunu anlıyorum. Öyle 
bu i~eıer giyilen yerlerde kimsenin 
~ tUn dikkati kendine çekmeğe hakkı 
~~ur; daha doğrusu olmamalıdır. 

ıl !.ı~a bu dikkati çekmek lşt, harlct 
l Imamalıdır. Herkesin bir ör. 

aıt;t Ull J C l ~ uc.ı. " "'"' MU~.,. 

zer; demek ki kimse kimseyi 
t~ ~ede bnııkamaz, "okks.nın altına 

tUremez. 
" n:~kat başkalarm.m gözlerini kendi 

~il tine çekmek arzusu, insan oğlunda 
ti 8atsılmaz vasıflardandır. Bunun i. 
>~dir ki herkesin bir örnek giyindiği 
ı-u1etde, dikkati kendi Uzerine çekmek 

~ltt.ı.~en adam, buna kılığı ile muvaffak 
~ ak imkfuıını bulamayınca gayesi. 
\>a daha dahili, daha fikri meziyetlerle 
~~ak istiyor. Böyle bir örnek giyin
~ Şahsiyetin fnkişafma mfuıi olmak 
'ılı le dursun, bilakis o inkişafa hizmet 
h. ~or. Ancak şahsiyeti kuvvetli ohnı-

ll insanlar herltcse benzcyiveriyor. 

~~atte eskidc.nberl konulmuş kal • 
~ı.~l'e riayetin de böylece şahsiyetin 
~I ~~arına h!zmet ettiği söylenemez 
~lk Söylenir, söylenir, ama o da 'im-

henim işime gelmiyor. 
~ l'forullah ATAÇ 

lstanbulda zefzeJe 
t~~~elki gece saat 19,47 yi 15 aaniye 
~. t kuvvetli bir :z:elıele kay:dedilmiı· 

~ ~Crkez üstünün fstanbuld:ın mesafe
~ilometre tahmin •d;Jmekte-

Nlşanlanma 
~etli doktorlaronu:dan Tebhir
' lnUdürU Doktor Ferit Soydan'm 
~ıı )delAhat Soydanla Kırkla.reli eş -
~an Muhiddin Özenbaş oğlu Tev. 

~nbaş'm nişanlanmalan Alay 
~ Unde gilzide davetliler huzurunda 

~tnıru§br. Tarafeyne saadetler 

~ 0.ıllm 
~ iyet sandığı hukuk işleri servi. 
~\ l\'Ukat M.Ufid Yurdagül ve Ba.. 
~tıe nıemurlarından Rifat Sun'un 

'~eti Bayan Saf iye duçar olduğu 
\.:_'lttlttan kurtulamryarak geçen cu-

~ gtlnft A!Iahm i'a.hmetine ka -
~~ ve Karacaahmetteki aile kab-

~h...~a defnedilmiştir. Kendisi tı. 
~er salihatı niwandandı. 

lstanbulda 
A umu mı 

mağazalar 
Açılması için 

tetkikler yapılıyor 
Muhtelif ticaret merkezlerimizde u· 

mumt mağazalar, silolar kurmak üzere 
t~ekkül etmit olan ıirket ilk tecrübe 
olarak Mersinde b:r umumt mağaza ku
rarken diğer taraftan en b:lyük ticaret 
merkezimiz olan İstanbulda da umumt 
ınağazalar ve silolar i§inin ba~arlması 

için tetkiklere giritilmiştir.. Şirketin 
umumi müdürü Fahir, bu işle meşgul 
olmak Uzere yakmda şehrimize gele-
cektir. · 

Öğrendiğimize göre İ&tanbulda umu 
mi mağazalar ve silolar kurulması mu· 
anam b!r f;ı olduğundan ve bu it ts~an
bul limanının ta bit vazif elerlnden bu· 

lunduğundan burada umumi mağazalar 
l!irket ve Denizbankm iıtirakile kuru
lacaktır. Bunun için şimd=den yaptlmr' 
ban etüdler bulunduğu gibi banka ile 
sirkct arasında bazı temaslar da vu
kua gelmiştir. 

İstanbulda umumt bir mağannm ku· 
rulmaaı: ıehrimiz!n iktisadi bünveıi U· 
%erinde çok faydalı otaı.:aktır. Umumi 

mağazaya malını koymuş ol'ltllar bura 
dan alaeaklan bonoları aynen para 

teklinde kullanabilecekleri için ticari 
hııyatta bir genif]eme husule gelmit 
olacaktır. 

Erzurum un 
kurtuluşu. 

Dl!n biJyOk tezabtl
ratla kutlulandı 

Erzurum, 14 (A.A.) - Erzurum kur
tuluıu yıldönlimü cısiz tezahUratla 
kutlulandı ve yaşaııdr. Şehir battanbap 
aonandı; 21Jker k\ırtuıuı günunu temsi-
len yürüyüş kollariyle t.ehı!re ıirdi. 

Hükumet konağı önündeki direğe 

ıanlı bayrağımız Istiklll martı ile çe
kildi. Söylevler söylendi. Törene vali, 
genearller, bütün subaylar ve memur

lar, okulfar, kesif hallı; kütlesi katıldı. 
Çok muntu~ bir geçit resmi yapan 

askerlerimız heyecanla alkıtlandılar. 

Belediyede tebrildt kabul olumu. Ge· 

ce fener alaylannı yapıldı. Bütün Er
zurum bir tek kalb gibl yıldönlimilnil 
candln kutluladı. 

Meçhul cesedin 
hDvlyetl anlaşıldı 
Bir hafta evvel Adalar öni.inde de· 

nizden bir ı..:eset çıkarılmıf, hüviyeti 
lesbit edilememiı, Morga kaldınlmııu. 

O zamandanberi yapılan tahkikat n~· 
ticcsinde bunun Usklidarda Durbalı 
mahallesinde Himmet baba 1.okağında 

cturan deniz binbaplığından mütekJit 
Erzurumlu Hasan olduğu anlıtılmıgtrr. 

Mütekait zabitin Usküdarda Şemsi
pap sahirnde dolaprken kazaen deni· 
ze düğtı:iğil anlaşılmııtır. 

Jstanbol .ıUmrDk 
merkezinde 
Garip 

hırsızlıklar 
Bu işin falllerlnden 

biri yakalandı 
Son zamanlarda İstanbul gilmrilklcri 

merkezinin bulunduğu Çinili Rıhtım ha
nmda garip bir takım hırsızlıklar ol· 
muıtur. Geçen hafta gümrüğün üçüncü 
katındaki bürolardan birinden garip bir 
ııt-kilde bir daktilo makinesi çalınmıştır. 
BUrolarm faaliyette bulunduğu bir za· 
manda esrarengiz bir tekilde kayıpla· 
ra kantan bu daktilo makinesi bulun· 
m2d1ğı gibi çalan da anlaıılamamııttr. 

Geçen glln de gilmrilkte eski be-
yannameler hamallar tarafından nakle
dilirken meçhlll bir şahıs hamal~rm a· 
rasma karışmıı ve bir beyanname to· 
manru alarak kapıdan çıkıp kaçmak is· 
temiştir. O zaman bu phsn gUmrük 
hamallanndan olmadığı '1ıaıılmq ve 
yakatanmııtır. 

Çalınan beyannameler eski olmak· 
ta beraber çalanm beyannameler için 
değil bunların Uzerindeki kumaı parea 
lan için bu hınızhğı yaptığı anlaJıl· 
maktadrr. 

Hırsızlığı yapan şahıs c:ilrmU m~hut 
mahkemesine ıevkedilmiştir. -------

Zehirli gaz 
kursları 

Bo.rUnlerde bazı 
kazalarda tarama 

yapılacak 
Şehrimizde bundan iki ay evvel bat· 

layan zehirli ga.z kunlan faaliyeti vill· 
yetin küçük kazalannda tamamen ik· 
mal edilmiştir. Kurslarda tutulan eaas 
a:le efradı ikiden fazla olan evlerden 
biri kadın biri erkek olmak llzcre iki 
kisi ve valnn: iki kisi bulunuo da ı;o
cuklan olan evlerden bir kişınin kursa 

Jıtirak ctmCili mecburuf olduğundan bu 
§ekild~ biltiin halk kurslarchn geçiril· 
mektedir. 

Kurslara gelecek halka polis marifc
tlle posta posta tebligat yaptlmaktadır. 
Kursa gelmeyip de mükerrer tebligata 
ir.tiyaç gösteren kimseler ise pek azdır. 
B:ı gibiler de polis marifetit~ mUteakip 
kursa sevkolunmakta.drr. Yalnız ecza
cı. doktor, kimyager gibi bazı meslek 
7":imrelerlnin te!jekkUllerl aynca kurs· 
1'.r teşkil edeceğinden ve esasen men· 
§eleri müsait olan bu meslek erbabına 

zehirli gazlardan korunma hakkında 

halka da rehber ola•.:ak bazı malQmat 
verilmesi mukarrer olduğundan bunlar 
~imdilik kursa gitmemektedirler. Ay
nca ,vilayet seferberlik müdürlüğil İs
tanbul gazetodleri için de bir kurs ter
tlp edecektir. 

Kursları tamam olan kazalarda polis 
ler tarama yapmağa bugünlerde ba"la· 
yacaklardır. Bu taramalarda kursa işti
rak etmedikleri anlattlanlardan heyeti· 
vek~le karan mucibince bet liradan yir
mi l>C'§ liraya kadar para cezaaı alına· 
~aktır. Bun.dan sonra bu gibiler gene 
kursa sevkolunacaktır. 

= 

.... __ ----------------- - .. 
ihracatımızı 

teşkilatlandır
ma faaliyeti 
Ticari blrllklere 
mllslahslller de 

girecek 
İhracat İ§lerimiri teıkil.itlandırmak 

için hükumetin aldığı tedbirler arasın· 
da ih~cat fü.:carlan birlikler te§kil 
etmeğe matuf gayretleri iyi neticeler 
ver~k üzeredir. 

Muhtelif' maddeler üzere ihracat ya
pan ttt.:carlar kendi aralarında birleşe
rek birlikler kurmak •llzeredirler. Tütün 
tüccarları, yurdda tütün tica.refnin ye· 
niden tanzimi ve ihracat i~lerinde mem· 

le ket tiltüncUlüğU menfaatlerine uygun 
hareket edilmesi ic!n bir birlik kur
mlJ1lardrr. Gene tiftik, ihracatçıları da 
bu sebbeterden dolayı birlC'§mektedir-

lcr. Tiftik tüd;arlan, bundan evvel yap 
trklan iki toplanttda birliğe ait nb:am
name esaslarını bazırlamrşlardır. Müte· 
akit> ictimada idare heyeti seeilecek ve 
birliğin t~ekküMi hakknda kap eden 
mütemmim kararlar verilecektir. 

Dfğer ihracat tüc:t.:arlan önfimüzdekf 
haziran ayındn evvel aralannda topla· 
rıarak kendi ticaret sabalannr alakadar 
cclen birlikleri kuracaktır. 

Yalnız. hükftmetln bu birlikleri kur
maktan takip ettiği gaye memleket ti· 
caret ve ziraatinin himaye ve takviye· 
sidir. İhracat b:rliklerl yalnız tü,..:ar 'tt 

üıracatÇJlara mUnhasrr kaldrğr takdir
de bunun birçok ahva~"le müstahsil a· 
leyhine ba.n vaziyetlere sebebiyet ve· 
rcbileceğinden korkulmaktadır. 

Bilfarz ihracatçıların bu birlikleri 
müstahsile lcar~İ bir tröst haline koyma 
lan ve fiyatlar üzerinde h!ikim olmatan 
ihtimali mevcuttur. Bunun için kuru
lacak birliklere ihrc1.:atçılar1a beraber 
rrPli!tahsi.lin d e i§tiraki tayd.alt görul· 
mektedir. 

Bu aayede dahili ticaretimizde istik
rar temin edilecek, birlikler, tUccar ve 
a:Ostahsil arasında bitaraf bir mutavas
llt vazifesi görecektir. 

İktisat vekaletinin bu husustaki nok 
tal nazan alakadarlara tebliğ edilmi§· 
tir. Binaenaleyh kurulmuı ve kurula· 
cak olan birliklere her nuntakadaki 
müstahsillerin de iıtiraki temin otuna· 
ı.:aktnr. 

TUtUn ziraatı 
mıntakaları kanunu 

Tütün ekilecek mmtakalann yeniden 
tesbiti ve tıJtün istihsal iıterimizin tan· 
zimi suretile tadil edilen 1701 numaralı 
kanunun meclis er1.:ümenlerinde müza

keresi bitmek üzeredir. Kanun maliye 
encümenin.de müzakere edilerek adliye 
encümenine ıevked'.lmiıtir. Adliye en· 
cümeninden sonra da meclisi umumi 
heyetine sevkedilecektir. 

Bu kanunun müzakerelerinde bulun· 
mak üzere Ankaraya gitmiı olan İnhi
sarlar idaresi tütün itleri m:ldilril Ad· 
nan Halet Tanpınar tchrimize dön· 
müttiir. 

KURUN' da 

Berlin - Roma 
mihveri 

yaşıyor mu? 
ff iTLER tarafından Muaoliıüye yol 

lanan mektubun ehemmiyetinden 
bahıeden Aınn Uı, Bertin· Roma mih· 

verinin bir meçhw ile bir t .alumunun bir 
leşmcıinden ibaret old\.\ıınu söylüyor 
n izah eidyor: 

''Bertin konuşnıaları esnaaında. Hit· 
ler Musolininin blitün maksadını öğ
renmiştir; fakat Musolini Hitlerin m~ 
seli Orta Avrupada ne yapat.:ağınr an· 
layamamıştır. Eğer böyle olmasaydı, 
eğer Berlin mülakatında Hitler Avustur 
ya hakkındaki düşüncelerini açıkça Mu
soliniye söylemiş bulunsaydı Alman oı
dulan Avusturyayı işgal ettikten ve 
fillen anşlus karan ınn olunduktan 
sonra Avu~urva.dan Romaya bir mek· 
tup göndere~k işgali icap eden se
bebleri izah etmeğe ve bilhassa "bun· 
dan sonra Almanya ile İtalya arasında 
Brenner ~eçidi kati bir hudut olacak
tır.,, demeğe lüzum ve mahal kalmaz:· 
dı. 

VaziY"Ct böyle olunca acaba şimdi t· 
talya Hitlerin bu tarn hareketi karşr
amda ne yapacaktır? Mu'aolini Bitlerin 
mektubuna nasıl bir cevap ver~.:ektir? 
Acaba Bedin mülakatı an:asında Avus
turya hakkındaki fikirlerini açıkça SÖY" 

lemediği icin Hitlere hie olmazsa kü· 
çük bir serzenişte buluna.:ak mıdn? 
Bizim tahminimize ~öre hayır ve al-" 
Ja r 

Zira İtalya bentl.z Afrik:ada ve Akde- · 
nizde girismi' oldu!;ı işleri tasfiye ede
memiıtir. Bu sahada İngiltere ile anlaş
madıkça A vruna.da veni bir harbi göre 
almak bir delilik olacağını ı>ek iyi bi· 
lir. Sonra virmi dört aaat icinde biltün 
A vusturvavı iAı?al eden Alman motö· 
rize kuvvetlerinin bu hareketi ~ös
termişt:r tef AJmanva harbe hazırdır; 
hövte bir devlet ile mevcut olan za· 
hiri ittifak manzarasını Brenner geç!· 
dinde bile muhafaza etmek kendi men• 
faati iktizasıdır.,, 

TAN' da 

Çekoslovakyada 
vaziyet 

A VUSTURY ADAN aonre ilk hedef 
Çekoalonkyacm. Çünkü bUTada· 

da üç buçuk milyona yakın Alman o
tunnaktadır. M. Zekeriya diyor ki: 

••çckoalovakva herhangi bir taarru
su silah~ karşılamaya karar vermiştir. 
Fakat bir taraf tan da bu Almanlara bir 
çok imtiyazlar ve haklar vermeyi kabul 
etmiştir. Bu Almanlar evvelce parla
mentoya iştirak etmezlerdi, şimdi ede
bilirler. Evvelce gazete çıkaramazlar
dı, şimdi çıkarabilirler. ~vve\:e ~~ 
t~kilitı yapamazlardı. Şımdi yapabılir-
ler. 

Fakat Almanyanm bu Almanlar itin 
istediği tcY federe bir istiklaldir. Çe
koslovakvada Çiftciler partisi de bu fik 
re taraftardır. Fakat böyle bir tedbiı: 
Çekoslovakyanm parçalanması • demek 
oldu~u için hiifr;Uınct ve eksenyet bu• 
na muanzdıt'. 

Avusturyanın işgalinden sonra ~ 
koslovakva Atma.nlan tehditklr bit 
vaziyet almıştır. Gazetelerinde hük<i· 
mete meydan okumakta ve hesap ıor• 
ma ~d.inün yaklaıtığmı söylemekte
dirler. 

Fakat Almanya şimdi 70 milyonluk 
muazzam bir devlet olmuştur. Çekos
lovakva 1 S milvonluk küc;lik bir devlet· 
tir.Cekoslovakyanm tek başma Alman 
istilasına kal'1t gelmesi mümkün değil· 
dir. Küçük :--.. 4 anta beibaP.lamanrn caiz 
olmadığı Avusturya, tecrübesile ıabit ol 
mu$tur. Fransanm taahh~dilnil ne. dc
reocvc kadar ifa edeceği ıse bellı de
~td'.r. ~.ünkU İngiltere orta Avrupa i· 

-::::r.;::a~!~y~~=~-i [V~ fi I J ·ı 1:~.~::;~~:~:;1nıi 
adetmi, olan tüccar Mehmet Çelikel in· ~ ~ 18 mavna da yakında ~elecelrt!r. 
şaata başlamıştır. • Şoförler ı.:em!yeti idare heyeti is· 

çin harbe ~irmive taraftar olmadı~ 
acıktan acrğa söylemiştir •• FrB.?sa. t~
ıilteresir: bir Avrupa harbıne ~rer mı? 

İste şimd:l'• Avrupa vaziyeti bu su· 
allere verilc.:ek cevanlara bağlıdır.,, 

Son PoRtada 

• Akaaravda Cerrahpaşa yokuşunda illa etmistlr. 
dlln bir ilkmektebin temelatma mera· de 2856 köpe~ ve 259 kedi öldlirmü1- • Belediye şehirde bitle mücadele ct-
s:mi vaorlmıştır. tür. mefe karar vermiştir. Fakir halkın 

• Belediye köprli üzerinde yaptı~ı • Galatasaraylılar cemiyeti reisi Na· hamamlarda bedava yıkanabilmelerini 
çivili 2'eçft yerlerini şehrin diğer cad· ci Tunç istib. etmiştir. temin için tetkikler yaprlmaktadır. 
delerine de teşmilden şimd:lik vazgeç· • Hapishanenin yıkılmau işi dün • Ölçü aletlerinin muayen~si bugün 
miştir. müteahhide ihale edilın;ştir. Enkaz bıtşlamrştır. Bu iş ağustosa kadar de· 

• Köylerde doğum vakalannı kolay· dört ay zarfmda kaldınlmış olacaktır. vam edecektir. 
!aştırmak ic;in İstanbul belediyesi ma· • Ankara.da eski maarif vekili mer· • Cenevre üniversitesi orofeslSrlerin 
yısa do~ru ~ir köv ebe kursu aco:.•.:aktır. hum Dr. Reşit Galip için bir ihtifal den Uc; kiı;ilik b!r 2TUP nisan ayı için-

• Gümrük komisyoncuları maiyet yat>rlmııtır. de memleketimize ~elerek konferanslar 
memurlarının imt:hanr bur.ün yapılacak • Denizbank mi:.easeselerinin menkul vereceklerdir. 
tır. ve ı;ayrimenkul eşyasma kıymet biçe- • HASEKİ medresesinin kirilcılar ve 

·~ek olan kc misyon iıtc Denizyollannm • Ankarada cumartesi ~ür.ü ressam, 
heykeltras, mUzisiyen ve edipler ara· 
sın.da bir too1antı vam1ılcak ve sanat 
mesel~leri e:örüşülecektir. 

• Cöplerin haz!randan itibaren tama· 
men denize dökillmesi için hazırlanmak· 
ta olan mukavelename tamamlanmr' 
ve dai.mt encilmenc verilmiştir. 

• Belediye ~eç:n sene zarf m.da ,ehir 

vaourlanndan başlamıştır. cocuklar tarafından tahrfo cdildi~i gö· 
rülmlls ve tam=ri k.,rarlaı;trn1mıştır. 

• Beşiktaşta geçen ıün kolu kml· 
mıs olan Cemil ism:ndeki çocuk kaldı· • c.·~mrükte posta mUdiirlerinin d-c 
nldığı hastanede ölmüştür. Öfümün se- iştirakile dün bir toplantı vapılmış ve 
bcbi anlasrlmak üzere ceset morga kal· posta gümrliğii icin huırlanan nizam· 
dmlmıştır. nameye kat'i sekli verilmistir. N:zam· 

• İstinve Dok şirketi umumi heyet 1 name Nafia vekaleti tarafmdan tasdik 
toplantısı bu~tin yapılacaktır. } edildikten 10nra meriyct mcvkiinc gi-

• Liman idaresi tarafından ve Pi· reeektir. ,,. -

Avrupa yeni bir 
nizama muhtactırl 
M UHIDDIN BiRGEN, bugünk\i 

yanımda, AJmanyanm cebir ve. 
zora baıvuruıunu, emrivalıilcr yapıır
nı fena buluyor ve diyor ki: 

"Fakat buna f '".1a demek, ancak biı: 
ter ~bi ~i hudutları içinde mint ha· 
yatlarile meşıul olanların hakkıdır. 
ötekiler. Almanya ~bi sokakta s.ıllana 
sallana yürüyen içki amatörii değil: 
meyhaneden evine küfe icinde nakledi 
ten bedmestlerdir. Onlar evvell ıus· 
mava. sonra da, günahlannı ve kaba· 
hatlcr:ni affettirmek icin, veni bir dün 
va nizamı tesisine çah1maya mecbur· 
durlar. 

