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Cenevrede hayal · 
inkisarı uyandırdı 
Corçil. diyor k i: 

Almanya ya 

Katalonya Fransaya· 
!iltihak mı · edecek ? 

karşı ltalya bu takdirde resmen harbe 
Tür~!::a:.;:~:ı~1:ıia!ı~f::::vya, • girecegini ihsas etmektedir 
Itt•ı k al Fransız haric iy e nazırı diyor ki: 

ı a yap ım "ispanya hududumuzda, lspanyol olmayan 
l.ondra,, 25 (A.A.) - ROytcr: Çem

lıtrıaynm dünkü nutku hüklimct mcr -
lttılerinde muhtelif akisler bırakmıJbr. 
llq tilmleden olarak Bcrlinde resmt bir 

sükGnet, Pariste bUy{ik bir sevinç, Ro
ma, Pragda ıesais bir memnuniyet ve 

Cenevrede inkisar ile karJılanım1tır. 
_.. Devam1 4 tınctlde 

Otomobil kazası kurbanı 

Arkadasımız Tabiri , 
toprağa verdik 

, 
tttlTelki• gbn, feci bir otomobil kozası ne-
1.,.lnde koybcttlğlmiı, Ton şnzetesl yazı 
~li mQ(lfirü aziz nrkndnşımu: Tahir Şük 
~"ll'1Jı cenazesi bugUn hazin merasim 
~dınldı. 

Edirnekapıya götüflllürken 

Kaza tahkikatı dolnyısilc zavallı arJcadn 
-. ı ın ızın naaşı morga kalı:Jırılmıştı. Du sa. 
lı:ı h !l:oat oncl:ın itibaren Tabiri sc\"cnler 
rn ı rı:un önünü doldurmaita başladı. Cena. 

_.- Devamı R fnclde 

F enerbahçeliler 
bu haftaki maçı da 

oynamıyor 
TOrk Spor Korumu Fenerbabçenln 

itirazına c~vap verdi 

~utbol Federasyonu reisile ikin
Ci reisi arasında b:r ihtilaf çıktı 
, - l'u.:ı.•n spor say/amı::da -
....__ ____________ ~--------------------------------------------------~ .. 4tW' ~ >W & T _ ____ _.._,_..._ 
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'' Atak ,, mayın gemisi yarın 
Gölcükte denize indiriliyor 

~Gölcükteki fabrikalanmu.da yapı- lidir. SUrati 13 mildir. Alacağı mayn 
&çık deııizlcre Dl!lhsus ilk mayn adedi 40 dır. Milft~tı dördil su • 

~iz "Atak" yarm saat on Uçte bay, 29 u er olmak üzere otuz Uç ki
~ Gölcükte den.ize indirile - şıdir. Denize indirme meraatmtnde bu
~'I'. Oemlnln boyu 44, genişliği 8 lunacaklar yarın sabah sekizde Hay. 
~- YUklil maimahreci 530 ton, darpa§adan kalkan trenle GölcUğe gi
...,..~ be)ogir kuvvetinde çift pervane· deccklcrdir, 

kuvvetlerin yerleşmesine asta riza gösteremeyiz,, 

Frank o 
ordusu 

ilerliyor 
Brüksel, 24 (Huauat) - Belçika 

sosyallat partisi reiıi Vanderveld, 
cilmhuriyetçi İspanyada yapmıe oldu
ğu seyahatten dönmUıtUr. Vanderveld 
in söylediğine göre, bpanyanm gimali 
şarkisinde ve Fransa hududunda bulu
nan Katalonya, Akdenizde Rozu, Pa
lamoı, Barselona, Taragona ve Salu 
limanlan bulunan 2,•31,000 nilfUBlu 
32 bin kilometre murabbaında bir 
memlekettir. 193' senesinde federal 
milstakil cumhuri,.t olarak il~ edil· 
mltUr. 

"""?>\U"Kaa çı.ıanuta oıan -Ouetıe .. , ı. 
kinci bir iltilı&km çok yakmda vuku. 
bulacağını haber vermektedir. Kata. 
lonya hUknmetini Fransaya iltihaka 
mecbur eden sebeb, Franko kuvvetleri
nin hudutlanna vamııı olmasıdır. Bu 
küçük hükiınıet, istilldan kurtulmak 
için tek selamet çaresinin Fransayla 
birleşmek olduğunu takdir etmlı ve 
hattft Fransaya, Minorka adasmm 115· 
gali teklifinde bulumntJŞtur. 

'W"" Dnamı 8 fnclde 

Taks1 ve otobUslerde 

Şoför muavini 
yasak 

Emniyet mtldOrlUğD 
bUyle bir karar verdi 

Emniyet müdilrlüğil ıon günlerde 
seyrüseferin intizam ve selametini te
min için aldığı tedbirlere bir yeniıini 

daha il!ve ctmiıtir. Bugünden itibaren 
takıi otomobilleri il: otobliıı ve kam -
yonlarda ıoförlerin yanında muavin 
bulu~durulm~ı yasak edilmiıtir. 

Şoförlerin ehliyetli ve ehliyetsiz bir 
takım kimıeleri yanlanna aldıkları ve 
gidiJ esnasında bunlarla görUpneye 
daldıkları, bir kısım Jrualann bundan 
ileri geldiii teıbit ec!ilmittir. 
Buıünden itibaren belediye zabıtaeı 

memurları ıoförlerin yanlarında bulu
nanların hüviyetini soracak, milıteri 

olmıyanlar derhal indirilecek ve tof<ir 
cezalandınlacaktır. Bu hususta sıkı tı>

kibatta bulunulması hakkı=:da emniyet 
mUdüril Salih Kılıç tırafuidan altka -
darlar;) emir verilmiıtir. 

Kızına taarruz 
eden bir baba 

Adliyeye yapılan bir ıikiyete g6re Ali 
bey köy11nde oturan Ali lsmlnde bir 
adam, kendi ÖZ kızı OD bir yqmdaJd Sa
flyeye teca\"Uıde bulunmak lstemlf, bu 
.badiaeyf Safiyenln llvey anası g&erek 
jandarmaya haber verml§tir. Jandarma 
Aliyi yakalamJI, adliyeye vermlftlr. KQ.. 
çUk ktz babasının bir senedenberl kendf
alne fena muamelelerde bulundu~u 

.c5yleralıtir. Ali tevkif edtlmlatir. 

.Z:araelonada Fran.tı.ı elçiliğine iltica cdon ll'rcrnkocrı 1$fHlıt!JOTlar FraıMada 
P!"l!!r!na ~tü.rfilıldlrtırttıı. Oıtıdan Fnnı7'o lapanyawta HV'krillcr:ek1er

dir. Resimd6 mllltecilcrc yemek tevzii göriUllyor .. 

Avuslurqanın ilhakından sonra 
• 

Almanya merkezi 
Avrupada siyasi 
faa.liyete girişti . 

Clörlng IBelgrata, Kepler Sofya 
· v e IBQkreşe gldeceklermlş 

Alman hariciye nazırı Ribent
rop'un Ankaraya 

geleceği söyleniyor 

20 MayUJ 19!5 de Muso1ini şöyle demi.§ti: "Mııa7ıe'deleri ihlal e"dere1' Jtl
manyanrn Avu~tııryayı ilhak etmesini ltalya 03Ui mü.samaha ile .,.,._ 

§'1lıyanw:.n Bugün ise ..• 

Berlin, 25 (A. A.) - f4areşal Gö. liyccektir. 
ring tayyareyle Avusturyaya gitmi§ - Göringe, iktısat namı ~De liir. 
tir. Mumaileyh martın 26 smda Viya- çok askeri ve iktısadt malıfellere men .. 
nada, 29 unda Gratz'da, 30 unda Kla- sup zevat refakat etmektedir. 1 

genfurt'ta, 31 inde Mautcndorfda ve 2 Bu seyahat, Avuatuıyanm AJman ... ) 
nıa.~ta da Salzburgda nutuklar aöY.· ,.., -= Denm~ 1 !ncl.df f 
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ıJış Süµısa 

Tunanıo 
dünii 

ve yarını 
Yazan= Nizamellln Nazif 

E VVELKt gece. Peete radyosun
da dinlediğiın uawı bir konfe

raııa ve Parla radyoeunun yaydığı kU
çlill bir haber, belli tok dU§ıJndttrdU. 
Eğer huaust radyolan olanlar, lc;mde, 
bir Macar ll1ıni ~mdan ttırkçe ve
rilen bu gUz.el koııf erauı dinlemiyen. 
1er bulundU)'I& kendilerine eadece acı. 
nm. Hele umumun t.tıtadeai için rad. 
yo bulundurulan yer&er, faraa bal -
kevleri, k!tlbler, köy odaları, gazinolar 
w kahveler bu konterwı atl•mrelar· 
- Cidden yanarım. 

Amr ve yanarım, lb'& kudee Macar 
milletinin mukadderatım idare ettıtt
mla uzun amlarm ~k temla hakikat
J.rinl tarihlerimizlD clltJerf içinde 
fu!& aramaya Ulmm ı&'meden bul. 
m&k htır zsınan mllmkUDdllr ama, bu 
tenılı hakikatleri hudutlanmmn dı. 
11Ddut bol bol dinlemek ber aman 
mO~rolmu. 

Bu konferansta, Macar oeafllerhıln 
s&\lilnden blzl bmnak bımyla. kato. 
ilk klllaeılnbtve Haı.burs Avusturya. 
smm el ele verip yarattıtı yalua ve 
tenir ehrarnım nihayet yıkabilmll ve 
bu Unetli ehnınm altıDda yı)ulm11 ve 
glz1cnm · ş bir 6aldkatln, atrf Jrendlsl. 
n1 k8rlettlrmek w tllrleştirmek için 
11kılmıt olan bir hakikat ve medeni
yet aaraymm izlerini bulabllmlt bir 
insan konUfUyorda. Onun, radyodan, 
peltek Macar tecvlclt ile plen ttırkc;e
elnl dinledikçe bir an bulÜJlden uzak
lqır ıtbt o!dum.. Ha7allmde Macar 
A vrup:uıın ortaamdan ve TUrk A vru
panın cenubu ıarJdalnden bUtlln ecer. 
!erini ve milli kudretlerini koparıp L 

)arak kalktı; iki qk1İn kafile halin. 
de asırları göğllaıtye göğtlsllye tlerll 
yerek yarattıfı tarihi elle aile gerile
diler. TA. katkbklan ilk yere kadar, 
kaynaklarma kadar gerilediler. Ve on· 
larla be:raber gerilediftm yerden tari
he ,.e bugilnkU Avrupaya baktmı: 

N• kötl1 Avrupa! Ne bot tarihi 
Bıı Amıpada ne oduyaa hep bizim 

yUz'..imUzden oldu. Bu A vrupa)'l biz 
döğe döğe insan ettik. Bu A mıpa, an
cak, bizim karşımızda dayanabilmek 
için çareler aramya lroyuldulu gtln 
adam olma Jmk!nlarma •'tesadllf'' e. 
deblldi. Tllrk wı Macar ae yaptıysa hep 
latlyerek, bllerelt yapm!lbr. Telmlfln 
medeni Amapuı 8'dece bir taadUf 
tar. 

-Adam ol! 
... Adama d&ıl 
~ baflrqmm ft bm~laJl!llDD 

hrtmmda IJlmacak delik anyanlann 
ft _. prl olan bir "betbahtlar dTO. 
.Unb o mataradan o mataraya gtre
:rek \!lhayet '91'lnl aıfmdablleeek -t· 
Jam1ıkta bulutu Jlbl bir teadUf. 

• • • 

Doijru ıl 
Ueğil mi? 

ı ııo w11kaları 
l6Airde ti/o ---.... • ı...cıoı. 

swa 11ep111 aouW _.,,. ..ı,... .,.._ 
de olmamakla bmlber • ıeJc Wc ~ 
ne görf.Uwtıeye ba§ladı. Baa B'1/04· 
l4' attmt'lerind6 bir Uci ffım 1'Mua 
klJrdedildflf de a6yı.n,or. .. ... 
dllckat! ~ aeuld feoriUleleri. 
mizden iati/ade etmeyi bilelina. Bs
oa.klar baatırmadan,, va aebze 'Ve 

meyvelen fikmadu .a looıatrol 
teclblrkn-ine ba§Jıyua. Old4 9lad • 
titrim,, damtJCanalcıırd4 ..,.,_ au • 
lar, pa.!lı teneke'lerdı 10tıla" -pey • 
nırler ve acıire beZediyece btroZ· 
do11 geçlrUmeUdfr. 
ne~iye, gcf)ft ae11e fffornaa aaı. 

gın bıtlunduğu aıral.arda boflamğı 

tt:mi::W.: ndloadeıeaitte ""9cf• yeni· 
tkn ve §iddet~ bqluMllıtlH'. 

1 
Bu arada halka da d~ bir Uı. 

• ttyat ltdbiri "°': 1'er IAtftnale _.. 
~ 1UJ1nttnt1t1e._ 

11111 w awn 111 ııw 

Yaş me~ve ve 
sebze ihracatı 

Tarif (llıilm kunımul bqbaı luaall 
Hakkı tel\rlmlzde bazı temas " lltklkler 
de bulunmaktadır. Oirendlfjml• ....... 

OrOm kuruma htbnının lkti•t V.ttQ .... 
kir Kesebfr U. ,..,.... ............. ..n 
mühim kanarlar werflna.lttlr. 

Talcantlr edeli -'•ra lln.,..,.. .. 
•ne ,., me1" thraeahna bil...._ ...._ 
ml19t Yerttekllr. Rflhaua, 91ee11 711 .._ 
dece Ye bir tecrObe mahiyetinde ohınlı 
kavun ve lrll'lkı• llıOm lbnacatı ,..,.n 
kurum bu sene bu lbnıcatına domal• de 
llAve edecektir. 

Tarlt bunun tein Amerfbdan domatea 
tohumu •etlrtmlt " lurfanda Jelltlfren 
uhalara bu tohumlardan t"rle baflan. 
mıthr. Bu ~kilde harekte lebep Aft'lpa 
" bllhaua Londra plJe1U1nda Amerika 
cinsi domateslerin tercih edilmekte olg. 
tudur. Blılrn 1erll eeşlt domatesler, dıt 
pazarlann ralbellnden malla lraldılt iC'ln 
A•rupa plyaaalarına ttJ'lbilfr nrGndl 111-
rqımü~lür. 

Tarif, bu Aene donuıtea lhrar.atında m~ 
nrrak oldulu takdirde 11elee8 aene ıur. 
fanda domates lıtlbulltını •nlf)etmelı 
itin yeni tectblrler ... eakhr. 

Bu Aent ,., GzQm " bY11D lbraeetı 
iti, ıre~en .ııenekl tttrO~tere lıUnaden da. 
ha arenlı mlkynta ,.pıt.ralrtar. 

medeni; 
Koye en bUyilk refahı IUIW'ak me

deni: 
Mata, cana, ırza en bUytlk emniyeti 

bahoederek; 
Vicdanlara en pnlf bUrriyetl bah

şederek medeni; 

Ve. eoyarak defil, knemfal ·~ aL 
tm dağıtarak, efendi olarak medeııt. 

• • • 
Beni bayle enginlere u1an konfe. 

ramtan eonra Paria radyownclan IU 
habE-rl dinledim: . 

"Tuna Uzerlndelrf A vuaturya kara • 
kol gemilerine bugün Almanlar tara -
CmdHn vaayed edllmlftlr." 

Bu sefer de töyle dOtındUm: 
Cermen Jmparatorlup Tunanm bir 

ucunda remJye bJnene 'J'uunm 6bllr 
ucuna &itmek ı.temea ml T 

Ve haritaya baktım. Tuna Oek ha· 
duduna dalıyor, Bratlalava kenarmdan 
seçiyor. Macariatanda Ettergun, Pel
te ve Mohacı yalayıp Belgrada atru· 
yor, Bulprlatanm etmallnde adeti bir 
hudud c;lserelr Romanya,a dahJor 
~ .• Karadenhle ulaf110r. 

Çekoslovakya nehirlerindeki .,,O· 
sefer 1'fnln Almanlara nekadar tatlı 
gözilktllfll ~yle bir ga.&ltlne alımr. 
aa. modern Cermen lmparatorlupnun 
'1mdl, Vlyanada. Tunaya mktıkça, 
kendisini bir Karadenta devleti halin. 
de görmeye bqladtlı eöyleneblltr. 

N...._ttba NAZii' 

Hattnılıtrtnı .,. .... 
CE\'1'1R NORODI 

BeteUlceu Servlaln n tnethaa camd8nndaa 

TEFRiKA 
NOı 87 

Cen Şerldanın Dzerlne eilldlm. He1hal J 
zavaJh arkadaşım UJmt11tD 

Oanon resme baktı ve hayretle ba· Yanımda duran Ndık hlametçlye em-
prdı: rettim : 

- Allül AJlalal -Tarafmıdan llrotlaad Yardda Dl-
- Me oluyonuauaP. 
- Tuhaf feY 1 Bu resim otomobilde 

bulunan kad nm reamU 
- Emin miıiaiı?. 
-Eminim.. 
x.hft llJaiblM 1titüen, fabt .ster 

ganonI:.uı da lpdebllecefl kadar yllk
ıek aeale: 

- Beni dinleyiniz, dedim. Doltum 
Andığınrı adam bakibtte ~k tehlikeli 
bir bayduttur. Hele kadın k:biına ıir

mit oJıaıu en tdılikcliaidir. Bunlar ınilt
bit blru cani •e caauıturlar. Buraya 
bir dıiıa relirlene derhal )>\>lise haber 
verip yablatmalımuı. 

Patron ı.IıalUlde cevap verdi: 
- Bmre4eninls. Bfr daha buraya ıe· 

liderse 16recekleri var. 

• • • 
Con Şeridanla buluıunca o ıUıı olup 

bitenlerl bülye ettim. Soıua yapacağı 
itin e•ı batlanai anlattım • 

- Bu it botuma &ldiyor, dedi. Ben 
de sbia ıibi, mesele .. ihmalden .ıiya· 
de ihanet cırm~ 
• - Haklııınız. 

- Hua Pufla arlmdqlıınma unn 
mOddet eeaua lra1malanm blıtb tir
li balı edemeyb. 

Bu -DOktli DaArJ Con Şerida ıe
nerale de uaun usadıya iub etti. Gene
ral da ona iatediji ı;bi hareket mU..a· 
dealnl •erdi. (:on Şeridanm da iatcditi 
bu ldl GeMralle mUIAatimia aoaa .. 
riDc:e bana nime adar refakat etti • 

llUınldhı mertebe yakm bir .ıaman
da Alman1aya ıftmels myetiacle oldu· 
lam isin Coa Şeridanla mOıtakbel baıttı 
bateketbnld tayin ~ tetblt etmemia 
........ ltlbMJa kenf;liatyle ......... 
UUft •"'7a ıi~ ~ .. 1ma.,.. 
1afacatımm karar~ 

Gerilfmemb blttlktea 90llra doctu
mun ellnl aıktım, onu kapıya kadar teı
,ı etti& 

• KapcJI henll bplllllftım 1d merdi-
venlerden dolru bir feryat ve bir ıO· 
rilltll ltlderek dqan fırladım. Seı ke
allmft, yerine bir 310 ıllkdtu kaim ol
muıtu. Bir.anın diteı Jdracılan ıibi 

ben de alt kata koıtum. Con Şeridan 

merdivenin alt baflllda. boylu boyuna 
bareketaia yatıyordu. Merdivenlerden 
eiWp en alt kattaki kapıcıya batır· 
dun: 

maaıa •• 

Sonra toplumaıt oJa diler kiracılara 
bitap ettim: 

- Klm11 yirladea lrnmlünmaan.. 
öJO. tehlllcai ftl' •• 

Coa Şeridanm ilaerbıe qildJm. 
H eylıat t Zaınlh arbdııım almiltdl. 

Kendi kendime 10rdum: 
- Kua mı. yolraa cinayet mlT. 
JCua olman• lhtbaal ftremJyor. 

dum. Donum her halde bir dnayete 
kurban sltmlt olacaktı. öHlmll mudp 
olan y&raJI tetkik edince bu kanaatim
de yanıbnadıinm derhal anladım. 

Yaralar hep battan ve azını c:fdan De 
alın kemill araamda idi. Aynca atı çe
ne kemili ft unu milc'a da Jan1ımttı. 
Con §eridan, mOthit bir kuvvetle Ueri 

dofru itllmit ve zavallı ytlzO yere cel
mek here dOtilP bqr parçalanmqtı. 
Şu halde bir clntJyet karpsmJa bulunu
yorduk. 

Tonton Amca 
dokt.or 

betçi müdürüne telefon et. SUra'tle ıel· 
ıin, bir cinayet oldu. 

-Blr cinayet mU Yok canımt.. 
Dönllp aıkama baktım.. Bunu ıa,u. 

yen biııbatı rütbeli bir uked doktord11. 
Nezaketle sordum: 

- AffedeninU. Kiminle mOterref 
oldui"mu bildirmek lttfunda bulWlur 
musunuz?. 

Kendisini tanıttı: 

-, Bin batı Vilyam Bradley SaJUvan.. 
Sonra Ulve etti: 
- Kapının ö110ndeıı ı~lyordum. I· 

çeride bir kaza olduğu söylenilince bu· 
raya ıeldim. 

Apaç;lr ,alan .a7Jllyordu. ÇllnkO 
ben ''kan,, yı mUteakip derhal blııanuı 
bpıaııu kapattırmıttım. ŞilJab:e ile bin· 
b•tıY• baktım.. Doktor Bradlq Saılli· 
vaa ismi bana meÇ:hul deiCdL Bu aat 
mqhYr bir &limdL Daha bir mllddet 
evvol yeni bir ketfi dolayıaiyle ıuete • 
lerde retmbd ıenaotttım. Karpndeld 
adc:ım bu resimdekine biç te bememi ~ 
yordu. Şllpbc:DI belli etmiyerek ben de 
kmcllmi tanattan ı 

- Ceyma Nobodf, gueted.. 
Titredi. ~ PP.m Jirime balra· 

rak aordu: 

- Ne? Ceyms Nobocl ab mlainb? 
Halbuki bana bu IDtlallf baa,a 1narbaa 
giden satın c.,._ lfobodi olclutuma 
aöylemltJerdl. 

GGHlmliyenk cnap ~: 
- Olrtlyor1111asas ld lbe JUht -. 

lClmat nriJm1t. HldiM )'WIDe toll llr
atle ıelmlt obnanis do!aJlllyle lise te
ıekkOn borçluyum.. Ba 18Jede abda 
memurlan ıeUnceye kadar mama. .. 
den lled ıeldlilaJ teeblt ~ 
-lebepp~ ...... o..-..eı

cell ldatliamt-~ 
- Evet.. Fakat........ aedea Deri 

c•lnrit .. b.ı. 
- KlmbUlr. Alellcle lllr ...._ 
- Bir kua dtlll dt lılr .. ,. ..... 

zuu bobaoldutmm llylenem ae denl
ıılz?. 

- Cinayet mi? Alay mı edlyonu
nuz?. 

- Bu hldiaede aülilnç bir nokta 16-
rUyor muıunu.ı?. 
Boıuldu: 

- Ne münasebet? diye cevap verdi •• 
Fakat bu baait kanda bir c:faayet eaert 
aranması tuhnfrma littl. 

- Her py bir cinayeti gatterdifi 
halde b&ditenin kua diye ıölteriJmclr 
iıtenilmetl ete benim tuhafıma slcUyor. 

Alay etti : 
- Doktor muıunua yokla?. 
- Hayır. Faat detelrtlfba.. lise 

•Bylediklerimi iıb;ııt edec:etiJn-. 
M üaakqamız hararetlemnlf ft et

raf rmdakileri fiddetle aWradar etmele 
bqlam·ıtı. Halka olan ldracılarm orta-
1111da hUcuml.anma devam ettim: 

- Tıbbm meıhur blr limall olmanı
n ratmen koydu.tunu tefbia brpmn
da bnyrete düttütUmO taylememe mil· 
taade edlnl.ı. 

- Bir hayret ld l.ıahı m0f1rlllt.. 
- Oyle ml? O halde mO...de edlnb 

de drvam edeyim. • 

- Buyurun.. Sin dinliyorum. 
- Kaza lhfmalinı bir an lçla kabul 

edelim. Con Şeridan eltr kendi kendi
ne .mneıt ay:.Jı ayarak. dtltmflt el! 
Ny.b ,ara11 bayle atır olmıyacÜtL 

- Nlçln olmum? Kunetle clutmDt 
olabilir. 

(DeNilll .,. ) 
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Diploma 
19 tzlM guetelerde de balm geç.. 