Evet, veni bir dünya nizamı tesisine 
bu~ün dUnden ziyade ihtivaç vardır. 
Yoksa, Avrupa bet!dan bel!va uğnya.· 

- (Lıltfen My/ayı ~rini.3) 
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Başvekil sporcularla 
hasbihal etti 

Bazı klüplerin adam ayartma 
itiyadı tenkit edildi 

Ankara, 15 (Hususi) - Başvekil 
Celal Bayu dün saat 11 de An
kara Genç).erbirliği spor klübünüıı mer
kezine gelusk orada toplu bir halde 
bulunan sporcuların arasında bit saat
ten fazla kaltru~br. 

Toplantı Gençlcrbirliğinin on bepci 
yıl dönüınü dr:ıayısiyle klUbün yeni 
lokalinde yapılmıştır. Klübün fahrt 
reisi Aldliyc Vekili ŞUkri.\ Saracoğltt 

t(>rene spor kqrwnıı ve diğer klüpJ.er 
erkanı ile gazetecileri davet etmi~ti. 

B: CeW Bayar, Adliye vcki~mizle 

beraber geldi ve sporculanmızla baş • 
ba~a geçirdikleri dakikalar spor işleri 
etrafında çok değerli bashihalde bulun
malarına vesile old~ 

Ba!vekil Celal Bayar klübün kazan
i!rğı kupa, şilt ve madalyelerle dolu bu. 
tun.an müzesini tetkik etti ve Adliye. 
i\Tekilimiz Saracoğlu sporcuları, ay
n ayrr, kabiliyet ve meziyetlerini teba
ı.ib: ettirerek Başv:.ıkile takdim etti. 

Baıvekil Celil Bay~. sı;orculara: 
"Klilbüniia bana da yabancr gelmi • 

ı )'Of. ~i% gcıçler de bu birliğin tabii a
ya91y1J:,, diyerek iltifatta bulundu. 

Ankarada futbol 
Göriı§meler sırasında mev21u Ankara 

'.futbolilne intikal etti. Baıvekil dedi ki: 
' "Şampiyonfuk işi liyali:at ve ehliyet 
meselesidir. Buna IAyik olan liangi klilp 
~lursa olsun milli bir zevkle t~brik ede
riı. Fakat ötedınberi &9riiyorwı ki bi. 

1 

rinei!ik üç dört klüp ara'Sl'Dda kalıyor. 
Gönül bunun diğer taraflara da futika
lin1 ister. Bu vaziyet 'pordaki millt ka
biliyeti vatanşumiil olarak ifade eder.,. 

Batvekil bu ıuretle hülb;:ı ettiğimiz 
snutalealanrun sonunda sporculardan 
~nkaranm ne için ikinci derecede gö • 
rUndüğünü sordu. Buna voıilen ce.vap
lar a.rasmd;ı bazı klüplerin, tahsil ,tn<S
rafını vermek. iJ bulinak, hatta müka. 
fatlar temin etmek gibi ?relerle, yetit
kill! veyahut: mibteit oyun::ulaea:~· 
lanna aıldıkla:-mdan da bahsedildi, 

Ba}ve!W: '' - Biz filan ~üp milm. 
tu vaziyete gelmiş, onun peşinde dc
iiliz. Da~ k~ü olarak yetişmek me. 
ıeler.::dir,, dedi. 

Gençler B.!rliğinin fahri reisi Şük

rll Sara~o~lı. c yuncu nakletmek balı • 
'indclti düşfuıcclcrini anlatar2ık dedi 
ki: 

- Eğer iş sade buna kalsaydı, elbet
te 'ki Ankara her yerden en mümtu o. 
~nculan daha kolaylıkla celbedecck 
bir va:ıiyet alırdı.,, 

Htı!tikaten iı bu değildi. :NU.lli küıne 
haricindeki klüpler turnuvasında ayni 

'takımlar Ankardan da ıe~tlği halde iyi 
oyuncular lstanbuldan alınmıştı. Bu 
mUıahede tstanbuld~ idarecilerin işl 
~aradakilerıden daha iy~ kavradıkla
, rnn göstereblilrdi. 

Bu mc::v.zu etrafında konU§malar de
vam ederken Ankaııa talamlarmm İs • 
tanbuldaki arkadaşlarına nazaran daha 
u temaslar yapt•klan da ileri sürüldU. 

Tecrübe ve teknik farkı:, sahaı ve lo
kal meuleleri, kJüplerin mali vaziyet
leri de bahi5 meq.zuu oldu. 

Adliye Ve'J9ti Şükrü Saraco~1u 
'.Aııkararun 'kendmi hissettirecek bir va. 
%iyete ıcid.iğini aö;ledi. Muhaıfızgücü 

reisi Albay İılm&il Hakkı hüküm.et mer. 
kezine yeni açılmtı veya nakledilmig o-

l 

iJaaı sn.-=•"............,"""""""" 
cak, faciaların en fecilerine sahne oY.· 
t.:aktır. Almanya, dar biı: c::eıilbeı için.de 
sılalIJll§ kalmıs olduğu m:lddetçe, Av
ruparun en yülfsek hayatiyetini temt1il 
eden btı doksan m.ilyonluj milli varlık. 
genişlemek için kendisine az mukave
met edebilecek hudutlar arıvacaktır. 
Bu hudutlar da Ş.arktadır. Eski Avus· 
turya imparatorluğunun Drang Nach 
Osten ·şarka doğru nüiuz - siyaseti mu 
vaffak ofamadı; çünkü o imparatorlu
ğun milli vasfı ve mim kuvveti yoktu. 
Fakat, ayni polit:ka, ayni şiar bu dok
sall milyonluk Atman kütlesi elinde el
bet kuvvetli bir anahtar olur ve bu
nun önüne ,;temek kücük milletlerin 
kolav ba$arabilecekleri lıiı:,. i, dei]dir. 
~er ~. Fransa ile fn2ilteJ. enin !!1· 

terinde bulunuyoı:: eğer bu memle
ketler dünyada hak ve adalet mefhum
ları \berine kurulmu~ yeni bir enter
nasyonal nizam hareketi uyaııdırab ·lir
lersç Avrupa kurtulabilir. Aksi takdi~
de harı>. vakrndtr, muhakkaktır ve 
büfün faciaiarile önlimüı:de duruyor.,. 

lan yük.;elç mektepler dolayıaiyle de 
Ankarada kuvvetli bir gençlik kütle -
sini yı:rleştiğini anlattı vo Başvekilin 

bir sualıne ı;evaben de Ankarada yedi 
klüp mevçut olJuğunu v• bunlana da 
kafi gelmediğini izah ettı. 

Gençlere bir çatı IAzım 
Celal Bayat: 
- Bir §ey daha dUttinmC% mlıinb? 

Diye sordu. Ben klüplerin mü§terek bir 
lokali olmasının zaruri olduğunu dil • 
§Ünüyorum. Hangi te§e~küle mensup 
olursa olsun, herkesi tek çatı altında 
toplıyacak bir sporcular klübünU nasıl 
bulursunuz? Ben sosyal b:r klüp dil~ 

şünilyorum. Sportu antrenmanını ek • 
zersizini yapar, bo~ gencek .amanın -
da da spor klübüne gider. Bunun için 
de her hangi bir spor klübünde aıa ol
ması k1ifi gelir. Gençler için de burası 
çok mazbut bir toplantı yeri olur • ., 

Sporcular Ba~vekilin bu ya]Qn ali • 
kasından çok detin bir sevinç duydu -
Jar. Gençlerbirl.:ği azalan davetlilerini 
hazırlc.tlıklan büfede ağırladılar. Büfe 
baştnda Celcll Ba~r Ankaraya her sene 

dört ecnebi takımı getirtmeyi temin et• 
mek vaadinde bulundu ve cirit o}'!ln • 
lanna verilmesi lazım gelen ehemmi
yet üzerinde de durarak, atakadcclar -
dan bu milli sporun inkişafı yolundaki 
dü§üncelerini bir rapor halinde kerı1& • 
sine bildirmelerini istedi. 

Ba§ve'19l, gençlerin 'iddetli alkl§lan 
ara.aınn klüp mensuplarına muvaffa • 
kıyetleı:r dileyerek aynldı. 

Be yazıtta 
yanan dükkan 
sahibi tarafından mı 

yakıldı? 
Bir ka~ ay evvel Beyazıtta ;yanan bir 

bakkal dükkinuım sahibi ilo çıraklan 
l:>u y_a.ruuna s.ch&biv,et vardilt!ıni. aanıl
dlğı için müddeiumumilik tarafından 

mahkt<meye verilmi§ltrdi. Bunlantt da
vasına dün afıt ceza malıkeıncainde 
ba~lanmı~ ve İat<.ınbul beleldiyni fen 
memur Şemseddinin verdiği rapor °" 
kunmug, ilk tab~ikatı yapan polis me· 
muru ile ltfaiye &rup kumandanı Ce
vat dinlenmiştir. 

Raporda kabahatin dUkkln aahibi 
Hasan n çıralrJan Basri ihsanın oldu
ğtt gösterilmektedir. 

ltfaiye grup kumandanı ve polis me
muru ifadelerinde yangıa aönldükten 
ıonra vak'a yerinde araştırma yaptık
Jan zaman kasanın yaınmda boı bir gaz 
tene~es.i ve yağlı paçavralar gördükle
rini 5öylemi!ler, grup kumandanı Ce
vat .ifadesinin ıottunda f(>yle söylem~ 
tir.: 

- Kasanın yanında bot bir gaz tene
kesi ve yağlı bezler gördüm. J'akat bu
rasr bakkal diikk!m olduğu f~in tabii 
yai fıçtlan filin var, onlar sızar ve bu 
bezlerle silinir. Onun isin dükklnd:a 
yağlı be~ler bulunabilir. Tabii bog te
neke de, gazı ıatılnuı ve bot olarak 
kalrnış; tug&lun yanında ıııü:Janmış o
labilir. 

Bazı şahitlerin celbi ve o zaman tah 
k,:katı yapan mlidd~iumuminin ifadesi 
alınmak ve belediye fm memuru Şera
f eddinin bizzat mahkemeye çağınlrp 

dinlenmesi için muhakeme ba§ka gUne 
bırakxlmrıtır • 

Yeni neşriyat 

Hava~ılık ve Spol' 
Havablik ve Sporun (210) uncu sa

l' ısı çık:mıJtrr. Sayın başvekilin mec
muaya imzalarile he~iye etmiş otduk
lan bir fotoğrafile kapağı &iislenmiJ 
olan bu sayıda, Türkkusunun yeni ça
h~ma hamlelerine ait yazıl.at' ve resim
ler. vardır. Milli havacılığımızın ilerle
yişini takip etmek istiyen bütün okur
larımıza tavsiye ederiı. 

Yeni Ttlrk 
Eminönü Halkevinin ayda bir ~ıka~ 

dığı (Yeni Türk) mecmuasının 63 ün
cü saym inti§&r etıni§tir. 

Gençlerle ıuiincvvtrlcri alikadar e
den yazılan toplamış bulunan bu mec
muayı okuyuc-.ılammza taniye ~de
riz. 
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Kati I çoban Fraınsada 
Mndar~a şahtuerioe göre Yeni kabine 

Namusunu müdafaa • b 1 d 
için cinayet işlemiş ışe aş a 1 

Bundan bir kaç ay evvel Usküdarda Blum, kambiyo 
Kısıkl~a Çobz.1 ibrabimi öldüren Ço- murakabesi yapmı
ban Hamdinin muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiş ve Hamdi Arna- yaeağlDI SÖy Jfiyor 
'l/ut olduğu ve Türkçe bilmec\:ği için Paıis, 15 (Hususi) - Hariciye ne-
ifadesi Yakup isminde biri taiafından 1 zaretinlde iglerin devir ve teslimi esna-
Türkçeye çevrilıniştir. smdaı Pol Bonkur, Deltiostan kendisi-

Mahkeme evvel( müdaf~ ~itlerini ne yardımda bullınmaııını rit>ıt etttıiıtir. 
dinlemiş ~e müdafaa §Ahitleıinden ço- Maliye nezaretinde eı;ki nazır Mar-
ban Arnavut Selamiye reis sormuş _ şando nezaret ~şlerini Bluma devretmiş 
tur: ve kendisine dairenin müdilrlerile yük-

- Olen Çoban ibralimi tanır mısın? sek memurlarını takdim etmiştir. 
Bu adam ha~leında bildiğin &ir şey var Blum, bundan sonra gazetecileri ka-
mı?. bul eıderek, kendilerine maliye nazır· 

ÇOban Selbtl cevZJP verdi: lığını deruhte etmesinin mali vaziyetin 
- tbrahhni altı senedir tarunm... vahametinden iler~ gelmediğini, geçen 

(Eliyle maznunu göstererek) Bu ço- sene yapılZlll tecrübenin bu nazırlığın 
cuğu da iki senedir. İbrahim ahlakı hü~umet ve parlamento n<>lrtai naza -
bo~uk bir adamdı .. Fena boyları var- rından en tehlikeli memuriyet olduğu· 
dı. Bunu evveldenberi hepimiz bili- nu göstermesi dol~ıs;yle bu vazifeyi 
rli. üzerine aldığını beyan etmiştir. 

S '!ur:!.:.;1 5onra ş21hit Arnavut Çoban Blum bundan sonra mali güçlilkleri 
Rasim dllılendi. O da ifadesinde şöyle Fransada hayata teallök eden umumi 
dedi: meselelerden ayırmamak. la.ıımgeldiği 

- tbr.ı.him ahlaksız adamın birisiy- kana<:atinıde bulunduğunu ve bu mese • 
di. Hattl ba h~e bir kaç defa para leleri sükQnet ve metanetle tetkik et-
veTert!k fena teklifte bulunmuştu. mek suretiyle milli maliye ve para it-

Bunıdaın sonra da koyuncu Mehmet !erinde süktlnet tesis edcbileceğ.ini söy-
dinlendi: lemiştir. 

- Ibrahim bir sene yanımda çah§tı. Netice olarak Başvekil, bütçe nazın 
Kendisinin fena hiç bir ahlakrru görme- Spinas ile maliye müsteşarı Uendes -
dim ve duymadım.. Frans'ın daima kambiyo müro:ık:ıbesinin 

Bunun üzerine müddeiumuminin aleyhinde bulundulçlarmı kaydetmig -
dosyayı tetk~ etmesi 'çin muhakemat tir. 
başka güne kaldı. Frank dttşttyor 

Tıbbıyeliler 
bayramı 

OD.o ftni versltede 
merasim yapıldı 

Tıbbiyenin. kuruluşunun lH UncU 
yıldöniimü mUnaSebetile dün üniversi
tede merasim yapılınıştır. 

Merasim saat 14 de l:>aşlamıştır. 
Konferal\S 11alonu bahçe kapısına. ka. 
dar dolmuş bulunuyordu. Üniversite 
-ı.tR.nı l'.:'omiJ ·ı::uı ... ı ~n- ~1--- • • "-
SÜYit !:Ikmış ve "toplantıyı a~mak §e. 
refizıi kendisine vermiş olanlara,, te -
tıekkUr ederek ezcümle şöyle söylemjş. 
tir: 

"Bu b~ için bUtttn tıbbiyelileri 
yilrekten tebrik ederim. 

Vniversite çatısı altında: Türk he
kimliğinin ve tib fakültesinin yaptrğı 
bayramları minnetle anıyorum.,, 

Rektör bur dan sonı·a TUrk he' imle. 
rinin yaptıklıırı hizmetlerden L ın.sede
:rek şunları söylem.i§tir: 

11
- Tıphane 1827 yılında kurul \1 • 

tur. Bu müddetten ır.amannmza kadıı. • 
sayısız d:ıhili ve harici ~ler ~ç 
mi§tir. Bu harplerde Türk heklınlen 
nin sayısız hizmetleri görülmüştür. 

Röntgen 1895 te keşfedildi Bundan 
bir buçuk sene sonra Türk hekimleri, 
röntgeni ilk defa harpte tatbik ettiler. 
Yıldızda açılan 1000 kişilik ha.ştanede 
tecrübeler yaptılar. 

Londara, 14 (A.A.) - Fransıı: Fran· 
gı bugün de yeniden mahs6s bir dere
de düş:nüştür. Saat 12,30 da İngiliz 11· 
rası 161,75 frank idi. 

Soyyetler memnun 
Mosko~ 14 (A.A.) - e~l Blum 

kabinesinin teşekkülü burada sempati 
ile kar§rlanmrştır. Bilhassa hariciyeye 
Pol Bonkurun gelmosi çok miiııait bir 
tesir yapmıgtır. ÇUnkü Pol Bonkurun 
kollektif emniyet davaıtr.a olan sadaka
ti Mos,ovaca daima takdirle gör.Utill· 
mti§tür • 

oıo Japon 
tayyaresi 

düşürülmüş 
Hankov, 14 (A.A.) - Çin umumt 

kararalunlll bir teblığine göre, mu• 
hascmatrn bidayctindenbcri 515 Japon 
tayyaresi dü§ürülmügtür. 

&unların ekserisi topçu ateşiyle ve 
bava muharebelerinde imha olunmıtt· 
tur. Otuz tanesi tayyare meydanların
da ve yüz tanesi de Japon hatları geri· 
smde cereyan eden hava müsademesin
de dü§{irülmfi1tür. 

Konferans 
Muharrir arkadaşımız ttısan Ari! bu 

akşam saat 19 buçukta İstanbul rad
yosunda gazetecilik mevzuu üzerinde 
bir konferans verecektir. 

ospanyada • 
Cumhuriyetçı-
ler mukabil 

taarruz 
hazırhyorlar 

Frankocular Akdeol• 
ze inmek Uzere 

Ba.rselon, 14: (A. A.) - H~ 
ma.kamatı frankist taar:ıızUDun Dl 
v3.ffUlyetlb devam etmekte butuııd·~ 
ğimu kabul etinekte, yalnıZ cunıhutı· 
yetçilerin yıldırıin gibi seri bir m~ 
bil taarruzuna. intizar etmek ıa.zını~r ... 
mekte olduğtinu beyan etmektedir· i 
Frunkoculano muvafrakl~et1er, 

Alkaniz, 14 (.A. A.) - Bugün -:. 
13 ue Franlco kuvvetleri uJıildeD M 
cak 7 ve Kı.talor'.}'a hududlanndsn 
40 kilometr· meaa.fede bulunuyor~~~H 

Franko ordusunun merkez kıı.--
bu sabah Alkaniz'e girmiştir. ,..a 

Franko kuvvetleri öğleyin Gaspe r 
işgal etmiştir. __,,-

Macaristan 
en~ş.!!!~ _. 

Kabinede tadilat yapılaeağ~ ~ 
olan pyialar tekzip edilmektedır. 4' 
vaat\µ"ya - Macaristan bududıJO 
asker! tedbirlCT ittilıu cidilmlf oıdul"' 
na dair Ôlan ıayial...- da tekzip ol\JSl ~ 
makta ... ır. Macariataru.n Alman k•",,..M 
larmı:1a bir ıWıa heyeean ve tab~ 
yolcm. • 

Dün bfitiln gün bankalardan külli " 
yetJ.i. olarak para çekenler oııııut '*' 

i§tlf' bankalar bütUn talepleri is'af etın ,;j• 
Salihiyettar mabafU. PengUnUn 

di hiç bir mı.ıhataraya maruz bulun:; 
dı!ım Ye haİ19n kapıimq olduğu e ,.. 
9enin yerinde olmac!ıinu beyatı 
mektedir. 

Lebis'an da 11razi istiyor 
Va~on; 14 (A.A.) - tuİyaıuo el' 

nubunda bir tatil <lenesi ıesirdlf; 
oları Bekin birdenbire hare.ket etti 

41 ötrerıihncktedir. Bekin pelı: ~as 
L-- . --· BI" t,.;. haber alaıı mahfillere J8te d 
kin dönmesinin sebebi hudu.dda V' 
kua gelen bit hadise neti"'etin~e_ ... 11 
hlstan ile Utvanya a.rasmda ~ .... 

gden gerpliktir. . ~ 
11 martta bu h!dise ued;eli'1 

bir hudud muhafııı öldürü1müt~i1t· 1111 
Dün Vilnoda radyo ile neıredileıl ı,ıt 

konıerde11 aonra, halk, mikrofona 
cum ederek bağırmıştır.: • 'ff'. 