' ti, görmüpUnUz.dUr: Fransa'· 
tıı._ldanıcağızm biri bilmem kaç im
~ ve mUaabakaya girmlş, birçok 
~loınaıar. ehliyetnameler, v. e. ka -
ti\._ -ıı. Geçenlerde de kansını bir im
~ Y&.7.dırml§ ve onun yerine • ka. 
lıı.u~blsesf ile • kendisi girmiı. Yani 
~ hastalığı. .• Hileye kalktığı L 
leıı lllahkemeye verilmiş ama hlkim· 
'-haıtne acımışlar ve işi hafif bir 

Ue - o da tecilli - kapatmıvlar. 
~ ada.ına acısak da, acmıuak da f. 
~' edelim kl kabahati bUyWrtilr. Ka. 
~ mahau.s bir imtihana girdiği, 
) Ye başvurduğu için değil... Şimdi-
~ tadar hiç durmadan imtihana gir. 
~fi ve böylece imtihan müease~ini 
ı.' doiayısile ilınl de tuhaf bir vaziye. 

~· dÜfUrduğU için... Dfl§Uniln bir k&
~ kazandığı phadetnameler büyük 

itine yaramıyor; onlarla ne dol
~ca bir para kamnabilf yor, ne de 
'Uitn sahasında eöhret. Diploma ve 
~ elde etmek için gösterilen gay. 
• ı.~katayı hazırlıyamıyor; demek ki 
'bıt-~en hiç bir teeir bıtakmadan • 
~.kuıaıctan girfp ~tekinden çıkabili-

.;'ta.r Nabi, bit' muanzmdan bahse. 
ı...._ k.ıı: "Tanrının vermediği aklı ve 
~ tab.sllin verebileceğini sanan 
~~ ... ,, diyor. Frama'dakl vaka, 
~~ akıl ve 'idrak vermediği kim. 
I&~ de mektebde, medresede pek !· 
~U\raffak olabileceklerine ,ehadet 

Yor mu? 
Ct lı.ıtfbaııiarın, diplomaların aleyhin
~unmai mı istiyorum? Hayır. 
'ıe bir arurettir. İn.san ilim edin • 
~~ fçbı mektebden geçmeğe mecbur. 
~ • Orada hakkile çalışıp çalı§l!ladı· 
~ bir teY ~ğrenip öğrenmediğµıf 
bit ik için de ıimdiye kadar bqka 
~ ta1'e bulunamamıo. Gerçi mekteb
'geçmeksizin de bilgi edinilebilir; 't ınektebde edinilen kadar iyi ve 

olmaz. 
~i l"aınıı ıu var ki bqUnldl tıemtn 
~nıa_ya verdit! kı~t bir nevi d1D. 
in... .... J'>(>restiik vücude getiriyor. Dip. 
~·bilgiye tehadet ettiği için değil, 
~diploma olduğu için bir kıymet 
'!Uyor. Bunun neticesi olarak da 
llıt kım adamlar, Uç bee diploma al· 
\{1 bir meziyet sayıyorlar. Fransa
~ 1 \rakayı, dostum Sabahattin Rah
"h. tyiboğlu'na anlatıyordum. O: 
lliuıpıonıaıar biribirinf ifna eder,, de. 
L.~.lıu sözil, altm hıırflerle her mek
~ kapumıa, her smifm duvarına 

lı. 

~ ~Yllk mosot Dekart (Descartea> 
' Okumanm da aleyhindedir. tDsan 
~1Unun bir mikdar kitab okuduktan 
~hayata ba.kmasnlI, kendi kendi
)l ~illilıunesfnf, kendi içindeki bilgi. 
hı._~lmumı tavsiye eder. Halbuki 
~ ':ilim iÇfn ilim" zihniyeti teee. 
't. ediy0r. Fran.sa'daki zavallı adam 
h..... la değildir; her memlekette ona 
~nice insanlar var. Ama o faz. 

bcsnıUk gösterdiği için bileye bq-

~ut. Halbuki onlann içinden ne 
~çıkıyor! Diploma llllttlne dip
~ alıyor, edlndf..~ ilimden ne ken.. 
'1 letffade ediyor, bittabi ne de kim· 
' istifade ettiriyor; fakat mahke • 
~ dllomedlği için, o Fransa'dakl 
~ dan pek !arkı olmadığını belli et. 

)or. 

"------~~-N-anı~Dah~A-T~A-Ç--

Abdülhak 

1 liamit ihtifa1i 
~ 8 Nisanda Beyoğlu 
~lkevlnde yaptlacak 
~~ 11l11lt pir Abdfilhak HAmidin öltımO.. 
, 11 l'lldönllmfine tesadfif eden 13 nisan 
~et alttanıı için, Beyollu Halkevi tara. 

~ •'fl bir lbtiral tertip edilmektedir. 
~ ~taı Beyollu parti binasının salonun 
~, et Dılacaktır. Merhumun ailesi erkin 
«, hG "-dının da iştirak edeceii bu ihlifaL 
~clt l1lt fairin bayat ve hatıraları. bak. 
~ ~onferanslar verilecek, "Eşber., den 

.\ de temsil edilecektir. 
lıı-, ~C. lflnıldin tiirleri de okunacak. 
~t uraı eanasında şairin kullandıAt ka
~den blrl Beyollu Halkevine hediye 

ekttr. 

Eenebt limanlara SeYvah 
mevsinıi 
başlıyor 

. 

vapur seferleri 
Bu yaz epey seyyah 

gelecek 
AIAkadar tOccarların ihdasına IUzum 
gUrdUklerl bu seferlere son hah.arda ilkbaharla beraber seyyah mevaimi 

de geldi. Gelen malfunata göre bu sene 
limanımıza bir çok Transatlantikler 
uğrayacilktır Bunların getireceği sey· 
yah milctannın geçen senelerden daha 
fazla olacağı anlatılıyor. Belediye ile 
Turing klüp ve diğer alakadarlar, ıeh· 
rimize gelecek seyyahlaıra memleketi 
mizi yalandan tanıtamak ve onların eğ· 
lence ve istirahat ihtiyaçlannı karııta· 
mak Uzere tedbirler almaktadırlar. 

; başlanması muhtemeldir · 
Balık, tütün, incir, Uzüm, palamut 

ve fındık gibi maddelerimizin ihracati· 
le metgul olan tüccaılar, tstanbuldaıi ve 

tzmirden ayn ayn hük:Ctmete müracaat 
ederek, son eilnlerde deniz ticaret filo
muzun takviyesine bilhassa ehemmiyet 
veren hükfunetin .dıt memleket seferle· 
rlni yeniden ihdas ve ihya etmesini ri
ca etmiılerdir • 
Mım, Yunanistan, İtalya ve Fransa 

limanlarını ihtiva eden bu hattın açıl
masının ihracatımızın inkişafında çok 
bilyiik ve faydalı bir rolil olacağı anla
ttlmaldadır. Bunun için hük<lmet esas 
itibariyle lilzumlu gördüğü bu harici 
hattı tesis etmek için mütehi?Bsıslara 

tetkiklerde bulunmalannı emretmiıtir. 
Bu seferler hatladığı takdirde ibra • 

cat mallarımızın bir çoğunu kendi va· 
purlanmızla ve aktarmasız bir gckildeı 
ucuz navlonlarla taıımak kabil olacak • 
tır. 

Aynca, İstanbul n lzmirden Yuna~ 
nistan ve ttalyaya her sene sevk~l

mekte olan mühim miktarda balık ta 
vapurlamnızla naklolunacak, bu Yüz
den, her sene yalnız balık ihracatımızın 
navlonları ile harice gitmekte olan dö
viz memlekette kalını§ olacaktır. Bil· 
hassa tmıir tUccarlan takenderiye ve 
Pire seferlerinin lzmir ticareti için ha· 
yatt bir ehemmiyet haiz bulunduğunu 

• iddia etmektedirler. 

Ankara radyo 
istasyonu 

TcıulllaZida nc'1rl70.to 
başlıyacak 

Ankarada kurulmakta olan yeni rad
yo istasyonunun biltün tesisatı haziran-

da tamamlanacak ve temmuzdan itibaren 
yliksek kudretli Ar.kara istasyonu ça
tıımağa baflıyacktır. Kısa ve orta dal· 
galarla ayn iki tulü mevç üzerindon 
ifliyecek olan bu istasyonda çalıpcak 
ekipler için timdiden hazırlıklara baıt

lanmıttır. 

Ankara radyosu için spiker olarak 
yetiıtirilen ve Londra nıdyo merkezin
de ıtajmı ikmal ederek "ıehrimize dö
nen bayan Emel Guimihaıt Ankaraya 
gitmiftir. Emel Guimihal timdiki An· 
kara radyosunda spikerlik vaızifeıine 

ha§lamııtır. 

Gene Londrada, hülnımet hesabına 

tetkikler yapan ve ihtisasını arttıran, 
lstanbul radyosu fen müdürü Hayred
din gelecek hafta Ankaraya gidecek ve 
inpatı biterek tesisat kısmına geçilmit 
olan yeni iıtaayonda tetkikler yapacak-
tır. 

Tesisat esas itibariyle mayıs aonla
nnda ikmal edilecek ve haziranda tec
rübeler yapılacaktır. Nafia Vekaleti 
istasyonu tecrübelerin ikmalini mütea
kip tesellüm edecektir. 

o ~ - ısuus --- - - ... 
• YAŞ MEYVE ve hayvan ihracatı için 

Konya vapurunun İzmir limanına sefer 
yapmasına karar verilmiştir. Vapur, bu 
batta haftada iki sefer yapacaktır. Seferin 
7 nisanda başlaması muhtemeldir. 

Billhare Almanyada yapılmakta oaln 
frigorifik tesisatı bulunan vapurlardan 
ilki bo hatta tahsis edilecektir. 

• SES ve SAZ MOSABAKASI diln akşam 
BeyoAlu Halkevinde yapılmıştır. Müsaba- ı 
kada 2-l sene muvaffak olmuştur. Bunlar 
konservatuvarda mr .mfiddet çahştırıldık.. 
tan gonra halk huzurunda yeni bir seçme 
yapılacaktır. Bunda da muvaffak olanlar 
konservatuvarda yetiştirilecekler ve mils.. 
taltlerl A vrupaya gönderilecektir. 
• ZİRAİ KALKINMAMIZ için Almanya ve 

Amerlkaya sipariş edilen yarım milyon 
lirayı mntecaviz kıymetteki traktör ma. 
kineleri selmiş bulunmaktadır. Dfin 
Halkalı ziraat mektebinde bunlardan biri 
nln mütehassıs bir heyet huzurunda tecrü 
heleri yapılmıştır. Bu maktnelerln ziraat 
sahalarına gönderilmeleri emredilmiştir. 
Makineler yakında Adana, İzmir, Yalova 
Borsa ve Ankaraya gönderilecektir. 

• ELEKTJllK ŞtRKETTh1N Belçikadan 

Alakadarlann ifadelerine göre, dıt 

seferler tesis edildiği takdlrtie ecnebi 
vapur acentelerinin zaman zaman tröst 
yaparak navlonlan yükseltmelerinin a
nüne geçileceği gibi deniz navlonlann
da ihracatımızla bit' rekabet te uyannuı 
olacaktır. 

HükQmet, tataınbul, lzmir, Pire, Tir· 
yeste, Marsilya ve diğer taraftan İatan· 
bul, İzmir, Mersin, İskenderun, Port
said, Pire ıeklinde iki hat olarak itliye
cek olan bu ıef erlerin ihdaama, esas 
itibariyle taaırftardır. Bu hatlarda ça· 
lttan ecnebi vapurlarla rekabet için 
yeni bir program ve tarife tatbiki dUtil· 
nülmektedir. 

HükUınet icap ed~rae bu hatlar itlet
mesinin açrğını primle kapatacak ve 
Türk deniz ticaretinin drt denizlerde 
kuvvetli bir mevki almaamr temine ça· 
lıpcaktır. 

Ortada bu tasavvurun tatbikini gtlç
lettiren bir tek nokta vardır ki o da 
Denizyollan idaresinin elinde fazla va
pur olmama11dır. 

Mevcut vapurlarla kabutaj hatlan· 
mızın ihtiyacı ancak karfılanmaktadır. 

Denizyollannın Almanyaya :ıamar

lanmıı olan vapurlan Mayıs aymdan 
itibaren gelmit olacaktır. ilk partide 
Maırmara, ve Mersin battan fçin gele· 
cek bu vapurlar sefere konulunca, Ege, 
lzmir, Güneysu gibi büyük vapurlardan 
bir tanesi dJ1 memleketler hattına ayrı· 
lacaktır. 

Bidayette bir vapurla tecrflbe sefer
leri yapılaıcak, bet bin tonluk y.eııi ıe· 
miler geldikten .onra bunlar yem bat· 
larda çalı§tmlaea'lrtrr. 

lktısat Vekileti deniz nakliyat kriım 
ile, Denizbank, açılacak oları bu ldıt 
postalan üzerinde ayn ayn tetkı&ler 

yapmaktadır. Vapurlanmıztn dıt sefer· 
terine Ağustos ayr içinde ba1lamaı1an 

pek muhtemeldir. 

Muamele 

Ayın yirmi sekizinci günü Jimannm. 
za biri Alman· diğeri Fransız olmak ü
zere iki büyük acyyah vapuru gelecek· 
tir. Bunlar Alman bandıralı Milveuke, 
diğeri Fransız baaıdıralı Teofil Gotiye 
vapurlarıdır. Her iki vapurun getirece
ği seyyah miktarı bin kadardır. 

Nisanın onunda Şamlen isminde bil· 
yük bir Tranaatltntilc limaruınuza kül· 
liyetli miktarda seyyah getirecektir. 

Bu:ıdan sonra sırasiyle 7 Mayısta 

İngiliz bandıralı Stratbomre Londra
dan, ayni gün Orian isimli İngiliz vapu· 
ru Akdeni.zden geleceklerdir. Mayısın 
onu~ Alman bandıralı General Fon 

• Stoyben, on ikisinde Alman bandıralı 
Milveuke, Ağustosun 13 ünde İngiliz 

bandıralı Strathallan, yirmisind' Ori· 
an, birinciteırin ayının betinde Milveu
ke, vapurlan ıehrimize seyyah getire -
ceklerdir. 

Bu vapurlardan batka muntazam 
postalar yapan ecnebi vapurlariyle ve 
kara yollariyle de bu sene ıehrimize 

seyyah geleceği anla'§Ilmaktadır. 
Bu yaz aylarında Mısırdan da ıehrl· 

mize toplu seyyah kafileleri geleceği ve 
. bUnlarn Boğaziçinı::le bir müddet otura

caltlarr bildirilmektedir; 

Şolllrler cemiyetinde 
seçim 

Şoförler cemiyeti yeni dare heyeti seçl 
mi pazartesi günn başlayacaktır. Şoförler 
cemi~·eti idare heyetinin bütün azasının 
hep bfrlkte istifasile başlayan bir ibtilft
fın neticesinde yapılan bu seçime şoför. 
ler ara~ınıfn ehemmiyet verilmckledir. 

Seçim üç gün !iÜrccek Te ekseriyet oL 
masa dahi tckrnrlanmnyacnktır. 

vergisinde de temaslarda bulunmak üzere Ankara
ya hareket etmiştir. tadilat Yalnız, yapılan teşebbüslerin hepsi 
muamele vergisi etrafında olmakla be· 

A IAkadarların dllek- raber müracaa tcden zümrelere göre di 

lerl hep birbirinin lekler tamamen birit-irinin aksidir. Milli 

Zıddı l Sanayi Birliği şimdi bet beygrden ap· 
• ğr kuvvetle çahpn sanay yerlerinden 

Muamele vergisi kanununda tadillt muamele vergisi alınmazken bunun iki 
yapılması için so~ zamanlarda durmuı beygire indirilmesini istemekte, maran-
olan müracaıııtlar yeniden tazelenmiş· gozlar ve sair beş beygirden az kuv· 
tir. Milli Sanayi Birliği deri aanayilnin vetle çahıan sanayi erbabı daha fazla 
küçülmesi işi etrafmda iktıaat Vekt· himayelerini, hiç değilse mevcut vazi· 
letine takdim ettiği raporda böyle bir yetin muhafazasını istemektedirler. 
zarureti ileri sürdüğü gibi bir mOddet- Bütün bu zıt noktai nazarlann mali-
tenberi tchrimizde tetkikler yapan a> ye ve iktısK vekfiletlerince nasıl kartı· 
nayi müfettiıleri de ayni temennide Janacağı malOm değildir. Yalnız bilinen 
bulunmuılardır. 'cihet geçen senelerde böyle teıebbüsler 

Nihayet Marangozlar Cemiyeti reisi yapılması yüzünden kanunda başlanan 
ve umumi kltibi de ayni mevzu Uzerln· tadilat projelerini geri bırakıldığıdır. 

» ' 

talimat bekli:ren murahhaslan, talimatı 
aldıktan için tekrar Ankaraya gitmişler. 
dir. Bu defaki konu~alan esaslı ve et. 
raflı olacaktır. 

* TU'rüN MOBA Y AA SINA lımltte ba$1an 
mıştır. İlk mahsul 65 kuruştan satılmıştır. 
İımltin tütün rekoltesi bu sene 2 milyon 
ldlodur. Akbisarda da yeni yılın tiltün eki
mine başlanmıştır. Son soluklar fidelere 
tesir ellilinden mahsul ıeçen seneye nls. 
betle daha az olacaktır. 
* OTOBÜS DA~ ASINA dfin bakılmıştır. 

Recai Nüzhet gelmemiş, Ankarada bulun. 
duğunu bildirmiş ve mahkeme snnnnün 
Ankaradaki adresine bildirilmesini iste
miştir. Mahkeme bu talebi kabul etmiştir. 
• BAKIRKÖYE hava sazı verilmesine ka. 

rar verilmlşUr. Şlrkelln hazırladığı pro. 
je.leri belediye fen heyeti tetkik ve tasdik 
etmiştir. Birkaç süne kadar boruların dö. 
şenmesine batlanacakbr. 
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• tş KANU?\'U hükmlle hareket eden mO.. 
esseselerfn, işçllerlndeo kesliklerf para 
cezalarını iş dairesine bildirmeleri isten. 
mlştlr. 

• GÜMÜŞSUYU CADDESl'nin genişJetiL 
mesf işi sona ermek üzeredir. Dolmabah.. 
çeden Gümilşsuyuna kadar olan kısım par 
ke, Gfimfişsuyundan Taksime kadar olan 
kısmı da asfalt yapılacaktır. Caddenin 
genişliği 9 metreden 14 metreye çıkarıL 
mışhr. 

• lZMtR FUARI banrhklarile şehrimizde 
bulunan lzmlr belediye reisi Behcet Uz 
m~l olmaya başlamıştır. 
• FLORYA'nın alaçlanması işine bu sene 

başll!na.caktır. Bununla beş senede ikmal 
edilecek olan ağaçlanma programına bu 
sene başlanmı, olacaktır. 
• GÖÇMENLERE çift hayvanı satın alın.. 
ması için İzmir vilAyetine hfikömet 70 bin 
lira sôndenniştlr. Seçilen komisyon pazar 
larda mübayaaya başlamıştır. 

• A~l\ARA'da bulunan Pr. Pittar diln 
Halk;vI_ndc fiçfincil konferansını !ennil
lfr'. 
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KUHUN'da 

Yetmişlik genç 
HASAN IWJIÇA YJ, lnglli:ı Baıoeklll 

Çemberlt111nın 11etml1 uaıına llirme. 
si dola1111ile dlgor ki: 

"Umumiyet ile fnsanlarda :retmış yaıı 
artık foaliyetcn isUrahat devrine geçmek 
için bir hııyat hududu olarak kabul edil. 
miştir. ~ununl:ı beraber İngiliz Başvekili 
siyasi h ıyahnın en barareUJ faaliyet deY 
rine gireli ancak beş, altı ay oluyor- Bu 
itibarla kendisine yetmiş beşlik ıenç adam 
diyenler ur. 

Gerçeklen hayat denilen şey gariptir: 
Barı insanlar Tardır ki yetmiş yaşına gir. 
mele şöyle dursun, daha kırkı geçmeden 
mes eklerinde meyn vermek caJını bitir
miş olurlar; diğer bazı kimseler ise ancak 
kırkından, ellJslnden sonra varlıklarını 

gösterirler; yetmiş seksen yaşına girdik. 
teri halde dahi gene ıençler gibi çalışmak 
ta devam ederler. Nitekim işte İngiJlz Baş 
vekili Cemberlayıı da yetmişinden sonra 
siyasl hayatın en mOcadeleli bir devrine 
yeni başlamış buluonuyorr,, 

CUMHURİYET 'te 

Bu inadın 
sebebi ne? 

A BIDIN DAVER, Ferikögi1ndeld 
f renk mezarlıfının ltapmnda bulu. 

nan Framı:ıca leoluumı, bir 11ıl evvel "P~ 
rlıte migl:ı1,. lxzllıblle 11azdı6ı ılkdl/et 1JG. 

%ısına r;a4men hdld 11erll 11erlnde durdıı. 
#ulUl görmaı. Digor ki: 

"Bu mezarhJı idare edenler, ltimJerte. 
onlar, kendilerini; pllba Pariste ve meş. 
bur Perllşez mezarlıtının JdareclJeri sanı 
yorlar ve içinde, bir hayli Türk tebaası 
katolitln de yattıtı bu mezarlıtın kapısı.. 
na bir Türkçe levha asmalı Hizumsuz ad. 
dedlyorlar. Bu gibi işlerde pek hassas oı. 
duRunu bildllim Beyollu kaymakamı Da. 
nişin, bu katolik !Atın mezarlığını idare 
edenlerin - en hatır tabirle • devam ede 
gelen nezaketsizliğine nihayet nrdirece. 
ltni Omft ediyorum. Bn zatlara, katolik 
IAtinlerin TOrkçeye aldırış etmemek ve 
memleketin resmi diline hürmetsizlik et. 
mek gibi bir salAbJyetıeri olmadıAını ve 
eski kapltill~!ıyon devrinin ~ktan tarihe ~ 
kar1ştıl11u 61relmek prekUr. 

Tilrkçe gazete okamadıklannı, ıeçen se.. 
nekl ihtarımızdan haberleri bile olmaya.. 
yışından ıınhyonun. Türkçe gazete oku.. 
yup okumamakta serbesttirler amma, Tür 
kiyenin kanun ve nizamlarına riayet edb~ 
etmemekte ~erbelt delildirler.,, 

TAN' da 

Ateş dOştoao 
yeri yakar 

S ON f ecl ka:ada ölen ar.kadapmı.: 
Tahlrin klmıeılz kalan aileal kar .. 

11ıında cemiyete lettflı1p eden vazifeler. 
den bahıeden Sabiha Zekcriua 1öule uazı. 
yor: 

"İns:ınlar en kflçük çapta topluluklar 
halinde yaşamaya başlndıkları gündenberi 
aralarında birbirlerin! koruyacak te~kIIAt. 
Iar yapmı~lardır. Bunlar, içinde bulunduk 
lan cemiyeUn medeniyet seviyesine göre 
kemiyet ve keyfiyet farkı gösterirler. Fa
kat medent cemiyetin en ayırhcı farkı, 
içtimai teşkilAtJarının fazlalığıdır. Hük6. 
meli, devleU, ferdin hüviyetini tahdit 
eden her nevi teşkilAh inklr eden anar. 
şizm bile içtimaı yardımı kabnl eder. 

Biz, eski c•.miyet bfinyelerimizde, içti. 
mal yardımın en mnkemmel şekillerini 

buluyoruz. fü·kaf teşkilAtı, imarethaneler, 
aşhaneler, mlsafirhaneJer, sebilJer, daha 
bunun gibi nice içtimai müessesele\fo, 
ferdlere içtimaı bir sigorta uzifesi yap. 
tıAını biliyoruz. 

Türk cemiyetinin inhitata )-ÜZ tuıtulu 
devirler.'!e bu teşklIAtlar bozulmuş, fma. 
retbaneler, aşhaneler kapandıAı gibi, va. 
landaşları kazaya, belba karşı koruyacak 
müeseseler de zayıfiamıştır. Cumhuril·et 
hükumeti, Halkevlerl, Kızılay, vesalr teş. 
kilAUarla bunu ibayaya çalışıyor. Fakat 
hu işin hen:ız A sındayız. Terakki merha. 
temizde içtima! yardıma daha büyük bir 
sürat ''ermek zamanı gelmiştir. Memur 
gibi, zabit gibi, her Talandaştan kendine 
cemiyet içinde bir içtimaı sigorta bulma. 
sı şarttır. 

Cemiyetin ferde temin edeceli en bO.. 
yük menfaat, baklannın ve hayatının müş 
terek bir emniyet altında olmasıdır. Atq 
düştliJil yeri yakar, bu çok ferdiyetçi, çok 
infiratçı bir cemiyetin ve insanlığın tcl!k.. 
kisidir. Toplu bir insanlık içinde, ate, 
dilştüğil yeri delil bOtnn o cemiyete Te 
lnsanlıAa mensup ferdlerl az -veya cok 
müteessir eder, etmeJidir. tnsanhğın en 
seniş tarifi, bQUln beşeri ırtıraplara karşı 
milşterek bir acı «!JıYabilmek ft l:.!!~dıma 
la,abilnlektJr-



Ingiliz 
~ Baştarafı l incide 

Löildra U (a.A) - Başvekil Çem
berlayn ıbugun ım·.am kamarasında 

eaat 16 dan biraz eı·l"el ayağa ltal
karalt epey zamandır sabır'1ilıkla 

beklene~ lngllterenin harlclye vo 
acuıaıaa ~fyaaeti hakkında beJ'ena
tmı 7&.IJWlJJjttr. Q&mberlayn aemişUr 
ki.: 
"-()yıe zannediyorum ki, son Avru

pa hldfselerl karşısında bllYtlk Bil
tanra lhllkömetlnfn hattı hareketine 
c~laır beyanatta bulunarak ha.flct s1-
yaset Uzerlnde umum! mUzakere a
Cilması umnmlyetıe arzu ei!lllyor. 