"Litvanyaya karşı yürüme~ ııtı~ 
nu. Memeli istiyoruz. Ridsnııgly, 
Litvanyarun elinden kurtaraGaktıf·•' t 

Lehistanlı bir hudut mulıafııtıUl':ı}: 
1Uı;nll ile netiçelenen Lehi->taıı ~ ~ 
vanya hudut ihtilafı ~ugJ.n 3~~da 
detli sahnelere mey.dan vennıştıt· ifİ_ 

Ayan azasından FudakoVıSkinfn ~ 
zalu milnkere olunurken istizah ell1 .,.
nin sözleri .. Litvanyanın tahrik&~ 
artık bıktık l,. bağmnalarile 1' 
c-Ja.rak alkıılarunıştrr. 

''Nihayet bu~ k~etll hocanız 
Akil Muhtar en bü~k ve en yüksek 
ilmi mevkie ~ilmiş bulunuyor. An
cak çalışmakla. erişilebilen bu yer, 
Fra.nsa Tıp Akademisinde Akil Muh ta. 
rm eriştiği yerdir. Kendisini burada, 
Üniversite adına tebrik ederim.,, 

Bugün SAKA R YA sineması 
Talün pek şi:ldet.ı.: ınil§kilatma ralmen.. tk,i A1km katlandıklan fed.· 

Rektörü müteakip kürsüye tıb fa
kÜltesi d~kanı Nureddin Ali ye bun. 
dan sonra da iki talebe ihtisaslannı 
tebarüz ettirir birer söylev .vermişler 
ve konservatuvar kua.rt:eti tarafından -
verilen bir konserle mera.sime nihayet 
verilmi~tir. 

Görilnmez kaza 
Arnavutköyde Sekban 50kağında o· 

tu::an ah§ı Hüseyin, dün akşam satırla 
y&ğ tenekesi açarken sol ~lini kesmiş 
i:ayılarak .dilşmilştür. 

Hüseyin dU~erken ba§ından da yara· 
lanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

Rusyada idam 
mehkftm1arı 
affedilmedi 

Moskov<>, 14 (A.A.) - Buharin, Ri
kof. ~oda ve diğer 14 malıkfunün af 
talepleri reddetlilmiş olduğundan bu 
gece idamları muhtemeldir. 

karhklar ve hiasettikleri kuvvetli ihtiras •• 

Silvia Sıdney "e Henrv Fonda 
tarafından emsalsiz bir tarzda yarattlan Frar.suca tadil 

YAŞAMAK HAKKIMDI~ 
Pek müessir ve hissi filmine ba§lıyor. . "tJllf" 

Uavcten: PARAMOUNT JURNAL dilnya havad:aleri ve pyam ~l· 
ret bir StLLY SENFONİ. Yerlerinizi evelden aldmnrz. Telefon:. 41 

h -••• iiiiiil~iii·•·~-~--li•••..-111•• .. ,,,1 
5500 Adet Yüz HavJuslJ 

110 Takım Silecek 
17 5 Adet Peştemal 

LLl~l.&- .. idi ~ 
Evsafı yukarıda ~b üç kalem~~ ·~ ayn ft)'a ~~ ... "":""" ~ 

nacaktır. Alakadarluuı aimNne1eri aönnelc ve teraiti ~ 
üzere Yeni Pa.tane dvanada (Kı~ Hu) nıcla 

Kızılay Deposu OlrektUrlOiUne 
18 Mart 938 tarihiito mü1adif c:mna aüDi ~"D""' pcl9t 

müncaatlan 
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\'eslkntarı veren: Donanma Komoclor1utu H11şktıtibt lltnba~ı fhgn 

'ff n ıra n
De C 

ft ır 

Ç• 
ın n
di 

P~ nt8:"1 ~ba gUnU Sa.it :ayı J 
~ Pa ta ?,i,>•nret eden Ayan azaları 
l'ap~t h kkında uzun bir konu§tlla 
ltılt lar, Birkaç saat Uren bu top · 
leıı ~:~ nedcesınde meşrutiyetin fii • 
tıleb ıl bile rJ~len muha.fazım için 
lıı.ı Usan ve Ayan meclislerinin içtima· 
d 2aruri gördiıler. Toplantıyı oe:hir. 
~k bir yerde, asilerin el uutamı
~l ları bir mmtak:ıda kurmayı ka. 

lllltırdılar. 
'tl.:it Pasanru teklıfiyle Aya.mtfa · 
't~~ (1) lttıhatçılann (klüb) imtlnl 
~.~lert Ge?enbe\1 r..ade &it beyın 
lel' Unde toplanması mmafık :ördü 
~~e burad:ın aynld:kta.n sonra me· 
'Ure~ın evlerine haber gı5ndermck 

, •
1Yle toplııntınm huırhldarma 

lfba lldıta.r. Nısanm ikinci gününden i· 
~ren birer ikiqer Aya taf an ı:f. 
~i lnebu&a.r ve ~yan an, Gelen . 
bo~d nln .. künde bulu~ular. 

t~, ıı...nınada, süvarileri vuoan ee. 
ları• Criıı rnUrettebı.b mevr.!t taşkınlık. 
'tleta rte!J .. uldiller. HMise!eri bahriye 
ltaıı~etine ra:>or ede:ı donanm ku • 
!~ 'u~ı RfuJtem pı§ amiral ~mi i 
4 : 1Yede m ıuI oluyor, bu eefine. 
>o~d rt ve :raptı tcms etmie bulunu • 
tı ~ku .. Rabuıt klpt nm öldtırülU n, 
'~!e•~k ve l!nmfdiye Uvı.rt1erfnin 
~ti ~l"inderı aynlm1.ları n~rın 
'Yil~ n. reti AJ!antevfike derhal 

( ~ ~~lal kaptanı ıruvıı.rl tayin ede. 
h. 1Jı~td ı vnJ ~inin seyir za.. 
"'lf r k e rır ocyı uı.yın e1.ııu91.1. 

ta..n ~ llJ>tan ız; gcmılere de birer kafJ
~ lt~~~yi ihmal etmiyen neza . 
~ıı~t ~ p anm idaresi ve liman 
~'~ 1\dl ı mira'ay çerkea !!aml lteyin 
Ilı ,.. tlylt mllretteb:!.b mDrnkftn 
fıJ0; ita t attma almr,, 2 nteıınt!ın 
)e ~,'l donınmad& kfi:n a\-det etme-

('t~. ~ lff;r. 
.:-c:ıı. il 
•r1't-eri~ ıien ffrar bir 

~ltrı 1 Ca.nıta!tı ha.piahaneııl kaQ • 
A. otya m ydtı.nmtla.ki 9Ü.l"Üy~ 

l'rıı, 
1 

' 2'emlye dfu\memi:o:let"dl. 
d k pta.nJarla hm at. altına ah. 
~~anma, amiral ııt m p1.e1. • 

fi Üzerine retten bfr emtr 
~~' ~ ni •nm d8rdttnctı {llnU bu 
~1 tıl'arak ~'udiye ~ta oldnflu 
~ ~idlyc, Anntevfik, FethibU
)ıı ~t~· t & 1 vket, Berkfsa.tvet, Tışoz 
tfla ıı._1 ilerinden m~klcep bir 
~tt :;.de Ayuta!anoe ~lerlnc ha. 
ll.ug~ 1 ' orada. demlrlendıtt. 
~ ~ nı P a, burada vaka bakkm
~'tıtıtz kika.a bao'am•, el aıtmdn 

t ~ ar tırmalarla elebaoı1a.n te~ 
~~ 1~U. Donanma, !!arelcet ordu· 
~~ tı.~ at-.ııbula. pdifi tarihe, y1.ni 
"l' h.._ -· 1325 cumarteeı ıtüıUne k&· 

"14.1'&<11. kaldı. 

• • • ~At 
~ h babı tmnbul~a !n~lıyan 
~l "t ~tlt ti, o cUn Sclônfkte"d IttL 
~~ "e ~a.kki cemiyetince hnber a. 
~ dcrb ı, tehlfhy dO en m* 

btt~ a.k tı;in ted irler n • 

) *· ~ l>tı tın. uetet on1 t1 

<'ltd t! d 

kı.r..rı •• ve l!k l ola· 
\i lL tar 

t-lt ta'lııurl , uınak kıt'alar. 
'tt)\ bir kunet, O!"duınm cttdı 
l(\ıü b k t ı,, lftrt.t'e h • 

\ ht ~ 
do.ki 

mn 
Muhtar bsy kuvwtini yola çıkarruı 

H roket ordueu kuma.nd&Alığı ık ka. 
demeye Hllıeyi Biliı.Jtfı [>&§ıı.tıın pıyı.
d fırkt. ını emur etmi1J, bu frrka da 
eUraUe yol ham-lıklarını ikmale ba"· 
lımr;;tı. :Bu aırnda Pireye elen ve o. 
radan Seltnife i;en Uç bahri uıbl
ti Vasıf, Ratr! ve Hamdi ı.11.ptanlar 
Rarel:et ordusuna iltihak etm · Jcr ve 
Selanifrtc bilyilk btr sn.mımiyet ve nıü· 
zalıeretle karaılanzn~:ardı. 

Dona.nma r.abitlermin orduyn ntlha 
kı Hareket ordueu dra.drnm marı vi· 
yttun arttl'rm?:., ittihat ve Te.rakki 
merk zi umumf!i de bu hadiseyi dal. 
landrnp buda leli ndıra.rnk: 

"- İl'lbnbulB:t vatanı tehlikeye ko
y n irlfo ve lhtilfıl hnrcketi bUtUn 
kıymetli v,e yurd~ver mıbitlerl ocıığa 
mllr cantn mecbur ctmi~tir .. , klinde 
ki prop pndaemı ten ice hizmet et. 
ml~ti. " 

Merkezi umumtee kendn rfndcn ı~ 
tanbul vuku tma dair malftmat nhnan 
kapta.nlll?', Hareket ordusu efradının 

~vkini tezyfd etmek llzert nef cr kıya
f eUne ıirlp Mflara karı~ar. piyade za· 
bitleri ~bi yaptılnr. Onlnr d biTeı ke· 
~ kOl~h, 1.b e~ise giydiler. Bn"tkl • 
rma. da keçe toz:luklan doladılar, o • 
muzJarmıt birer ma.rün takarak ilk 
hareket edecok. fırkamn el'crlerl mrıı.. 
ama. ı;irdiler. 

Orduda böyle nc!er kllığına bttrüncrı 
-hi+1•- -n-..... ,.,.. nlı nıfihtmdl 

Bunlar efrada mieal tqkfl edecekler, 
tctfn ve u11Un bir kara yolculuğu esna.· 
ımda krt'alara propap.ndaetlarm eo • 
tulma.mumr temin ,.. nef erlerln ma. 
neviyatmt arttrra k ekll<!e !6ı1er 

ı~ytiyece'klerdf. 

Yol boyunca, uzı.m btr ytlrUyi.1şUn 

meteklcatlerini hltyUk btr tah ınmti11e 
yaterek •u fol6riıli m:tn 
rfizel yaptrl:ır .. 

Muhtar beyin kuvvctl ff k ,.. 
dilen ve ta 1 Seli f'..z: ja. chırme. bö'IQ. 
fil ola.n, t'lıtft erl! ı'k ı'blye bitle. 
rlnden riretteb bb1 e mtratl yn. 
rUmtı~. nf3:uım 1 eı p rltsi nO 
s bahleyin Aya faao~ i~"011Un& 
rclnıf ! :ıı, orayı f al , l erdi Ay-

nJ gtınfln k,amı Hndtmltayllne len 
mUretteb fiTka. kumıutdaıu mı ytn 
HUmıU pa vaziyeti tetkik etin v- u. 
te1t ıtııın btıtiln kuvvetiıttn l' 
tude &nıket t Mhtf, 

istikametinde yttrtıyQ eleril'li 
aarebıitU. K•dl dı tle Ayas • 

tatanoea ceJnd§, eltterlyett Gelenbevf· 
denin k~~kOnde, (lttJhad ve Terak· 

kl ktnbUnde) to,?anan emm!arla. ~ 
mau rl~i~tt. 

Bu vaziyeti hsber a.ln.n S'ait pa.5~. 8 
nt an akpnn Ayattaf ımosa. hareket 
etmte, o da klUbC geltfifı , ya-Ic;:mf~ti. 

So.lt pnoanm iltlb~kı ve Mkerl kuv. 

vetlerin Y ilköyU legali ri UM:rtn ar
tık içtima etmek r.a.manmm ı:eldi!inc 
hükmeden ebusıın w A)"M m t!lsle
rt, birlikte tık toj>lruıtılar:nr yaptılar. 
V burt.d tt ~~m ~kUn 01'1'ırine 
t1d m l ttehltlc h re1'et e ye 
~ lı:mfnlıı •ı.f0cllsi .illf'' olm a 

t.ra.r ~i' l'. 
Hneeyin :mft p ~nm lmVT'etlerl 

9 nisnnda Ayam.nfanosıı. geldi. bunu 
takiben de !ket ordummun Jruv yı 
kfilU;ye 10 ı:~ h 1\U A-r+•f' 
rıe 'bnl 

rne,,amt r) 
(t) şınun 

fh tn 1>"V1., nv•J.il-.fil.mlı. 11r7Mdqtm~ bct:..tt tam Omerbı !J'lt:.ında ,., 

kı;ıdar le.ak yor 1-. 

'J u klenmi1' Ud uıun k~ 1 
ıa, biribirine drkllmJo lkt yor. 

eaıı w onun ftsttlnd ne biribiriıı.e 
•kH iki battc.niyv. 

Bu ecva.bı verdikten omıra, yanm. 
dald rkad~?a.nndan birini elinden 
tutarak luzlı hızlı, yani beni ve arke.. 
dll§Jlll ko maya mecbur edecek eekilde 
yilıi.lme b~ladı. 

Merdlvenlui inerken zemini hazır· 
ladım: 

- Dem.ek a ğ'ıda konu§& ğız, da· 

5 

Ôme?'in CcTT'ahpa~ hastlım:sfnac 
aldu dığımı::: bir rC8'mi·-

• Omerin arkadaşı 
ona dıyor ki: 

- Sende bu bov 
varken, hangi peh· 
lıvana el ense et· 
sen soluQu yerde 
aı ır l 

rafında donüyor. Bu arada sık ık zi. 
yaretçiler geliyor: 

- Pclılivan, seni bizim koğu3taıı 
istiyorlar. Misafir gelmez misin? 

- Pehlivan, b&yd.i blıim ta.rafa gt. 
delim. bekliyorlar. 

- Pehlıva.n, demindenberi seni gö.z;
lliyonız. Geleceğim dedin, gelmedin. 

Bu arada h:ıstanede çal~arnı C§l 
dostu da. ziyaretten geri kalmıyor. 

Bunlar muhtelif sualler soruyorlar: 
- Boyumu. kaç santim? 
- Kaç kilo geliyorsunuz? 
- Ayağınızm n~ı kaç.? 
Ömer bUtiln bunlara. cevah veriyor. 

Fakat pek de memnun olmadığı halin· 
den bellL 
Bır nraJrk %fynretçller knlma.ymca 

sordum: 
-Pehlivan, artık koca adam oldun, 

maşallah, evlenmeye niyetin var mı? 
Fikrini açıkça eöylememekle bcra • 

ber oevabı menfi olmadı 6ayılabilir. 
- Delll olmaz ki! Kısmetse evleni. 

riz. 

Bureı Türkiye.nhı M umıı boy1u a
damı olan ömerin yatağıdır. Cerrah. 
!'1lŞS h~t~n inin karutfna koiu§wuı 
firlnce kal' uı mi tarafındaki penec. 
rentn ltrna 1 k ı..--endi~in lalı· 
gJS' 6di1mie. 

h& iyi otur. J 
ömerden evvel arkadn.şıyta alibab 

olduk. Onun ta~utu ile "pehlivan,, 
la anla.oma.mız da u!l'.ın eUrmedi. Ome
rin ahbabı eski penlivanlanmızda.n ''O 
r;Urcç yilnlnden ciğerlerini ısakat?amı~ 
olan gfmdi. Arlttdaıo:hklan buradan 
başlamıştı. slnı kendisine güreş u • 

:sulelrint, biEdeki pehliv nlıın anlatı • 
yor, ömer da mfüıtakbel m~leki hak
kmdıı bu bilgileri merakla dinliyordu. 

- Burada bayaıtla:r gelip senhı res
mtnt alıyor, seninle beraber resim çek· 
tirlyorlarmı . İçlerinde hlg hoşuna. 
gideni oldu mu'!' Haııtanmıia t Meıniz korldorlınnı 

;fp eıtı.Mbin od.acı a girince, na· 
ı:ik doktor JdU: , 

- Ömtrle konu~ak fsllyorsun ga-
liba. A rı, Ömer atecll darılmı§. 
bflmem eonı kabul eder mi! 

- Görtt§ll\eye çal~nm, dedim. Siz 
mtrsn.ado lmyunm da.. 

Z11t bastı, fqerlye ı-frcm dama, benf 
O....m ;,n•t aı0tth11teetnl taabfh et· 
t!. 

ru,nberi , a.nlafftoran: 
- &kalmt yeri de bulal:Hfocek ınL 

yiz? J!lltftn Jroğ~lnrdıld hutalar ken
disini r3rmek istiyorlar. H r dakika 
~'ka bir yen ffdiyor. Dr~an ken· 
dlsinl ı:arme ,etenler de caba.. 

Uzun korldorla.rdan ıeı;tik, blrt& • 
kını m~ivcn1erdeıı indik v mhay t 

bah eyi bulduk. Onnmuzc ~!Mden ö. 
merl ecruyorw; heı1ces başlt bir cc~ 
66y10yor: 

- "Pdıl°bnl'!,, buralarda mı? 
- 'ıil mdi ~akçeye çıktı. 
Ömcrl ıwteudt herkes ''Pehlivan,, 

•t:re TJ'O'!"· Artık Wı!u l!.1.kfld 
t, ~kea eomun z_,eh. 
ı kuila.aıyorltr ora. 

- Ek Omer, dedim. Buradan çıltm. 
ea. neye karar verdin? Güreşçi olacak 
mısınT 

- Kısmet. İstiyorum ama ... 
- N:ı511, kuvvetin vücudunla mUte.. 

uip t, yok:s ... 
Bcn.lm söylemek istediğimi kendi 

brıta.mladı: . 
- Yok. Çok kuvv tU değilim~ hn • 

m 
llastm pehlivan taze k~t:r: 

n ~ılışmıı.ya ba§1n. bak nnsıl 

kuvvetlenlNlln. Ensen ka.lrnlaoır. Zaten 
sende bu boy varkcm, hangi p hliva.na 

~yle bir el elı!e, goJuğu y.erde alır. 
Bir ll.h~ mıcl.uktım ısonra tcessU:flc 

bfl.;} I lladI : 

- en boy ~d. olsa, neler y pmaz. 
dı ! ~u k llarul uımnlufwıa, ou ba • 
ca'da.ra bu. irisini m11k aldı mı 

artık kurtula ili kurtulsun. 
ömer, nk na rda. insan Uztırınde 

yapt.ıtı mil'i, konu tuktan wnn u • 
•utt Y'Ol'· lto• Ht, fikirleri dUz· 

. M kfl!lllml 1 ·tc okuyor. GörU. 
hle ııtu yrltabff uzunlu a 

f 4 fil. 

Sıkılarak gttlerken eliyle bir itiraz 
L5arcti yapt:r. Bilmem ama ben bu iga. 
reti: "Onlar benim için pek küçük!,, 
manasına alır gibi ol~um. 

Nihayet ayrılma vakti ~ldi. Garib 
bir hissin tesiriyl elimi korka korka. 
uzatım. parmnklanm koca bir et yı. 
ğını fçindo birkaç saniy için nybol· 
du. Bu mada. içimden •cya tun-ellice 
eılta.rM., diye dil§UnDyordum. Kork • 
tuğum ba~ıma gelmedL 

- Yum burndan çıkıyorum, dedi. 
&kalım beni ne yapae3.kfar1 

- Att:ınhuıma.rladık. 
- Gille güle. 

Ahmet NECDET 

ıstancuı radyosu 
15 MART - ?938 SALI 

17 !nkil!lp de™ Onlvcrcit~den nak· 
lrn Esat Bozkurt, 18,30 Şl; Halkevi 
r.l5sterlt kolu tarafından bir teınsn. 
: 9,15 konfcmnı, Beyoğlu halkcvt na-

mma muharrir thaan Arlf Ciölqnnar 
(gazetecilik), 19,SS borsa haberleri,. 
20 klbik Türk musUdsi; Nuri Haıil 

•~ arkadaşları tare.fınd~ 20,30 bava 
ı~ponı, 20,33 Ömer Itıza tarafından 
arapça ~ylev, 20,45 Vedia Rıza ve ar· 

kapan tarahndan Türk muaildıi vt 
hdk ıarlaluı (eaat ıyen), ıı,u Tah· 
in Karakuş ve ırldd §lan t11r&fından 

1'0rk mu tkisi ve hJk ıarkf n, 21.so 
orkestra, 22,45 ajanı a et"Jırt, 23 pIAk 
'• ıolotar, era YO ptret parçalan, 
23,20 ıon habcrltr ve ~On prog 
ranıı, 23,30 on. 
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BUster Keylon ve meşhur Şarlo k6y 81rk

lerlnrlen bulunup Holivuda getirilmiş 
iki r;ak la bandı 

Grifitten kısa bir müddet sonra, Ho. var, Vildshir Bulvar ve daha birkaç 
Uvuda, yegane bagaj olarak bir banyo bulvar, buna ufki vaziyette bulunmak. 
tenekesi getiren ve Santa Monika pl~. tadır. En mühimmi Vayns Strit olan 
jmda mayolu genç kızların fotoğrafla- sokaklar bunlan amudi şekilde kes -
rıru çıkaran, yarı kaçık, kısa boylu bir mektedirler. 
adam geldi. İsmi Mak Senetti. Bu a- Holivudda bir tek meydan bir tek ! 
dam her §eyin, sokaktaki münakaşa - bide yoktur. Heykellerin y~ine tabll 
la.rm. dlS~lerin f otoğraflanru alıyor, sinema afişleri kaim olmaktadır. 
artistlerin. akıllarma gelen her şeyi Holivud büyük evlerile, etudyolarıy-
yapınalarma müsaade ediyor ve bil - la, sokaklarıyla, tramvaylan ve mağa-
hassa onlara gUJUnç olmalarım tavsi- zaln.rıyla bir §ehir manzarası arzedi • 
re ediyordu. yor. Beverley Hills küçük ormanlar 

Bundan başka, köy sirklerinden bul- silsilesinden ibarettir ve her yolun iki 
duğu iki ~aklabanı, kocaman. kremalı tarafı gilzel ve rengjrenk köşklerle 
pastalarla döğüştürüyordu. Bu şakla - süslenmiştir. Daha uzakta, Santa Mo. 
hanlardan birinin adı Büster Keyton nika bir 5ehfr manr.aarsı an.etmeye 
diğeri de Şarli Şaplindi. ba.~hyor. Sunset bulvar, bütün bunla-

Kızıl derililerin kamplarından he • z:n .nrasından kayarak kıvrılıyor, ge
nüz kurtulan boş arazide en açık göz nıglıyor. lnsa.n nereye gitse kendisini 
sinema kapitalistleri, alelacele, tuğla.. b~p Sunset Bulvarda buluyor. 
dan, damsız studyolar inşa ediyor ve Artık, ''sinema payitahtı,. nı açan 
açık havada film çeviriyorlardı. İ§çi- anahtar elinizdedir. Holivudda, stud. 
ler, aktörler, sahne vazıları, bir nevi yollarda, çalı§ıldığını ve Beverley Hills. 
kışlalarda, birlikte ikamet ediyor ve de yatılıp yn.şmıdığını biliyonıunuz. 
burada her gün, kocaman ağızlı gra- Hemen hemen bütün yıldızlar burada 
mofonları, u.rhoe kovboy artistlerin ika.met eder ve her kC>§k kapısına ma
tabanca eesleri, makinist zencilerin dent bir yıldız çakıl:ın bu yerin gU7.eI 
vatan h~retini terennUm eden hazin bir köyden farkı yoktur. Yaz akşam· 
fark113.rı karmakarışık bir gUrültU ha- lan evlerinin önilnde, kollan sıvanmı§, 
linde yükseliyordu. HcnUz senaryocu ceketsiz oturan, pipolarını içen, bir ev
yoktu. Herkes, birlikte intihap edil- den diğer eve bağıra bağıra günlük 
miş bir mevzu UT.erinde, rolünil büyük mlihim meselelerden bahseden bu er. 
jestlerle söylüyordu. Holivud 0 zaman keklerin isimleri Muni, Kuper, Fayr. 
da ''Meş'um kadın,, ma, mabudesine banks, Mongomcridir. Sabahlan saçla
malikti. İsmi Teda Baraydı. İkinci rmı kıvırırken ~rkı söyliyen, pencc
"MeŞ'um kadm,, Rusyalı Türklerden relerini açarak komşularıyla gülüşen, 
Nazımovaydı. köpeklerini gezdirmek üz.ere dışarıya 
Yegame sinema çıkan bu kadınlar da, Lombar, 00nn, 

Kravford, Stanviktir. 
pay 1 ta h t 1 Şimdi öğrenıyorum ki, bundan bir • 

Bir mUddet sonra, llk tt•-.,r.ı<a'-----+-- ı.... .,u.-~ ~ u...u.c~-
getilT.'!"Ye başladı .İ§te, 0 zaman, iş a. basan seller Beverley Hillsi tahrib et-
damları, maliyeciler, gözlerini Holi- ~tir. Herlıa'de bundan bilhassa Ha
\'UQa dofrnı çevirdiler. Paranın menbaı rold Loydun \"e diğer bazı yıldizlarm 
artık bulunmu~tu. Şehir, bir buğday ikamet ettikleri v!si bahçeli Pastil Ro-
tarlnsı gibi, bir senede yerden bitti. ad ve Mayi Road zarar görmU§tür. 

Bir pazar gUnU ... Holivud yine uyku· Daha uzakta, Pasifik kıyısında, 

ya.daim~!?'. Ben Holivudu, bazan ko. Santa - Monikada, diğer yıldızların ev. 
mik, b:uan da acıklı bir temaşanın leri eıralaıımıştır. Vah~l tabiati ve in.. 
sahnesi ve dekoru olarak intihap et. zlva.ya k&?'§ı olan hakiki iptilası yU -
miştim. Size §imdi, kuklalarnnı tekrar ziinden mü~ııdiyen ev değiştiren ve 
oynatmadan evvel bu dekorun ana.h- bir tilrlU rahat bula.nuyan Greta Gar
tannı. bu tiyatronun iklimini anlat - bo ekseriya buralarda. oturur. 
mam lbrm. Yıldızlar, pek haklı olarak i!tira • 

Los Ancelos dUnyanm en geniş §eh· hatlerine çok kıskançtırlar. Hiçbirisi 
ridir. Yfu: kilometro uzunluğu, altmıo telefon numarasını rehbere kaydettir
kilometro genlellği vardır. Böyle oldu. mez. Aksi takdirde gece gUndllz, pe • 
ğu halde dUnyanm en fazla nüfuslu restişkatların, gazetecilerin, rekl!mcı· 
tehrl ol:makta.n çok uzaktır. Bunun l- Iarm, terzi acentelerinin ve nihayet 
çindir ki evler umumiyetle bahçelidir, delilerin mUtemadt mUracaatla.rmdan 
alçaktır. Şehrin etrafı banliyölerle çev· rahat yUzU g~remulcr. Fakat telefon 
rilml§tir. Bu banliyölerin adlan Ho. numaralan, ue de olsa, bir mUddet 
lh'lld, Beverly Hills, Santa Monica, sonra öğrenilir. Bunun içindir ki, bU. 
KUlver Siti, Ve!tvuddur. Bunlarm yilk aktörler bunları ıınk sık değişti -
hepsi einema Banayii ile me~l olmak- rirler. Posta idaresi onlarla hususi u. 
tadır. Fa.kat bunlarm içinde, yalnız ~mala.r ya.par. Şaplen, Kravford. 
Holivud, hakiki bir ıılnema payitahtı Hepbörn, Garbo, Şirer, Geybl her haf. 
şöhertlni inhll!ıan altına a.lmı~tır. Ta- ta telefon numaralarını deği§tirirler. 
riht bakımdan bu belki doğrudur, fa· Prensip itibariyle bu telefon numara
kat pratik bakımdan hiç de öyle değil. sıru ancak bir kil'i bilir. Telefon nu • 
Holivudda ancak blrk~ ırtudyo var. maralıı.rmm meydana çıkuılması l§l 
(Şaplen, Para.munt, R. K. O.) ve bu. hakikt bir ticaret mevzuu olmuştur. 
rada gayet az yıldız ikamet eder. Met- Numarayı ele geçirmeğe muvaffak o
ro Goldvin §lrketi KlUver Sitide, Foks lanlar, bunları elli, hattı yUz dolııra 
'1irketi Veııtvudda' Üniversal ~irketi 
üniversal Sltide, Varner airketi de va- allkadar ajanslua Mbrlar. Telefon 
didedlr. sa.ntralmdaki kızların dostlarından b~· 

zılan bu sayede geçiniyorlar. 
Yıldızların ekserisi Bever!ey Hills • 1 

de, Santa. Monikada PMifik prnjında E f s 3 ne Vİ ver er 
ik:.met ederler. Los Ancelosta.n Paei - ''Yıldızlar diyarı,, nın hisst !lemi, 
fike doğru, §Uktan garba bir hat çi- efsanevi yerlere maliktir. Holivudun 
zilirse, bu hattın Uz-..rinde eırayl& Ho· Uierlnde, bir tepenin en yUkeek yerin
livud, ,&verley Hills, Santa Monik&, de her zaman kapalı, her zaman 
cenupta. KUlver Siti ve Vesvud, ~imal. gessiz. olan bUyUk bir köşk vardır ki, 
de vadi görUJUr. bur~ı Şaplenin ikamctgahıdır. Bever. 

Güreş seçme 
müsabakaları 
T. S. K. İstanbul bölg-esi Güreş A· 

janlığından: 
1 - 19 ve 20 mart 1938 tarihlerinde 

Ankara - İstanbul İzmir ve Balıkesir 
~üreşç:leri arasında Milli takım seçme 
müsabakalt>.n yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara Güneşten Hüse
yin, Yaşar. Yusuf Aslan, Yahya, Hasip, 
Mustafa, Galatasaravdan Kenan, Faik, 
Mehmet Kasımpaşadan Basri, İzzet, 
Rızık, Beşiktaştan Sevki, Samsunlu 
Ahmet Y.İr<.!.:eklerdir. 

3 - Bu giireşçiler pazartesi. salı, 
perşembe ve cuma ~nleri olmak üzere 
haftada dört gün antrenörün neza· 
reti altında çalışacaklardır. 

4 - Güreşçiler rııezklir 2Unlerde sa· 
at 17 de Şehradebaşında Sülevmaniye 
kltibü sa1onunda bulunmalıdırlar. 

Olimpiyad 
komitesi 

Mısır Kralı Faruk 
tarafından açıldı 
Ka'lire, 14 (A.A.) - Enemasyonal 

olimpiyat komitesinin 35 inci kongresi 
kral Faru~ tarafından a~ılmıştır. 13 -
18 marta kadar oldukça geni§ bir prog
ramı görüıecck olan komitede 21 mil
letin mümessili vardır. 

Kral Faruk, kongrenin ıcrefine sa
rayında 1Xr resmi kabul tertip etmi§
tir. 

ilk açılı§ gilnU MıSJr olimpiyald ko
mitesi baıkanı Mehmet Tahir pa§a ile 
kültür bakanı Barok,at pap nutuklar 
söylemi§lerdir. 

tunanislanda 
/utbol maçları 

Atina, 14 (A.A.) - Dün burada ya
pılan §ampiyona final maçtan umul
mıyan neticeler veril.mi§ tir: 

Apollon - Atinbkoa 
Panatianikos - Astir 
Etn.:kos - Aris 

2-2 
2-2 

Arjantin 
DUnya kupası 

futbol maçlarına 
ıştirak etmiyor 

Arjantinlilerin dünya kupası maç.. 
la.rına iştirak edip etmemeleri meselesi 
mllhim bir dedikodu ve münakaşalara 
sebebiyet vermektedir. Son yapılan 

intihapta, Sa?l§ez. Terrero tekrar Ar • 
jantin futbol federasyonunun ~ma 
geçince, hUtUn klUp reislerinin i§tira -
kiyle mllhim bir toplantı yapılmış ve 
bu toplanhdn, J....rjl-ıntinlilerin dilnya 
kupası maçlarına i§tirak etmemeleri 
karar altına alınmı§tır. 

Bu karan intaç ettiren iki sebeb 
vardır: 

1 - Çok vakit kaybedildiği için, 
şampiyona maçlarına i§tirak edecek 
takıcun tesbit ve hazırlanmasına im· 
kln bulunmaması. 

2 - M&lt gilçlUk. 
Filhakika, eeyahat masrafı 40.000 j 

türk lirası mukabili bir para tutmak· . 
tadır ki, federasyon bunun, dünya ku l 
pMı maçlarından evvel Arjantinde 
yapılacak On kadar maçtan çıkarma. 
yı dll§UııUyordu. Ha.lbuki, bu mtl!l&ba. 
k&lan tertip edecek vakit kalmamı~ -
tır. 

Maks 
Tomi Farı nasll yendi 

İngiliz boksörü Tomi Far'ın cuma 
akşamı Nevyorkta Sk:ı.r Gardende sa. 
bık dünya şampiyonu Maks Bir'le 15 
ravndluk bir mfüsabaka yaparak neti. 
cede sayı hesabile yenildiğini iki gün 
evvelki nüshamızda telgraf havadisi o. 
larak \•ermiştik. 
Başta İngilizlerle Amerikalılar ol -

mak üzere hemen hemen bütün dünya 
sporcularım alakadar eden bu maçın 
bugün tafsilatını yazıyoruz: 

B1R1NCI RA VND 
Bu devre iki bokörün biribirlerini 

denemeleriyle geçmiştir . 
IKlNCl RA V:ND 

Bir sırt UstU düşüyor. 4 sayılırken 
kalkıyor. Hakem mide boşluğuna yum
ruk vuran Bir'e ihtarda bulunuyor. 
Gonk çalınca Far dövüşli hemen bı -
rakmıyor, hasmı protesto ediyor. 

üçONCU RAVND 
Tomi Far, bir )'llmrulda yerde, altı 

sayılıncaya kadar yatıyor. Sağ kat>ın. 
dan knn akmakta, hakem müdahaleye 
mecbur kaldı. 

DöRDONCU RA \71\TD 
Maks biraz. çekingen görünüyor. 

Far soğukkanlı, kendinden emin görU. 
ncrek döğüşüyor. Ravnd bitti. Htııa 
yumruk sallıyorlar. 

B~Cl RATh"D 
Dört tane bo~:ı. giden yurnrukta.n 

sonra be8inci yumruk Bir'in alnında. 
Bir içerledi. saldırıyor. 

ALTINCI RAVND 
Tomi Far çenesine raslıyan bir yum. 

rukla diz UstU dli~tü. Fakat çabuk 
kalktı. Bir'in sol göz üstünü fena hal
de kanatan bir yumruk attı. Far'ın da 
gözU §İ§llliş, kendini korumağa çalışı
yor. Ravndun sonunda Far Bir'i göğ
sünden köşesine sıkıştırdı. 

YEDİNCl RA VND 
Maks Bir iistlin döğU~meye b:ışladı. 

~ . . . .. . - -
da nihayetlendi. 

SEKİZİNCİ RAVND 
Tomi Far gittikçe ağırlaştığı için 

Maks Bir gittikçe hakim bir vaziyet 
tutturdu. 

DOKUZUNCU RAVND 
Dokuzuncu ravnd b!!.§lar başlamaz, 

Tomi Far'm açıldığı görüldü ve bu 
devreyi galib olarak bitirdi. 

ONUNCU RA VND 
Gongla. be-.raber \'UfU§lllay& ba~lıyan 

Tomı Far 

ya ı.upası maç.a.rı en mlıhim eleman
larından birl!ini l:aybctnıiştir ki, bu 
da ll"ransızlan f ,..,, h'\Jd .. 1t•r."1ırmı~tır. 

Maka Bir 

yumrukçulardan M.aks Bir'in yt1fl/! 
düştüğü derhal :ınlqılmı§tı. Bu kf/111#' 
da bir hnyli kaçak döğil§til. 

ON BlRlNct RAVND 

Tomi Far bu kısımda da hnfnl.4f 
nadı. Maks Bir'in onuncu ~ 
durgunluğu bu ravndda da devaıD" 
ti. 

ON 1KlNC1 RA VND 
Biraz açıldı ve onuncu ravnda )f' 

zandı. 

Maçın 12 ravnd olacağı bi~ 
du, fa.kat on beşe çıkarıldı. Far rr 
memnun, kaçak döğtlşen Bir'i k~ 
kö!ieye kovalıyor. Ravndu gene fil 
kazanıyor. 

ON ÜÇÜNCÜ RA VND 

Yanın dakikalık istiraha.tten f/fJ!. 
Bir, on UçüncU ravnda çok sert~ 
4-5 ağır yumruk isabet ettiriyor. 'fit 
ruğun sesi salonda duyuluyor. BU Jfı 
sım Mnks Bir'ilı galibiyetlle ~ 
niyor. 

ON DÖRD'ONCO RA VND 
Far'm yeni hamleleri ona~~ 

mfn ıvHunr_ 14 ;\nl'iL'l"tlm"AH 
uuu l'ı'tl'\:lare:sı, nır-m oır ~ 

Far'm boynuna isabet edere~-~':~ 
dt~Unnesidir. Far diz Ustil döpr."- . 

ON BF.ŞtNal RA VND 
Far bu ravndu kazanama.zısa nıloO 'İ 
in lehine neticelenecek. Onun tÇ!D 9P." 
faal. Fakat bir çene darbesi ııet!el .~ 
miyor. Maç çok sert. tkl d~ 
boksör, dunnadan yumruk~~ 
Far çok §iddetli ve mUemıir bir· ~ 
ruk vurdu. Bir buna mukabele ?, 
onu iki bilklUın yaptı. RawdUJl. ~ 
cesine yarım dakika kala Far ng 1"'.'1 
ruk da.ha vuruyor. '" 

Maç bittikten sonra hakemJel' ...:,1 

§are ediyorlar ve 1\1 karar illn ~.:.ı 
yor: 

- Maks Bir sayı hesabıyla~ 

Cim Londof 
Ne~uskl ile 
karşılaşıyor 

Uzun zamandanberi mllaalJeka 
mıyan serbest gUree sabık dQJ:l~ 
piyonu Yunanlı Cim Londoe, 

.... ... ~·· ortalarında Negwıld isimli pe 
la klll'§ıl&"8caktır. 

Neguski geçenlerde çarp~ 
hur güreşçi Din Dendon'u 
meye muvaffak olmU§ ve buD
ra bUyUk bir §Öhret kazanDdf 
güreşçidir. 

Bir ptranc; tahtası intizamı ile ku- ley Hills'in tepetlnde de, uzun mUd- .. 
ru1an ve yeni bir ~ehir ol&n Holivudu, det bu hayaller diyumm en güul. en 
b.itibirlerine ufki vaziyette bulunan temiz, en eadık eembolU halinde yaşı· 
yarım duztıne kadar geniş cadde k&te- y:uı bir kö"'k bulnuyor. Meri Pik!ord. 
der ve bu caddeler kat'tyyen isim de. la Duglas Fa.yrbanks'ın eskiden otur -
ğl§tirmeden ıartta.n garba, Loe Ance- ;fakları bu k~k, Holivudun ilk lt~!~· 
loetan c!enf• gider. Suruıet Bulvar bü- terinden biridir ve b!ll onlarm isim • 
tftn banlarm MI k.ml~dir. ı,imal Te lerlnden ml\t~kkll ''Pokfayr., adıyla • B" hafta Ankarada !l"Ptığı iki millt kUnw majında M •hafwgüciinü 7-0, HarMyeyf tı. !.O~...,. ~ 

ların bu kar§l~nna mt illi emtantone: Mehmet Alinin ~l btT kıırlanp 11e atatil doklMnıM ..,.110• cenupta lloltvuc! Bu1var, &nta Mont· antlm&ktadır. 
ka Bulvar, Melroz Bulvar, Pfko Bul. Mf'O .•• 
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SCJREN BiR SDNNET DCJGCND 

Yazari: Reşat EKREM 
-&-

Haliçte, karşıdan karşıya ip 
~üzerinde canbazlar yürümüştü 

SUruiet dilğilnllniln altıncı glinü de 
!az alemleri, rakkasların ve kol kol 
~ilerin çengüçağanası ile başlamı§
tı. Bilhassa. kil~k rakkas çocukların 
'Yunlan fevkal!de beğenilmiş, ip ca..'1-
ha.tıan seyredilmi§ti. Bugün de 277 
tocuk sünnet edildi. Ondan sonrn, bil· 
~ İstanbul esnafının i~tirakiylc mu· 
~ bir ''ordu alayı,, na başlanıldı. 
IL!r sınıfın ketllüdaları, sur emini ve 
~pıcıla.r ketlllidası vMıtasiyle birer 
0itCr hwrura çıkanldL Bunların ara • 
IIJida, bezirgfınbaşıya, bedestan kethU. 
dasına ve l{apıcıbaşıya hil'atler g iy. 
dirildi. 
· DüğUnUn altmcr günü başlıyan ve 
tihııerce devam edecek olan bu muıı.z. 
aarn ordu nlaymda o gUn geçen tstan. 
bııı esnafı şunlardı: çiftçiler, değir . 