Siyaset defil, hattı hareket kell
ıaesını kulandnn. Çünkü BD)'ilk Brl
ti.nyaııın harlct siyaset temelini htç 
btr f8Y değl1Uremez. Bu temel sul
bun muhafaza ve idamesi ve Rulhun 
muhafaza edileceğine dnlr de ltfmn
dın teaııJdlr. 

Hemanğl bir lngIHz hUlrftmetintn 
de heaefl bu olmak lAzımıeleceğl 

zannındayım. Çünkil birçok defalar 
söyledllim gibi sulh BuyUk Britan
ya imparatorluğu ıcın bayaU bir e
hemmiyeti ha!zdfr. 

Fakat b1'ı hiç bir eeY1n blzl bnrbe 
sevketmiyeceğl manasını tazammun 
etmez. M'uahedelerdeıı mütevelllt 
btr takım teahhUtlerle ballı bulunu-
7orııs. Bu teahhUtler icabında blzl 
harbe eevkedeblllr. Ve ~yle Umlt e
diyorum kl bu takdirde teabhütlerf· 
mi.il yerine geUreceğhnizden hlç 
klmse şftphP edemez. (Alkışlar) . 

Sonra bazı hayatı menfaatlerimi~ 
var~ır ki onlar tehdlt edllfrse mut· 
lak harbederlz. O da DUytik Brltan
yanın toprakları ve cıuvasalAlnrıdır. 
;(alkışlar). 

Xeza. bazı şeyler vardır ki onlar ı. 
gln ıle harp edebilfrlz. Eğer görUr~ 

ıek ki bJzlm için pek aziz olan o şey. 
1erl muhafaza edebilmek için harp 
zaruret halini almıştır. 

Bununla. beraber gayemiz bntnn 
bu şeylen lmkln olursa harpsiz mu
hafaza. etmek olmalıdır. ÇQnkft bir 
harp dalma her muharip !cin yıkıcı
dır. (Alkışlar). 

Sonra harp nerede olursa olsun o
nun önUne gecmeğe cahşmalıyız. Zi
ra btr harp takdirinde, biz bu ho.rbe 
dahil bu1unmasak bile, bütun dUn
ya: ne olan tlcnrt ve malt mUnasebct
lerJmft dolayıslyle bu harbin feca· 
yHnden mahvolacak can ve maııa. 

rrn neticesinden kendimizi lcoruya
mayız. 

Binaenaleyh, meseıe mUtemadt 
değişikliklere uğrayan ve bizzat bi
zi de bu ycnf vaziyetleri karşılamak 
Uzere zaman zaman usullerimizi do
ilştlrme~e se,·kcdcn bir dilnyada 
sulhu muhafaza etmek gayesine e· 
r1şmektlr. 

Milletler Cemiyetine olan 
itimadım ıarsılmışbr 

Milletler Cemiyetine sulhu muha

faza hususunda müessir bir Alet ola
.rak baflamış olduğum ltlmadım de· 
rfn bir aurette sarsılmış olduğunu 

1inlrlr etmlyeeeğf m. Fakat Mlletler 
Cemiyetinin b6yle bir Alet olablle
eet surette cantandmlablleceğl ve 
kuvntlendlrllecoğl limtdlnl de hl~ 

bir ıaman kaybetmiş değilim. 
R;ollektlf emniyet hususunda, 68 

mnıetın Mllletler Cemiyeti Azası O· 

la.tak teşrlkf mesaisi hiç de zaruri 
deAildlr. Eğer herhıı.pgl bir mate-, 
cavtıe kar,ı olursa olsun ezici bir 
kuvvet cephesi arzedebilecok kllfl 
miktarda memleketi bir araya getl
reblllnek. tesiri kat'f olacaktır. Fa.
icat blSyle bir ittifakın kıymeti blt
ta.bl ukerllk kudre ne ve seferber 
ede?>Uocefl membatann imkA.mna 
ballrdır. 

Eter Büyük Brltanyanın esaslı 

bir yardımda bulunması is teniyorsa. 
BOytık Drftanya g e r e k k endisini mil
dafaa etmek, ge rek mu k abil taarru
za. geçmek lc;ln kunetll ellAhlanmış 
bulunmalıdır. 

Knternaııyonal vaziyete gelince. 
BU1\lk Brltanya hUkCımeU Atman 
htıkametlntn battı hareketine ka.rşr 
dUşUndtlklerlnl beyan etmiştir. Ve 
buna tlln edecek hiç b1r ~ey yok
tur. 
Endişe .-eren mDstaeel mesele 

Endioe vermekte devam eden en müs
tacel meıoleler arasında hiç şUphe yok 
ki ~ekoalovak hllkQmetlyle Alman ekal-

• • 
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Başvekilinin beyanat pZ~!J~ 
liyetJ mµnasebetlerl bulunuyor. Bu me-1 
selenin ıhalll pek mUhtemeldir ild yalnız 
bununla doğrudan doruya alAkadar olan 
mmtıknda değil fakat daha çok genlf 
bir sriluiaa isfikrarm f',S&Slı bir tnrzaa te
essüsü nü mU.mkUn kılacaktır • 

Birın!:llaleyli b1lYfik Brltanya hilkCme
U bu meseleye bilh~ büyi.ik h1r 'ehem
miyet at!etmi1' ve bfiyilk Brltanyamn 
Milletler Cemiyeti paktı ve Lokarno 
muabedesiyle biı.ğlı bulunduğu teahhUt
ıeraen ayrıca Avrupa aullıfilılln imıh&
afzasma yeni bir .bhmette bulumımk li· 
zere yeni taahhütlere g'lri§ilmeei icap 
edip etmiyeceği ve "tunu busu.siyle Çe
koslovakya bususunda yapıp -yapmaması 
llimıgeldiğt keyfiyeUDl tiütlhı lnceliğlle 
araştırmıştır. 

flransa ve Belçikaya yardım t 
BUyUk Brltanyanm ibtigtin1d1 taahhQt

leri her §eyden evvel Fransa ve B81Çt
kaya sebebiyet verilmemifl lür taamı& 
karşusmda ynrdmi ve onlan müdafaadır. 

BUyilk Brltanya keza muahedeler mu
cibince Pôrteklı:o Irak ve Mwra karat 
da laabhlltlere ğltmlf bulunuyor. 

Şimdi, 1JU mosele var: Eğor ÇetoSlo
vakya bir Alman taarrumıuı uğrar ve 
Fransa da Çekoslovııkya ile olan mua
hedesi mucibince Çekoslovakyaya kaıeı 
o1an taahhUtlerlnl yerlıio getltniek ıs -
terse bUtnn askeri küvvetletintizle der
hal Fnı.nsaya yardımda bulunmak Yeya
but Çekoslovakya.nın istiklil ve taaıa -
miyeUne kuvvetle n.ildahale edllıne6ine 
karşı koymak üzere askeri harekete gt. 
rişmek hususunda şimdiden kat'l bir ta
ahhüt altına girmeli mlylz girmemeli 
m!yiı T Diğer devletleri de mümisll blr 
garontl beyanatında bulunmağa davet 
etmeli miyiz etmemeli miyiz? 

Bu her iki vıkta da büyük Britanya -
nın bir harbe girip girmemek hususun
daki karar bUyilk Britanya htilrnntetlnlıi 
otomatik ohrak elinden çıJmııa bulunur. 
Ve verdiğimiz bu gnranU .Büyük Brltan-
ya hlikümetini.n kontröl edom.Omlf ola -
bileceği ahvalde de mer'i kalacaktır. 

Böyle bir yaziyeti büyült Brituya 
hükümoti asla tecviz edemez. HUSUJile 
Jd Fransa ve Belçika da olduğu derece
de hayati nıcnfaatıerlntn mevzubaluı bu
lunmadığı bir mmtııta m.evsubahs ölut -
sa. }§te bunun Jçindir ki BUyük Britaıı}'a 
hUkfımeti mezkflr garantileri veremi -
yeceği mlitaıeasmdadır. (Nazırlarm etd
defli a)krglan) 

BUyü.k Britanya htiltfinıetlnfn bu ka -
rarmı an etmekle be ber şunu da: ild
ve ctmôliytm kf bir Jıarp mevıubahj ol
duğu vak.it muha.sematın mUnhasıran ah
di bir şekilde alakadar olanlara inhisar 
edeceği asla iddia olunamaz. Bir harbin 
ruıcak kat'! taahhUtlero gfrlgmiŞ olanla
ra inhisar cıtnıesi imk!ns:ızdır. Bir har -
bin nerede biteceği ,.e hangi hUkCımct
lerin buna iştirak edeceğini kestirmcğe 
de kezn lmklln yoktur. 
Avrupa Milletler 
konferansını selA.mlarım · 

BUyUk Britanya hUkCUnetl bUttln Av -
rupa milletlerini temsil edecek olan hor 
hangi bir konferansı hararetle kartılar. 
\Fakat bugUn böyle bir geyin beklene -
miycceğini itiraf etmek mecburiyetin -
dedir. 

Sovyctle r Birliğinin teklif ettiği kon
ferans Milletler arasında grupların te -
şekkülüno meydan verecektir ki bu Av
nıpa sulhUnün ncfine bir hMeket ola -
maz. 

BUytıkBrltanya hUkfımet! Milletler 
Cemiyetinin VMıta.siyle olsun doğrudan 
doğruya diplomatik yollarla olıiun mU -
letler arasındaki dostluk mUnaaebetle -
rine zarar verebilecek olan bütün mese
leleri muntazam ve sulh yoliyle haHe -
dilmesi için bUt1ln nllfuzunu aarfederek 
çalışmakta de'laın eyliyecektir. 

Çekoslovakya hususunda öyle bir 
anda bulunuyoruz ki siyasetin bUtün 
kaynaklan sulh davası uğurunda se • 
ferber edilmek lAzmıclır. Büyük Bri -
tany:ı hUkfuneti Alman hUkUm.etinin 
verdiği sarih tt:minatı na.zan dikkate 
almamazlık edemez. 
Diğer taraftan Çekoslovakya hllkf.t

metinm Alman ekalliyeti tarafından 

izhar olunan meşru arzulan israf et -
mek için ana yasan.m çerçevesi daiie. 
sinde mUmkün olan her tedbire teves
sül ettiğini memnuniyetle müphede 
eyle.mŞir. 

Büyük Britanya. hlikilmeti, Alman 
ve Çekoslovakya arasında müfkUlAt 
çıkarabilecek bUtUn meselelerin hallin. 
de elinden geldiği kadar yardnnda bu
lurunağa amadedir. 

Kuvvete müracaate ve hele kuvvet • 
ten bahsetmeğe katiyyen !Uzum yok -
tur. Bundan ancak fenalık çıkabilir 

ve diploma.si hareketinin terakki gös
termesini işkat edebileceği gibi emni
yetsizlik ve kararsızlık hislerini de ar. 
tmr. 
ispanyaya gelince ••• 

Ispanynya gelince ademi mildahele· 
ye :v.apılan mUkerrer ihlfil hareketini 

büyük Britanya hükUmeti t&mamfle Tuna ha'\i:aaı mel!eleslne yakın bir 
müdriktir. Bu harebt bir çOk ta.raf - allka kb&tetdiklerl takdirde '!ugos
larda.n yapılnuitfi". Bu.Daıvolr: miltffe. avyanm :ne yapablleceğlnl araştır
siftir. Fakat bu ihl&ller neka.dar clddt mağa lmkAn yok mudur? Yugos
olursa olsun, ademi müdahalenin :ge • lavya ;pekAlft. kazanılabllfr. Bu tak· 
ni~ bir ihtilifııı önöne seçmek için eıı dlrae at Bulcarıetan 'Cin ayni suret
iyi çare olduğu hususunaa BUyilk Bri- le elde etlllmlŞ olur. 
tanya .hükimaeti fikrini ~ez. Roma11yaya gelince, bu devlet Al-

ttalya. hükumetile yapılan milza.ke • mantarın şarka. doğru ~apacakları 
relere ~lince, bftYUk bli' yol katedil - bh.rolrtlcrln Oogrucl:'ın döğruyn teh
mi§tir ve neticeler ooır: oesaret ""11Cl ld4l altin<!Mİıt. 
me.lıiyettedir. Bu Ug dev~t dikt.a.törle~ kateı bir 

Müzakerelere glrifilinek U3ere ko .. &eY yapılmawfım göreCek olurlarsa. 
§Ulan prtlarm !taıya ta.rafından yerl.. birer birer nati crupunun kucağına 
ne getirilmie olmasmdan dolayı Büyuk diljeöeklerdir. 
Britanya hüklımeti memnundur. Yunanistan ve 'r.ürkiye 

lspa.nyadaki gönUUUlerinl bir taraf.. Bu takdirde YwıauiStanm ve ['üt -

1ı olarak geri çelanesi lWyadan iste.. kiyeniıı vaziyeti ne olacaktır~ 
nemezdi ve istenmemiştir. İtalyan bil. MüıiilcUiı değil tn.idir Jd .Fransa ve 
kttmetinin verdiği teminatı yerine ge- Büyük Britanya kati bir harekete gi
tireceğiDe ka.ti blr itimadım va.rdır Vf' ripinler ve gerek bu bef ®vleti .gerek 
Rlmdfki mUZakerelerle tam bir aıila.g .. Çekoslovakya,yı etraflarmda toplasm. 
·u~ .. \ _:-:1~fı funidlndeYfm.,. lar? 

Çember1&.:1n ulhj,yet Büyük Britan- BütUıı bu devletlerin kuvvetli ordu-
ya bizzat kendi vaziyetine temas ede.. lan vardır ve nüfualan 75 ı:ıillyonu 
rek istihsali arttırmak ve Blllhla.runt\. bulmaktadır. Ellerinde daha ~imdiden 
programını tesri eylemek lem yenl milyoruarca yetiemia muharip bulu -
gayretlerde bulunulmasının zarnd ol* nuyor. Ve muazzam kaynaklara sa. -
duğunu ebemmiyeUe kayd~lı ve de- hiptirler. Bu devletlerin her aıtıst da 
mlştir kl: aulh içinde yqa:m&k arzusunu beSU • 

"'Mevcut plAnla.rtn tatbikini teri etı- yor. 
mek esaslı bit hal almı§t'Ir. Bu prog • Eğer biz bu kuvvetli imklnt hiç bır 
ramm bazı kısunlarmm tatblld S., milşterek gayret sa.tfelmeksizin elden 
milletlii gayretleri arutnd& her eeyin ~ıracak olursak. tehlikeden turtu1 -
üstü.De c;ılcmahdır. Milletin kendi ıntt· mut olmayız. 
dl.taam için tam ve aeri techb ohm· Biltkis maruz bulunaufumuz tehll • 
ması ~tır. keleri art:ınn11 oluruz. Buıfin anrta • 
Aiıcak sillbJarin arttınımuı 1Rllhtin törlere kareı ltoyınusak ancak ileride 

en emin garaııti&i de değildir. BUyUk çok da.ha kl>tu ıartıar altında bunlar. 
Britanya hük\ımetı, sillhlar arumda. la kareıla&mak zama.nmı geçiktirmte 
muvuen~ eonaus bir yant ile de- olinaktan ba9ka bir eey yapmış olmıya
ğil bir anllftı\& ile temin edllebileceif. cafıZ.,, 
ni Umit eyler. Başvektlln beyanatı 
Çörçilin teklifi Londta, 24 (A. A.) - Ava:rn kama· 

Londra, H (A..A.) -Avam kam.- rası Çerberlayn'm tngUterenin hane! 
rasında harlct ıtyuet mQıaker•lert siyaseti hakkında ki beyanatını reye 
esnasında söz alan Çörçll (muhat&- mtıracu.t etınekaWn alkrtlarl& kabul 
ıakAr) .Almanyanın birçok müşahit- etmiştir. 
ıeı-ln kanaauıie göre henö3 daha blr Lortlar Kamaraıında 
harp yapacak vaziyete celmemı, ~ol- l'.:;ön~ 2• (A . .A:) - Buıtün ~ord. 
duğunu sôy1eJ:nltş ... emlşttr~1: m ıwnarumaa. banclye nazın Lora 

· "- Esaecn bu sene Almanya ne dl- Halifa.ks, çeinberlt.yrım Ava'ttl kama
ya harp et.sin? BütUn tıtedlklerlı.I raamda yapttiı ayni beyanatta bu. 
tüfek patlatmaksızın elde etmiyor lunmtlltur. 
mu? Binaenaleyh BUyUk Brlw.rıra [.._ __ Ç....,.. ____ k_::'."I_ ........ _____ _ 
hllkf.ımeU Çekoslovakya hakkında OCU arını 
Fransanın yaptığı kat'l beyanatı ta parçalayan 
vJye etmekle hiç bir şey kaybetmı 
olmazdı. Ve teahUtıert de o kadar b • 
fazla artmış 11ayılamazdr. Buna mu- ır ana 
kabil verilen teminatı bir mlıll dahn 
artırmış olurdu. Bugtln harbin &nl1ne an
cak ona karuı alınacak talıaffuzt tedbir. 
Jerln mUtecavlze karoı teksifi suretl
le geçilobUJr ... 
Romaoyaya hilcum 1 

ÇörçU BUyilk Brttanya ile Frann
nın müdafaa 'Va&ıtalarını tevhit et
meleri fikrini ileri sürmüş ve aöıle
rlne şöyle devam etmiştir: 

"-Alman ibtiraama açık buhmaıı 
ve Çekoslovakyadan ziyade l9Uhayı 
çeken daha başka birçok tıeri hat
lar mevcuttur. Meaell Romanyaya 
aft bulunan Tranallvanyada Macar 
halkı arasında karışıkllklar çıkabi

lir ve bu karışıklıklar Alman ordu. 
lannın Romanya Uzertne ytlrUmesl 
için bir behane de teşkil e7Uyebt
Ur. 

Almanyantn Romanra:ra girerek 
oradaki petrol membalanna ol koy
ması tein ba,ka tmkln n vestleler 
de yok del;lldlr. Bugiinktl Viyanayr 
elde tutmakla Almanya btllllıl Tuna 
havzuı memleketlerinin lktiaadt mu 
kadderatına hemen hemen el atmış 
oluyor." 

Çör~ll kanun ve hUrrlyet kuvvet
lerinin müştereken harekete geUrll
mesi liizumunu ltaydetmtetlr: 

"-Evvela ve bqhca Yukoelavya var. 

Bugün gelen Fransız gazeteleri, iki 
gil.n evvel Pariste vukubulan korkunç 
bir aile f&ciaaını haber vermektedir
ler. 

Resimde gördtif{tnUz kadın, bit si· 
nir buhranı esruı.srnda., çekiç, sopa, 
tencere, hulAsa eline geçen her &eyle 
fkt çocuğunu (reıimdekiler) vahşi bir 
şekide ôldllrm~. ve sonra, sokaktan 
geçe tileri tehdf t ederken, altıncı katta. 
ki penceresinden aşağıya. d~rek par. 
çalanmıtbr. Bu ha.dise Parlste çok bU· 
yillt bir teessür uyandırmıftır. 

Av k6peğl 
kaybedenler e 

23.3-938 çarşamba. günü Köprü Ka
dıköy i!kelesinde saat 10,30 da. bir a.v 
kW! bulunm\lff.ur. 

• Suriye bill.."ikmell, lbir Ttlrtıya • ~ 
dostluk paktının imza~ tein yatıodl, 
lncnk göriitmelcrde .mil~hit olarak~ 
mnAa ~mir Aan Arslanı memur e ~~ 
~lr Adil Arslnn, Süriyenln ınO~ 
Patis ekisl lclAkkl edilnlektedli". ,,;J! 

• ~utlye Dahiiire 'tıazın cabtrl. ~ 
kab1n de ceğişiklik yapılması '~~ 
faSJnı geii almıştır. Reis!eumbur, ~ 
de -de~lşikllRin .}·apılacağıoı vaade~ 
Milstakbel kaUlne, pek muhtemel -:-_J) 
yeniden 'Mardıımın ri}•asethıde tordl""" 
·ye yedi nazıroan terekküp e~.:.:ı, 
• Froiııiiı tyan mcellslnde man nroJell" ... 
mQıakereSI aıruıntfa Bajvekll 81~ 
mal meselestnl satih olarilk ileri -_, 
sizin meburan meClisinde kabul ,..
mt:ıtnlerin tasvibini islemlştlr. ~ 

Fakat ftyafi meclisi, büldımetln ~ 
rtlideaerek 88 muhalifti tatşı HS 'jl 
rnaJlye ~nct<tnenlnln projeler aı.-....
teklifini kabul e}lemittlr. t> 

• Fnınsada demir endilıtrlllnde lff' ~ 
riUtı artın ştır. Citroen fabrtkalan Ol .,, 
Iültündcn blldirildi~lne göre, gr~ 
etliH.Hkten Mnra !ş t:al·aos et'Uttnlı:;,. 

Fabrikatnn 16 bin amelul ~ 
dedir. _.c 

Gaodron tayyare f rikannda Wt 
aıaınetıerl bat göstermiştir. , 

• İngıltcrede ticaret parlAmento iJl1l' 
tcşan Vallas, Avam Kamerasındaki~ 
natuıela 937 tlf!kl lnglllz eni!fistrl 1 ~ 
lllının 932 re nlsbetle ~nzde U ve ti 
ten .sonra .en mOreffeh yıl aftdediıt'...., 
ıa nnınran da yüzde 20 yQksek old111""" 
sôrlemiştlr. ,,,. 

• Lehlslnnıııı erıdiıstti ,-e llcartt~ 
retl yakın a bıı.~\ıınactık Polön)'l .. ...,. 
ya ticaret mnzakereletl ıçtn ihzari 
yete geçmiştir. .ıı 

• Hlndistanda kongre erkAnınilatl ~ 
zat, ktnlilsinlo tcmpalısioin,herhılfd10 tt rü" Dritofi~'a'Ya nıüt \·etcih ôldôlU11 -
lnsilterenin ~urtıklenme.c;f mfihtcnıel ~ 
tOrlü ltillşkülAt •e ihUIAratta ~ 
Hlndlstatıın 3'8tıı başında mnll 11'P"' 
nı ~yaıı etmiştir. ~ 

• Sovyetıer birliRi halk komiserleri~ 
ıeylne merbut bir sinema k<>mltesl ti"'
cdll!'lllştfr. Komttb film ccmımesl,~ 
malann coRa1ttlması ve metnl~tet ft 
sosterilındi gibi l>ülQn tlnomal~ 
Jerlnin idnrcslylc meşgul olacaltır• ~ 

• Fransız mehusan mecli!'!i mmetJCl if" 
hallntlekl 1'eşki1Atına alt kanuna dl""° 
,.,09 ,........ ı .. o .. ı.n. ı ....... t .. , ,,.,_,, / I"_ 

• ·Amerika ordu erkanı bnrbtre te~ 
nertl Cralt ,orduyu tensik ve dl ~ 
scterberllk plAnındakl rakama ııuıl 60ıi 
milyon kişiye ibl~ icin bir mn1ar otJI" 
uıhsisata lhti>·oç olduğunu bntce k 
3·onuna bıtdirrnişUr. tfft' 

• EsıonyadBkt Polonya sefaretS, t ;,o. 
ya hQkOmetfnc tchlstan htikClmetlnlO J' 
l•tıcr cemlyctındelci Litvıınya :mora;~ 
tsklrpanin Varşovııya ilk Litvanya ~ 
rnaai mümessili olarak sllnderUnıesi ırtl'd 
sunda ağreman vermiş oldu~ınu blld 
tlr. tJi" 

• Dil:rilk b:r yongındn Almanyad* 110 
ıorJand kclcn fabrikaları yanrnıştır0 ~il gın ktıznn doinıılnden cıknu9 ve 3 •" 
kcnt:ıllik keten mııhYolmuştur. Has•r 
bin mnrk tahmin olumı~·or. .J. 