~enciler, -ekmek - satıcıları, ka:ıaplar, T 1tıa t ~ara ıtula 3 üncU Ahmet 1d.ltup7ı.an~st .. 
~apçılar, debağlar, mumcular, ber • <>p p y 

iı.,._ ler, saraçlar, başçılar ve yeni bedes. [ g-e 'b k 1000 a· h .. .. . .. 275 { . ·ı k di in bi d kalyon "'il &f n ı rı , ır cm gumuş sını, yovmıye ı e en s e r e 
. B:m_ 1

• . dirhe,-n. güm.il§ §amdan, 23 aded muh - reisliği verildi! 
ltzı utün bu esnafın hepsınin o~cu • telif renkte sahtiyan. Sonra, teıısaneliler tarafından kara. 
1atı ve ~talgı:~;r~ var~\K~~ SS.:at· Mumcular: içinde en nefis, gilzel ko- da yUrtltülen iki kalyonun cenk oyunu 
~ na 8 m<ı..1 "e er gos er 1 ~ ~- kulu mumlar bulunan Uç okka ağırlı- esyredildi. Bundan sonra meydana 
~'lll)•arak, saz5ala~a.k geçmışlerdı. ğında bir gUmüş ~mda.n ve bir gUmilş ca.nbazlar ve pcrendebazlar çıkb. Bab. 
hl 1~ k:ısıı~ıa:, on!erme boynuzları fitil makası. c;ıva.n kolunun oyuneulan, seyircileri 
l'nı. ~~~ bı.r 5~ korın k~tmı§b k~ula.. BerOO?'ler: 500 dirhem bir gümUo le- kendinden geçiren rakıelar gösterdi • 
.n_ . erıne a tın emer er ag ayıp ğen, 200 dirhem bir gilmüg tepsi, bir ler. 
.. ~U§ hançerler takmışlardı. Mum - .. i leme!' 
~1.: ..... • • tm sırmalı guvez bohça ve altm § ı Bunları da. muht~"' blr saz faslı 
-~r araoa üzerınde kukla oyna I§· • • ~ 
~. Yeni bcdesta.n esnafı muazzam bir berber pe§kirı. . takip etti. Hanendebaşı Burnaz Hüsnü 
'bat- fil sureti yapmışlar, üstüne bir ka- .. 83::8"çl8! v~ ~ılar: . 600 dırhem Çelebinin riyasetinde ve tam yüz ki· 
'1ı- t...._ 1 · · d <Yfı .. ,.,1 b' ...,,,cuk gumuş legen ıbnk; 500 dirhem saf gU· eflik gilzide hanende ve seçtlmlg sazen-

cı.ıuınu~ ar, ıçıne e o'""' ır 'll" .. ten <Yfıııı tan 500 dirh bir gü. 
~uşla.rdı. Bu filin yanısıra da, o- m~ 6 ...... p • ~ delerden mUrekkep bir heyet, padiea· 
~ .. .__d k 1 1 aeııı:.n muş tepsi, 100 dirhem iki gilmU§ çiçek hm çadırı önilnde bu düğün i~in dev· 

-m a. enva rumaş ara öJ..&nr • bed~-- -~ . in kA..ı b' . ~U Yenı . ~"4-11 esnıı.ı.ı. m e dcı ır nn §8.irleri tarafmdan sureti mahsusa· 
ı...lordu. . Yedi bofsta.n emıa!ı: mineklrl bir da yazılnu§ şarkıları, gazelleri okuyup 

etl1ı et olduğu vef;bile, bUtUn İstanbul tahtrcvan; Ur.erinde 13 parça vasatı çaldılar. 
- "-

1 
ı, toplaşarak birer 8tinnet hedJ - büyüklükte zUmrlld ve kUçUk elmular. 

""""" INirmi tL Saz faslından sonra da, meydana. Cif ~ 1& mUzeyycn iki p:ılblı mura.ua ve 
:...:-tçller ve değitinenciler, sekiz çift bir mUcevher kuşak• iki a _ Mısırlı pehlivan :Hacı Şahin ile çırağı 
~ i§i aı:m f.§l~6ll ~tık, gilmil3 ::;:ne fağfuri klse, h~ tııba. zenci Hacı Mehmet çıktı. Hacı Şahin, 
"'llllUrdan, bır gümüş tepsi. bugün de, Hacı Mehmedin bqmm Us. 
Mı~ekçiler: tanesi birer okka iki ğı... tüne çıkıp tek ayağının U.stUnde dur. 
~O§ şamdan, 120 dirhem iki gUmil§ Esnaf alayından sonra, o gün Ok • du, öbllr ayağını d& ağzına kada.r gö
bP8l, 190 dirhem giimUş gillaptan, bu- meydinmda tuhaf bir hadise olınu§- tllrerek öptU. Sonra, hacı Mehmedin 
~n. tu: meydanda 36 zira. irtifaındakt di· kafasmm UstUnde yerde bile yapılması 
~~saplar: 280 dirhem gü.mUş gUHlp· reğin üzerine, bir mUsab&.ka için içi tevkalAde zor, gayet kıvrak bir oyun 
ıi._ \>e buhurdan, 81 dirhem günlU§ çil glinıüş parayla dolu bir güm~ oynamaya bqladI. 
~da.n 407 dır· hem gUm;; .. leğen ı''I..... maşraba nsılacaktı. Bunu, bUyUk bir ·n l'tk • <49 ır uc;Uncil Ahmed, sUımet düğilnUnUn 
~ 150 dirhem bir gilmü§ abdest ib. meharetle direğe tırmanıp as&n bir bu altıncı gUnU de 8lpahf, silahtar ·ve 

"fi.e 1037 dirhem bir gUmil§ tepsi. tersane ~!Tine UçUncU Ahmet bir &vuç dört bölük ağalarma ve ma.iyetlerin· 
~ ~~lar: 150 dirhem gUmü~ kah. altın verdi ve esaretten a.za.d etti. A· deki memurlara bir ziyafet verdi. Ru
~~tıgı, mecmuu 700 dit hem iki gO. dam da hemen mfüılUman ola.cağını . meli beylerbeyi!i, af pahller ağrım, ve ı 

be leğen, iki gUmU~ ibrik. söyledi. Hemen ııtinnet çadırına götü· ııilAhtaria.r ağam kıymeW kumaşlar ve 
bbağlar: 500 dirhem gilmUe le- rUIUp sünnet edildi. A VPTca, 90 ak""" 
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4.1.~· bk ~ görmiyen gözlerini göz kapaklarıyla örttü. Du
~ ımrdı. Cesaretini kaybetmemek istediği anla~ılıyordu. 
'. , 8Öyledıği yalanın bllyüklüğU k&r§ı!mda. UrktU. Ba§lllr ca. 
~'lirerek otomobil ııUratle ilerlerken k&ldırmılarda. kayna· 

' 
Şeytanın 
parrnaQı 
Bütün dün.vayı 

alakadar eden dava 
eıır ~DOıınlYıın, sekiz mnıeete men

SlYllP ~7<50 mnırasçosı varı 
Flandrcdeki Ter· 
monot iki gilzel 
ırmağr, bir çok 
köprUlcri ve bC§ 

mahkemuiyle kil· 
çült bir kasabadır. 
Anna Delfin Orlay 
isminde ihtiyar 
bir ~mn öldüğU 

gilne kadar bu kil
çük kasabanın hiç 
bir §Öhreti yoktu. ı.. 

Anna gürültü· 
sUz bfr bayat ya· 
§amııtr.. Eğer va· 
siyetnamesini ya
zarken, geytan u
f acık btr muziplik 
yaparak ihtiyar kı· 
zm hatınna bir 
tek cümle getir· 
memlJ olsayldr, iS
lüınilnden sonra 
kasabanın adı a
nrlnuyacıa~ . 

J\nnarun va· 
ıiyetnamesi, tam 
4,760 varisi orta
ya çıkanyor. 

.Atınafftn vmi.!lerhli me1JMM ~rmtık i~n ehlivukuf ta
rafından lomuü3!ne ba§wnd.an alim Emil V on Odencof 

Bu hiktye garip bir maceradır .. Ef
tıı!.z bir masal ... 

OrJayın vasiyetnamesi 
Vaktiyle çok dindar bir kız vaırdr. 

1840 da doğmu§tu.. Basit ya§ıyotidu. 
Hayatın etliainc, sütlilsfine kanımıyor, 
iyi yapmak, dindar bir hrriıtiyan ola-

rak ölmek, öldü~cn sonra cennete gir· 
mek ve rutrabalannın iyi ;ğine çalıı· 

maktan ba§ka bir gey dil§Unmilyordu .. 
Bu akrabalar Nikola ve Jerom ismin-

de iki erkek kardc§iyle Edvard ismimle 
bir yeğenden ibaretti. ihtiyar lQz ha

yatının seksen üçüncü senesine gelince 
çok it=mat ettiği noterini ÇDğrrdr ve O· 

na ıon arzulamu yazdırdı. 

Ölümünden sonra 10 sene içerisinde, 
ruhunun cstirahati için 500 iyin yapıl· 
masınm teminini istiyor ve sonra §Öyle 
diyordu: 

"Bütün emlikimi ve varic3ttnnı, her 
üçüne de müsavi busede olmak §&rtı1e, 
iki kardeıim ile yeğenim Edvarda bı
rakıyorum.,, 

Bırakılan bu servet aıağı yukıan 5 
milyon kıymetinde idi. 

Bu dindar ku, kardeılcrinin fazla 
yaılı olduğunu dütUnilyor ve %1ruri 
bütün ihtiyat tedbirlerinin alınmasmı 
arzu ediyodu: 

"Kardqlerimin ölümünden ~1ra, 
yeğenimi tele variı olarak s&teriyo
nunt.,, 

Dindar m, ihtiyatı daha ileriye gö· 
tilrüyordu: 

"Yeğenim de ölürse varis olarak 
meıru evlitlarını pteriyonun!.,, 

İ.§te, o vakit ~ytan ife kanııyor, ve 
bir ihtiyat tedbiri hat.:nıde ıu cümleleri 
de vasiyctnameye koyuyor: 
"Yeğenim variuiz olanılc ölecek o· 

luna kardqlerimin ölümünden on se
ne sonra, emlikim on ikinci bLtma ka· 
dar tabii varislerim anısmda talainı e
dilecektir 

Edvard nerededir? 11 

Anna Delfin Ortay, böyle bir vasi .. 
yeti nerede okumuıtu? Bunu kimse bil
miyor .. Her halde bu vasiyetnamenin 

_..Devamı ıı incide) 
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Ferid n.ğh~u. Baba.!t ağlıyo.rdu. Bahçe kapr81 &ıilne top .. 
)ananlar s~ i burada karşılıyanlar ağlıyordu. Bu bir facianm 
gö~ı degil, yıllarclır ~uren bir hasretin verdf fi eevtnç ~zyq. 
Ianydı. 

~~ktı. 
'~ ha.ber çok acı ... Fakat memnunum. Beni bu halde gör
~ ği için memnunum ... Yoksa çok betbaht olacaktı. 

HABER.t.N EDEBI 1·.t:.t'RtKASI: 18 

. Kucaklqma. ve öpil§me sırası ihtiyar anadan Papya geç.. 
tı. Sonra yavaş adımlarla köşkün bahçesinden geçilerek mer .. 
mer merdivenlere gelindi. Burada Murad .Ağamn, ihtiyar bahçıJ 
vamn göZ)'&§la.rıyla k&r§ıl&§tılar. Murad Ata, Suad'in ellerine 
saritarak öptu, öptn ... q '-ıl öldllğilnll, neden öldüğünü soramadı. Kardeşinin sözü· 

8a. kemneeinden bu bahis üzerinde durma.om §imdi ması 
fnıı hissetmioti. Korkarak sordu: 

'l'a F ·4-, Se erı . 
llnı, Suadin yüzUne bakmadan cevab verdi: 

' O Çok iyi. .• Biraz zayıf olmasına rağmen. .. 
'lli:ıt toplanamadı mı? Nesi var? 
~ !ırerak edecek bir §CY değil ... 

k etmemesi elinde değildi. Fakat ölfim haberi yerine 
~haberi yüreğine su eerpmişti. OU§UnUyordu: ••nemek a.k· 

ut, oğlu yerine anaın ölmll§tU.,, Ne acıydı yuabbi!.. 
bıe eöylediğiyle teselli bulmaya çalı~ordn. "Gen~ ve 

!at ~llsinin bu halini görmC!i daha mı iyiydi? Ölmesi da· 
)b-lı degu miydi?., Sonra: "Niçin hayırlı olsun?,, diye dü. 
~~~lmesi ica.b eden ve bu dUnyada hiçbir nasibi olmıyan 
ı... ~~ o da kendbtydi. Azını çekm.i~ti? lote Ml! yaşı. 

Gözleri görmiyerek yqamaya mahldllndu. Kendisi ai· 
~ir Yilk olmıyacak mıydı?,, 

lletnama.sınm, kard~i üzerinde feruı. teeir yapacağmdıı.n 
· liep kendisini, kendiı1ine taallrutu olan şeyleri dUşünü. 

.•.... .' Onuıı hatırmı bile sormadığını hatırladı: 
l3enı affet - dedi. Hep kendime twlltk eden ~yleri sor

' 8eo. nuılım? İtlerin nutl? 
, ~lı:kiir edtrf m ... İyi olmıya plıpyonır.. 
, ~ nlenmeyt t!Oflnmlyor ~.! 
......, ~ lendim afi.bey ... 

'8ıl oldu böyle! Maıanah ... 

Yazan: Hasan Rasnm Us 
Yine kansını hatırladı. İstemediği halde gözleri yaşardı 

Duda.klan titredi: ' 

- Çok eevindim, • dedi. Çok sevindim. Babam, annem Sabi· 
hnyı çok !everlerdi, Evlenmen iyi olmtı§ ..• İhtiyarlara Sabiha· 
nm yokluğunu unutturacak bir arkadaş olur. 

Selim konu§am.IY&cak bir hale gelmişti. Yutkunarak giiçlük· 
le cevab verdi: 

- Zaten bu düşilnoeyle evlendim ağabey .•. Daha çok Feridi 
annesiz bırakmamak için. .• 

Suad yeniden sarsıldı ... Oğlunu dU§iindüğü için evlendiğini 
söyliyen bu iyi kardeşin ellerini aradı; eıkı ınkı tuttu. Ona min. 
netini bildirmek ietiyordu; 

- Teşekkür ederim kardC§im, • dedi • tqekktir ederim. 
Otomobil kö~kün kapısına. gelinceye ka.dar hiçbir oey ko

nu'1ltadIJar. Suad Sabtha.smı, ha:5ta oğluna, Selim MSylediği ya
lanı düşiinUyor. Biri ıstırabmm, öteki yala.nmm ağırlığı altında 
eziliyordu. 

- Ba.be.! .. Bab&!.: 
Suad, otomobilden indikten eonra kaburga. kemiklerinin al· 

tmdaıi bir. çift kolun kendiaini N.rdrfrnı hiseetti. O da. ayni ~ 
kilde kollanıu lraTIJfturdufu Z&mt.D .. _.ölanne nir bqmJMlaB• 
&im du,.:ht. 

- Ferid! Ofhmı.. 
... Babi.! .. 

Genç adam, htlmilnün en bUyüğilnü mermer merdiverıler&m 
ioeriye ilk adIID.I atarken duydu. Herkese ka"VU§Dluftu. Onu 
k&rşılıyanlar arasmcl& yalnız o yokta. .. Sevgili karım, pere!tiL' 
ettiği ka.rm yoktu. lçinde:n: .,Ne olurdu. dedi. O da yqua.ydr. 
O da k~ıl1U11.ydı. Yanaklarını yanaklarımda., siyah 8&Çlarmm 
koklısunu içimde duysaydım.,, 

Suad'in her oeyden önce temiz:lenmeye ihtiyacı vardi. Sırtm .. 
dald eeki elbiııelerlnln atılması IAz:tmdI. Yeni bir eey yaptırın· 
caya kadar. Sellıiıin elblı!ıelerlnden bir katmı giymeei ka.rarlaış· 
tırıldı. Safinaz Ha.nnn perva.ne oldu. 

Birkaç N.at sonra k~kUn salonunda. oturan Suad, vapurdan 
çıkan adam değildi. Aile yuvuı onu o kadar deği§tfrmiı, oka.. 
dar kendine getirmiftl 

Salonda oturuyorlardı. Suad dinlenme teklltinI reddetm~, 

yorgun bulunmadığını söylemlati. Safinaz Hanım ti karemnda 
yerleem~, Paşa, oA-lunu Nğma almı§tı. Suad'lıı ya.nmda da J'e. 
rid vardı. Selim, mUtemadiyen kardeeini tetkik ediyor, onun 
görmediğini s8ylemeslne hlll inanamıyordu. Safinaz Hammm 
göz yerlerini oyuk bulmadığmda.n doPn memnuniyeti Pme • 
mesinl ehemmiyetsiz bir hale get!rmlftl Belki tedavi edilebilir 
Umidiyle mUt:eselll oluyordu. 

Suad'in relifin<Wıberi Sabiha ortaJaıod& ~· YA.1-
MB J'atm& bir aralık yanlarında dolllSIUI '"u:....,. da 
llıt.,t>oı..,.. ~: ·~ı.,., ..... !n .,. Öfhi· 
)'Ordu. 
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Almanya nasıl mukabele edecek 
Vqington, 15 (A. A.) - Nevyor

kun demokrat mümessili Otoole par. 
Ihnentoya bir takrir verenle Avustur. 
ya tekrar ı.tlkWine UYUfUDcaya ka· 
da.r Almanya ile diplomatik mUnase. 
betlerin kesilmesini iatemi§tir. 

Yan resmi ıtıahfeller, Avusturya 
Almanyaya ilhak edildiği takdirde Vi
yanadaki Amerika .ee!aretinin konso
losluğa tahvil edileceğini beyan etmek. 
tedlrJer. Ayni nWıf eller ilhak keyfi_ I 
yetinin kuvvet istimalile Versay mu- 1 
ahedeaine bir tecavUı mahiyetinde te. I 
lakki edileceğini \'e kunet kullanmak 
suretlle yapılan mtUhatm tanmmama-
81 hakkındaki SlmJJ80D doktrininin 
tatbikc-ı: ıntaç edebt!«ıefbd ltlw ey
lemektedlrler. 

Vqlngton, 15 (A. A.) - Çelıoslo. 
vakya lefiri, Vellee'i slyaret ed'1'ek 
hflk(bnetJnln Al111u7anm &tinde e
ğllmiyecelinl ve ukerl hamrlık!armda 
istical pterdiğlnl MlcHrmlşttr. 

Amerikan demokrat bfrtiğinin aza. 
lan, Almanya aeflrlnln öntınde teza -
hBrattta buhnunutlatdır. Yirmi kiti 
tevkif edflmfttlr. 

lnltll'erede mec'?art as'ıeı t~ 
IAedra. 16 (lluaul) - Hiik6me 

lllJnelmllel vulyetla fthameti brtı
mncla 91Jlhl•nma proırammm dl'lltle 
tatbl-.S w a. arada mecburi ukerftk 
multlnl ftleteleJI bnrlqtırmlfbr. 

Blpeldl Anm Kamaramcta beya. 
atta a.?mmrlıen hu llaran ima et
m9't1r. Tümda 19mflll blldfrUeeek o
Jan ba bav halk aruaN1a pyt olmut 
Ye btıy9lr beyeean 111•dırınıftn'. 
htıltffnede nhf••'•'er 
Lmtdra, 15 ('fttttnı91) - Ahnanva 

at~yl\lıtdelli tttsmane ntlmayı,ıer t~]t. 
rar bMJ1am1'tTr. Ytısleree gene: Alman 
eefa.rethanesi önünde toplanarak gil· 
r'1lt8 "tarnuııar ve k:lerinden biri, 
bir şiŞP. atarak aefaretlıanenhl eammı 
lnrmıştır. Alman maelahatghan da 
din harletye ne1arethie gitmiştir. 

K•bf-M din tat n h ıt.45 " ka

-~llll .. , 

nin milletleı· cemiyeti konaeyiıtln mu
vaakati olmaksızın bozulnuyacağmı 

mübeyyin olan muahede!eri imzalamış 
devletlerdir. 

Sonra, Büyilk Britanya hUkfımeti 
daima orta Avrupa hidiııelerine allka 
göstermekte haklıdır. 

Bu hldiselerin ta baimdan sonuna 
kadar İngiltere hükfuneti Fransa hu· 
kümetile en st1<1 temas halinde kalmış. 1 
tır. (A'kışlar) · Zannettiğim~ göre, 
Fransa hükumeti de İngiltere notası
nın ana hattan daf?Minde !te?ltııe 

şiddetli bir protesto vermiettr. 

İstikrah 
Bfae öyle geliyor kı, bu meselede 

Almanyantn kullandığı usuller bqtan 
tonuna kadar Avrupa ıulhünün muha· 
faza edilmt'!Si ıvtnl üzerine alını, olan. 
lar nezdinde en otddetlı takbihe ve en 
derin lltikraha Jiyıktır. 

Binaena.!eyb ~en hadiseler, Büyük 
Brltanya hükılmetinin devletler ara • 
aruında;n suftefehhiimleri izale et
mek ve enternasyonal te~ki mesaıyi 
teşvik evlemPk llmidelrini baltalarun.k. 
tan haJf ka1amaz. 

İnrfliz hUk<imetinin, A "VıP.turyanın 
Almanya tarafmdan yutulma., fktini 
tf'tyİk delilse b:ıe bu fikre hiç değilse 
munfabt etmit olduğuna dair çıkan 
•yfalan tekzibe JOnm bile ~rınlifo· 
ruz. 
(' .. '·n'ovıtlrVllV"' 2'P.1inee 
Çekoslova1ryamn bu hldiaeler kar

;ınndald hattı harekef n c gefinct. Çek 
httkftmeti reımen bilyUk Britaftya hl· 
Jrfrmetffti iyi mOnaaebetterdc bulun
mayı IOft der ... .:e arzu ~mekJe berabet 
AvtrStttryı htdhelerinin in!d1afmr btl
vD\: bir endtıe fte takip etmt-ktedt.r. 

Gerie haber&rr edild:m ki. Gatfnc 11 
martta Çekoılovakyant11 Berltn e1çfsflre 
umumi tem nat vererek Alman !liHre· 
metinin Çek - Alman mttnaı~ 
iyileştirmeye eahşacağınr vaat!ey1'mft· 
tir. Bilhassa ıı martta Glnnr ATUt
turyaya gıren Alman Jrıtaatınm Çekoı-

~ 

Linzde Vord Prayiain Mitlerle yaptı· 
ğı bir m11akatı neşretmektedir. 

Vord Prayis, diyor ki: 
Mitlerden evvela, Avusturya hidiıe

icrinin Alman • İngiliz mllnaa~batı ilze· 
rinde müeuir olup olmıyac.ağını sor· 
cıum, Hitler dedi ki: 

••- Biz!m tarafımızdan hayır. Ve 
bUylik Britan}'I tarafından_ iki memle-
ket arasındaki müzakerelerin bozul· 
mrvacağmı tlmit etmek isterim. f 

İngiliz • Frartsız protestosunu nasıl 
kal'Jl12'dıfını sual:me de tu ceyabı ver
di: 

"Pran11s • tn,ms tqebbB.tlnU bir 
tUrltl anhyannyorum. Avuaturvalıtar 
Almandır. Bunlar hakkında benim yap
trlım hareketi ba!ka devletlerin proter 
to etmesi Alman hlikdmetinin meseY 
lrıanda ile tnfiltere arısmdaki nrilna
!t·betlere mDdahaleıi k~dar mana~ 
ôır. 

Ben realist bir adamnn. Polonya ile 
olan münaııtbetlerime bakmu:. Resmen 
ıöyliyorum ki, 33 milyonluk Polonya 
öeni:zde b:r mahre<e muhtaçtır . Bu mah 
rer~n A lmanyadan geçmesi bizim için 
ftnakika çok ıctdn'. Fakat Polonya mil 
tetinin ba inktr ecf.hnes hAkı önla
de boyun efiyoruz.,, 

Frans11d" 
Pariı, 14 (A.A.) - ftad.:iye nazın 

Pol Bonkur vaziyeti tetk:k etmek tı· 
•ere F'ranunm Bdçilca, Avusturya ve 
Belgrad orta elçiler!ni sih'atie Pari.e 
gelmeye davet etmlftir. 

Barekil Blum, yanında haricive na· 
mt Pot Bonkur oldup hatde (ekOI· 
lovakya elçiı·ni bbu1 ederek uzun u
ıad.rva ıörUpii'ttiır. 

Baylendtğine göre sonunda elçiye, 
Çekoslovakya Almanya tarafından hei
blltgi bir tnrruza oğtatu P'ranıanm 

Mtlin tahhttttetirtt yerlfte get!teeefl 
vr Çdeslonkyaya mftlf yarctıwlda
outaırae•tr 1'1tdirlml'fdr. 

Pari• ı+ (Humsl) - .Mafen ~ 
mut !••it• g&re, 1t1'81'1h hftkemetf 

Bitler Viya nada 
1nUdilmif vqa ,...Aerini UliJlre Ufl 
ketmlılerdlr. 

Bitler d1ln. Llmdea bllraya ,elmlt
tir. Kendisine UÇUf halinde 200 avcı 
ve 150 bombardıman tayyaresi refakat 
etmektedir. Hitler a.at 17 de şehrin 
civarına gelmiştir. Aiabaın 12 mitral. 
yöilü otomobilin arkasından ilerle-

nıekteydi. Kendisi eoförün yanında a. 
yakta duruyor ve koluvla halkı se -
tAmlryordu. 

Emperyal oteline ınen Hitler derhal 
balkona c;rkmı~ ve 20 dakika mllddet. 
le halkı selamlamıştır. Nihayet halka, 

Hitlerin aut uk söylemiyecefi ve yarın 
Kahramanlar meydanında btlyllk me
rulm yapılacalt 86ylenmlş, fakat 1&&t 

20,30 da Viyanadald oparl6rle Rltlerm 
halkın ısrarı karpnnda otelin balko. 
nunda bir1ra~ 86z söyHyecefi ilAn ohm· 
muştur. 

Tevklfler ve alınan ltdb·rlf'r 
Vıtamever cephe azasmdan 40 kiti 

dUn ~ burada tevkif olmrmuttur. 
Bun'ı.r ltalyanm eenubi Tiroln Avus-

tur~•:.ya iade edecefi hakkında yalan 
ıayialarla nifak orbrmak nc}Uyla 
maznundur. 

Nazilerden Noybaher. Viyana bele
ctıye reisi tayin edflft'ltştir. 

Btr (Avumırya iş cephesi) ihdası 

kararlattmlmıttır. 

Yahudi unaurlarm myaaf müeuese
lerden uzaklaştınlmamıa başlanmış •• 
tır. BircJok yahucli memurlar tekaüde 

Almanyanın 

bedelleri 
_.. Uatlarah ı lacfde 

rel d.tma ıtınak •• 
Demek oluyor ki Çekoslovakya Y.t

au 3,5 miivon Alman nlmnmdul de· 
lftt sadece Moldn kÇnırun sttatejik 
Jtı1rned baJm'nındart delil, ayni zaman
da bqka taraflardan da Almanya IÇiıı 

mUhlm bir hedeftir. DBn)'anın bel ber-
bat •e müdafaası~ vuf1etinde- Almanp 

b11 hedefine uıa ... - miyecek mi? 
Vetdttt 1Udan tnrinattan ntllll her 
... , ''lldjfl•li"*'.tl.~ .. ,.,~ ... 

A vuaturya protestan tmaesi 1'11 
kararname ile Almaıı proteatall ~ 
ıine ilhak edılmiştir. 
Şuşrdl{ Avuslury21yı 

terketmiyor ! 
Röyter muhabirinin öğrendiltn• P 

re, Şuşnig, benim memleketim btJra
sıdır, diyerek Avusturyayı terke~ 
ten imtina etmi§tir. 
AlmHnyamn yeni uD~ulU 
73 milyon 

Berlin, 16 (A. A.) - Aimall,.... 
teleri Almanyanm yeni baritaaml aer 
retmektedirler. Bu liaritada .AVU8lut• 
ya • Almaıı bududu bldmlmJlb• • O.
ateler Almanyanm ntlfuwau '13 111lJ. 
yon olarak göstermekte. eD W1U11 ~ 
man nehrinm Tuna ve en ~ ,., · 
man dafmın Gromgloclmer olclutud 
kaydetmektedirler. Nr 

Bu gazeteler Alman orcıuauna lw 
bin kişinin llAve edlldiifnl kaydeYl9 • 
mektedirler. 

Berlinde taltifler 
Berlin, 16 (HU8U8i) - Harlcl1' flll' 

zırı Fon Ribentrop, Fon Papen ve .... 
cum tıt'uı eeft Viktor ~ v.,.-. 
ya fltmlılerdlr. Bitler foa ~ 
kıymetli yardnnm.dan doJa71., ,..---, 
ııltm madalJUlftl Yft'llÜIÜI'. 

Burada t;ıkan bllt\ln pmtekıf • t 
vuaturya me&eleııinden bah_..,~ 
talyaya Almanlarm §Ukruum .. .,. • 
dlrmektedirler. 
Musolininin eevabı --~ 
Roma, 15 - M.wıolinl, din k'lıdtP'9' 

Hitler tarafmdan J(inderilen ~ 
fU ıuretle cevab vermiftir: 

"Hltlet, 
Viyana. 

aaı'arafımdan ittihaz ecUJm Jiaftt 
reket, Roma • Berlin ıidhftdle 
edilmlt olan ırıemleketlerbDla 
daki do9tlufun netieeafdir. 
Avuıturya aefaret eri lra .. ı 

Yiyua. l5 (A. A.) - BlltUa 
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Kürek nıahkQmuı .. 
-; Sıyemlneskl 
# Lehistaom en bilyilk romancılarından 

turyalılarla harp esnasında almnuı bir 
yaranın izi var .• 

(Ba.,tarafı DünkQ, &ıyım.ı.ıda) l 
~:: Evet, aöyliycccğim.. Sizin, ılSz· 
'ıııın. doğruluğuna itimad edeceğinizi 
~ edıyorum. Ben, on yaımda baba
~c :ın~ kaybettiğim için Galiç
lttq fimalınde , bana karıı hiçbir 
bJ.ı_ -t eteri göstermiycn, uzak akra
~"4llından b:rinin yanında bü}"Jdüm. 
tt~in evini terkedecck bir yaıa 
% ~elmez Karakoviyc gidip hukuk 

0~ lı'Iınc baıladım. Oturduğum küçük 
~genç kızlara mahsus bir mektebe 

bulunuyordu. ··a btıı ir gün penceremden bakarken. 
~ ~e aa:1 }"Jzlil bir ihtiyar ve hassa 

ti üniformasını giymif tık bir 
hııttrıç ile görilıen henüz çocuk aayıla· 
Ciiı tec)ı: kadar küçük bir kız gördüm.Bu 
~n:ıı Çocuk, ruhum üzerinde, tarifi 

01ınryan bir tesir bıraktı. 
de Ondan sonra kendisini pergün bahçc
~t~kaJaılarile oynarken gö?':iyordum. 
d, ~sUmlerinde, bakıılannda o ka
birt hır güzellik ve tatlılık vardı ki onu 
~itrt defa gördükten sonra, bilhassa bc
~tnuhayyilc \re hassasiyetimle aıık 
~~ kabil değildi. Fakat ben, 
~iıı 'ie kimsesiz bir talebe !>lduğum 
~ın..~lbette ona yakla§maya çare bu-

yaralanmadım. Fakat bu müacdele ile 
beraber varidat kaynaklanm da kuru
muıtu. 

Galiçya ile Mat.:aristan hududunun bir 
lr§tiği yerde bir §&tosu bulunan ihtiyar 
b;r asilzade beni yanma misafir etti. 
Pek az müddet sonra Karakovidcn ka· 
ç,n ve isminin Zcreneki olduğunu 
söyliyen birisi de bize katıldL Bu z:at, 
pek zarif olmakla beraber hal ve tavn 
l-ana. acaip geliyordu. Onu zayıf, ve 
düşüncesiı: buluyordum. Fakat, pek 
güzel geç:niyorduk. Zereneki; sık aık 
yakınımızdaki §Chre giderek bir, bazan 
lki gün kalıyordu. Bana, ıehirde ku
mar oynıyarak para kazandığ1m itiraf
tan da çekinmedi. Bir gün odamda o
t urur, dütünilı'ke-n, bir top güllesi glÖi 
içeri girdiğini gördüm. Birdenbire ba
na: 

-Azizim, dedi. Yardımınıza muhta
•.:ım ... Mesele b!r kumar borcuna aittir. 
Yilı: altın kadar bir §ey. Aı: bir tnddet 
sonra size iade ederim. 

lrthçla halledilmesi lizungelen bir mO
cadele oldu. Düello ettik, ve onu kılı
cımla alnından yaraladım. Bir müddet 
Httı. Ayağa kalkar kalkmu ilk iti ıa· 
' oyu terketmek oldu. Bilahare, mfrafi
ri olduğumuz kontun yaptığı tahkikat 
hi~ de Zerenekinin lehinde değildi. Her 
ne ise buralarını biraz çabuk geçeyim. 
Ortalık tabii halini aht1.:a tekrar Ka· 
rakoviye döndüm. Bazan umumt bah
~eyc giderek hava alıyordum. Bir ıün 
~u bahçede, vaktile ktz mektebinde gö
rüp sevdiğ!m ktza rastgeldim. Eski 
güzellik ve cazibesini muhafaza ctmek
ie beraber büyümü§. güzelliği daha 
htka bir tekamüle, inkita!a mazhar 
olmuıtu. Kalbimin gene bUyük bir he
~ecanla çarpmaya baıladığını duyu
yordum. On bet gün sonra garip bir 
tesadüf bana, bu hayali sevgilimin 
ismini öğretti. 

Gösterilen ıahsa dikkatle baktım ve: 
- Zereneki ! .. 
Diye mmldanmr.,, 

Burada, Marita, mahkümun hikS.yesini 
keserek: 

- Nasıl. Miycreski kendisine Ze
reneki ismini mi vermişti? 

- Evet madam .. 
- Demek alnındaki yara da Lehis-

tı;nın istiklali için yapılan muharebe
lerde alınmamıştı ha? .. 

- Kat'iyyen madam .. Çilnkü o yara
yı acan benim kılrcımdı ! .. 

Marila, içini çekti, ve mahkOmu hi
kayes!ne devam etti: 

••- Onu gördilkten sonra kilisede 
daha fazla duramadım, dışarı çıktım. 

lfiyereski benim için yabancı değildi. 
Onun, sırf Avusturyalılara casusluk 
etmek için Leh vatanseverleri arasma 
katıldığından şüphe olunduğunu bili
yordum. Her ne olursa olsun, ben, bu 
izdiat.;ı sevgilim için pek tehlikeli ad
dediyordum. Kendisini bundan hat>ef'· 
dar etmeye karar verdim. 

ha çok sevdiğim genç kızın odasında 
bulunuyordum. Bu temiz oda içinde 
bütün hüviyetim eriyor gibiydi. Buraya 
rıe maksatla geldiğimi unutmuıtum. 

Bir.den, masanın iizerinde zarif, küçük 
bir madalyon gördüm. Bu madalyonda, 
~evgilimin mektaptc iken çıkartmt§ ol
duğu bir fotoğrafı vardı. Uzun uzun 
kokladım, öptüm. Ve sonra ant bir his
&e yenilerek kalbimin üsto:.ine sakla
oım. Bu ıuretle bir cürüm i~lediğimin 
farkında değildim. Heyhat! Bu caha
letimin eczasını ne kadar ağır çekt!m 1. 

" Bundan sonra neler cereyan etti? 
jan Javiç ismini bildiğiniz için tabii 
bunları da bilirsin!z. İçeriye giren ild 
hjzmetçi beni hırsız diye tuttu. Bir gün 
evvel frtc evlenen Miyereski de gelip mu 
hakememde hazır bulundu. Ve beni ta· 
nır tanımaz, bana karıı beslediği kine 
mağlup olarak aleyhimde §1.hadet etti. 
KUrek ı.:ezasına mahkum oldum. Oç se
nedir, zincirler içinde bir katil gibi ıs· 
tırap çektim!." 

Karakovide oldukça ıo1ıret sahibi 

~~aktım. 
···ı 
~ ite tam bu ıırala, bir takım va· 

:"acnim bu kadar parayı bulmaklığnn 
imk!n haricinde idl Bunu kendisine 
söyledim ve illve ettim: 

- Memleketimiz zalim b~cendere 
i~inde ezilirken ve bUtiln kuvvetlerimi· 
~ı kendi hizmetine hasretmcmi' ister
ken kumar oynamak, iki ~atlı cinyaet· 
tir ... 

dostlarımdan birisilc (Viyerj) kiliscıi

ne girmittim. Orada, sevgilimin diz 
çökmüt bir vaziyette dua ettiğini gör
dfrrn. Heyecanım o kadar !iddetli idi 1d 
dostum bile farkma vardı. Ve müstch
~iya.ne: "Ne otuyonun? yoksa m.attna· 
zcl Oviçimeska seni bayüledi mi?,, 
dedi. 

•• Bir gün öğleden sonra, mUmkün 
mertebe itinalı surette giyindim. Ve 
bilinemez nasıl bir hisle cebime bir de 
kama yerlettirdim. Bir haftadanberi 

Sustu. Bu sırada rüzgSnn hücumilo 
açılan pencereden sabahın ilk mahmur 
aydınlıkları içeri doldu. Marilamn gü· 
,;el yüzü yaılar içindeydi. Bu yüzü gö· 
rür görmez bir deli gibi yerinden fırla· 
dı; 

(Devamı oor'• 

~~ P:rverane hareketler batladı. Mem
~·ltıizi demir bir pençe gibi ezen, 
lthis zalim boyunduruktan I:ıırtulmak 
dt tana eski saadet ve istikl.!lini la-
·~ltı:k için çalıpııak f.:ap rcliyordu. 

tııd· "'1 bir ateg sanki bütün mev
'l~Ctiıni sardı, tutuıturdu. Derhal 

Omuzlarını silkerek ıu garip cevabı 
verdi: 

- Sizden nasihat almaya ihtiyacnn 
yok. Vatan artık bitmittir. Ondan hiç 
hahsetmcyiniz.. ' 

- Matmazel Oviçimeska isminde 
kimseyi tanımıyorum.. cevabını ver
dimclim. 

çektiğim hi:lmmanm ıinirlcrime vcrdi
~i rehavet, muhayyilem üzerinde U· 

ğursuz bir tesir bırakmııtr. Kendimi 
ldeta bir roman kahramanı zannediyor

dum. Matmazel Oviçimeska, 'ehlr hari
tinde ve bahçeli zarif bir köşkte otu
ruyordu. Köıkün kapısı açıktı. Şuraya 

-lllllıntnflllllllllllılı_.... __ _. .. 

AKA 
GÜNDÜZ 

,~evcrlerin teşkil ettikleri orduya 
~ta· ettim. Bunlar muazzam, f akıt, 
~il) 12 bir mücadeleye giritmiı .>Ulu
tt ~rh:-dı. Elimden geld:ği kadar ce-

t \re fedakarlıkla harhcUim. Vakia 

Ne kadar bOy\lk bir hiddete kapıl· 
chğnnı tahmin edebilirsiniz. Kendim
dtn geçmiı bir halde: 

- Bu sözlerinizi bir Lehliye yaktf
tıramıyorum ! ... 

Diye bağ!:-.dım. HUUsa, ara~zda 

- Bu, ıehrlmizin en gtizcl kızlann· 
dan birisinin ismidir. Ona gCSnUl ver· 
mcktcn sakın. Çünkll pek yakında evle· 
niyor •• 

- Nasıl, evleniyor mu?_ 
- Evetı vaallinin oğlu Miyercsld 

ile. tıte, bak .. Orada, nitanlısınm arka-
5Jnda, ayakta duruyor. Alnında, Avus· 

buraya denkler, sandıklar yerleştiril· 
mitti. Ne buraya girerken, ne de birin· 
el kat salonunda kimseye rastgclme
dlm. Kötk sanki boıtu. Bir kapıyı da
ha açtım. Şimli onun, hayatımdan da-

H 'A BE R ıçnn 
Çok dikkate deler bir eser 

hazırlamaktadır 

""""""'rmn"""""ıın111PPnıttıımı ~ 

3& YARKTZ"Dö PôldPADUI\. 

....._--------~--------.... --------------------...--------------------.... iiııii--... la .- Eh! Tabiptir, falcıdır, aihirbudır. 
illi.sa ne isterseniz odur •• 
- Onu tanıyor musunuz?. 
- Pariste onu herkes tanır. 
- Tecessüsümdcn dolayı beni affe-

d' 
6

1rı .• Fakat bu idam benim üzerimde 
Yle bir tesir yaptı ki .• 
- Onun ne olduğunu iyece öğren

~ck istiyorsunuz 1 Fakat bütün mese
ı'de i§te bundadır.. Kont dö Sen • 
lı~fıtıcn'i fıekes tanır. Faka~ onun içine 

1
S kimse nüfuz edememiıtir. Bazıları 

<>rıun bir Hindli mihrace kadar zengin, 
~ıtlan ise bir ıd.:lencl kadar fakir ol
~ uğunu söylerler; belki İtalya veya 
t~cn, belki de Rum veya Malta.Iıdır. 
C lıtıbilir belki de Arap veya Mısırlı ... 
itene belki de sadece Pontuazhdır. 
d tıhakkak olan bir ıcy vana o da deb-
Cbeu bir hayat aürdüğil ve kralın bile 
~ hayranlığını izhar etmiı olmasıldır. 
tı1 ıc~inde her zaman, ıultanın gözdesl
'1 litc kıskandırabilecek elmas kollek
a~0nları ta§ır .. Bizim, daha doğrusu 
arı rı Y8ralıya gelince, Sen - Jcnnen'in 
~u en kt!a zamanda tedavi edeceğine 

1rı olabilirsiniz .• 

d - Bunu bütün kalbimle temenni e· 
Ctj 

nı. 

) 1kl erkek bir müddettenberi yürli
d~latıdı .• Kur dö la Ren'c v..-dılar ve 
r trol, orada duran bir arabayı göste-
Ctc'- .. J .: §Oy c dedi: 

lt·- Arabam sizin emrinize lmadedir •• 
ıraı et . s· . .. .. ,,,.. . meyın.. ızı nereye gotunne-

"ll l•t' .. ıyorsunuz?. 

)c~'ll':tyol bu sözlerle beraber, şöval· 
ıu 1

• kırk yıllık ahbapmıı glbi &itrlik· 
}'ordu. 