Beuojjlu 4 iincD sulh lıukuk h6kitnlU'' 

~n: -
Terekesine mahkemece el konu1•12 l't. 

pnpas Agatangilos uhdesiftdC buluna11 ~ 
oltlu Tnrlabaşı eukur sokak 3 notJJt/f 
e\'ln tamamı acık artırma suretile ~ 
988 ııazarıesl stat 14 de haddlll , 
lıulmndılı takdirde l 7 /6/'J38 plı 
saat 14 de satılacaktır. ~ 
Tnmamının kıymeti 2600 liradır. ~ 

llye resmi fhAle pulu mOşttrislne ~ 
Arttırmaya glrebUmek için kıya>'-~ 
yüzde yedi buçuk nlsbctinde pey ~ 
yatırmak UıTimdır. Ve satış bedeli it -" 
yetmiş beşi bulduntı takdirde en Co 
tıranın ilztrfne ihale edilecelcUr. ~ 

Tafsilit : McıkQr evin cepheat e ~ 
20 s:ıntiın Te arsasının mesnhası 46 ,., 
murnbbaıdır. Haricen kArgir <lahilt12,. 
şaptır. bodrum ve zemin katı ile ~ 
kııttır. bodnırn katında bir camaşırlıJ şd 
·ömürlük meYcııllur. Zl•min katı '!ıef' 

sokak k:ı pıstoı havi sokaktan üç t.Ş 11ıtf 
divcııle çıkılır. Çimento döşeli blf ~I 
jlc iki oda bir hela ve bir dolaptan ~ 
tir. birinci kal: cephede bir oda" ~ 
oda lçind~ olm:ık Ozere bir sand~ ~ 
ve •rkada bir oda bir ıofndan ııı. r il". 
lkincl kat cephede iki oda arkada ~~il 
l~ mevcuttur. Tetkos 'fe elektrik ı..-
vardır. fi Bu kuvveUl devletin nOfusunun dOrt 

te tlçO lnklr glntlrmez bir tanda 
lı"ransanm ve tngtıtercnln dostudur. 
Bu halk katfyen mtistakll kalmak 
azmindedir. 1''ranaa •• tngtltere 

Sahibinin Mısırça.rşISI kapwnda 
düğmeci Vasil va.srtulyle SWeymana \ 
mU.ra.caat etmeleri. 

tslek1Uerln yukahda sl>stcrUtıı ,atJ;! 
gaatfe beyo~lu dGrdilncO sulh hutcuk ı~' 
mesine gelmeleri ve sezmek fstlyen~e.':.-, 
deki ltirıı.cılııra mfiracaat etmtlerl f,..-
nur. (V. P. 2320) _../ 

~----------~--------------------..._-------~--~------...-.----------
~· B u p a zartes i 

1 ak•amı SAKAR V A sinemasında 
NAMUS L E KESi 
NAMUS LEKE S i 
~T ,ı\ M i r S 

Mevaimin en büyllk 
sinema harib11 

En mQntehab •e rtlzide 
bir temıil heyetl 

En kuvvetli bir mevzu 

Bqrollerdo: 
YJCTOR FRANCEN 

LtS'E DELAMA1l 
SESSUE HAYAKOWA 

LOUt S JOUVET 
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BU ŞEHRiN DER7LE~ 
• • 

Rodoplu Güzel Kız ve 1 rnız 

S A IF O neler çe i or? 
Yazan:_ ~~mettin Nazif Islan bul lokantalarını başıboş 

Velhasıl Yadmon büyllk bir sevinç Kirpikleri titriycrek birbirine değdi, • b rc k k d \ııP' d 
~~~eydi. Eh. Nihayet Safo ile k&r§ı ' sonra gözleri tekrar açıldı, tekrar ka- ıra m a . . ogr u eg\ııP' ı· ı .. 
~ıya gelecekti. Aksi eeytan! Her pandı, kıza doğru UçUncU go: atışında. 
:;~e herkesten evvel Sisama gelen göz bebekleri, görünmez olmuştu. Of, L.okaıntaDaırı ISa 
41&l'aksos bu sene henllz görünmemi!). bu dehşetli bir §ehvet içinde yaşayan, 
tt. Eğer Haraksos adada olsaydı her- şehvet teneffüs eden bir kadındı. U 8 h ft Ç 1111 M 8fhl8101J 
halde Saf o ile .kolayca tanı§manm bir Arhidikiye sUrdilğil ilk pey bir talan ZB b D ita Aı.e.ş n... D U iA & 
l'olunu bulabilı'rdı· . Aklına fı'losof Kı- ı V.\liiiı' ~ Cll ~aca odu. Yadmon bunu derhal iki (1) ta. 
'a.tıtos geldi. Acaba o Safo ile kendi- lana çıkardı. Safo gözlerini genç kızın nan koıntıroDü ye-
aini tanıştıramaz mıydı? göğsünden a.yıramıyarak : tlşmıuora IA.n n "c:u~ 
Öğle yemeğinde hiçbir eey yemedi, - İki buçuk! - diye inledi. l7 ' IW1 ~ u..,, 'liiiiii' 

tB.lnız birka ç kupa şarab içti. Yadmon ise gözlerini Saf onun ara- al V'lfl fba lr 
~cndisinin bu iştahsızlığını pek me. da bir kaykılıp yalnız akları gözüken ~OM Dsycn 
l'ak eden Ezop, kırbaçlanmayı göze a- kara göz?erlnden ayırmıyordu: i1f>r 
1arak ; - üç buçuk!. diy~ giirlcdi· a.ıı=ıraşmaDacdloır 

- Çok dUşilncell görUnUyorsunuz; Üç buçuk Talan! O devirde bu deh- Bilmem hatırlıyor ınusunuz? Geçen. 
bu kadar gam ve kasavetin sebebi ne setli bir servetti. Akdenizin en büyük !erde, Eminönü kaymakamlığı mınta
OlabUir? - diye sordu . Siz ki hepimi. şehirlerinin en zenginlerile dolu olan kası dıı.hillnde belediye birdenbire fa
te hükmediyorsunuz. Niçin hepimizden meydanda hiç kimse bu yarışa glrmek alıyete geçti ve yalnız bu muhitte 8·10 
llıes'ut görürunUyorsuııuz? cesaretini göstermiyordu. lokantayı birden pislik ve belediye 

Yadmon I~wpu arasıra. pataklatırdı. Arttıran kadın gözlerini genç kızın nizamlarına. aykın hareketlerinden 
1"'aknt kölesinin hakim bir adam oldu- gözl~rinden ayırmıycr ve arttıran er- dolayı üç gUn uddedecek §ekilde suı;. 
~u da bilirdi. Ona kalbini açmakta k<'ğin gözleri ise olgun kadının gözle- lu olarak yakaladı ... 
leteddUd etmedi. O zaman kanbur en- rine do~ sUz\ilUyordu. Bir gUzel kız Bu hareket karşTsmda memnuniyet. 
8esinl knşıyarak bir mUddet dUştlndU elde ebnek için deniz aşın yerlerden le rahat bir nefes almı§: 
Ve efendisine §U aklı verdi : gelen bu insanlar hep dil ehli kim~ - Oh, artık belediye lokant.acıla. 

- Saf o gibi bir kadının gözilne gir- }erdi; bunda bir iş olduğunu anlamıır tın yakasını bırakmıyaca.k, pis yem~ 
l'nek için mutlalta onun zıddma git- !ardı. . kokmuş et yemekten, lokantalara faz. 
l'nelidir. Onu nekadar çok ku.dırırsa • Ellerinden devrin en güzel kadınla.. la para vermekten kurtulacağız diye 
llıı o kadar çabuk elde edersiniz. .. sa· nnı geçirdikleri için hem gen-: kızı sevinmiştik. 
ıtlyoruzn. Bana kalırsa bunun en kes. hem de Saf oyu bir'?r miitehassıs gibi Öyle sanıyorduk ki, Eminönü kazası 
Unne c;aresl esir pazarına gidip Sa. tetkik etmekle iktifa ediyorlardı. dahilindeki kontrol harek~ti derhal 
fonun karşısına geçmek ve sevdiği kı- Arlıidikl hakikaten eşi nadir bulu- eümulleneoek, lstanbulun bütün lo • 
tın fiatını nlabildiği:ıe arttırmaktır. r.ur 'ıir gUzeldi. On yedinci y(l§lnı dol- kantaları birlbiri ısıra kontrol edile
llıınn ef endiml~n serveti mUsaittir. durup doldurmadığı henüz §ilpheliydi. cek ve Sirkeci lokantalannın peşin • 

l-I>te bu muhavereden ve kendisini Fakat o ne endamdJ ! lncecik, nah şu den büyüklü kilçUkliı' da.ha dllzfuıelerle 
ll'ıll~!<lln mertebe güzelle§tlrmek için kadarcık bir beli vardı. Bir ince bel ki lokanta ceza görecek ... 
bir hayli çalıştıktan sonra 2592 Eağ elin şehadet parmağlle baş parma Ne yazık ld bu ümidimiz boşa çık
~ıl <sr.celd llkteşrin aymm dördüncü ğma ':J:r kıskaç ve sol elin şehadet par b. EminönU kazasından ba.uka hare. 
~nU ikindiye doğru Samosun esir mn 1•tf: baş parmağına da ikinci bir kete geçen olmadı. 1stanbulun her ta-
12.auı.rına vardığı zaman Yadmon E- loskaç §ekli verip bu klskaçlardan bi· rafmda; ~k iptidai memleket • 
ZoJ.'unö u nasiliafmCkabul etniış Duıu rile .'Hg, ı>ırıle sol oogııınu xasnıııua- ıort1cc bo91ı;a., hi9blı :modont tlQhlrdo 

rıuyordu. dmı.ı mı sağ elin ·şehadet parmağı sol görülmemiş pislikte, ahçı dükk~a.n. 
VIl elin şehadet parmağın& ve sağ elin ba& Ioka.ntalar, rahat rahat çalıştılar. Yilı 

Samosun esir pazarı .• Oh bu cidden parmağı sol elin baş parmağına rahat bJnleııce vntanda§a mahltıt yağlar, 
E;oruıecek yereli. tahat deyebilirdi. Vücudunun rengi, kokmuş etler ve en pis eernlt altında 

Cok geııig bir çimenliğin ortasında {}zerine pembe somaki tozu serpllmiD pl.şmlg yemeklerini yerirdiler... l 
buYilcek bir havuz vardı. Bunun etra- havai mavi damarlı ak bir Paroıs mer • • • 
f tna mermer sıralar konmu§tu. Müza- merini andırıyordu. Masum bir duru- Her gUn dışarda yemek yemek 
~edeye i~rak edecek olanların çoğu 8U vardı. Güne§te altın renkleri vere mecburiyetinde olanlar, midelerinin 
1~i birer yer bulmak için pek erkenden \'ere topuklarına kadar inen sa!:lan sol neler çektiğini çok iyi biilrlcr ... 
Relnıiş~erdi. Hepsi zenginliklerini göze omuzunu kaplamıştı. Koyu yeşil göz- Ben eahsan her gUn öğle yemeklc
\'uran kıymetli e!biseler giymişlerdi, lerinde kendisi için yapılan mücadele- rinl lokantada yeı-im, sıhhatimi ve tc
ıtğır kokular sUrUnmilşler, gerdanlık- j nin hiç farkında değilmiş gibi bir dııl mizliği sevdiğim için de, bulunduğum 
1ar, küpeler ve yiizilkler takmıalardL ı gınhk ''e sola doğru hafifçe eğilmiş semtin en temiz lokantalarına gide -
ÇaYtrın etrafına çepçevre dizili mer- 1 bnşında kaderine rıza gösteren bir ahQ rlm. Yağlı yemeklerden mUmkün ol • 
bıer sütunların öte tarafı Sisamlılar edası vardı. Gerda.nı ba.§ka, kamı baı duğu kadar kaçınırım. Ona rağmen 
\'e gemicilerle dolmuştu. ka, omuzları kolları başka bir zevk 
Bunların havuT.& yanaşınalan mcm. VP.riyordu. Ve göğsü turunç cinsinden 

lludu. Esir entanlar ise köleleri ve nazlı ve nadir bir llahJ ağacın on yedi 
tariyeleri ile havuzdan az ötede çemen yılda. verebildiği tılsımlı iki meyve tdf. 
ler üstüne serili hasırlara yerleşmişler lr.san nesi var nesi yoksa buna ver
di. Bunlar sakallarını sıvazlayıp tatlı rıez miydi? 
tattı gülUşUyorlardı. Bu yıl alış veri- Elbette verirdi. Safo da böyle yaptı . 
bln pek karlı olacağını anlamı§a benzi- işte .. Ve işi kısa kesmek için; 
~Orla.rdı. 2000 alıcıya mukabil ellerin- - 7 Talan! - dedi • var mı artı-
de ancak yetmi§ gUrel kız ve 200 deli- rn.n? 
~anıı vardı. Ukin Yadmon bunu da cevapsız bı-

Yadmonla Safo sözleşmiş gibi he- rakmadı; 
ien ıırka arkaya geldiler. Etraf o ka- - On Talan fazla.! - diye bağırdı • 
bar kalabalıktı ki {ıişman adam yer ve T..ökndh kadın bundan sonra ne der 
Ularnadı. Fakat bir gece evvel zapar- ae daima iki misli benden! 
~ını yiyen taşozlu bir gemi sahibi işte o zaman gi.iz.11 ıiaire, derin bir 
h eınc:n kalktı ve yerini gUzel şaireye uykudan uyanır gibi gözlerini ovala-
1raktı. Saf o urun kara sakallı bir yarak başrnı kaldırdı. Etrafına bakın

ı.r:sırıı ile çil gözlll bir Finikeli arası- dı. On yedi buçuk Talan•.? Hayır ya
tla ilişince mUz..ı.yede bagladı. Esir al- nında bu kadar altm yoktu. Ne yapa.
~ağa. gelenlerin kalabalığı içinde baş cakt: şimdi? DeJIM yirmi yqında, in-

a hiçbir kndın olmadığı için Yadmon <'.C kıvırcık bıyıklı bir delikanlıydı. 
0
llttn Safo olduğunu anlMlıftı. Safoda.n ses çıkmadığını görünce ona 
lif~lr sahipleri kızlan birer birer gc- doğru yaklaşarak haykırdı: 
ll 1P havuz başında soydular. Her kız - On ... yedi .. buçuk Talan! Bu gU. 
~ ~ basamaklı bir merdivenden yav&.§ .zel yavruyu yok mu artıran? 
~~~aş inip havuza girdi, biraz döndil, - • . . . • ' 

lt~tldi, kalktı sonra tam ka""'I tarafta- O Y d' b uk T l ' .,. - n... e ı.. U" a an. Paros 
ı a·~ ~ 

ıger merdivenden çayım çıktı. da bir daha böyle mermer çıkmaz! Si-
~ hk pey kız soyunduğu zaman \'erili. sa:ı. pazarına. bir daha böyle kız gel
tı Or ve havuza gir1iği zaman vUcudu- nıPz. Yok mu artıran? 
d \tn aldığı § killerin gUzelliği nisbctin. - •••.. 
~~ hararetlenen mU.zayede bitince Herkes nefesini tutmuştu. Pazarda· 
~~~ merdivenden çıkıp yeni sahibine kı .t>r baştanbaşa kulak kesilmişlerdi.. 

unı edfllyordu. ~ lfo alı~< alık balta kaldı. DelJAlin her 

gô3.ükUyor. onun lfısl renldi dudaktan 
nn her açılı§ında bakanlara taUı bir 
heyecan vertn bembeyaz diolerinJ, ulu. 
yarak yaklaşruı bir kuduz çakal çene
!l Panıyor, kolunu uıatıp bu beyaz di§ 
ter arasında göze vuran sivri uçlu pem
be dilini yakalayacağı, çekip kopara
cağı geliyordu. 

Nihayet dayanamadı; çılgın bir sıç
rayışla ayağ:ı kalktı: 

- Ben daha fazla. ven!bilirim .. • 
dedi f.1knt yanımda bu kadar para 
yok. p,.,l":umu Lökad da. tediye etsem 
olnıaz mı? 

Bu sözleri söylerken çok tuhaf bir 
hal mi almıştı, yoksa söylediği bu bir 
kaç söz hakikaten çok mu gUlUnçlU? 
Hiç kiınsc k~ndini tubunadı; çayırda 
bin tayın birden ki§nediğini sandıran 
bir kahkaha tufanı yUkeeldi. 

Urun sakalma, zekbına ve tavırla
ıınm c;ok ölçülü olmn.sına rağmen fi
lozof Kısantos bile ay11.ğa kalkmış, 
iki bUklUm olmuş, bir çocuk gibi diır 
terini driverek katılasıya gUlUyordu. 
Yalnız Yadmon susuyordu. O heyeca
nından sapsarı kesilmişti. Ege ve İyon 
ven 1tdalarınrn gemicileri ile Mısır, 
Finike ve Moranm sayılı zenginleri ve 
bütün Slsamlılar karşısında Safoya 
vurduğu darbeden pek mağrurdu. E -
zopun t~vsiye ettiği m:.ınevra mükem
mel surette bıujannI§tı. Acaba artık 
frtizel şairevi o!mu!j bir a.""Illut gibi 
devşlrebilccck miydi? 

(Devamı uar) de~afo lhttrasla a~lıp kapnnan bı.ırun r F.f zU kafasına bir tokmak gibi iniyor
ltısıkJeri lle çayırın ortasında cins bir du. dehşetli bir azap ile bur.alan gö~ 
~ ra~ ben~yordu. Soyunma l!ı:ra.'!I lcrine güıel delikanlının ince kmrcık (1) lbranı pam mikya..n • "S'18'' Türk 

hidikjye gelince gözleri sU.ZUldU. bıyık!an yaban domuzu yelesi gibi a1tuu kıymtJtincrodir. 

reket ettikleri zaman, elddetle ceza .. 
landıran bir belediye, en başbca bir 
sıhhat meselesi olan yemek ve lokan· 
ta i§lerinde bu kadıır gevşek hareket 
etmemelidir ... 

• • • 
Lokantaları ıslah etmek fçhı ma.· 

haUi zabrtai belediye teşkiliitmm kon. 
trolunun gayrikafi olduğuna. bende 
kat'i bir kanaat vardır ••• 

Zaten her gün ayni lokantalarda ye. 
mek yemek mecburiyetinde olan bir 
zUmrcye kontrol vazifesi verilmesi sa.. 
kat bir iştir. Lokantaları, yani İstan
bul halkının yiyecek ve içeceğini kat'ı 
bir disiplin altına r lmak istiyorsak, 
bu ancak belediyenin gece gündUz. bil
hassa. bu i~le uğraşacak bir komisyon 

Geçenlcr~-J>.i31iği~ "doknJı;lıapan teşkil etmesiyle kabil olacaktır. 
mış olan lo1ı."antalardan birinin ı:abıta Doktoru ile, belediye müf cttlşile, 
memurları taraf mdan ecd kararı talik kimyageri ile ve zabıta memurları ile 
edilirken ve sed l«ıranm ok"'Uma1c için teşkil edilecek bir komisyona 7-8 ki
lokantanın etrafına topkmmı§ olanlar §ilik bir kadro kfil'idir. Istanbul bele· 

diyesi hudutlan içindeki bütün lokan
hemen daimn lokantadan çıktıktan ya. f talar bu komisyon tnrafmdan ant bas. 
nm saat sonra midem kaynamaya kınlara uğratılmalıdır .•• 
başlar. ' 'Şunun yağı fena, ııunun eti> i. lşte, 0 zaman, geçenlerde Sirkecide.. 
yi değil,, diye düzilnclerle lokanta de- ki birkaç lokantanın ha.sına gelen, 1s. 
ğiştiririm. Fakat hepsi biribirinin ayni tanbulun dört köşesinde yllzlerce Io
çıktı... kantanm b:ı.§ına. gelecek, halkı hiç ~ 

Şimdi benim gibi her gün ntidesini kinmcden zehirliyen, pis, kokmuş ye • 
bile bile harab etmek mecburiyetinde meklcr yedirenler meydana çıkacak. a
olan kaç bin vatandaş bulunduğunu ğır cezalara çarpılacnklardır •.• 
dü§ilnüyorum, ve · içim sızlıyor... Her şeyden evvel lstanbullula.rm 

• • • sıhhatini koruİnak \'azif esile mUkellef 

1stanbulda, gelirinin hemen hemen 
yarısını maaşa veren bUyUk teşki!fitlı 

koca bir belediye varken, lstanbullu
larm bu kadar kontrolsuz kalmış, bu 

kadar başıbo!i bırakılmış lokantıılarm 
elinde her gUn harab olmalan, aklın 
almıyacnğı bir iştir. 

KüçUk esnafı nizamlara aykırı ha-

ı ..-......·-...... ._.. .................................. -11 

1 
IK~DllNJ l 

....................................................... 1 

iç celil!/ içi11 mfl1:cmmnl bir model. 
Bcy::ı:; ipel~ il.:crinc ya7nlnıı~tır. Çi~clh. 
li Kreton 'kuma§ da 1.."Ullanılabilir ve 
daha pmtik o?ur. 

olan belediyenin, midelerimizi daha 

f a.zla tahrib olunmaktan kurtarmak i· 
çin, harekete seçmesi zamanı çoktan 
gelmi§ \'e geçmi§tir. 

HABERCt 

ıstancul radyosu 
25 MART 1938 - CUMA 

t 1 fnkıltıp tarihi dersi: Ünivenilcden 
naklen Hikmet Bnyur, 18,30 - Beyo~lu 
h:ılkcvl gösteril kolu tnrahndan bir temsil 
19,15 Konferans, Ali Ktımi Ak)'iiz (Çocuk 
tcrblyc5i), 19,55 - Borsa hoberlcrl, 20 
Memleket şarkıları, Feryadı Hnkkı Arns. 
tarafından, 20,SO hnva raporu, 20,33 Ömer 
Rız:ı tnrafrndan arnbcn ~öylcv, 20,,5 inci 
ve nrkndnşlnrı tnrafındnn Türk musikisi 
ve bnlk şarkıları, (saat a)·arı), 21,15 lılus
tnra ve ıırkndaşlnrı tnrnfınd:ııı Türk mu
sikisi ve halk şnrkıl:ırı. 21,50 orkestra, 
22,45 nJnns haberleri, 23 pliıkl:ı sololnr, 
opera ve operet J)arcalon, 28,20 son ha
berler \':c ertesi günün progromı, 28,30 son. 
BOI\REŞ: 

18 konser, 19,30 Rumce neşriyat, ve Yu 
nan müzi~i, 20,35 - Mozardın Figaro o-
penı'lının temsili, 
BUDAPESTE: 

18: Yunanistan - Macaristan mnll futbol 
mncının nakli, 19: Signn orkestrası, 20: 
Askcrt mildk, 21 operet, 24,30 sisan orkcs. 
tnısı. 

BEHLIN: 
18: kücük orkestra, 19 bando, 21 rad)·o 

orke\lrası. 22 tem n nakli, 23,80 cazban4 
ROMA: 

20,30 nıd.ro orkestrası, 21,30 hafif mn. 
zik, 22 T.chıınn eserleri, 24,15 cazbnnt, 
l'ARŞOVA: 

19,10 vııls plftklan, 20,15 pldk, 21 klAslk 
konser, 22 hant mfhik. 
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M:ıvi ponta:on, sarı MHmlek giymiş, 
başı açık ve eUeri ceplerinde Merlen 

bana refukat ediyordu 
-25-

Suruıet bulvarın aşağısında, Santa cak gemilerden biri de dalgaların U
Monika buh·ann aşağısında, onlara zerinde dansediyor. Karınlarına ka -
muvazi bir vaziyette Melroz Bulvar dar lastik giymiş olan makinistler, 
var. İ§te C\Tela (R. K. O.) studyola· havuza. girerek, bu minyatür dekorun 
nnm mikap şeklindeki 'Sarı binası, ve geminin Uzerine doğru küçük pro . 
sonra ''Radio" şirketiııin eski gotik jektörleri tanzim ediyorlar. İyice fil. 
binası. Daha sonra, sola bir sokak aa. me almaca.k olan bu sahne, beyu per-
pıyor. ı dede korkunç bir tesir uyandıracak -

Maraton adı verilen bu sokak kil- tır. Sinemada gördüğü Uz, birçok d 
çükt~. Burada bir köy sessizliği icra- niz harbleri, birçok denniz kazaları b: 
yı hükmeder. Bulvann gUrültU ve ha . • 
rekeU burada durur. Bu sokağın b" • çok güzel deniz seyahatleri hep bu ço. 
tarafı güneş ve ıısık dolu olduğu ha~ cuk havuzunda çevrilmiştir! 
de, diğer tarafı mor bir gölgeye bu - Sen - M an de 1 f 
~nm~tür. Sokağın nihayetinde bU • y ı I d 1 z 
yük bır parmaklık var ve büyük kapı· 
nm üzerinde de, büyük harflerle şun. 
lar yazılıdır: .. Par:ımunt studyolan., 

Burası, Holivudda, gev§eklik ve ih· 
mal gördüğüm yegane yerdir. Niçin 
olduğu izah edilemez ama, burası Na. 
polinin küçük sokaklarından biris'lne 
benziyor. Gelip geçenlerin güldükleri 
ve bir kaldırımdan öbür kaldırıma 
biğırarak konuttukları duyuluyor. 
Filmlerde her zaman, ::ı,bdal bulaşıkçı 
rolleri oynıyan, §İ§man bir zenci, kil· 
çUk bir çocukla, zarlar ve küçük sopa
larla garib Ye kaneık bir oyun oynu
yor. · Şapkası bir gözün Un üzerine ya. 
tan. kravatı olmıyş.n ve yakası açık 
bulunar. Corc Raft, küçük heykel satı
cıları gibi, bir duvara dayanmış, el. 
lerini ceplerine yerleştirmiş, düşünü -
y<Yr. Beyaz renkte, uzun bir otomobil 
duruyor, içinden harikulade güzel bir 
kadın iniyor. Hi~ kimse ona bakını. 
yor". Kolunun nltında bir defter bulu
nan, kısa, mavi elbiseli ve alçak to
puJ<lu genç bir kız geçiyor; bu, Olemp 
Bradua'dır. 

Parmakhğın altında, kaldırımda, 
ihtiyar bir Meksikalı kadın oturu
yor ve . çiçek satıyor. 

Havuzun kenarında, bir sandığın il. 
zerinde, bir kadm oturuyor. Film çe
virmek üzere makiyajmı yapmı§. 'Om. 
rinde eski bir "robdöşambr" ayakla· 
rında da terlikler var. Ağzına aldığı 
bir şeker kamışını emiyor ve büyllk 
bir dikkat ve tecessüsle, kiiçü.k gemi
nin "fırtına" yla mücadelesini seyre. 
diyor. 

Yakl&§ıp kendimi takdim ediyorum. 
Fransızca ve Sentantuan §ivesile 

bana: 
- O!.. Bonjur!. 
Diyor ve sandığın Ur.erinde bana da 

bir yer aymyor. 
Bu kadın Klodet Kolberdir. 
Gemi batıyor. Bir makinist kollan· 

nı smyarak gemiyi sudan çıkarıyor. 
Klodet Kolber bana doğru dönüyor. 

- Paristen mi geliyorsunuz? Doğ
rusu talihli bir insansınız. Benim Sen 
Mande'm nasıl? Biliyorsunuz ki ben 
aslen Sen • Mandeliyim. Hatta orada 
bir hayli sene kaldım. Orada halA ak· 
rabalanm, amca ve dayılamn var. 

- Fakat siz hakiki bir . .Amerikab 
oldunuz. 

(Devamı var) 

HABER - ~eam ,.,.._ 

Fenerbahçe 
Oynamıyor 

Sarııacıvertliler 
Beykozıa bir maç 

yapacaklar 
Milli kiline fikstUrU mucibince bu 

pazar gilnll Taksim stadında Harbiye 
ldman yurdu ile çarpıpcak olan Fe
nerbahçe klübll bu müsabakaya da ig. 
tirak etmiyecektir. Bu vaziyette Har
biyeliler Taksim sahasında seremoni 
yaparken sarı lacivertliler de Beykoz 
takımı ile kendi stadlarmda hususi bir 
müsabaka yapmak için anlaşmak üze. 
re bulunmaktadırlar. 

Futbol 
f edeıasgonunda 

bir ihtilaf 
Futbol federasyonu reisi Sedad Rıza 

ile ikinci reis Danyal arasında yine bir 
ihtilM çıkmıştır. Bu defaki anlaşama
m.azlığa sebeb; bu hafta şehrimizde 
yapılacak olan milli kiline müsabaka. 
lannm hakemlerini tayin i§id.ir. 

Mal\im olduğu Ur.ere, GUneş takımı
nın İzmirdeki müsabakalarını görmek 
üzere Izmire giden Sedad Rıza, har& 
ketinden evvel İstanbul mıntakasma, 
bu haftanm bmncl maçm.ı Adnan A. 
kının, ikinci kar§llaşmayı da Ahmet 
Ademin idare etmesini bildirmiştit. 

Bunu haber alan futbol federasycr 
nu evvelce verilmi§ bir kararla Adnan 
Akının Galatasaray maçında hakem 
durmamasını istemi§ ve dün ak§a.IJl 
mıntakaya resmeiı müracaat ederek 
cumartesi günkü karşılaşmanın Nuri 
BOSut, pazar milsabakasmm da Ahmet 
A<lem tarafından idare edilmesini bil
dirmiıtir. 

Bugi1rı hmird6 liulunan federasyon 
reisiyle Ankara.da ikinci ı'eis araaıwJ&.. 
ki ihtilatın ne suretle halledileceği 
şimdilik meçhuldür. 

Mavi pantalon, san gömlek giymiş 

olan,başıaçıkveellericeblerindebu. Fransa_ Bulgarı·stan 
lunan Marlen bana refakat ediyor. Be-
linde tabancası bulunan, n1'vi göm. 

ıekli, dev cüueu muhafız, onu, kapı- Bulgarlar 6 - 1 yenildiler 
da, kulaklarına. varan ağzının ifade • 
ettiği tebessUmile karvılıyor. Maçt n evvel Bulgar takımı an renlrU bu 

lçerde, gri çimento yollar, kaim 7.a.. müsabaka nakkında ne dU,UnUyordu ? 
viye §eklinde .çaprazlanıyor. pu yol- Pariste Park de Prens stadında dün yuncularm hemen hepsi, Çek milli ta-
laniı iki tarafında da, ayni renkte oynanmıı olan Fransa • Bulgaristan kimına. ka?'§ı yapılan maça. iştirak et
hangarlar var. Uzun boylu bir genç, mill1 futbol takımları maçı Fransız ta.- mişlerdir. 
koprak bir yerden fırlıyor, koşarak ktmının bariz üstünlüğü altında cere- Öyle Umid ediyorum ki, dünya ku
bu yollann birinden geçiyor ve yine yan etmiş ve neticede Bulgarlar 6.1 pasından evvel Fransız millt takımı ı
koprak bir kapıya dalıyor. ÜT.erinde gibi büyük bir gol farkıyla mağl\ib ol- le yapacağımız bu maç bir.e çok fay • 
Atlas bir yelek ve ayni kumqtan bir mutlardır. dalı olacaktır.,, 
PJUitalon var. Bu, ayni zamanda iki • • • Bu beyanattan anlqılacağı veçhile 
film: Varner studyolannda, ''Marko Pari!, 24 (Hususi): Bulgar miIU ta.kmu, bilhassa Çeklerle 
Polo•' yu, burada da "Mavi sakalın ae- BugQn, Park de Prens stadmda berabere kadıktan sonra, Fransız mil-
kmnci kansı" m, çeviriyor. MUtema- Fransa miW takımıyla karşılaşacak o- Ii takımmı yenebileceği fikrindedir. 
Cil:yen bir studyodan diğerine kO§lIP lan Bulgar mill! takımı oyuncuları ev- ı.--.--,-•. -n--.

1
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geliyor. velki ak§&Dl Parfse gelmişlerdir. 
Her tarafta, yeni almalar'l yüzleri. Bulgar milli takımı bugün sahaya 

ne dikkatle bakan, yabancıları istic- §U kadroyla çıkacaktır: 
vab eden, studyoya girmek mll.saade. Demonskl. Nikolov, Balakçiyev • 
sini aldıklarını gösteren vesikaları so- Petrov, Baykosev, Jabrovski - Milev, 
ra.n, studyonun husuat polialeri dola • Angelov, Loza.nev, Pakaciyev, Yorda -
§?Yorlar. lnsa.n reiaicUmhur Ruzvelt nov. 
ola& bile, iki veya Uç mes'ul p1ııs ta- İhtiyatlar: kaleci Masnikov, muha-
rafından imzalanmış mUsaade vesika- cimler Kolaçiyev ve Kovacev. 
sı yoksa, studyoya kat'iyyen giremez. Çekoslovakyalı olan Bulgar milli ta· 
Serbest dolaşma vesikalarının mavisi kımı antrenörü Toms Fransız gazete. 
(lot) ya, sarısı (set) e, beyazı da cilerine şu beyanatta bulunmuştur: 
(plAto) ya girmek içindir. "-Bulgar mHlt takımı çok kuvvet-

(Lot) U7.erinde studyoyla levazı - Iidir. Şimdiye kadar ~piyonanm an
matmm inşa edildiği yerin heyeti u • cak Uç zayıf maçını yapmış olmaları. 
mumiyeeidir; (set) her studyoya ayn na rağmen, oyuncular çok iyi şartlar 
ayrı verilen isimdir; (pllto) (set) in içinde bulunuyorlar, çünkü onları bir 
mukaddes bir kC>§esidir, çllnkU burada ay müddetle mütemadiyen çalıştırdım. 
dekor vardır ve filmler burada çevri- Geçen teşrinievel ayında, Sofyada 
lir. Çeklerle berabere kadığnnız ve her ta. 

9 numaralı (set) deyiz. Avlunnu bol rafta bUyUk bir hayret uyandıran ma· 
ıp}mdan sonra, burada her şey mavi çm bir tesadüf eseri olmadığını, Fran
ve gölgeyle dolu görünüyor. Burada sızlara gösterebileceğimizi Umid edi • 
korkunç bir gemi batması hazırlan. yorum. Öyle zannediyorum ki. oyun · 
maktadır. (Set) in ortasında, dört ta- cularmıızın ve oyun tarzımızın hari . 
rafı yirmişer metro uzunluğunda bir kulAde sllratl, Fransızlan hayrette bı· 
Jiavuz var. Her köşede bulunan büyilk rakacaktır. Bilhassa muhacim hattı
tahta tekerlekler de, dönerek suyu ha· mız son derece seridir. Hulasa bugün. 
rakete getiriyor, adeta havuzda fırtı· kil Bulgar mmi takımı, en kuvvetli 
naJar oyandmyor. Kenarlardaki bir halindedir. 
metro yükseklikte karton maketler de, Baykosevden maada, bütün takım 

Seyneımilel 
müsabakalar 

Cenevrede yapılmakta olan millet -
· ıer mliki.fatı binicilik mtisabakalarm· 
da, Hanovra sUvari mektebi ekipi 6, 
3-4 hata ile birinciliği alarak parlak 
bir muvaffakıyet kazanmı§tır. 

Fransız ekipi 48 hata ile ikinciliği, 
Belçika ekipi 60 hata ile UçllncUJUğü 
almıştır. . 

Teklerde yine Hanovra binicilik 
mektebinden Albay Huk iki ve parku
ru hiçbir hata yapmaksızın yarışı bi· 
tirerek birinciliği almı§tır. 

Şmeling -C.Luiz 
Ma\' ı 22 Hazlracda 

yapılac11k 
Amerikadan bildiriliyor: 
Dünya ağır siklet pmpiyonluğu un· 

vanını paylaşmak Uzere zenci boksör 
Coe Luizle Alman yumrukçusu Şme -
ling'in 22 haziran 938 tarihinde çar
pı§maları muhakkak olduğu Ameri _ 
kanın tanınmış boks organizatörü 
Mike Jakols gazetecilere söylemiştir. 

Tıırihi takarrür eden bu müsabaka. 
kayalan ve eehrt temsil ediyor. KUçUk 1 oyunculan Sofyalıdır ve biribirlerinin nn:ı nerede olacağı henüz malfım de _ 
çocuklarm sık sık oynadıkları oywı. oyunlarmı gayet iyi bi1iyorlar. Bu o. ğildir . 

• 
• 

25 KART - 1938 

T. S. K. Umumi merkezi 

Fenerbahçenin 
itirazına cevap verdi 

Ankara, 24 (Husust) - Bundan bir 
ay kadar evvel lstanbulda Taksim sta
dında oynanması lhımgelirken Fener. 
bahçelilerin bir prensip ihtilif ı yüziln
den sahaya gelmemeleri ve bu yüzden 
hUkmen mağhib addedildikleri Fener -
Uçok maçını müteakip, sarı lacivertli 
klUp idaresinin bazı İstanbul gazete
lerinde inti§ar eden tebliği üzerine 
TUrk spor kununu umumt merl>:e~i 
toplanarak Fenerbahçe klübilniln iti. 
razlarma sebeb olan Uç mesele hakkın
da görU§milş ve mUttefiken verilen ka. 
rar İstanbul mmtakası vasrtasile mez-

§ılaşmaJarmda her ldilbün kendi ata· 
dında yapılması icab eden maçtarlO 
bu seneki milll kUm.e müsabakaları i· 
çin cari olanııyacağı ve yeni fec:Jerll
yonun bu maçlar hakkında. evvelc:f 
kat'iyetle karar vermemi§ olduğuıl" 
ve bu seneki deplasman müsaba.kala • 
rmın miut küme talimatının allkad81 
mmtakalara tebliğ edildiği, bu tebli· 
gata klüplerin muttali olması IA.zıOi
geldiği ... 

2 - Yaşamı Ankarada nafia ved-

kfır klübe tebliğ edilmi§tir. l 

letinde memur bulunmam: dolayıliJI, 
kendisinin Ankarada oturmak ~ 
riyetinde olduğunu ve her maç için 1'" 
tanbula. gidip dönmesinin mUmldln O' Fenerbahçe tarafından itiraz edL 

len stad, Yaşar ve Güneşli Muhterem 
meseleleri hakkında umumt merkezin 
karan §Udur: 

1 - Geçen seneki milli kiline de
plasman ma.çlarmm pazar günkU kar-

BU hafta yapılacak 
Milli küme ve lik 

Futbol maçları 
T. S. K. lstanbul Bölgesi Futbol A

janlığından; 

!6~·1938 Otımartesi gümi yapıZaca.k 
maçlar: 

Be§iktaş stadı: 

Anadoluhisar. Kasımpaşa. B taknn
lan, saat 14 hakem Ahmed Adem. 

Beşiktaş • Sllleymaniye B takmılan 
saat 15,45 hakem Ahmed Adem. 

Taksim stadı: 
Harbiye - Galatasaray (milli kiline 

maçı) saat 16, ha.kem Nuri Bosut, yan 
ha.kemleri Tank Özerengin ve Fahret. 
tin Somer. 
rt~·19~8 Pa:mr • gilnU. yapılacak 

maçlar: 
Fener bahçe stadı: 
HilAl - Dawtpaşa: A takmılan saat 

13,30, hakem Tarık Öı.erengin. 
Beşiktaş stadı: 

Dawtpqa ·Galata gençler B ta
kımları, saat 9 hakem Adnan Akın. 
GUneş • Topkapı B ta.kımlan saat 

10,45, hakem Adnan Akm. 
Beykoz • tstanbulspor B takımları 

saat 12,30 hakem Rıfkı Aksay. 
Beylerbeyi - Feneryılmaz A taktın • 

lan saat 14,15 hakem Nuri Bosut. 
Anadoluhisar - Galata Gençler A 

takınılan saat 16, hakem Nuri Bosut. 
Taksim stadı: 
Harbiye • Fenerba.hçe (Millt küme 

maçı) saat 15,30, hakem Ahmed Adem 
yan ha.kemleri Fahreddin Somer ve 
Rıfkı Aksay. 

Atletizm 
mUsahakaları 

T.S.K. İstanbul bölgesi atletizm aJan
hitından: 

27-3-938 pazar günü Kadıköyünde Fe
nerbahçe stadında dört sınıf üzerinden 
atletizm müsabakal:ırı yapılacaktır. Üçiln
cü ve dördüncil sınınarın müsabakaJan 
sabah saat 10 da, iklncJ YC birinci sınıf 
mOsabakaları saat 14 de başlayacaktır. 

Akınspor - Barut~ilcU 
Bu Pazar karşılaşıyorlar 
Muhtelif sebeblerle dört haftadan. 

beri geriye kalan Akmspor - Barutgü. 
cU maçı bu hafta yapılacaktır. Altı ay 
evvel çetin bir oyundan sonra berabc· 
re kalmı§ olan bu iki rakip takımın bu 
maçın bir revana mahiyetinde oldu
ğundan iki kJUbUn taraftarları ara. 
smda bUyUk bir alfıka uyandırnıt6 bu· 
lunuyor. 

Gayrif ederelerin şampiyonu olan 
Akınsporlulardan bu unvana yaraşır 

bir oyun beklerken, Barutgüçlülcre de 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Akıuspor Başkanlığından: 

Klübümü.."'iln senelik kongresi $6 
Mart Oumartesi a1~mı saat yirmide 
klü.p merkezinde toplanacaktır. Ru:. 
name: faaliyet raporunun okunması, 
ııc yeni idare heyeti seçtrnidir. Bütün j 