d':a..,alye, rihrwyet adresini söyledi ve 
t;roı tda arabacıya emir verdi· ........ . 

ftıt Sentonore sokağma, "Trua Do· 
" e 

«c ~E~yolun söylemediği, f(ivalyenin 
~ r ttlrlll kendine inh edemediği bir 
it'1ı "lrdTr Jd, biz bunu eöylemek ve 

etınek mecburlyetindeyi.r.-

Düellonun ~evam etı.;ği on dakika 
müddetçe Sen· Jermen gibi d'Etyol da 
§Övalye d'Aısu'ı ıeyretmit ve onun. 
Suples ve ıoğukkanlılıtına, darbeleri· 
nin dehıet ve ıilr'atine hayı-an kalmıı· 
tı .. Bilhassa hayran kaldığı · teY. bu 
genç erkeğin, tehlike '!11•~nda göıter
diği mütebessim 11kaydt ve ,ayanı 
hayret cesaretti. 

Lö Norman d'Etyolun zihninde he· 
nüz beliren prcıjeler, teabit et~leri he
~efe her. ne bahaıma olursa olsun, her 
vasıtayla eriımeğe aıımetmiı insanların 
kuvvetini teıkil eden ıür'at metod ve 
iradeyle inki~f 'ediyordu •• 

Lö Norman d'Etyol'un hayatta bir 
hedefi vardı .. Kendisi 1 V c bu hedef her 
halde korkunç bir ıey&; çUnkU hazan 
hülyalanna daldığı ve bin bir proje 
kurduğu gecelerin sessizliği içinde bu 
adn:n kendisinden korkuyor: dehıet 
içinde kalıyordu. 

D' Aasaı, raklblni mağl\tp ettiği za. 
man, d'Etyot kararını vermiıti: 

- Zayıfım, ıilS.h itlerine istidadım, 
fizikt kuvvet ve ceearetim yok.. Ya
nımda neden, benim için kuvvetli, be· 
nim için cesur, berim için becerikli bi
risi bulunma11n ? .. Her JCY parayla· sa
tın alınır, hattı cesaret bile.. Hiç bir 
ıey bulunmıyan, düıünce ve zek,am
dan 009ka bir ıey bulunmıyan ben, ben
de bulunmıyan bu ıcyleri satın alabi
lecek paraya malikim !.. Bu delikanlıyı 

kendime bağlamam lazım!. • 
Arabada, ld'Etyol, §Övalyeye se"1pati 

telkin etmeğe çalıştı.. Belh: de bunda 
kısmen muvaffak oldu. Genç erkeğin 
rubu en kUçük bir dok.unuıla ihtizaz 
tden birer lir teli g!biydi .. Bu ruh, 
kendisine samimi görünen her ıeyle, 
her muhabbetle ihtizaz ederdi. Onun 
sevmeğe .:htiyacı vardı ve yol arkaıda
ıının mustarip hali ona her sözünden 
daha büyük bir merhamet telkin etti. 

Şövalye arabadan inecefi sırada d'• 
Etyol onun elini tuttu ve §Öyle dedi: 

Şapkaauu çıkardı, büyük bir zarafet
lc eğildi ve §Öyle dedi: 

- Safa geldiniz, mösyö lö Kont .. 
Dü Barri, fapkası elinde olduğu hal

de içeriye girdi ve cevap vereli: 
- Süi bu saatte rahatsız ettiğim 

için, cidden çollj mahcubum, mösyö lö 
tövalye.. 

- Ben de sizi fena bir han od..""15lllda 
kabul etmek mecburiyetinde olduğum 
için mütecuifün .• 

iki rakip yekdiğuini aelimladılar. 
Sonra, J(ivalye <icvam etti: 
- Benimle beraber kralın sıhhabnc 

içmek ıerefini bana bahıeder misiniz? 
- Bütün ıeref bana ait olacaktır. 
Bunun üzerine kont, d'Assas'ın ken

disine gösterd.'.ği koltuğa oturdu, JÖ· 
valye de bir hademe çağırarak, bir tiıe 
ispanya ıarabı getirmesini emretti. 

Bir kaç da~ka sonra, aıralanndaki 

küçük masanın üzerinde iki bardakla 
bir şarap sürahisi bulunduğu halde, 
karıı karşıya oturuyorlardı. 

Şövalye bardakları doldurdu. 
Bardaktan garip bir ciddiyetle to

kuıturdular ve bir ağızdan: 
- Majestelerinin aıbatine .. de<iilcr ... 
Bu, kendilerini, biribirleıinin ıerefi

ne içmekten muaf tutan bitaraf bir for· 
müldü. 

Bardaklar bopldıktan aonra kont 
ıoyle ·dedi: 

- Göıiiyonıunuz ki, ilk r.:yaretimi 
size yaptım. Kral Parise saat ıekizdc 

dö:ıdü. Çiinkü yarın aab:u mösyö 
d'Arjansonla iti var .. Size hürmetleri· 
mi arzetme~te öyle büyük bir istioal 
gösteriyordum 1rl, evime bile uğrama
dtm. 

- Cidden iltifat ediyorsunuz. Bil· 
mukabele hürmetlerimi arzederim. 

Dil Barri eğildi. 
Ve milsahabe böylece, o ldevrin lçti

m:ıi nez:&et ve kaidelerine tamamiyle 
uygun büyük bir zarafetle, kendileri
ni meJ&ul eden mevzu müstesna olmak 

üzero, bütün mevzular üzerinde devam 
etti. 

Nihayet kont dil Barri, müsaade al· 
mak üzere ayağa kZllktı ve an~ o za
man, asıl mevzuu açtı. 

- Şövalye, dedi, yamı küçük lir 
eğlence partisi yapmak azusundayım 

ve sizin mukilemenizden o kadar bU
yi.ik bir neı'e duydYm ki, biına refakat 
ederseniz, cidden ıercfyap olurum. 

- Maalmemnuniye, ~ntl Size te
sadüf etmek ıerefinc na.:I olabilmek 
için, beni Parise getiren ackiz günlük 
yolculuğu yeniden yapmağa hazırım.. 

- M ükcmmel ! Bilhuaa ki, •izin bu 
tehalükünüzil ıui,!stimal etmiyeceğim. 

Sade;e yarın sal»b Kur dö 11 Ren'c 
gitmeğe niyetim var, eğer tabii bu yer 
sizin hoınunuza giderse.. 

- Maalmemnuniye kont.. 
- Orada, Sen nehri kıywnda, gayet 

güzel bir gezinti yerl var ki ismi Porop
ycrdir. 

- Saat sekizde onda olurum. 
- Saat se~izde t Cidden milnaaip bir 

zaman §Övalye ve siz cidden 1evimll bir 
akadaJSinız. 

iki rakip, son defa olarak, yekdif eri, 
karıısmda eğildiler. Sonra kont dil 
Barri uzakltı§tı. D' Asau ta kapıyı ka
padı, koltuğuna gömüldü ve dil§Unme
ğe baıladı: 

- Ne meı'um ve kor1'unç bir çehre!~ 
Bana öyle geliyor ki, bapmda feltket 
dolapyor 1 .. Bana öyle geliyor ki oqa· 
dığım bu gUzel hülya artık mı:a.'ıvolmut': 
tur ve bu adamla kar11latmam, bena 
meş'um olacaktır! .. Haydi, haydi! .. Bu 
ne?. Yoksa bu yaıtaa ıonra ko~kmağa 
mı baılıyacağnn?. 

Ayağa kal'ktı, ıilkincli ve mınldana· 
cak bir ,arkı aradığı bir •ırada, or
manda, çocuklar dansederlerkcn, aöy .. 
lcncn bir ıarkı garip bir te.sadüf eseri 
olarak aklına geldi. 

Fakat derhal ıustu ve Bonnfan 80-

kağmdaki gez.!ntinin, artık tanuımiyif 
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13. G. N.: 
Yazısını verdiliniıı i~M için evvelce 

yaıdıklarımı son tahlillerimdeu sonra 
da teyid etmekteyim. Esasen matbaada 
;vaki konuşmamızda bu noktada mutabık 
Jıalmıştık. Son yazının tahlilınden çıknn 
neticelere gelince: Bazı. ldmseler vardıt 
bilmedikleri için susarlar da bildikleri i· 
çln de bilmiyorum diye söze başlarlar ve 
7• söylemezler sonra tenldd ederler veya
hut söze başlarlar ve blldiklerini parça 
parça ve fakat esaslı surette göstennr.k is
terler. Mektup sahibi böyle hir gençtir. 
JJu bal ıckAsıntı guvcnen ;e kendisini blr 
çoklarından füılün tutan IHm:ı1elerde va· 
JCfdfr. Böyle 7:evat esasmd:ı rnaArurdurlnr. 
'Ooları gunırlarmdıın yakalamak kadar 
kolay bir şey yoktur. Zeka elbette h idir, 
fakat bunun sahihi zekasını hcrke~lnkln
~en fü>ttin !uttu mu hala ve gaflet başla
Dh' demekllr. Çünkü iddiacı olur, mt\te
hakklm olur, muslelızl . olur. DHyJelcrinl 
idare etmek için idare ediliyor görünmek 
ıereklir. Bir de biiyle kimseler gözlerin 
~en ziy:ıcle ıek5 ve hislerinin okşanması· 
Dl istemektedirler. T::vn~Jce y:ızrlığım gihi 
slı de vozlycte hı\klm olacak blltUn kabi
l}y,Uer mcvcuflur. 
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"'· s. :it.: 
Ya~ınııı, boyu:mtu, hün;rf!nizi ynıma~a 

Hizum yok. Çünkü mnllı:ıııda görüşüldü 
,Yazınızdan tıkan başlıca neticelere göte, 
hlslerlnlı çok kuvvetlidir. Jiiıcliscler, e
~erler, nınesslrler ller şej.'i:1en e\'vcl hlsı:;ı. 
•Jıe hitap eder. GônJUnüz boş kaldıkça 
'dlmıığınııın iyi çalışmnsı !idcta mümkün 

Cfeğil gibi RBrünüyor. İddia edilebilir ki 
sı5nlüoüz, bir b:ışka gönüle sarılmadıkça 
ayakta duramaz. Du kadarı iyl mi? Buna 
evet denemez. Yeryüıünde ya]ml hi8sc 
bağlan:ırak mesut olmağa jmkan yoktur, 
O, bf!lkt cennette ınevuttur. insan meka· 
nizma~ına bakınız: En fazla yer işgal eden 
'dlme~ deRil mide ve fcvahildir. Dimağ 
adesc-;in<len gcçmfycn hisler rnuhakkak
kl ıtııeldir, 'renklidir fakat aldatıcıdır. 
,Kendinizi tahlil ediniz, söylemek islerlik-

B OTUN tafsili.tile kara.kterl
nizi; meziyet ve kusurlarınızı: 

sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 

ve sarih olarak hususiyetlerinizl; tut
tuğunuz veya düşündüğünüz işte mu-

vaffak olup olmıyacapum; nihayet 
beg farkla Ya§ınızı aiıe •6yliyebllirim. 
Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve· 

ya a.ldıntzaan yaueağmm dört satır· 
Jık yazıyı; son aylardaki tnızalannı.z. 
dan ikisini gönderini~ 

lerimtle bütün vaziyetinlzi okuyacaksınız. 
Size açık lıa,•ayı, ııporu b~den hareketleri· 
nl ehemmiyetle tevsiye ederim. Sabit ko
kulu esanslar yerine hafif kokulu kolon· 
yalnrı tercih ediniz, botuna düfünınekten· 
sc yorucu da olsa mesela hendese gibi 
daha iyidir. Bu sözlerde izaha muhtaç 
kısımlar görüyorsanız bunları size yaza
bilmckliğim fcm :ıdresiniıl bildiriniz. 
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1. Ç. B. ô: 
1mton1zı okuyamtdılım ioln lı:araktetl• 

nizi lbhlllit maalesef fmkAn lmlamadım. 

Bundan dolayı hem başka yazı ve imza
larm m ve hem de imzan ıın açık şeklini 
bildirmenizi rica ederim. 

N. D.: 
Gençsiniz. bir ite batlamaden ene] 

düşünm~c ve maksada göre hareket et
meAc tcmayüfünÖz vatdır. Kolaylıkla elra· 
fınızda aAırbaşh 'Ve olgun bir 'iat testti 
yapabilirsiniz ve kısmen de ytpitiaktuı
nıt, cilnkil bu, rtıhunmr.Ha mncullur. 1-
lerlye alt ıtcnit emelleriniz mucuthıt. 
Mııhitlıılzi onların arzularına göre de ha-

reket ederek kımmmama'kta cksikforlnlz 
olsa gerek. lıile~lnizden dirseğinize kadar 
ol:ın ıtıeo;ıtfel'f, ctlnh:ln r!ıllmlş bir şeklini, 
~ol el ile Y11T.aca~ınıı yazınuıı i6tı6er41~i
niz takıllrde ııtraflı bir tahlll )'aPmala 
imklln vermi' olursumu. 

RABER - 1(&am PMtMı 

Cevaplan veren 
Profesör Sanerk 
Grafo'oll ve Graloınetri 

mUtehassıSI 
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Maçl\.a N. Oguzal: 
Gençsiniz. Yaşınıı 20 etrafındadır. Bo· 

yunuz nihayet orta olabilir, "-ücutça da 
gene nihayet orta sayılabilirsiniz. Biraz 
toplanmnğa ihtiyacınız muhakkaktır. Mad· 
dl vatlyetintıı pek iyi olmamak gerek. 
Hassas ve zekisiniz. Yalnıı zekanızın daha 
işlelı:: bir hale getirmek elinizdedir. Uysal 
görünmenize rağiııen hırcınlaştı~ınu: za
manlar da vardır. Bünyece biraz toplan
dıktat1 sonra bırçııilığınızın atalması ko
lay olacaktır. Yazısını gönderdi~inlz gene, 
severken samimidir. Fakat harici tesirlere 
kapılmala çok müsaittir • 

Ve ııevginlzl onun kalbinde yaşatma~ı 
bilmezseniı sizden başkasını veya ba5ka· 
larını da sevebillr. Göze g()rl\nilr bir tav. Jl 
l'e:ra tazyiti şekline getirmeden onunla 
yakından alAkadar olmanız !Azım 
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Glrt!anlu arkadfll 172: 
"Grafoloji., ilmine ka~t g8sterdl~inlz 

itimatıa tahliliniz dolayıstle şahsıma kar
şı lbı:il ettii;;init pek nazikı\ne sözlerden 
dolayı teşekkür ederim. Tahslllniz, ıekA· 
nıı ve faaliyet kabillyetlniz itibarile mü
sait bir muhit veya şeraitte bulunmanız 
elzemdir. Aksi halde göze batan, normal 
sayılmıyan bir adam tclAkklslne u~rama· 
nıı gayrlkabiU lcliıınptır. Bıına rıat.aran l 
}'il teraltt bnna g6re deitlıtUrecek veya bu 
mOm\On olam1)'orsa işa et ettl~t mlelakkl· 
ye uMramamak için de zekanızı işletecek 
v~ sizi bekli yen muvnffakiyct .Yoluna g!
rl!ce'k~lniz. lltlrmetler. 
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11ur!a Y. N. 37: 
Hııkkmtda ibraz eltliUntz teveer.fihe te

şekkür ederim. Daha elr:ını bit tnhlil için 
,;ol t'llni1h• tnzılmış hir yM:ınızn, mütcıırf· 
dit fmf.:ılaınıza ve e~ltt yıızılıırın1t"an 
muhtelif pnrçslora ihtiyaç vardı. Halhu
ki sol elinizle yazılatı l·azıyn imza rfa ko
ntllmrımt!'ihr. Tam ,.e etranı hlr tahllt için 
hlel'l llen hu ı,e:vleri t<ıplu olarak gönrler· 
menlzi rlca ederim. 

SA J2W!S -- -- \ 
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faydasız olduğuna iyice ~aat getir

miJ gibi, soyundu, yatağa girdi. Fakat 
kaıyolanın üzerinde bir hayli döndU. 

Nihayet, yorgunluğun teslriyle uyu
mağa muvaffak oldu. 

Ertesi sabah, saat yedide, şövalye a
yaktaydı.~ 

BUtUn sofukkanltlrk ve sUkQnetlni 

temin etmi§ti. 
Gayet sakin adnntarla Kur kiö ti 

Ren'e gitti, nehre doğru ineli, Poroır 

yere vardı ve randevur_a evvel! gel&
ğini memnuniyetle gördil. 

Bir kaç dakika sonra, uza~aki ıa -
atlerden bl.ri 1ekizi çalarken, kont dü 
Barri dıa, yanında iki pb.:di olduğu 

baldo görlindil. 

kendilerini karşıladı. Hilrmctkir ve 
nazik&nc selamlar teati edildi ve niha
yet d' Assas §öyle dedi: 

- Mösyöler, Pariıe ancak dün gel
lcl:ğimden ve mösyö lö kontu be~ct
mek istemediğimden, yalruz gelmek 
hataımda bulundum. 

- Bir müddet ikamet etti~iın ().. 
vernde ıerefli bir ıekilde tanınan ismi· 
niz üe şahit vazifesini görebilir, tö
valye d'Assas ! .. 

Bu sözleri söyliyen adam, kontun 
taJıitlerlnden biriydi. 

Şövalye, şükranla karı§ık bir hayret 
içinde ona baktı. 

Bunun üzerine dil Barri, usulil da.:
reıinde takdim merasiminde bulundu 
.ve henüz bir teY söylememit olan ve 
garip bir tavırla tövalyeye bakan dos
tunu göstererelj: 

- Mösy8 ıa kont dö Sen Jennen ! .. 
Dedi, sonra ld' Assas ailesinden ve 

Ovfmden babsetın:ı olan adama döne
rek ilave etti: 

- Mösyö La Norman d'Etyol.. 
Hemen akebinde de, çehresine ıey

taiıl ft tlns! bir hal veren garip bir te
hemhnte ~yfe dedf: 

- Mademki şahitçe bu kadar tengi-
nün, szinlc pay!aıalım, §l3•alye .• Kont 

Jö Sen - Jermen benim plildim olur, 
mösyö Lö Nonnan d'Etyolunda, ai&e' 
şahitlik etmekten son derece memnun. 
olacağına eminim. 

Bu noktada uyuıutd\lktan eonta, iki 
nkip gerilectler. 

Bi an sonra da ild ~ karplaımıı-
tı ... 

Burada, düellonun bütiln teferrlia
trndan tafsil!tla bahsedecek ijeğillz

Sadece §Unu s6yliyellm ki, kont dü 
Barri, yalnız sarayın detfl PaıLsin de 
en tanınmış ve tehlikeli eskrimcilerin -
den biriydi ve cidden maharetini fsbat 
eden h:r usulle rakibine hücum etti. 
M Ueaıdele on dakika müddetle ve üç 
devre devam etti.. . 

Bu dili'ilf müddetince, dü Barrlnin 
kont ldlS Sen - Jermen diye tanıttığı a
dam, gözlerini palye d' Assutan a
yırmiidr ve onu büyük bir diklr,ııııtle tet
kik etti ' 

DHrdUncü devrenin ilk anlarmda,' 
şövalye, h!r tirnfek hız1yle1 blıcmı ra
kibine doğru uzattı. 

Dü Earri ~hcrru elinden dU§ilrdü 
ve çehresi sapsan kesildi, darbe hl!de-· 
fine isabet etmi§ ve kontun sağ omuru 
delinmi~ti •. Bir an ayakta durdu. Sonra, 
Sen - Jermen.:n ltjollanna düştU. He
men ayni zamanda gözlerini tekrar aç
tı ve, on-<J doğru ilerlerken t()11aiye 
d'Assas, bu gözlerde 5yle kor~ bir 
kin ifadesi okUdu ki, olduğu yerde kal
dı ve mağlubu ancak aellmlamakla ık
tifa etti. Bu esnada, dU Barri de tama
miylc \endisinden geçti. 

Kont dö Sen • Jermen, küçiik bir al
tın dUldilk:le bir it~et vermiıti. 

Kontun, §ilpheı:.~z, Kur dö 1! Ren'e 

kadar getirmiş olacağı bir araba mey
danlrğa intd.l ve dil Barri ya.s.tıklann ü-' 
zerine uzatıldı .• 

Genç şövalye, şahitleri ullmlıya

rak çe&leceği sırada, kont d~ Sen -
Jerme'n ona yakla§tt ve hUim bir jest
le onun elini tuttu. Bu temas tlzerbte 

şövalye ürperdi .Elini çck,mek iste ı 
Fakat gayreti boşa çıktı: Bu el, kon
~un eli i~de ldeta felce uğramıı gibiy-
dl •• 

Garip b!r endiıeyle kanıık l:ir hid
detle: 

- M&yö •• 
D?ye kekeledi.. Kon ta tetkik etmit 

olduğu eli bırakara~: 

- Delikanlı, dedi, hoşuma gildiyor
sunuz .. Cesur ve zekidnlz, vUeut ve 
kalb güzelliğine maliksiniz; sizde bey
nin §iirl olaıı heyecan ve gençlik Varı' ... 

. Evet, bUtUn bu servetler sizde mev
cuttur.. Onlara &kkat edin1 kendinize 
'dikkat edin. .Kinden, ve billıaaaa aık
tan çelc,lnin ! .. 

Şövalyeyi müthiJ l:ıir heyecan Ur
pertti. Alçak ve ateşin bir sesle; 

- Mösyö, dedi, •:• kimsiniz?. Sizi 
tanımadığım hı:ılde, bana, beni h11yrette 
bırakan hisler ilham ediyorsunuz .. l3a
na ne s3ylemek istiyorsunuz? .. Rica e
derim söyl~yin .. Siz çok ıey söylediniz 
ve yahut ta pekaz ıeylert .. 

Sen· Jermen, genç erkeğe taa~r 
o:i!l meı bir merhametle baktı ... 

_. Çoçu.ı.e, dedi, - ve henüz otuz ya
§Ind?f göru ıdüğii halde bu kelime onım 
ağzına pekili yakışıyordu • ~ocuk~ ka
dınlardan sakının .. Bilhassa kraliçeler
den .•• 

- Kraliçelerden mi? Ah t Mö.tyô, bu 
söylediğiniz şey o kadar garip ki ... 

- Kraliçelerden mi dedim? Ve ya
hut t<.'t kraliçe olabileceklerden.. Elve
da.. Memleketinize dönmek husu
sunda siz:e vcroiğim bu tavsiyeyi ise 
dilşünlin .. Hem de yarın değil, bu ak-

ıam değ.U, bu dak~ada, bu saniyede 

1Paristen gidin .. Kaçın, ldelikanlı, kaçın? 
Parisln havMı sizin için bir ölüm zeh· 
'ridir. Hemen kaçın!. . 

Sen - ]ermen h~r saniye tavakkuf
'tan sonra, daha büyiik bir ciddiyet ve 

daha müessir bir sesle ilave etti: 

- Yamı, çotc geç ola~ılctır. Duyuyot, 
muıunus? Ywın it itten geçeeektl.r ? .. • 

tçindc gayri ıuud lir kork,unun ve 
son haddini bulan bir teeeszüsUn kay
Dl§tığı esrarengiz bir kırıklık duyan ,ıs
valye yeni bir sual daha soracakti. 

Fakat kont, hllt baygın buluntd 
yaralının yanına yerlcşmiı ve araba u• 
zaklapmftı. Arabayla kendi arc.ısındaki 
meuf e undıkça, tövalye, kend!~fot eı
mlt olan rarip sil9ntnttn azaldığrtu 
bia!ediyordu: ve nihayet, ağır arabı 
Portnpyerdeıı Kur ldö ll Rene gtdelt 
yokuıu tırmanıp ağaçlann arkasınd' 
kaybolunca, d' Assas, uzun uzun nefe• 
aldı. 

Kont dU Bırrfnin dOellosunu, kaıa.tı· 
ım§ olduğu parlak zaferi dü1ünn1üy<>ı"' 
dtt bile .. lliltün ıdf.lııtıneelerl, kend.!sfrtt~ 
bu kadar ısrarla, Paristen kaçnıaldU, 

tusiye eden bu garip ve muammalı a
daMın lhetinde toplanmııtr. 

Parisi terketmek 1 Onu tekrar ,~rj 
meden r.. Bir defa daha onun tatlı 111 
yall ve ondan ıdaha tatlı olan sefiy11 ' 

sarhoı olriıadan 1 Ah t Asli r.. 
Tam bu a.ıda bir el onun elı!ne dO: 

kunda. Rüyasından uyandınlmıt gib• 
şiddetle Urpet1di; ve, dönerek, karıısıtı" 
da, kendisine ,ahitlik etoiiı olan .,e 
mösy~ Ll5 Norman d'Etyol diye ~ 
dim edilen ad•mr gördü .. 

- Ah 1 Mösyö, ı:f.ye bağrrtfr, site bfO 
teşekkür borçluyum! .• Fakat nasıl oıu-. 
yor da ... ~ 

- Yaralanan dü Barriye refaıc-t 
etmiyorum, öyle mi?.. Bunun iki sel>'# 
bi ver:, azizim, mösyö.. Birincisi: Si.ıiJI. 
şahidiniz olmayı kabul ettiğim için, dd-, 
ellodan sonra bile, bir müddet aLıin Y" 
nınızda kalmam icap eder; ikhıci5lt 
dil Barrfnin yanmida, ona dUnyanııı bil~ 
tün dostlanndzın daha faydalı ola~ 
birisi var .• 

n• Assaa, c!atiealle 90rdu: ıııt1 
- Kont dö Sen - J ermen. tabi» 1 

dir?. 
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RADYO iLE 
Kolayhkla istasyon l;>u~mak mese1esi 

halledilmiştir 
Amerikanın En Lüks 

Radvosu "•r ölQnün, sekiz mnııete men 
sup 4780 mirasçısı varı 

(B~ tara/• 7 inctde) 

~•na çıbraeaiı kanıtklıklan hiç 

ran, laak iatlycn iiftlcrce lnaın bu ıcı 
vete ıözünü dikmit, yalnız kiiçiik ka
sabanın bUtiln kalla deiil, yer yili:Unila 
bcr tar;~mdın ~rı hırıiyle aandan 
binlerce ıahıs eJalivukuf Jaoyıttine mil· 
racaat ıtmi§tlr. 

Rekabet Fiyatında Sat:oımaktadır 
,~rt1emiştı. 
\ir -.fyetnımeıinia yaz•lmasmdın trm 
t. lene ıonıı 13 haziran 1925 tarihin· 

lyt bir hırirt\yın olarak lS~dU!U va-
t. ~ ~rdql de IJmDflerdl. tkiıintn 

tolutu. çocutu yoktu. Ortada rocnız 
~ Edvud kılıyordu. Noter evveli 
~~ aradı; sonra ite mahkeme ıl 
~ U. Paat EdvaTd lcaybolmu1tu. 
:• oJdufunu ancık AJJah bilirii. 

iti. "'rd Orlay 1914 dt 25 yaŞtncla 
~elç~ '•till eodil"''fti. De1ik?nh 
"- llldın aynlauya karar vereli. Pı· 
"-t ._.rdı, çok t1nınmı1 lpelr fabrika· 
~den bir aiteye mensuptu. 

~'ltrd 8:1çibdan aynldt: tngilte
~ tlttl. Orada yalnız bir ktr; hafta 
~· •oftn Amerikaya geçti. tkf Uç 
~ 

4 
de orada oturdu. Bu tan'hten aoa

~ tllltınlınm izi tamam!y!e kaybol· 
ltur. 

"''f!~,t om yerdea ln;,be1Uftc& 
lıı.t "''" kanıtı. Edvardrn ne o!du
~· • dair t.ir ç•k rivayetler Meydana 
Q J ita ri'ftyetlerhl ee dofrusu tu 
~~ Ctrclctir: DeJilrınh beıb Wr l:i• 
~dt, 'bir ı•ml n. ttplııa .... --.ıt• 
\ ttlllıt -srlaa ırt.man ecdadı ıibi 
~::uruı,r1a delu unk n yeni lkllm
~ C&ant.!iM tutuıxn; Ameııflau!H 
~ dt, AYUıtraJyayı t!ofnı yola çık· 
~ ~•ht içerlıtn•• bulunc!ufu rsml 
~' lt""a u~radı, b:ftı. M.nı-.ı ... arM-
t~' dıl?fılar ua ... ı ı&nOMll. 
6 "rtutdu .u?. · 
~:itı ftlU?. 

' ~ lrinıee bu watlere eevap vere· 
'. · •tta. ....-.ınar netfeeelr Jra1-

lt 
". ~.betin ttafbnM,ın bot katın-
~~ h~n arkal!ftl t.lra~. Mil~ted\ ;:r-ktrft .-HW lte11h111er eibi e1· 
' 'faziyet, profetır ~iln'm ite 
l~ ft eline kıdar devam etti. 
~ '1l !ntveniteıl buku1r pref esiSri! 
~ltlı? ~!b, Blen ndınm .. 'trabawm
~· •tr ,.en blr istida nı Terr ""nı! 
~~ ltuln.ıll mıbkemeıine phat mtid
ı~ti"'Uıttt 1tfatiyJe 1nilrae11t •• nne
~~bert d:vam eden vaziyete nilıa
t\ıııl\ ttllft\eıinl, .,.ıivetnıme hC\Omle-

"'~l!tamcn tYbilrhrl l!tecfL 
~ ita k~, reiıl hayli MfM:Ut bir Yar!· 
~ı1 'ltsrrıt!ı kilin~. DUnyınnt yı· ~l 'b ~nd:a,,eri hiç bir r.ahkeme 
~h~ bir .._iyet ka?flemda kalmıı 
~Ct{ 

\,, Cede, mük-e ~yle bir kwar 

"t: 
~ılı~~ OrlaY,m Wllİyetum•ia 
~ t:ı '-rihte lta,.tta halutulutu iı· 
~~~--it elııluta•• v.t ili1nibl 
"t , .... elan ı.ieoJa ve JWJMn 'la .._ 
~· ~8- öleüt c.ihna?11nrA naza· 
~ lll--~ ..... kar.ıaun 
~ ~ ._clıletinı pre en ikinci l.1-
l~ ........ arilıl...U.. lntffna-
.~ ,