Üyelerin 1Jazılı gün 'VC SQ.!Jtte kliiptc 
bulunmaları ikin o1unıır, 

lanııyacağı ve bizmt kendisinin moıt
caati ile Ankara klüplerindıen birlD' 
kaydedilmi§ bulunduğundan F~ 
bahçeye iadesinin imkail8JZlığr. 

3 - Güneşli Muhteremin ~ 
ne gelince: vaktiyle umu.mı merkelO' 
Güneş klUbüne kaydedilmiı olm.adl' 
rağmen askerler hakkmdaki sicil ta• 
limatnanıeslnin 4 ilncl1 maddesi muci
bince askeri garnizonlar tarafmdiD 
kıt'a kumandanlarının verdiff ~ 
lere göre tescil edilmesi icab ettljtJr 
den, Harbiye İdman yurdu reisliji 90 
ayni garnizon kumandanmm iın7.dl i
le Muhteremin Ankarada Harbiye i~ 
man yurdu takunmda. o~ 
kıt'ası kumandanı tarafından m~ 
de edilmi§ ve bu vaziyette Muh~ 
GUneş klUbündeki kaydı ııilinmelfle 
kendisinin Harbiye idman yurdUSI' 
nakline karar verilmi§tir. ------......... -------------------....,,,,,,,.-

Voleybol 
Galatasaray bir 

turnuva tertip edlyot 
Galatasaray spor klUbü federe 'f6 

gayrifedere bütün klUplere açık ol· 
mak mere bir voleybol turnuvası~
tip etmi§tlr. 

Turnuvaya i§tira.k etmek istiyeJI 
klüpler 26 Mart 938 cumartesi gitıaU 
saat 18 de Beyoğlunda Gala~ 
spor klllbü lokaline teferrila.tmı mibll .. 
kere etmek üzere bir murahhas ~ 
dermeleri rica olunur. 

Ajanlığın tertip ettiği 

llillsabakalar 
T. S. K. lstmıbul Bölgeri Vo~ 

oo Basketbol ajanlığtndcm: 
26-3.1938 cumartesi gUnil Y. lıf. C. 

A. salonunda. yapılacak maçlar: 
Hilal • EyUp: saat 14,30, hakem J.-

mail Polater. · 
Ana.dolu - Beykoz saat 1515, bak_. 

Kaya. 
Bu haftaya mahsus olmak Ur.ere tıi 

oyun saat 14,30 dadır. 

TUrklye, IAltvanya ~· 
Çin beynelmllel te
nis federasyonuna 

dahil oldular 
Enternasyonal tenis federasyollıı 

yıllık toplantısını yapmıştır. 

Toplantıda 67 yi bulan milli f ede ' 
rasyondan 45 millet temsil edilmıP 
Federasyona yeni aza olarak Türki1' 
Çin ve Litvanya kabul edilmiştir. 
Amlık aidatını ödemiş olan Ek\·& ' 

dor federasyonunun azalığı tecdid e • 
dilmiştir. Şanghay mahalli federasY0• 

nunun azalık için vaki olan müraca•· 
ti reddedilmiştir. 

Atletizmde 
Yeni bir Amerika 

rekoru 
Nevyorkta Madison Skar Ga.rdeııd' 

tertip edilmiş olan spor bayramın~ 
Jo7.ef Mak Kluskey isimli atlet j}• 
millik manialı k<>1uyu 9 dakika 4 ,,,.. 
niyede koşmuştur. 

Bu netice kapalı pistte. yeni bir f.• 

merika rekorudur, 
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Amerikan filmlerinde 
olduğu ·gibi •• c 

Haydutlarla jandarmalar 
arasında saatlerce süren 

bir takip ve çarpışma 
1 

JMltWaeeMft 
Şerlok Holmes'in 
ellinci yıldönümü 

Konan Deyi, edebi şahsi
yetı nı ortadan slllp süpüren 
bu meşhur polis hafiyesi
ne (1) adeta düşmandır 

Vlndsor dükü ınaınıyoır: Kumar-
da ·kazanan aşkta kaybederll 

tııam saçan kamyoınett:eın Qç haydut çıkıyor, 
eııerlndekl parabenıom tabancaıarııe boyuna 

ateş edeırek ormana kaçıyorla':' 

Askı uğrunda tahtını terkeden sabık 
İngiliz kralı, yani şimdiki adıyla Vind
sor dükü, en fazla hangi oyunlardan 
hotlanıyor biliyor musunuz? Bakara.. 
dan ve riıletten... Birkaç hafta eviel 
Montekarloda bakara oynıyan dük, 
kat'iyyen "banko,, dememiş ve oyun. 
culara nefes bile aldırtınadan, kısa bir 
zaman içinde 800 lngiliz lirası kazan· 
mış ... Bu sırada. yanında. bulunan 
dostları, dükün bu ~ansı karşısında 

şaka etmişler: 

alar eline ul&.§mca, Vindsor dilfesinde 
§afak atını~. Hemen telefona sarılmı§. 
Mecmua idarehanelerine &U emri ver. 
miş: 

Prq11aJar, memleketlerinin dablll em- HerHlerln elinde mfilhiş tabancalar nr- ı 
!UıtUııdea son lflulerde çok şfkAyetçidir- mış.f., 
ler. Birlblriot kovalayan cinayetleri, hır- Kasaba emniyet tertibatı alıyor 
~ bu iddialarına delil gösteriyor. 
ev". Zabıta vakalarının bu kadar çok art- Bu haber, telefonla eh-ardaki bütün şe
~~llm sebeblerinden birisini de, mem- hlrlere, kasabalara bildiriliyor. Kulommf
-.ıtetıerlnde çok ecneb1 bulunmasına atfe. yedeki j:ındarma böliik kumandanı td
~~orlar. "Her memlekelle.n kovulan, ne ol ınen Yiö icap eden tedbirleri alıyor. Kasa
'CfUCları belli olmıyan bir rok ser.ser.iltr, bir b:ınm soknklarınc.l:ı manialar YÜcuda gell
:Ok hcuta ruhla insanlar, Fransada ecnebi- rilmesi hususunda polis komlserile konu
e,.e o6slerllen kolaylıklardan cürct alarak şuyor. Diiıer tar:ıflan, iki mangıı Jandar
llteınrekellmlze uerlelfuorlar ııe toprakları. mnyı derhal h:ırekcte gcciriyor. Kulommi. 
lltııda flOpmadıklarını bırakmıyorlar.,. dl- yr kas:ıhosı orm.aııında yerleştiriyor. 
"°"lar. Saat altı bucu~a doğru, kasaba halkı, 
<İeçenlerde, hayduUarln Fr:ınsız zabıtası şehrin kc.narından gelen keskin ıslık ses

-..ında vukua gelen vo Adeta Amerikan leri ,.e hunlardan sonra da yaylım ateşl
~erinl andıran takip ve müsademeyi ni hatırlatan birçok slliih sesleri işitlrek 
-.oer vermiştik. Fransız mecmuaları, bu heyecana düşüyorlar. Siy:ıh bir kamro
:!!:'nı dikkat haydutluk vakası üzerinde ' net ormandan çıkılacak yt>rdckl manianın 
!;"'la duruyor ve hiidisenln bütün tıırsı. önünde durmuş, kamyonetten çıkan Oç a. 
bnı veriyorlar. dam, ellerindeki kocaman Barabellum ta-

• • • hanc:ılarile boyuna ate.~ ederek ormana 
,.~ulommi:re Parisin şark tarafında, kü. kaçıyorlar. 
"'it bir nahiye merkezidir. 7000 nüfuslu, üc ha:;dudun ateş açışındaki sürat kar
~nlınlnl, şirin bir kasat•acık.. Jandarma şısınd:ı şaşıran jandarmalar ateş etmeAe 
\lalresı kasabaya ı;irilecek yolun kenarın- bile vakit bularnad:ın haydutlar ku~un 

dır. 3 mart 1938 sabahı .. Güneş hcnfiz menzilinden kurtulmuşlardır. Ormanın sık 
~amış" Ortalık alncakaranlık .. Jan- yerlerine sı~ınan haydutları bulmak ve tut 
~l'lna dairesinin telefonu acı acı çalıyor. mak b:ıyli mOşkfil olmu,tu. 

"11 Tanze henOz uykudadır. Uyanıyor. Jandarmalar bir tarartan kaçanlann lz-
~lAceıe üniformasını giyiyor. Telefona )erini bulmak için ormanı arayadursun
-Ryor. Jar, haydutları yakalamak için .kuvvetini 
la UraJctan gelen heyecanlı bir ses cavu- kAfi görmiyen bölük kumandanı telefonla 

.,'1lnlan sôylü)'boT: civardan yardım is~lyor. 
• - Allo" Burası Lnferşempanuvaz kara- Kasaba halkı, işlerini gfi(']erini bırakmış.. 
~ ' 1o... Sabaha karşı Verdiye fnbrfkas1nın J:ır jandarma daircıJnin etrafına toplanmı, 
lı'~~Men ıoçen bh· adam karakola geldJ. tardır. 
-..ırllc.anın llnQnda .b1I' komvonat dlU"UJ'nr. 

Pılııı. tabrlka penceresinden bir adam bo- ı Bir Jandarma neferi ortada yoıt 
ftt'ı• ~ya atıyor. aşAlıda iki adam da a. Ormana giden Jandarmalar geri dön-
1}•'ft eşyalın arabaya yerleştiriyorlnrmış. müştilr. Hepsi de haydutların izlerini ba-
11 ~lan bo manzarayı gören bu adam ge. lamadıklarını söylfiyorlar. 
l°t donınftş, bize nJca71 haber Tennek ÜZC- Jandarmalardan birisi: 
k~n~ Derhal hareket etmiş .. Fakat - Hepimiz geldik, diyor. fakat Duveuo 

~ıa,ııan hırsızlar sabah olmak üzere ol. l·ok .. Galiba Mlıi ormanda olacak; e{ler ba. 
tttılunu, etrafta hareket başladı~ını sezin- şına bir kaza gelmemiş ise hülü haydutla. 
~ l>aris lsUknmetlnde saruşmuşlnr. Fab- rın izini arıyor.! 
~kanın deposunda stok olar:ık mevcut bir Gclmlyen jnndarrııanın gelişi geclki)·or. 
11 eşya aşırılmış; calınan eşya miktarı. ı\rkııdn5lıırı tcliişıı hıı!i>lırorlar. Du st>fcr o. 
~ ııare, hırsızlann saatlerce hiç kimse nıı aramıık için tckı ar ormana dıılıyorlar. 
lı arından taciz edilmeden 1ıu işle uğra~- Za\'allı adamı ormanda cansız buluyorlar. 
~~rı anlaşılıyor. Motörlerle takiplerine Tam göğsünden bir kurşun yemiş, kuru 
I'\ lın:ısı icln civardaki biltün karakolla- yııpraklar arasına ym·arlanmıştır. Bu Jan
llıe~aber ,·erdim. E~er Kulommiye istika. darına 37 1·aşında Uç çocuk bııbası yltft 
0 

1nde kaçıyorlarsa 20-25 dakika sonra bir adamdır. . 
~l"•dıı olmaları icap eder. Yollarını kesiniz Şehir çok büyük bir heyecan içcrisin
h:ı~endiJ.erini yakalamağa calı~ınız. Fakat dedir. Kasabanın bir tarafında bu heye-

-.,.:ssa ıhtiyatlı olmıınızı tavsıye ederim. can devam edip dururken (Yo) mahallesi 

~lt3J081t·l11MMJjll;Jt·i·"'IMl·!iil.M;l•)~l·t:ı-· 
RF AN paşa kC>§künde günler, geçti. Şimdi köşk yeni bir 
dönüm devresine hazırlanıyor. 

~ ~ karısının ölümüne inanmı§tı. Bunda, bütün arzusu 
'nıa Naci beyin çok büyük bir tesiri dokunmuştu. Bununla 
t~ ber genç adam her fırsatta karı:-::ın hatıralarını anmaktan 
lbıı.L kalmıyor ve onu unutamadığını, unutamayacağım anlat
~ çekinmiyordu. Suad'in ötede beride kansı hakkında söy
-.qgı cümleler Sabihanm kulağına kadar ula§ıyordu. 

civarında da başka bir hAdlse cereyan e
diyordu. 
Cehennemi bir snratle şehrin 
içine ••• 

Orada genç ekmekçi .Marsel Penye kam 
yoneti içerisinde mahalle halkına ekmek 
da#ıtırken ansızın karşısına elleri siJAhlı 
Oc korkunç adam çıkıyor. Zavallı ekmek
çinin ilıerlne altı ro'\"el'\"er dikiliyor. Bir 
haydut: 

- Arabanı bize ver, n a#ıını kapa di
ye haykırıyor. 

Ekmekçinin, itiraz etmeli aklından hi
le ı;eclnnediğlnl s6ylemele lüzum yoktur. 
Heler cetesi derhal otomobili ekmekle be
raber müsadere ediyor, ve tehlike önOnde 
kaçmak sevkifabisile hareket eden nhıl 
haynnlar gibi cehennemi bir silratle teh· 
rin içine saldırıyor. 

- Oyunda kazanan muhakkak aşk
ta kaybeder! 

Denıl§ler. Dük cevab bile vermemi1-
Biraz sonra, dük ve dli§es istirahat sa
lonunda dinlenirlerken, yanlanna bir 
adam yaklqnı11: 

- Bir Amerikalı .Mis bakarada kay. 
betti, demiş, mücevherlerini satıyor ..• 
Almak ister mi11lnlz? 

Nereye gitmek istiyorlar! Bunu ihtimal 
ki kendileri de bilmezler. YesAne gayeleri Düşes, adamm elindeki pırlanta it
yakalanmamak, hnrrlyetlerfnl muhafaza et lemeli gül iğnesini pek beğenmi§. 
mektir. Yollan tlzerfnde her rnstgeldiklerf. Sevgilisinin isteğini yerine getirmek 
ni öldürecekler, yollannı kesmek lcin ön- için, Vindsor dükü.nün dört yilz bin 
lerine konulan her maniayı yıkacaklar, et- frangı gözden çıkarması lhmıgelmiş. 
rafta vızır vızır ıelip giden motosikletli 
Jandannalan devireceklerdir. Ve, dük, i§te O zaman, kumarda ka-

.Kasaba sokaklarında cehenneml gldff zananm "aşk'' da kaybedeceğine inan. 
devam ediyor. Komiser n polisler ellerin. m.rş! 
de roveıver tasabanın en ıenı, caddesın. Düşes Vlndsor'on 
de mevzi almışlardır. Fakat etraflarında 

bfribirinl kovalayan kurşaulann ba ce- fotograf merakı 
hennem kaçkını haydutlar Jçln kaç para. Şilphe yok ki, düees Viııdaor, dünya. 
lık ehemmiyeti var! Onlar ~kten dOşen 
bir hacerl semavi hızıyla liaçıyorlar. nın en gil7.el giyinen kadmlarmdan bi· 
Yakayı görenler, atılın lcur,unlardan ridir. Tuvaletine itina, dlişeste bir me

ııl!nac,k__h~er aramala •akit ı,alama. rak hatJndedJr. Onü:ıı iİier8.kı ~ 
dan "'meıum otomO'tilr"~~en l:~r. grybıtheye' Jrtttiıhöft'"ıilinıyor. DUjes, 
Artık haydutlar kasabadan çıkmak üzere- resim çektirmekten vo bunlarm muh-
dirler. telif mecmualarda neşrinden de pek 

Ba sırada Ferteıoteden otomobille ,yar- hO§lanıyor. 
duna iki Jandarma ıeliyor. Otomoblll kul. 
!anan çavuş Komondur. Haydutların ken- Son günlerde, bu garib merakı, ona 
di mıntakasından geçtflinl geç haber aı.. bir hayli tuzluya mal olmuş. Bakınız 
mı,, telefonla Kulommiye faclasını 61ren· nasıl: 

dikleri vakit, derhal harekete seçmişler n Paristeyken, Horst fotoğraf atölye. 
1 otomobille dolnı Kulommiyeye gitmişler. 

dlr. Fakat bu defa da ıeç kaldılar, slra sine uğramış. Birkaç poz fotoğraf çek
haydullar kasabadan çıkmışlar ve Rebc ts- tirmi§ ve Horst'a, bunlardan birkaçı
tikametlnc yol almışlardır. nm muhtelif mecmualara gönderilme. 

Bu haberi ölrenen otomobilli Jandarma. sini emretmiş. Fotoğrafçı düşesin de. 
lar yolda, kacan otomobile benzeyen hiç diğini yerine getirmiş. BUyUk bir iti· 
bir arabaya rastgelmlyorlar. lbtlmal ki ı na ile çekmiş oldu~ resimleri mecmu-
hayduUar kendilerini takip edeceklere iı-

1 11 
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lerini kaybettirmek için yolu bırakmışlar, a ara yo amı§. 
tarlalar arasına vurmuşlardır. İşin buraya kadar olan safhasında 

-- DnamJ 11 tnclde bir fevkaladelik yok ... Fakat, mecmu-

- Son çıkaıı mecmualanıuzm bü • 
tü.n nlisha.larını ben satmalıyonım; 
piyasadan toplatmız! 
Fransız gazetecileri hadiseyi duyun

ca dil§eSin yanma. kOllllU1lar ve bu 
garib hareketin sebebinl &nL§ttrnuelar. 
Düşesin verdiği cevab i§te: 

- Horst'un çektiği bu fotoğraflar. 
da !azla gişman görllntlyorum. Mec • 
rrıuaları onun için toplattım! 

S ahte fakir 
ltalyan gazeteleri, ltaıyada. sahte 

bir fakir (ama, fıkara manuma de
ğil) yakalandığım haber veriyorlar. 
Aslen Brezilyalı olan bu adam, krls -
tal bir cam içerslnde gUnlerce aç otu
racağım ilan etmi§ ve marifetini gms.' 
tercliği salona binlerce meraklı çeke-
rek bir hayli para ku.anml§, Fakirin 
cam içinde oturuşunun kırk birinci 
gü.nU, ltaıyanlar - hele gtlkl1r. dal8\·e. 

renin farkına varabilmf§ler. Meğer. a· 
damcağtz, cama girerken açık bırak -
tığı göre görllnmez bir delikten yeme
ğini temin ediyor ve kemali afiyetle 
kanımı doyuruyormlJI. 

Kırk gü.ndenberi hayran hayran Fa. 
kiri ıseyredeiller, hileyi eednce, ada
mm ibıerine aaldınmtlar ve camı par. 
çalıyara.1t ç&lyaka en ya.km zabıta 
merkezine BllrU.klemlfler. Mahkeme, 
Brezilyalı sahteklrm ild ~ ~~ine 
karar vermfa. 

Me§hur Fakir, maiyetinde on iki 

himıetkir ve 3 de daktilo tafmıak • 
taymıe. lta.ıya hUldUneti, bu adanıla
n derhal hudud dı§&I'SID& attırmış, 

Şarlok Holmes 
5 0 yaşında 

Şa§ıyorsunuz, değil mi? Billyorsu" 
nuz ki, bu meehur polis hafiyesi haya
lt bir tiptir. Halbuki lngilizler, bu yıl 
onun ellinci yılını kutlulamaktadrr -
lar! 

Konan Doyl'un 1888 senesinde yaz
dığı bir romanla. ortaya çıkan bu ma
hir polis hafiyesi tipini muharrire il. 

(Devamı 11 itıcide) 
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-İncir çekirdeğini duldurmıyacak ~yler oğlum. Anlatma. 
ya değmez, • diye kekeledi. 

- Nasıl değmez?.. Mademki bu kadar ehemmiyet.iz, a.yi'ıl" 
malarnın nasıl ve niçin muvafakat ediyorsunuz?. 

- Ne yapalım oğlum? .. Biz geçinecek değiliz ki!.. lkisi de 
birbirlerini istemedikten sonra bfae ne yapmak düter. 

~ Ge~ç kadınm Suadle zamanlı zamansız karşılaşmaları gün. 
~. IUne artıyordu. Ve o, bu hayatın böylece devam etmesi· ... 
'llıkan bulunmadığını Paşa babasile kaynanasına da nihayet 

Yazan: H asa n R asim Us 

- Anne, çocuk gibi konuşma karşımda!... Bir ailenin yıkıl
ması kat'§mında yapacağımz iş elinizi kohmuzu bağlayıp sey. 
retmek midir? .. 

-Oğlwn biliyorsun ki Selim zaten evlenmek istemiyen ·bi· 
risiydi. O, daha çok Ferid için evlenıni§ti. Geçlnemlyeceğini 

t&bilml§ti. Şimdi, onlar da gözleri kadar sevdikleri gelinleri
~\'den uzakla.~ması, başını alıp gitmesi lüzumuna inanmış.-

. Zaten hasta bulunan Ferid, anasının gideceği haberini 
;::. gü.ndenbe:ri, büsbütün fenalaşmıştı. Gerçi yatmıyordu, 

1 
dolaşıyordu; fakat, yilzüne bakanlar hakkında iyi bir 

t beslcmiyorlardı. Ferid bu derece hasta bulunmasaydı, ana
' ~a bir hafta evvel evden ayrılmı3, Be§ikta.şta gimdi ağa.. 
~ilin oturduğu eski kira evlerine dönmüş bulunacaktı .. 
\l ~eridi anasmm evden ayrılması IUzumuna ikna güç ol-
5· ~nun için tam bir lıafta çalıştılar .. İstediği günde gidip 
~bileceği, hatta annesinin kendisini görmeye geleceği söy. 

k .. Ferfdin göz yaşlan arasında başını tasdik yollu yere 
Qı.ttile meselenin gUç taraflarından biri halledilmiş oldu. 

111 ~di iş, Suada kalıyordu. Ona Feride diye tanıdığı kadı· 
illlJ e\>den niçin ayrıldığını nasıl izah edeceklerdi? Gerçi: "Se

.e geçinemiyor, ayrılacaklar,, demeleri kafi bir sebep olabi
l, :takat Suad • mezardan döndükten sonra - Feride hakkında 

lL ka tUrlü konuşmaya başlamıştL Ondan memnun görünüyor-
!lu karde§ karısının oğluna kendi çocuğu gibi muamele et· 

en doğan bir hissin yarattığı samimiyetti ... Şimdi onun 
•Ynidığnu işitmesi kendisinde fena bir tesir yapabilirdi. 

il khn, babası bu dilşünce ile Suade bir şey söyllyemiyeceğinl 
1 
dJrın.ış, kansına: "Bunu da sen hallet .. ,, demişti. Safinaz ha· 

l>\ Odadan odaya dolaşıyor ve oğluna bunu haber vermek isti
Otdu. Kendisinden müsbet veya menfi bir cevap beklediği yok-

tu. O ne söylerse söylesin Sabiha evde kalmıyacak, iki gün sonra 
artık köşklerinden ayrılmış olacaktı. · 

Suadın, aşağıdaki, salonun bitişiğinde bulunan odada oldu
ğunu öğrendikten sonra merdivenlerden hissolunur bir güçlükle 
inerek kapıyı açtı .. Safinaz hanım epeyce ihtiyarlamıştL Şimdi 
kolay kolay kıpırdanamıyor, iş göremiyordu. Hele bu birkaç ay 
onu bUsbütUn harap etm~ti. Suadı, pencere yanındaki koltukta 
~IDI geri dayamış düşünür buldu. Yanına yaklaştı : 

- Oğlum! 
- Sen misin anne?. 
- Evet benim .. Sana fena bir haberle geldim. 
- Hayrola .. ne var'! 
- F~ride ile Selim geçinemiyorlar .• Bunu bugüne kadar 

tlzülürsü.n diye senden saklamI§tık .. Fakat artık iş çığnndan 
çıktL Saklamakta bir mana bulamıyorum ... Feride yarından son. 
r:ı da ağabeysinin evine gidiyor .. 

Suad böyle bir haberle karşılaşacağını hiç tahmin etmiyor
du. Bilakis kardeşinin karısından, Feridenin de kardeşinden 
memnun olduklnnnı sanıyordu: 

- Nasıl olur anne!. dedi. Bu.~e kadar böyle bir geçim
sizliğe iııarct olabilecek en kUçük bir hMise mevcut değildi. 

- Vardı oğlum ama sana hissettirmemiştik .. Feridenin :za
manlı zamansız hastalanmaları hep bu yüzdendi. 

- Geçimsizliğe sebep ne? 
Safinaz hanım biran uydurulması icap eden sebebi but. 

m:ıkta tereddüt gösterdi. Nihayet: 

bildiği halde ve ısrarımızla ... Sen geldikten sonra artık Ferid 
düşüncesi do ortadan kalktı .. . 

- Selimin ayrılmasına sebeb benim geliıimse bilsbütiln 
üzillürüm. Ferldenin iyi bir kadın olduğunu oğluma karşı 
çok iyi hareketlerinden anlıyorum. Selimin böyle bir kadını 
yüzüstü brrakmasında mana yoktur ... Ferideyle ve Selimle ko. 
nuşmak isterim. 

Safinaz hanım i§in sarpa. saracağım anlayınca konuşına.smı 
kısa keserek doğru Paşaya gitti. O da Sabihayla konuşması 
tavsiyesinde bulundu. 

$af inaz ha.mm geliniyle karşıJr.ımanm ve hele böyle bir mev
zu üzerinde konuşmanın fecaatini içinde bir srzr şeklinde duy
du. Fakat buna mecburdu?. Bu ne kadar acı, ne kadar isten
miyt>cek şey olsa da yapacaktı ve yapmalıydı. Fatma, kUçük 
hanımının her zamanki gibi odasında bulunduğunu söylemiş

ti. 
Safinaz Hanım: 

- Kendisiyle biraz görüşmek istiyorum. Odama gelsin, ha
ber ver kızmı ! .. dedi. 

Az sonra Sabiha geldi. Onu, öz kızı gibi seven kaynanası 

karşısma. aldı: . · 
- Sana hiç de iyi bir haber vermiyeceğim kızım.. • dedi. Kor

kumuz Fcriddcn geliyordu. Halbuki Sun.di unuttuğumuz :ınla-

fI)dı. 
(Devamı oor) 
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Belçi"ka 1914 ün te- ~=~:~~r:ri 
kerrürü endişesinde IPf"' Haşturulı l ınctde 

Mecliste hsric;ye nazırından 
tes:<rn edici beyanat istendi 

Paristen ge.en haberlere göre, Kata.
lonyanın bu tasavvuru ve tckJüi Fran. 
sız parlamentosunda heyecan uyandır. 
mıştır. Başvekil Blum, bu husustaki 
haberleri ne tekzib, ne de teyid etmiş. 
Ur. 

B:-Ukıoct, 24 (A.A.) - Mee!b, d::n, 
badciye biltçcsinin mUzakereslne de • 
vam etmiştir. Bir mebus, h~faumetin 
l g 14 hadiscler"nin teken4jründe:ı kor
kan lüksenburg ve belçika halkının ya· 
tJ~tıra:ak beyanatta bulunmas!ru iste· 
miJ ve buna cevap veren hariciye na· 