1 
....... a·.-.. ldıiaia M 1uddn 

~~l.n it.u..irle mGraeaatma 
'-, ı!..__ Wr ,.tam ait.19 Rİ•M
!\)19 ..._ta 111ahtac; e'hnunla röre, 1tu 
~,; ~ olaca&t i•41ia1im tenik l~ia 
~~' Wr elali ..._, tııl7iai.ae --
bs ı.:~ ..... 
~ 1\( '~hik ekti nıkuf laey;etl, atennn 
~~ 2'cf '-"ttma kadar elatı nriılerltti 
'il ~i"ik içia ••fllur ltim Emil 

lıA ~,t'll•fa mftracaat ettiler . 
~q ,1, tea, mt1elt tek bnıık btr 
1\ ~ AnMft'n serveti Jaa k ara1111• 

""'--..... ıııllfaktta ... ,o..tı 
-~ !1'-nbat, ajtl,.., ,.ne-

Brü~aelde otYran ve •:amıtuı bir 
tariıa llimi olan Eınil von Odcmof &• 
ccJi cündüzlü çılııar.ık mtlteveffanın 

ıet•ifi nedin 16'01 ıenealtte yooi tanı 
lauudan 331 Hne evveli:t• kadar, mü· 
kem.el Wr ıecere pkarımttır • 

•u ~bpuıua aoticeei p .tdu ı 
Hilen 4710 kifi •Mlnueil Anaaftlll 

nrist elar;& l!Wıkemere ı•frdmtftlr. 
Bun\ard11a 2901 u Belçllcda 1161 ı 

Pransadlr.lır. Helanlatla, 1nıiltere4e, 
A1ntan)latlı, J::aadad:ı, Amecikada, 
laıttl aJpenyda \tulunu .. n!er v.-. 
Buatır, Jeer sntıltı , her mest~tm, 

Şokolaksin 
çeşit çeşit insantard·r. Uıüvenıte pro- E• mııallait kuuı:lara. ı.:ı. teairj 
feaörtui, Rahipler, lciylülcr, alnörtcr, kat'i, lezzeti gayet Jatif nkipıiz 
minsçılır armmq bol bot Mcveuttur. ıaülhil çikolabsıd ... 

Bunlıntt lııiaıeleriJ•J llesaplamık ta Ec:a:ınelerden al'9ymrz. 

hayli ri!sı bir it etuyer. ÇOllkO hemen 1~!!!!!!!!!!~~~~· 1 

~ :s IJAmba ve 45 Llralili---Ho-
sust Modeli Dinleyiniz 

Bir HArlkadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBIA PAZARI 

Strkeeı : Hamidiye caddesi No. 47 
Telefon: 23818. 

- ÇAGLA Y AN'da 
BU GECE 

Kanuni Ahmed gecesi 
Jaüth un'rôlr arkadqlanam i§tirakiylo k\ltlulan.acaktır. 

Ayrı~: Zenzin protraın ve ıDrpdzler. FiıtlaN. nm y()ktur. Tel 403U 

her ,u,. Tlriıltrdew ilealec ve ••t-•· 1: -~---1 
~etu~~-~~nhln~c~•~~ EıtışllAnı 1--------~----------------
ilhe etmek icap etleyer. 

•Atila MI p'ıpaalan .... p1can. 
uk ~lr J1ıatwal var: 

VariıJer lafsıelerial almadıa enel 
~dva.rd in•,.•••• çılae.ru, \UtUR ltu ıt-· 
rabn lte1diy.,. MnlOl"ce ı..- a.ttJ .. 
nala, lı1-nsbn Wtı•ıa4aa ,.prl•uı 
bir kl!k ciW. ~ ıi•ec•lial 1171 .. 
.. te ~lat911l lttm. nr., ?. 

tAle llevalnde 
.,.. •~•rafı 7 r..fde 

•tıte"VltW'ld• mftrekn, 11.aı,.ser 
verdtlw. 

Geceıtl Ay.alihftt wnt.n dentı 
NltU~ yapıldı. lınar tlnrin•• na ıı.
yettert Yt nkltualarla tOrlU •§'n~ 
ler tcrt'p MihU. l'ifolder at11"1. D•. 
ıılz yUal, •ylral byııd.na•u ~ . 
mez bir !tal al:mııtt. 

Yedinci labab Okıneyiaımu!ıkt et· 
lenr.tlere de,?am ohmurkım, tenıne 

kasrı anl.lndt btr dt•lı •flu.cffl ter • 
tip edttmlftl. 8u meyuda tp canbaz!ı-
nnm 1'5zleri karartaa bir •arif tfleri 
uyredilnaiıti: hir tarattu A.yutıka -
ftt nhilbuleld çmac •fa~••. 1e12ra 
likif•}'9 yak111 ltlr pm.tnia 411nfi•e, 
•onra Dcrt•ııta kalyenwıa, Oha aoa· 
ra 4111 ll'eaw imlnlndı karaya, iki 
•itam halat prilrniıtt. tp 1&11buJan, 
bu ipleria u.rinde yilri)müıler, bir 
yakada <Tt.ilr yakaya, f çhaa kadna kı. 
ya!etln~ rinnit eultadar oturdufu 
kaide bir talika ytıriltmUılerdi. 

&nn.. lıılerl• ~trinM n.kudea 
n:.kkaglar, blrfbiri arkasmiaR d ::ııı.iıe 

atlanu lardı. Bir ip cannU! dtı, deni. 
•n fiatüne ~trllmif olan lpirı Uıt•·nde 
yfteme talılidi yaDar~k sürttne eüriine 
yUri\MI •• Belir& nlb-Jp m•iıial Üt

nin atmı,U. 
Üçliu:i Ahmed, ile tlevleıt .rkl:ıın n 

~rMntr Jrurnaa dantH H'fll.t, eraı!a 

ltah~rvan kolu ilı penliva.ıı Halil kelu· 
aun ntarif etlerhü n eymlla.r:mt da 
Hyrettikten lftl'a Olnntyduma ~
it'!'. Okm.eydanmfa tk ip eubu!an 
oynadı CAhecller taNtnat&a yapılmııt 
yedi n~ı ltir •ider1'a 8Untl, acailt 
lcuklal&T pt"irlJ•i. TerHaelw kalyoa 
aüal"l1tMiAi tekrar ettn.-. Y:ılli~ • 
rltere Jaafta•a iki rUıa urayda yemek 
çıkardı. Btıstt•. o vem•~ mukabil Ok. 
me:Ydantada bttTiik lt!r lllvafet verf1 • 
a1. ~ hml, aeo ıc.,.n mııat. 4"'6 
aa~la "llh w _,,. 4k~tlı. Y•i. 
Ç«t ..... , ftl\bl beli;rtil Nn.k ..,. 

•ey•ftu •WUaoe •'6 11.a.uk mü· 
lleaMiadntr 

Tenkeaiae .. btcftlleeı elkoRulaa • 
lil an:u uylavı ıabd Topraia alt 
..,.ııu o .... ~. .... • .... 
Tahta burunyaa apırtnnaaı 1 aumarab 
Uirede ~uhınaa kıyaettar mobilya vc
Pir 1f71 17-3·HI •JUae •Ündif 
p.rıemlte ıUnU 11.1t 14 de Mtrlacaktır. 
lsteklilerisa yukanda ıöıterilen riin ve 
aaatte mahallinde huar ~ulu~malan i
Jb ehuuar. (V.P. 2046) 

•aye'fl• Tapu sicil muhafızlıtrndan: 
Galata.da 'Emekyemu •aballMi Di-

1.«k .. ~tm .. eski 2 Mil.2 MI 2 MU yeni 
1,4,l,l,2 ayık ıı. .. Haıtun ve Zepep 
Hıtua ve Nıhnaı Ha... Ylkıflanle 

s:alaltt d6rt evia Z•ynephatuw Ye Na· 
1.ıaM Ha•a nkıAırınclaa tDlaa •Uıy

yea raahallinia 15-120 hi11e&flt Esma 
l:atua Y&kfaadaa elan mu.;rycn mahal· 
lia 1·4 h:11eli Yuda Galmidi veledi Av
ranua G.zerindc bldufuıı.daa tt1clli iıtt· 
nflınit iıe •e bunb.rdu lbmıütun 

• a k f ı • 4 a " • 1 a n 111uavyen 
aıabaıtin:n ibru olunan 1·,·32!J tarihli 
tN1t11l1kte 1·4 h:•ıeyi tditiuf ettiil 
anlafıharf iae ee taa...UktıW hamifi• 
tapuda kayiı oJmadıfna•aa ltu yer hak
k-.da "'hklka.t yapılmak Uettı li-S-

931 tarihinde .ut .. aa mahl)ine me
•W' padtrilao•ii•den ipu pyrl men· 
kule taıırnıf t•ıl'umda lnıh..1tUllann 

l~b tarihineea itt'laaren oa rün urftn· 
la ellerindeki "9ıik ile :Beye~lu Tapu 
ıic:1 ınumfv!lI·ın.ı \'leyahut kt~f r;ünü 
ll!alu.lfiade •ulttmı.c.a.k maıcura müracaat 
lıın il!ııa •lunur. 

metli bir elmas ile ,..'liiuyyen bir kupk 
ve lttr dıma.nınrt at, 9irl}Ok kıymetli 
kuma§ b..k4tm etti. •qU. de !'i2 çocuk 
mtbuı.t edildi. 

Cheui, ODloydnnaa etrat'ma wıah· 

ya1&J" kunıldu:1 Wr le.rafta Ytail kan -
•nt.erdu bir nrrl af&e11 hh' taralta da 
lruc!ill~nlea ltir lltrik yapılınr§b. Bir 
yuda da ku•mmea Mr tuır kurul. 
•U§tu. T~lar kandillerden bir top 
J'lpBı?!laNI. Üçhetl A1l•eclin Gt&jı Ö

abe •• kaaiillwüa iki aiAareli lJir 
.. 1 71pıl•ttb· 

O pcı, 96r nıtni de, Okmtydanmı 
tlohlura:w aiıtle!'ft 1eylrciye, tabla tab

la '9ker ••tıttıraıttI. GlS& -tıeneeain
h 90mıa, • .. ~wa ı•Jilr\wi de 
............... •lııt~ 

t.._ Nr) 

!tan ıbanlarJ, et ft ıyu. parnı•iıllarmna arumdakl kqmblar, dolama. 
• .. iltihabi ve catlakla.r, negmon1ar, yanıklar. trq 7aralan, erpalik· 

Itr. koltuk altı çıbanlan, Al'\'TlVlROS ile 
Tedavisi en erken ve en nnin bir surette temin eder. 

'ARK lSPENÇtYAftJ L~BO:RA TUAJtf 
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TtDAVOLDt:N ÇE:~il[N PAQAN1Z. L-HÇQID\ 
Cll-l[TL~ SiZi iL~P.LE:TMt:Z. 

ONU BANJ<AYA YATlr!fNIZ 
\ ...CQ TDst1.tl ıZAWATt OiŞGt.,,iMIZKN Al.iNiZ' 

• ~ -
?'t WOLANT~[ BANk' IJNI ~ 

.___ ... •-01"'.: rAQAKOY. PALAS ALAltMCI ~ 

ı' s t n n b u ı B e ı e d i y e s i i ı a n ı a r· ı 
Ummıd lf•tlilia 2-3-19!8 tarlllli ve 26 aytlı kararma tevmcQ: :s.ı.di~ 

tenbia ve yuaklan maktu para 01ZU1 t arifesine (.Az.a.ml fiattu futaya her n• 
vi ıt aabnak yirmi bet llra l cthnl•i alt ın• fıkra olarak ilive edilmlft(r. AlAD. 
darlum malCimu o!aak tlnre na. olun ur. B. (1410\ 

Otı zlantep Nefla MOdUrlUkUnden ı 
x ...... tıfh ~pıt··~ ilb ettıı. 1 a.rttk karakal biAunmı ,.,,, tl1ed 

nmua ........ Ak~A 1flltı~ ~ M'W 'illıl~ 
ar. tlüf).; -



ıngiliz preMleritıdcn dük dlJ G1uce3te rin karısı lngi!iz .!t:ın.ayi sergisinde 

dünyanın en küçük yazı nı.akiııe.'i ba§mda 

~rjmıfiııin yeni cıım1ıurretsl Do1~tor Roberto Or1ds Mfflet meclisinde yemı. 
ttini dtikten sQnra otom.obilını biniyor •.• 

- ·Frt:ıMt:'! mare~a1lerind~İ? Foş'un Tarp ~chrincle doğduğıı. ev hükUmetin bir 
karariyle mUli db~1er arasına girmiş bulunmaktadır. Kapı ü.stüne asılmı§ 

. 01.an ,.,,ha® tunlar .yaaılıdır: 

' ·,J0Wtn1Mriyet oraul«rım" ve itMf dmı let1m ordu1ant'K~ Ba{ıkummidıam 
Frantta Mar*U 1"erdinand Fo§ ı te§rinicvel 1851 iU bu evde doğmttftur.;, 

1 

Norveç Pren.,e,.,i Marla 'kayak aporun
da kızlarıykı beraber 