zın Spaak, hud. i mildafaasıru!l tama· 
m· l organize cdilnig olduğunu ve bel· 
Çl:nnın, mlid:ıf aasıru tam bir iıtiklAI 

lçin:!c temin odeceğini bildirmlıt:r. 
Fransızların bctçikaya yapmaları f. 

-.:abedec·· yardım ı..,~kındaki &ualine 
~- Spaak, bu bu&usta m!.ld:ıfaa bakanı
ıun beyanatını hatırlatarak: cevap ver-

miş ve. "M!.idafaamızı organize etmek 
hususunda tam serbestimiz mevcut • 
tur., demigtir. 

Harbiye nazın B. Denis, mecliı ve 

se:-1to milli m!ifaa komiıyonu"l.i:ı yap

tığı beyanatta, Belçikanm ia~esini te • 
min için sahil müdafaasının ehemmlye· 

tınden bahsetmiş ve bunun uzun mud
dct ihmal edilmit old :~nu SÖ) Iemit
tir. 

Polifk m:ıhfiller, harbiye nuınnm 
umumi harbten sonra lagvediLn Bel· 

çikıo donanmas--ın tekrar th:i w niye

tinde b~tunduğunu z:ınne~e!rtedirler. 

Kata.lonyanm Fransayla birleşmesi 
halinde, bu memleketi istilaya teşeb
büs edecek olan Franko kuvvetleri 
ka.rgrlannda Fransız orduaunu bula -
caklardır. 

Diğer ta.raftan, İtalyan sfyast mah· 
f elleri, Fransanm Katalonya lehine o
lacak mUdahalesinin mUthiş bir facl. 
aya aebeb olacağı kanaatinde ısrar et. 
mektedirler. 

Sevgilisinin kocasını 
·yaralayan genç 

Dün Şehzadebaşında Ş:rketi 
HayrJyen~n b:r kaptanı vuruldu 

Not - Dankü tt1231ıamt::da, Romcıda 
çıkmakta okın Tever6 gazetesinin bu 
mesele il.zerindeki bir yazısından kısa. 
ca bahset~tik. ltrılyan gazetesi, "is
panyada mMahalede bulunduğu tak
dircte bir ölüm tehlikesine maruz ka
lacağını FranMya iht_ar,, ediyordu. 
Harp vaz~yetl 

Saragos, 24 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Franki.stlerin umumi taarruzu, §İm· 
dl Aragon'da 180 kilometre inıtidadın. 
da bir cephede inkişaf etmektedir. 1-
leri hareketi, ba§lıca Uç istikamette 
yapılmaktadır. 

1 - HUeska'dan Barbastro'ya doğ
ru cenubu prki istikametinde_ Dll.n Şehzadeba§mda kırık tulumba eo

aağmda 22 numaralı ah§S.p bir evde bir 
aile faciası cereyan e~tlr. • 

Bu evde ~2 ynşmda Mevlud kaptan. 32 
• JL'Jtndakl karısı Nimet ve lkl ~ocuğu ile 

oturmaktadır. Mevlud kaptan şirketi hay 
rfyenln r12 numaralı vnpurunda kaptan. 
dır. Haftada bir kere eve gelmektedir. 

A~manyanın 
mr:r;<ezi Avru
pada faaliya 1 i 

H.ı~tur;ılı l ıncıde 

yanın lktısadiyatma ithaline ve d8rt 
ISellelik plilnm Avusturyada tatbikma 
ait meselelerin hal!edilmesi maksadile 
tertib edilmiştir. 

Dit>lomatık faa11yet 
Paris Soir gazetesinin BerJindekl 

hususi muhabiri bildıriyor: 
ı Almanya, 1!0n muvaffakıyetlerinden 

sonra, dn.hlU 'faaliyetile mlitena!lp bir 
eeki!de, diplomatik sahada da büyilk 
bir f anliyet gösterme!ttedir. 

Mııre!ial Göring bugiln!erde Vlyana
ya. gidecek, oradan da bir ''dostluk 

turu,, yapmak llzerc Bclgrada geçecek. 
tir. 

Dif;er taraftan fon Ribentrop Var
aovaya gitmeye h:ızırlanİrken, Alman. 
yanın A vusturyadaki yUksek komiseri 
Kepler de, Viyanaya ye~leşir yerle.s • 
mez, Sofya ve Bükreşle tcmas!ara gi· 
ıeceklir. 

Ve nihayet, bazı muhitlerde fon Pa. 
penle ~.aht'ın (birincisi Londrnya ikin-

clıd de merkezi Avıııpaya) "husust 
vazifeler" le tavzif edilecekleri gizlen. 
memektedir. 
RihPnlrop Ankaraya da 
gt>IPcekmiş 

Sof'ya - Zom gru:etel!inln hususi mu. 
habirl Londra muhnbirlnden aldığı şu ha· 
beri veriyor: 

(Deyll Telgraf) gazetesinin ynzdığma 
gre, Almanya hariçteki siyasi nllf'uzunu 
genişletmek için tedbir alacaktır. 

Mare~al Görlng 10 nisandan sonra Yu
goslavyayı ziyaret edeccktlr. Yugo::ılayyn 

Başv~klll Dr. Stoyadino\iç Ue mareşal 

Görlng Dubrovnlgde knrşı!aşncaklardır. 

Alınan maı·eşall Dubrovnl~de birkaç gUn 
kaldı!rt.ım ~nra Yugoslav hava vo as· 
k•?rl Uslerlnl gezecektir. Almanyanm 
di5rt yıllık planında çalış:ın eksperler. 
bundan eonra Yug-oslnv iktlzat ekbper • 
lcrl ile knrşıla~arak Yugosta·'}·adan At • 
mnnyny& kcr~ste lhracntmm fazlaln3 • 
tırılmıısını konuşacaktır. Bundan sonra, 
A lm:m hııricJye nv.m fon Rlbbcntrop 
V:ı.ryov&, Tilrkiyo ve d1:;cr Balkan dev • 
lctl2rlni ziyaret edecektir. 
Şu'l]n i~ vaıanul'lan avrılm ıyor 

Berlin, 25 (A. A.) - Es:d Avustur· 
ya Başvekili Şu~ig istedi~i hududo 
ka.d::ır kendisinin gütürUhnesi h:.kkın. 

mernlş, ve memk!;ctinde kalmak is!e· 
d3 ynp:lan resmi tcklftleri kabul et· 
diğini blldlnniştır. 

Viyana piyade alaymm Berlinde zi • 

• 

İddiaya göre karJ8ı Nimet bunu fırsat 

bilerek ~ sene evvel .Kadıkl5yUnde Mu
zatfer isminde bir gençle aevl§mfotlr. 
Söylendiği.na göre, Muzafferle Nimet 
kUçUktenberl talll§maktadrrlar. Muzaffer 
23 yaşındadır. Askerliğini yeni bitlrmJo, 
Nimetin evine girip sabahlara kadar 
kalmaya başlamıştır. MevHkd kaptanm 
kulağına karısının aeviştlğf söyleni~ 

Bunun Uzerlne de Mevlfld kaptan Kadı. 
k6Yfinde oturduktan evi terkedJp Seh
zadebaşına taşuımıştır. 

MevlOd kaptan kammı Kadık6yden la. 
tanbula geçirmekle ~ığmdan ayıracatı. 
nı tahmin etmişse de daha taımdıklan
nm ildncl gUnU evin kapw çalJnD11Ş, orta 
katta oturan ev lahlbl Tal&t ismlndeld 
kndm kapıyı açmıştır. Gelen Muzaffer
dir. Mevllıd kaptan ta§ındıklan gtın ev 
sahibine içeriye kimseyi bırakmamaamı 
söylediğinden Taflt Muzafferi 6nlemlf: 

- Kimsin? diye sormuştur. Jılu.ıaffer 
kendlslnln Nimetin akrabası oldutunu 
söylemif, bu ıırada aoağıya lnen NlDıet 

de bunu tasdilr edince TalAt daha ziyade 
mani olamamıetır • 

Bundan birkaç gün evvel de posta mn. 
vezzU kaptanın evde bulunduğu blr sıra
da bir mektup getirmiş, Mevlud kaptan 
tesadllf'cn kapıyı açıp mektubu almıf, 

~bilice okumuıı, sonra karısına venni§tlr. 
Bu mektupta Muzaffer, evvelki gUn lçln 
geleceğini söylemektedir. 

Evvelkf alı:şa.m MtıWfer eve gelmiş, 
kaptanm YUlfede bulunma.amdan latlfa
de ederek sabaha kadar kalmıştır. Kap 
tan Mevlfld d.Un l5ğlcye doğnJ lolnden 
çıkmırş, derhal eve koşmuş, ev sahibi Ta-

ıtıt, Mu.znfferin apteshanedc saklı bulun 
duğunu söylemiştir. Kaptan Tallta gtdJp 
polis çağırmasını eöyleyince Muzaffer 

Enkh olduğıı yerden fırlamış, kaçmak la
teml3, knptnn kendisini önleyince bıça. 
ğmı çekip rastgele aaplamıştır ·• 

Kaptan kanlar içinde yere dll13llnce 
Muzaffer sokak kamsını açıp fırlamış, bir 

'llllddet sonra bcl:çller tarafından yakalan 

mıştır. Ynrnlı kaptan Cerrahpaşaya kal
lınlmıştır • 

Carlh Muzaffer Nimetle sevtştlğtnf ve 
sevişmekle devam edeceğini, kaptanı 

mlidafaal nefs hıılir.de yaralndığını söy. 
!emiştir. Tahkikata mUddelumumfllkçe 
levnm edilmektedir. 

2 - Saragoe'dan şarka doğnı. 
3 - TerUel'den Şim&li earkiye dof

nı. 

Saragos ve HUe1!ka'dan yapılmakta 
olan müvazl ileri hareketlerin hedefi, 
Siyerra Alkubiyerre'uiıı dağlık mmta. 
kasını ihata etmektir. 

Terilel'den eimall §8rkiye doğru ya
pılmakta olan ileri hareketi ise daha 
şimdiden Frankist kıtas.tın Tarrago • 
nadan Valansiyaya giden yolların Te
katu noktasma bakim olmalarına me. 
dar olmuştur. 

DUnkU barekltm en bariz hMlaesi, 
tuh kıtaatın geceleyiİı Ebr'i geçme • 
teri olmuştur. Diğer ta.raftan dUn lt
gal edilmi~ olan Tardiyenta mevkii a. 
ragon eyaletinin mUhlm blr aevkUlceyş 
mevzii olan ehemmiyetli bir mUnaka • 
llt merkezidir. 

Havaların fen~ığı yUzUnden Hueska 
cepheıindelri askert bareklt ağırlaşmı§· 
tır. Bununla beraber Frankocular, San· 
ıregorlo dağlannı zaptetmitler ve Tar· 
dientaya cirmi§lertlir. Bu mevki de· 
miryollan ile Banelona • BUbao ve 
Hueska • Jakadan geçerek Fran1&ya 
giden yolun iltisak noktasmdadır. 

Şimalde de Apieı dağlan keza Fran· 
kocular tarafınd'-1 zaptcdilmiıtir. 

ltalyan ve Almunlaran yar hmı 
Londra, 24 (A.A.) İllpanya Büyük 

elçiliğinden trbliğ edilml§tir: 

"ispanya Eüyilk elçiliği, Aragon 
ccpbeaindcki aon taarruza Italyan ve 
Almanlarm i'tiraki hakkında 1ngiliz 
hariciye bak;.nlığma milsbet malfürıat 

ıöndcrmlıtir. Ayni zamanda büylikı 
elçi, daimi ır.Uste~r Slr Alet.sandr Ka· 
doganı ziyaret ederek, İspanya hüktl· 
mcti tarafından İtalya ve Alman yanın 
bu turruz için mühim miktarda mal
zeme, tayyare ve insan gön'derm;f ol
masına atfedilen ehemmiyeti bilhassa 
kaydeylemi1tir • ., 

Fı ansa ne yaoıtc"k ? 
Fransız Hariciye Nazın Pol Bonkur, . 

hariciye komi:Jyonur.da yaptığı beya • 
natta Akdenizde ve bilhassa İspanyada· 
ki hatih:1?1r vaziyeti tasrih etmif ve 
Fran·an·n bu bölgtc':eki hayati menfa. 
atlcrinin ehemıniyt'tini göstermiıtir. · 

Bakan, ha!cn İnliltere ve İtalya hü
'ı:l\metleri arn:Hnda yapılmaltta olan mil 

zakerclerin İspanyol toprak'annm tah· 
liyeaini derpif etmesi temennisinde bu· 

yarette bulunan bir taburu tamamen lunmuş ve demiştir ki: 
Alman elbisesi ve eil~hlariyle teçhiz e- "'- Evvelki hükiimetler tarafından 
dildi~cten sonrn tekrar Viyanaya hare. tesbit edilmiş olan politika 1imdiki hU
ket etmiştir. k\tmet tarafınd ·o da takip eJildiği tak· 

Alman para kanunları, bugUn A· dirdc, bu politikanın hiçbir zaman ve 
vusturyada merlyet mevkiine gir~rek. hiç bir §cki'de Fransa vaziyetinin za· 
tir. Ecnebiler tarafından para. esham yıfl.-\mlsı gibi bir netice vermesi veya
veyahut kıymetli madenin gayrikanu· but tspanvol olmıyan kuvvetlerin Fran 
nt olarak harice nakli memnudur. sız toprak1an yz-!<rmnc!a ve yahut mil· 

10 nisanda yapılecnk plcbieit müna- na':ale hatlanmız üıerine yerleşmesine 
sebetile posta idaresi 6 fenildik pullar il'l"Mn verme!i mevzuu bahsolamaz. 
ihrnc e:!ecektlr. t!uır. hava bol""h.,.rd·manlar·nı şid· 

:n k5.nunuevvcl rn:JS tarihine ltadar d · t'e tenk:d ede·ek Fran"ıı hUkOmeti· 
ge~ebi!e::ek o!nn bu pu'J :ır.n üzerinde j ı:n bu hususta teşebbüste butunduğu
''B:r Almanya ve bir tek Fülırer.., iba-

1 
nu ve tngilterenin ve Papanın da buna 

resi bulunacaktır. \ İ!tirak ettiklerini batırlatmıı ve netice 
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Arkadaşımız Tahirin 
• • cenaze merasımı 

_. Baştaran J lııdde 

ze merasiminin · başloyncajı saat on blro 
doğru morg müessesesinin önilnQ ve yan 
sokağı bQyük bir kalabalık doldurmuş bu.. 
lunul·ordu. 

Tellin cotc gaddar bir cllvesile aramız. 
dan ebediyen a)·rıJan bu sOzfdc arkada. 
şın büliln do:ı;tlnrı, bütUn gazetelere meıı 
&up mu'" "rir'·r, mllrellipler, şehrimizde 
ki Röyter ajansı muhabiri ve diğer ecne. 
bl aJanıı mQmesslllerl ve ıazetecller, kitap 

tılnr kQllilr vesnnat Alemine mensup birçok 
şııhsiyetJcr merhumun okudu~u İstanbul 
lise.si mezunları ve lalehelerl burada hazır 
bulunuyorlardı. Bunların içinde savallı 
Tehirin elim aklbeline teessürlerini ıapt
edemlyerek aAlııyanlar pek çoklu. 

Tehirin, bir Türk bayraltına sanlı ce
naıesl saat onblrde morgtan çıknrıldı. O. 
nu çok seven arkadaşları tabutu göz )'iŞ. 
ları itinde ve elleri üzerinde taşımağa baş 
ladılıır. 

Cenazenin önünrle sazetcmlz, dllfer ı:ıı
zeteler ve me<"mıınlıır, lstıınhııl ilse.si, ı~ 
tıınbul.,por ve Galnta~ııray klüplcrl, Bıısın 
kurumu tararından sönıJcrllmiJ olan çc. 
lenkler taşınıyordu. 

Cenaze alovı Ehus.'iuud caddesinden ge. 
çerek Sirkeciye gelmiş oradan Ankanı 

caddesine sapara!: merhumun -:alı$lıAı 
Tan g:ızeteııin in önünde bir müddei tevak 
kur etml~llr. Güzergahtaki bütnn dilkUn. 
lar bir mQddet için kapa)·arak matbuatın 
bu derin matemine iştirak etmişlerdir. 

Tan refikimizin önOnde kısa bir dini 
merasim yapılmı,ıır. Burada uvalh Ta. 
hiri ebedi istirahalgAhına ıötUrenler için 
de f(Öz yaşlarını uıptedemi)'enler ek~eıi
yetl teşkil ediyordu. Gıızeteı;lnin kapısın. 
da • no yazık ki artık hayattan uzakla,mıı 
bir halrfe • bir iki dakika bekllyen Tehi
ri gene arkada~lan elleri Q~tOndc ıa,ı)'A
rak Nuruosmanlyeye ~etlrdiler. 

Cenaze namazı burııc.la kılınrlıktan son 
ra betb3ht orka<fnşımıı Edirnckııpı)'O .ıa. 
tilrOlerek kendlı;lnl sevenlerin hıtkırıUa. 
n ve göz yııştan içinde 1ehfttlğe dernedil. 
dl. 

Tahfrtn kabri başındaki ııon merasim.. 
de çok hazin oldu. Arkodaşlıın onun batı 
rasını son dere yadeılerken teessQr son 
dereceyi bulmm~ıu. BiJAlı;lbnıı herkes, 
Türk gazeteclliAinln koybetılltl bu çok 
milnevver, kıymetli "c dllrilal çocuauna 
derin bir acı ile yanıyordu. 

Gıızeıemlz, Tehirin moı;um hatırası 
ônilnde tekr:ıır aay.ıulannı sunarken ma. 
lemli alleı;lne ve Tan rerlkinılıln tahrir 
ailesine derin taziyetlerini tekrarlar. 

Allah rahmet eylesin 
şo·ur tevkil edıldi 

Evve1ki sabah Zinclrlikuyudaki mll. 
e.~i.f kazada otomobili idare 4=den oo
för Kemal, dün öğleden sonra ha.ata.
neden çıkmış, adliyeye · gelerek dör
düncll sorgu hakimliğine verilmia ve 
tevkif edilmiştir. 

Elleri ve yU.zU sargı içinde bulunan 
goför Kemal kendisi ile konuşan gaz& 

tecllere kazayı şöyle anlatml§tır: 
- O gece sabaha karşıydı. Beş kişi 

bindiler. Kalkıp Zinclrlikuyuda Ha. 
san Basrinin gazinosuna geldik. Ben 
içmedim. Esasen hayatımda ağzıma 
rakı koymuş insan değilim. Sonra tek. 
rar hareket ettik. Tam Zinclrlikuyu
ya geldiğimiz sırada önümüze küçük 
bir otomobil çıktı. Yol vermesini is
tedim. Sola kırdı. Ben de sağa kır. 

dım. Sonra tekrıir sağa kırınca benim 
sağ çanıurluğum onun sol Çamurluğu
na çarptı. Elli metro sonra da kaza 
oldu. Fakat kazanın hAIA nasıl olduğu
nu hatırhyamıyorwn. Kabahat husu
si otomob:ti idare eden zattadır. Biz.e 
yol vermedi • ., 
Müdıieiumwni Hikmet Onat ~an 

söylemiştir: 

Cüce S~mon 
h, - ~d ma .tum o. u 

Şile muhafaz~ memurlarından birini 
bir gece evinin içinde yaralayan Cüce 
Simonun iki aydanberi devam eden 
muhakemesi dün netieelenmi;;tir. 

Beyoğlu ikinci ceza mahkemesince, suçlu 
Simonun muhafaza memurunu hırsız 

zanr.ederek korktuğuna ve bu korku 
tesiriyle tabancrmnı ateılediğine ka· 
naat getirmi~. Cüce Simonu, yarala
maktan bir ay be~ giln hapse mahküm 
edilmiştir. Bu cez&aı da 23 eUne 
indiril:nit, bu kadar müddet eaaıen 

mevkuf k..:dığından ceza mahsup edil
miştir. 

olar.ık komisyond: ı.1 efkirı umumiyeyi, 
her tUrlü parti mülfilıazuı dıtında, an· 
cak. memleket ve bant menfaatlerini 

d:::Unmcze ve Fran:.:an·n orta Avrupa· ı 
da ve Akdenizde karşıh:mak ıarure • 
tinde olduğu vaziyeti takdir ve ikna et· 
mesini istemiştir, 

Ra1ı melli Tahif' 
•- Tahkikatın tekemmUlU için ge' 

reken len ve morg raporları henUZ ad
liyeye verilmemiştir. Bundan dotaY' 
da tahkikat henüz hazırlık safhaa~ 
dır ... 

Yarah1ann sıhht vaılyetlerl 
Adliye doktoru Enver Karan dllll 

Beyoğlu hastanesinde ya~an yaralı 1'11' 
had ve Şefiği muayene etmietlr. sun· 
lar birkaç güne· kadar ayağa kalk'
caklardır. Diğer yaralı Ekrein ile aar 
dar tehlikeyi atlatmışlardır. Kendile' 
rlne bugUnlerde amcliyat yapılacaJ<tıf• 

Matbuat mildilı IUj!llnOn taziye~ 
Matbuat umum müdUrlllğll feci ıw 

za münasebetiyle İstanbul BaSJI1 !{il' 
nınmna tu teessür ve taziyet telgt~'
nı g5ndermiştir: 

l8tanbul Bamn Birliği Başkanlı~~ 
Bcyojlu • lsta~ 

Arkada.şmıız Tahirin feci aıuııı(iır' 
den dolayı teessUrUmüzil bildirir, 'f&' 
ralı arknda§lara sıhhat temenni ede., 
ıiz. 

MatbUJJt Umum Mf1ailf4 
- , 

Naci Kıcınuın~ 

Fransız 
Başvekili 

Haric ye Nazırlle berabeı 
Londrayü gidecek . 

Paris, 24 ( A.A.) - tngiliz eJçısl 
Pips, Pot Bonkura hükQmetinden atıtılf 

olduğu bfr telgrafnınıeyi tevdi ettni~tif• 
Bu telgrafnP.mede büyilk br:tanY'". 

l'L"\ Çekoslovakyayı. karşı.olan vuıyet' 
ôeyan ve tasrih edi~mekted:r. 

Salahiyettar mahafil, bu telr,raf rnııb 
tcviyatının memnuniyeti mucip oJdıJ' 
gunu beyan etmektedir. 

Siyasi mahafil, BUyiik britanya11rt' 
beynelmilel siyasetin halihnzm:laki ll'e 

acleleri hakkında lngiı:z ve Fra-:ısrı rı' 
nrlan ara.;ında bir görüt teatisi art\!' 
rn.ında bulunduğuf'a dair .1Jarak Lotı ' 
c'ra.dan gelen haberler! alaka ile ka~ 
fa=ütadır. Bu mahafil, lngiltert hU ' 
kOmetince doğru.dan doğruva ncıalce' 
nlcr f;rasma §imdiki ahval ve !erait1d 
mllsa!d olduğuna. kail olmsaı takd'rJıı' 
de Blum ile B. pot Bonkur'un L<.>ndtı' 
ya gitmeğe lmide oluklannı ili.ve ef' 
n:cktelr. Maamafih bu mahafU, lngi! 
r.azırlannm Parise gel: 1elerinl te~..

etmektedirler. ÇünkO Franaıs nuırl~ 
n geçen te~rinisanl a; -nda LondrBı 
zjyaret ctm'şterdir,. • ./ 

Macar:sıan 
Kend isi için AlrnsıJ 
t ehllk esl J?ÖrmUyor' 

Budapeğte, 24 (A.A.) - Harielf 
n::ıırı B. Kanya, har'ciye 1:o:niayont•" 
ör.tindeki beyanatında, al mart) anırtı 
macar hududl:ınnı da tıpkı İtalya.~!>' 
goalavya ve isviçre hudutları gihi, iJı' 
lll edilmez t elakki dtiği hakkındı til?' 
h:ye mahal bırakmıyat.:.ak teminat .et 
dı~ni kaydeylem;•ttr. :../ 

Huş \' ek i t Harp 
oku tunu gezdi 

Baovekil CelAl Bayar, dUn öğle1' 
doğru refakatinde ekonomi milstee&J" 
Faik Kurdoğlu olduğu halde Harb O' 
kuluna gitmi~, talebenin sevgi teıs
hilrleri arasında karşılanmıştır. C: 
lAl Bayar mektebi grzrniş, talebelef 
öğle yemeği yemiştir. Mektepten sff" 
lırken de altın kablı deftere tah~ 
lerinl ifade eder cilmleler yazınıotıı'• 
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Damga 
Reşat Enis 

~ ... , .. ,.,~-
• (Battarafı Dünkü aaymmda) 

!tir gilıı, küçUk Alinin canına tak 
~· Sabahın yan karanlığında kaçtı. 
~ ~ıni önlerinde rastladığı hiç ta
~ğı bir adam onu evlatlık diye 
\~ aldı. tık seneler çok rahat geç-

mor dudakları arasında sıkıştırdığı cı

garasından uzun nefesler alıyordu. 
Sonra, avurtlarını §İşiren dumanı, - pat 

Jayan bir islim borusu gibi - ta ilerile

re kadar püskUrtüyor ''e gittikçe bü
yüyen helezonlar halinde uzakln.sıp da
ğılışını seyrediyordu. 

* ''- Dinimden döneyim yaTanmi Haimıtz aaaf& 'Se! .. ın>pekler gibf., 
varsa.. 

OçUncll y:ılın ortalarında, efeııdisi-
~ keçilerini gUtmeğe başladı. On bir 
''"lllldaydı. Gür.el bir çocuktu. Bir ge-
'-• Patlayıncaya kadar içen Barhoş 
~nln hı§Illına uğradı. Sonra, ko-

4U, kaldırıma düştüğü sene on bir 
~dan fazla değildi. 

- Ey Kudret.. Şillldi ne yapmayı 
düşünüyorsun ba~alırn ?. Elinde bfr 
zanaatın manaatın var mı balim? 

- Hak getire .. Amma okuı: yaza
rım .. 

- Kaç para eder?!. &ba}iye katip 
olamazsın ki! Bugüne bugün hükumat 

kapısına memur olmak için arkan ka
vi olmak lazım. . 

ya bir cep li:arıştıra.ca.kam? Ya. bir ~ 

pı pencere kınp bir şeyler qıra.ca.ksm. 

!sterse karıştırdığın cepte eline geçen 

boş bir çarık . .Aşırdığm, topuğu delik 

bir çift çorap olsun.. Enseleyecekler 

seni .. "Açtım da ondan çald.un!,, de :is
tt!diğin kadar .. Gebersen vız ~lir 8.le
me .. Haydi yallah müdüriyete.. İkinci 

şube parmak izine .. BoY,Wi bosun ölçü 

lür. On parmağını birden bire deftere 

basarlar. Sonra adliyeye, mapusaneye. 

"-Din, iman kim, siz kim be?. Ben 

malımı gözünden anlarım .• Dilmen ~ 

pıyorsun sen .• Gazete, çikulata satmak 

değil meramın .. Manitacılık ediyorsun, 
kahbc evlMı .. 

Gece, kapı pencere krnp bir çift ço

rap mı 8.§ırdm? "Gece ~isi., dir adın. 

Ayağını tetik bas .. Bütiln taharriler 

seni bellemiştir. Merkez memurundan 
komiser muavinine kadar hepsi seni 

bilir. Elini kolunu sallaya sallaya do

laşmak artık haramdır senin için.. tık 

rastıayacağm memur yakana yapışır. 
En yakın karakola. sürükler. Sen, iste-

Sustu, kafasını sallayarak dÜ§ÜD

dil. Sessiz seuiz yOri!düler • 

RefQd ENiS 

Garip bir anket 
Amerikanın en çok okunan gazete. 

lerinden birisi, geçenlerde Vaşington 

belediyesi tara!ından açılan anketin 

neticesini yazıyor. 

Belediye; ahalinin bo~ zamanlarını 

neyle geçirdiğini anlamak isteınlgti. 

• • • Gelen cevaplar tasnlf eclilmi§ ve bi· 
rinclliği okumak, ikinciliği radyo, ü • 
çUncülüğil de sinem& kazanmı§tn-, 

" Demek sonradan, nezarethaneye 
~diye uza.ndmdı ıskaralara ha?! 
"'il kaıı kah~ Sen nezarethanenin ne 
Ol&ııtunu sanıyorsun, Kudret? 

tıı~ın ayazını giren bilir .. Soğuk, 
~ otuz iki dişine mızıka. çaldırır 
. ~.Anam avradım olsun varsa 

~. Heh heh beh .. Desene ki, az 
~ lelmeaeydim gittindi gtlrUltUye!. 

lltimasm yok .. Elinde zanaatm yok. 

lşin gücün yok .. Bakanın yok.. Tuta

nın yok .. Amma, vücudunu ayazdan 

korumak için sırt baş ister.. Kardan, 

rahmetten kurtulmak için .çatı lazım. 

Boğazsız olmuyor .. E. Peki.. Ne ya,. 
pacaksın? Haaa ? .. Sorarım sana Kud
ret .• Ne yapacaksın? .. 

Nihayet bir gün "müddetin doldu!,, 

derler. tpipillah sivri kül!h çıkarsın. 

Sözüm ona. "ıslfilııhal!,, ettin. föıtelik 

bir de damga .. Sarbıkan nüfus tezke

rcne duşer .. Bir de adın sa.rbıkalıya 
çıktı mı, tut kuyruğundan.. Namuslu 

işe, namuslu adam, inaan adam arar

lar .. Sarbıkalı olmak, insanlıktan çık

mak dE>mektir, Kudret. 

diğin kadar, bir fena niyetin olmadığı 
m bağır, haykP- '1.romiserc vızz= ge

lir.. Onca, mmtakasına. girmek bile 
suçtur be! 

Cevablarm icinde birçok tuhafları 

vardır. Mesela yaelı kadml~ ekse

risi, kedilerini okpmakla, sevmekle 

vakit geçirdiklerini yazmışlar. 
Bunların içinde, guetelerde gördük

leri mühim haberleri kesip saklıyan. • 
lar, düğme ve pul toplıyanlar d& çok. 

tur. Tiyatro programlarından, men -
dillerden, bastonlardan, kürdan ve şi
gelerden, kuş tüylerinden kolleksiyon 

yapanlar da eksik değildir. 

19...~t gUlilyordu. Açlığını da böğ
~ ıancısım da, mnkliyan başmm 
~-~ da unutmuştu. Vurgun Aliyi 

~ )Ollayan 88.nki All~htı. Yalııızlığm 
41 ~ korkusundan sıynlmı§tı. Şim-

- . . . . . . . 
- Namusunu mu feda edeceksin? 

- . . . . . . . 
- Hırsızlık mı yapacaksın ~ 

Cıgarası, Ustüste çektiği nefeslerle, 
çarçabuk, mor dudaklarını yakacak 

derecede uf almıetı. Paketini çıkanp 

bir yenisini ateşeldi. lzmariti, ucunu 
söndUrerek cebine attı. 

Dedim a, sarbıkalı olmak, insanlık

tan çıkmak demek .. Bir çift çorap, ya 
bir boş cl1zdan çaldrk diye alnımıza 

damga vuracaklarma, versinler fazla 
ceza.. Kessinler kolumuzu.. Kessinler 
bacağımızı... Yoksa, kUnyemiı.deki 

ısarbıkayla bu memlekette namuslu bir 

le tutmak, halimizi ısl!h etmek (kaş
larmı kaldırarak başını yukan doğru 

silkeledi) m işte bu olmuyor .. 

%Jt candan bir arkadaşı vardı. 
.~ Pantaıonunun arka. cebinden bir 
·~çıkardı: 

- • • • ' 4 •• 

.. 

''tak bakaI '-1 mı.. 
Çlnem ağabey •• 

~ I~ be sende .. Kasavet dafıt,ır .. 
-ıuııaıııa, dumanla hele.. 
~ cıgara tellendirdiler. Ali, kaş

ı kaldırarak, gözlerini yumarak, 

- Mutlak bu ikisinden biri .. Yoksa, 
git at kendini köprü dubalarmdan aşa.

fi .. 
Hızlı hızlı konuşuyordu. Öfkeliydi. 

Dudağının kenarına yapıştırdığı crga
ra _ pek tuhaf - bu kadar hızlı ve hid

detli konuşup rağmen dilşmilyordu: 

- Cep mi karıştırdın? Art.ık adın 
"cepcJ,,, dir .. Gar.ete ınüvezziliği ya

pamazsın. Viktorya çikulatuı sata
mazsın .. lıııtersen sat .. Ka.rBma dikilir 
hemen taharri., 

"-Ulan!. 

.. -Billlh namuslu çalıııyonım, afa 
beyğicim.:.. 

- Sürsünler bari Hayırsız adaya! 
Diye, Kudret söre karıştı. Alinin 

gözleri parladı, vilcuduna. nisbetle çok 

iri ellerini onun omuzlarına bastırdı, 
ytlzUne eğildi: 

AKA 
GÜNDÜZ 
HABER için 

Çok dikkate deier bir eter 

hazırlamaktachr 

- A!;sm .. Açlklasm .. GUniln birinde "- Bana yutturamazsm .. 

18 YARKTZ DO POMPADtiR 

~------ılliiııiil---------- -----------------------~uayat meydanına yaklaşarak kü- J sane arabasına girt:i .. Hiç bir gürültil, 
Stik Fuan ıokağına girdi, sonra, takip , hiç bir skancial yapma~nın bu tevkiften 
'dılınodiğine kanaat getirerek, alçak ve " yirmi dakika sonr.ı, §Övalye d'Assaa, 
t&rUnüıte mlitevui bir eve girdi. Bastiy'e girmit, nereye götürilldüğil-

Bu ev, mösyö Jakın eviydi! nü anlamağa bile lilzum görmeden, as-
Mösyö Jaka gelince, o da gardiyanı kerlerle gardiycıınlan bir gölge gibi ta· 

.. hapishane mildürUnün dediği gibi: 9 kip etmiş ve niahyet 214 numaralı oda-
rıuınaratı anahtariıyı - takip · etmiıti. ya kapatılmıştı. 
Gardiyan merdiveni indi, mösyö Jakt 1 Bu ''oda,, kelimesi,, .zemin katta bu· 
llıUteheyyiç etmiı olan avluyu geçti, lunan hücrelere mukabil, reımen kul-
~Cnıli bir koridoru bt'etti, her tara - ıanılan bir kelimeydi .Fakat bu kelime, 
fnıda parola iıtiyen muhafızların bu- yatağı ve mobilyelcri ile hakiki ve ay. 
11tnduğu merdiveni çıktl, U%\V1 bir kori- dınhk bir oda, hissi uyandırmamalıdır. 
dorı girdi ve, nihayet, sağlam demir bir Bu 214 numaralı odaflıakiki bir hüc-ı..~,..._ önilnde durarak, silrmeleri çek--p...... reydi ve zemin kattaki hücrelerden ye-
llıtfe hazırlandı. • glne farkı, onlar kadar fazla karanlık 
T- bu anda, mösyö Jak, onun kotu- olmayı§ındaydı .. 

tıu tuttu: 
Hücrenin yeginc mobilyesini, duva- Affedersiniz, !dostum, bir fCY aor-

ra vidalanmıı ve üzerinde yalnız bir llı&1c istiyorum .. 
battaniye bulunan tahtadan dar bir ya._ bterscniz on tey sorun, m&yö t. 

- Buradaki mahpusun ismini bili· tak, üç ayaklı bir iskemle ve üzerinde 
>'or ı;xıuıunuz?. bir ekmekle su dolu bir desti bulunan 

- 214 numaranın mı?. bir tahta tetkil ediyordu. 
- Eveti 214 numaranm iaminil. Duvarlar son derece kalındı. Kalın 
- Onun ismini bilmiyor muıunuz? iki sıra demir çubuk, her türlü firar 
- Şu halde ben we hatırlatayım: dütüncesini hemen aöndürmeğe kafiy· 

lı1lli fÖvaiyc d' Aaaaı'du !.. ' di .. Hava ve ıtık oraya pek az giriyor-
- Ona bir §eyler aöylemeğe memur du. 

~dildiın.. Bana ismini söylediler .. Fakat tık :günü, şövalye bu tcferrüata hiç 
'tirıf edeyim ki unuttum. bir ehemmiyet atfemedi .. Yemedi, iç· 
. • 1 • 

Şövalye, Seojermen lciliseai önünde 
tt\tkif edildiği zaman, ili: hareketi kıfı
trnı çekip kendiıini müıdt:ıfaa etmek ol· 
llı1t1tu. 

~t, hemen aka!Jinde. cesaretinin 
'1rıtdıiıru, ilmitsizlifin · bütUn benlifi· 
rıı l&rd.rfnu hisaetti. 

- Şimdi artık serbest olmak neye 
l'lraıır? Ya§c"lmaktan ne çıbr? Madem
iti o, bağ)casiyle evlendi 1 Mademki beni 
•t'ltrı\l'or .. En iyisi bu yapyanlar dün
"-zıa.a kaybolma~ l 

Bu düıünce üzerine, hiç bir muka
•eıııet göstermeden kendisini ittikleri 
•e ltapıJarz sımııkt kapanan ağır hapi-

medi .. Kendisini dar yatağa attı, gözle· 
rini kapadı, kollarını göğ!ünde çapraz
ladı ve "o,, nu düşünmeğe batltı:lı ! .. 

Filhakika, bütün dütünc~i oraday· 
dı! 

Bu güzellik ve tatlı hayal y&fmda, 
hayatın ilkbahannda, bir erkek yir· 

mını.:i yılında kanatlarım kemdisine mavi 
görünen, fakat bir müddet sonra ona 
belki de aiyah görünecek olan bu uçu· 
ruma doğru açınca, atk kalbin ve zih· 
nin yegane dii§üncesi haline getir. 

Sevilen kadın tarafından, sevilme
mek gibi bir ıstırabın yanında fel&.kct· 
terin ne ehemmiydi olabilir?. 

- Sahibi be!. Doğru be!. Sürstlnler 

rif kadınlarla, saion kı:.dınlan burada, 
adeta birbiderile yan§ edercesine, gü

zel tebessümler, nazikine sözler ve bin 
bi~ zarif komplimanla, flört yapıyorlar
dı. 

Bu alaca bulac:alı, dantelalı, çiçek se
petler, püsküllü, büyük şapkalı, pudra
lı saçlı bu kalabalıkta; tıpkı "mönüe,, 
danslannda olduğu gibi birbirlerini 
gilzel bir yapmacıkla selamlayan. bu 
gruplarda; Ruayal meydanının beıer 

beter sıralanmıı ağaçlan altında, ser
•eriyane gezinen bu kadın ve erkekle
rin c:ığızlannda, ancak, belediyenin kral 
ıerefine vereceği müsamere §;lyialan 
dola§IYor, herkes ancak bundan bahs
ediyordu. 

Bu giizel, hafif, netcli kalabalığı teı
kil eden kadın ve erkeklerin en büyük 
saadetleri, en büyük emeli §unu diye
bilmekti: 

- Oh ı Oldu 1 Müsamere için ben de 
davetiye aldım 1 

- Naaıl olur, Markiz?. Siz o:ara 
gitmiyecek misiniz? 

- Bizzat kralın ıda iştirak edeceği 

bir baleden bahsediliyor. Bu bc:.lenin 
iımi "Ermitaj ormanı balesi,, ymiı ve 
bunda bir çok avcılar, kadın avcılar, 

peri kızlan varmış .. 

- Baleye "Orman perisi vcıya hayatı 
, bağıtlanan geyik,, nanu verit~cği de 

söyleniyor .. 
Rual meydanından daha kalabalık 

Sentantuan sokağında ise, herkes, kor
kunç bir tekilde pahalılapn ekmekten 
ve yeni konan vergilerden bahıediyor
du. 

Çünkü buradakiler, pazarlannı gll 
zel güneşin altınıd.a geçiren halktı. 

Demin de dediğimiz veçhile, gÜnC§ 
o gün 6yle parlak, öyle güzeldi ki, halk 
derin endişelerine rı.ğmen, adeta n•ı'eli 
görUnUyordu, 

Birdenbire bu kalabalıktan ~ğlıklar 
yükseldi. 

Sokağın bir ucundan, bir yıldınm 

hıziyle bir acaba, Baatiy iıtikameti~e 
doğru gidiyor ve hemen kenara çekıl· 

meyenleri ezmekle tebdlt ediyordu. 
Herkes biribiriııi itiyor, ıilr'atle ke

nara çekiliyor, alçak aeale ~~tl~r aa· 
vuruyor, fabl hiç kimıe ıcaını yilkıdt
meğe eeaa.ret edenıi~rdu. 

Araba bir yıldırım •ilr'ıtiylc geçi· 
yordu .• 

Maamafih, bir çoklarr, inaanlann 
hayatiyle fazla meıgul olmıyan phai
yeti tanımrtlardr. 

- Pis, sefih .. Kralın dalkavu~., 
- Kont dü Barrit .. 
Biriıi bağırdı : 
- Cehenneme kadar citl Bet para· 

Irk kont! .. 

Bu sözle~ ilzerine, c~a batlamtf 
olan hiddet, elli sene kadar ıonra bU. 
yük ihtilatı yaratan bu biddet, m&teh
d ve alaylı bir neı'eye kanft:ı. 

- Nereye gidiyor bu herif. Erata 
birisini mi getirecek acaba?. 

_ Yok canımı Baatiy hapisaneaine 
gidiyor! •. 

- tnıaallah orada kalır r. • 
Tabİt bu sesler ve bu muhavereler, 

ancak araba bir hayli uzaklqtıktan 
aonra yükselmeğe baılamıttı · 

Filhakika arabadaki kont dü Barriy-
di ve hakikaten Bcıetiy'e gidiyordu. 

Bermutad, düıünceli ve mağrur bir 
vaziyette arabaıınm yastıklanna da· 
yanmı§tı. önünde, küçük aıranm ~Oze
rinde, pek te görünmek istemediği an
laplan, mütevazi elbiaell birial otuns
yoı:ıdu. 

Bu adam ıSzlerini yere fndirmit. 
dirseklerini vücuduna yapıftırmı§, •· 
yaklarınr dizlerinin altına ıolmıut, hU· 
Jisa küçük, mütevazi görünmek için her 
vaziyeti, her hali almııtı, dU Bırri iae, 
bilakia azattıetle yerine kurulmuı, ao
kaktarı geçen yolculara Adeta flSyle de
mek istiyordu: 

- Evet, benim, iıte !.. Yolda, kuaı· 
ma çıkacaklann fty hallerin.et, ı 



Cevapları veren 

Profesör Sa.nerk 
arato:ojl ve arafomotrı 

111Uteh••••9I . 
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~tHtou. s. J. 2.&: 
B Vl'tm WsilaUle karakteri· 

nizi; meziyet ve kusur!~; 

nlı azdır. Zektınuı dafı\I iyı kullanmanız, 

kuvvetin .ı:e işte tatbik 6ahası veı:::meniz 
şayanı tavsiyedir. 
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Ank<rro. ti K.S.; 

'48 ~yı alunda şJıJ.n irin pıwı .cenı.p 
yanımda olmadıSı ldn evvelce ne ynzdı
IQW jJ)Umi1omm, esasen buna lüzum dn 
7'tkt.Dr, .SOa mektubunuzda iki türlü ~·azı 
vardır, Bunlardnn hangisini hangi zaman-
lardt ~ull.BJt,i:bjınJZl ıPHıncği ç-01' .ister .. 
dlm. Gençsiniz. Bfinycce orta yapı1ısınız. 

A~ ımunlanıut htidadı ıda göıe çar
pı,..,-. Z~klnız -fok ,iyi~ir. Nuhşkeme jıır
zınıv: da j]eri lnJdşafln "'Ba~edlyor. Y~lnız 
nlen rnWıakcme ctıiğlnh: ~crlcrdeki iıtidi
selefr biriblrfne knrıştırd~nız <>luyor. 
Dl~inlz h'ldir. Yaptığım~ bir .işin ınırk
sıdın lemin edilmesini Jstcr ,.P bunun için 
ultraştrsınız. v~aUı~a istidadınız 'Vardır. 

l'l-1ü• lınblar.IJla be11t.t'Ulei ~ibi J>ir ar
zu ywne ftıkJM dijjerlerJndcJı .eynlwah 
;ye temıwz etmeği tercih edersiniz. Silik 
"e söntk !ltalnıalr, karakterinize uyınamıik
!Jdır. Jyj kııllıli olduğunuz dıJ muhakkak
tv. 

15izi hayrete düşürecek kadar ~uıh 

'1e sarih olarak Jıuaı...siyetl~; .Wtr 
tuğun~ veya ~m,üQdUğij.nQ.ı 1~ mu
vaffak olup olmıyacağınw; nihayet 
beş farkla yaşınızı size söyliyebiUriı:u. 
Be.na bir gaıeteden, bir kitaptçı ve

~'a aklıpızdıuı yazacağınız dört Atır· 
aık f.a..zıy.ı; son aylıtrdaki mııaıarmı~

dan tklaini gönderiniz. 

Afaddetep .ııı•~n yorwn ı&-aıı0rol"1U· · 
ınuz. Herhalde ilzüctl ~erşitte olman~ pek 
ımub1emeldir. Belkf para sıkıntısı 111%1 yor. 
,ı:ııgtadır • .<:al"-flQak Jıuausuacltıkt ~ablHyet 
ve ıuzunPJJ nı~ IJ pl_ıaaıaclt mıı af. 
fak oijımaman~, ~ı~manıada lıaUZMı ek. 

söyJjyeblllri,ın. Arrıea §imdiden tutumlu 
olmanızı ç)o Jnvslycı et.rnekteylm. 

sikliJindendlr. Tahsilfnlı de )>i~ım ı .. 
~er !lcln ebfktJr, bunu tan;ı.~lamanıı It
'ımdrr. Vn«l ~lmtıunu et. muvaffalliyel
~iıl~ioizJn bir s~ebJdtr. buçJ itilim 
hususlara dikkat ederseniz daha Caıla nıu

>Voffak oJursunur. 

-,6JO-
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Ftltflt '1.B.N: . • -5i6-

Sümer 1001.: 
:Yoıoızı ikatt olarak tahlmn edemedim. 

FU.t :nıınııın ;baıı karaktcrhtfk vnsınıı. 
ı-t tire t'•ımıı SO dan aşal!ı olamaz. 
~0 ÖID t.aıladaD fjÖrÜnmcdiğlne SÖre şf~ 
nfoiz 8-0-40 arası ol:ıcok demektir. Boyu. 

ıinkara Jf. A. G. 30: 

Gönderdifllniz yazılar tam ve 
~ir tahlil itin kAfi değildir. Bu 

ttranı 

itibarla 
daha uzunca yazılar göndermenizi ri~ e
rlerim. tmr de imzanız 'l'Oktur. Halbuki im. 
ı:olar kat'lyycn .elzemdir. o iıalde mütead
dit ~mıah ~e daha uzun !)'azılar .ıönderme. 

füinlz. Sizin tahlllinb: itin ~l diııbJe 4~ 
ır:ızılınış y:ızınızn, di~clinh~den blleAlnl. 
ıe kadar mesafenin bilinmesine, bir .cll
ııiz1n ~e1ı.1ine de ihtiyaç vardır. 13tıt\'ln bu 
lstek'terirnt aldıktan sonra basıl t<>laea.k 
lü~nma gô~e, posta ne de cu·ııo s-ermek
liğim mfimkündllr. 

:Yatınız 20 den aıdır. Belki t&.18 'dlr. 
l"ahslJ eJ.uıckte oldujunuz nıubakkıtJr. ~ 
deblyattan siya.de mQsbet Ulnıler• isUdatlı 
s6rCn6yor.sunw:. Calışmınız dikkatfolJ, 

nuı ortadır. Dfinyece toplusunw:. Sı1ıht va 
zJ,etinf• ae JfkbeU mucip !bir şey ohnn. 
mak ...,..ıt. lradenlz h1dir. Zekunıı da 
işlektir. İddiacı dmaia Uma,yülünü.ı :Itlz. 
Jadır. Başkalarile meşgul olmaktansa baş. 
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ıı:ek!nız irldlr. Hayali, kuru blr menu al
mak istidadındasıoıı. bunu .doİnı bulnıu... 
)'onım. Hoyıt, oe .bDkülınez bir .ul~ n 
ne de daima b:ışkalm tanfından •lnnlleı

le sııllanon bir ~ll.1ir. Dnu oldn8u $ibl 
llftlama'k ve afnıa.Jc Jffere.ktfr. efht)'t'Ce ı;l}"lf 

oldulumııu, .daha jyl beilenm~e muhtı~ 
old~unuzu da s6yle)'ebtHriııı 

RaJl4(lrtr lıntlr S.K: 

cllı eder Ye kendinize itimat etti(liniz itin 
bunun böyle olmasını da tnbil bulursunuz. 
BJr işe başlamadan uzun uı.un düşünme.Re 
Ulüıum şörmezslniz. İşlerfolzdc yavaş de. 
lilsiniı. cevv.nl ~e faal olduğunuz muhak
kaktır. F.Msen harekel'>lıl~I scvnıcıslniz, 
takat ..harueUcrjnfıden mutlaka ameli bir Fatih 10001: 

Yqınız 25 dea faaladır. Bü.ıtJen!ı :dol. 
ıundur. Boyunuz uzun olmak lAurn. Sakbı 
ve uy.sal bir karakteriniz var. Bqktlannı 
ıilneendlrmekten ise güceomelt n buna fıyd;ı almak gibi hesaplı unsurl:ırın ebik

Uiti de :nıwı.rı dllctı:a'tten kacmama1ctadır. 

'fenkid etmekten h~lanmıınıı muhtemel. 
dir. ~:itibarla hem eskt yn%tlannızdan 

da ;s>ar:cWar göndermeniz, hem de hııkkı
nııi.fakl şu trt'Hiltlml tenkld etmenizi Tiea 
ederim. Size lıelki f:ıydıılı h:ışk:ı şeyler 

Taşınız '20-25 dir. Borunuz uzun, 1!bfın

~enfz ortadır. Alıngan Te atılgan bir tabJ. 
ntiniz var. Kafanızla yapamadılınızı eJi. 

nizle ')'aprnnk i.stldadıoda olt'!uğunu~ l~h
min :adi;or...ım. El teşe.kkfilatııııı, kuvvelll 
ve k:ır:ıklcristiklir. İşlere nlaks '\"C dikkati. 

da belli cbncmt..if tuc.i.b .edusinlı. Ha~ 
bmzdıı fazla iddia yoktur. Gönderdllfnlı 
7an sahibi ile kol:ıylıkla anlaşa.bllir.slnl1, 
o da. sa ·in ohnal• -to1c m6tanayi1dlr. Ve 
baratındı sizin libl iddiamdır. 

MARKlZ DO POMPADUR _________ _.._..._ ...... _. .... __________ __, __ ._.._ ..... ________ _. ........... ~--
Maamaföı, :v.aba, bir .kaç ·tiş ve ,çar~ 

p.!ftan 'bajka kan yapmtdan Baıti:fin 

kapta '6nUn6e durdu. 

fkisi 6e araba~ "ndiler ve asma 
köprüden geçerek; Parlısi tehdit eder 
gibl bir hali bulunan yüksek .ıve ~iyah 

kaleye girdiler. 

Jllöbet~l ~aDit, kralın yakınlanndan 
biriıinin geldiğini g~rlince, şap~ası e
linde olduğu halde kontu karştlamağa 
ko,1ty .• 

Dü Barri de: 

- .Bi.riliııe mür 1'crfa de benj hapi
ıanc müdürüne gbtür&ün. 

Zabjt o devrin icap ettirdiği büyük 
bir neı~etle: 

- ~iı.e hiıııt .:refakat etmek §Crefine 
nail olacaj1m, dddi. 

..P.ü .Sıuri., :ınijşbct bir cevapla bir ba§ 

i~eti yaptı v~ ubitin arkasındttı yU
rlimPje .bajladr. 

'Mütevazi ve aessi2: yol arkada,ı da 
cmun~ beraber yürüyordu. 

F.ıkat kont, etrafındaki Jeylerc kat
iy.ea Jhcuımiyct ~!ctmc<ilği halde, bu 
adam, J§ıksrz:,, karanlık, .nemli, havasız 
avluya ,_ıjrerken Y~ demir kapıron arka
ınıdan .ejtr agır kapandığını duyarken 
tidd.etlc Urpeıdi .• 

Ejer dil Barıri .bu yol arkadaşınm dü
ıünc: erine nüfuz edebilseydi, §Unlan 
oku71C&1't.I: 

-.Fakat bu kale .hakiki l:>inncz:ar .•. 
Hazin bir mezardu ! .. Aklıma geldik~e 
Ürj)U.iyonım.. .Eler bilseler .. Dü Barri· 
nin. ıağıuıdan ihtiyat.sız bir 'kelime ~ık· 
sa •• Boni b.er ısmm i.-in buraya kapa.
ta.caldar •• B.elki -de boynuma bir ·p .. 

Dliıüııeeaini tamamlamak istedi., 
.Bastiy'.in i~eriBi. &idden korkunçtu, 

burada bir ölüm atmoaf eri hükmediyor 
Wa; Jqilimtrak yoaunlann bittiji, yük· 
tek liyah duvarlar ... Yaıayanlar dlinya· 
ıiyle bu h,Ucr~de inliyenlerio arasuıa 
kat'i bir' seü çekmiş gibi duran kalın su-
buldu bir kııııs dat delik.. 

t 

İ§te ilk aazarda iÖJiilen teY·· • 
Nöbetçilerin yt.kn.uak adımlut. . .Gıı>

çen gardiyanın belindeki ttahtarlarm 
gıcırtıar .• Bir tefti§C sıkan ~VUJun kıu 
bir esxıri. .• 

Zabit, ,alçak bir Jcapıda.ıı giroikteıı 

sonra, anki gö~ yaıtanndan aflllJQif 

basamaklı, .dolanıb~h bir meıdiverlden 
çıkmağa braJladr .• 

tık katta durdu, bir kapmm önünde 
dura.n bir adama ,pa.rolaYJ ,öyledikttn 
SOJlta, bJJ kapJya 'Vllt'DU we kapıyı ~ 
hademeyle bir kaç saniye koJlJ,lJtU.. Bu· 
nun &c:dnc, .hadcıaıe, beklemtline i.P' 
ret ederek tekrar içeriye gireli. 

Bir kaç sa.niye aonra, ;koııt .dü 13,aı:j, 
yol ar.kadagiyle birlikte, .ciddiyetle dö-
şenmi_§, eski halılarla JÜılenm.iJ ve du· 
varlarında, numaral<.'lrl ihtiva eden kor• 
kun~ g~lc.r bulunan gen.it bir c:>daya 
girdi .. 

,Burasr, baJ gar.diyaa.ın od.Nıydr. 
Donuk bakı§lı bir ihtiyar .olan Butiy 

müdürü jçuiye giıdi, .ko.rıtu ıbir nevi 
hür..ı;ı:ıetla &climli.Y.lı ve yanındaki ya• 
bançıy,a PJ1U ilrpertcn hafif bir nazar 
atfet.ti. 

Sonra sordu: 

- Ne haber :var, .ıı.iıiı:n .kont? 'ün
kü bu -delikte hiç bir ıey .göruı.iy.or, 

hiç bir şey duymuyor, hiç bir ıey,bilaıi· 
yoı:um .. Ah 1 Siz .her hald.c sarayda ya· 
şadxğmı.ı isin memnun ve mcş'utaunu.zJ 
Matmazel dö ~atonvseviili kr.almuıuı 

kalbi üzerinde .icrayı hUkmetmekte Jıep 
berdevam mıdır? 

Kont dü Bar.ri ürperdi .. 
Sessiz adam, .hapisaııe .ınüdürilnt de

rin bir naur atfetti ve ill'Unldandt: 
- E'er bu ada.ın aptal iiejilae, mu

htıkkak ki korkun_ç bir adamdır.. Dik
kat etmeli! .. 

Ko,nt ıdü Barri, müdürün Ju.alint ıtU 
cevabı verdi: 

- :Matmazel dö Şato.ru öldü ve ,.. 
raydan uıak yaşamanıza .rdme:ı hanı 

~dıraına.ıımm: ki... 

Müdür tıoluk bir tavırla: 
- Ciddaıı bunu J.Ubniye>n.un,, dedi

Bu uvalh Şatc>nı öldü 1.. Rı;hu pdol· 
'ıwıl.. Büyük Fıedrik ona artılr; IIL.Xo
tiyorı diyemiyccek. • 

:Su defa ıessiz alda,m dı.ıdaklaruu 

ısırdı vo dij Barrinin sehreai saptıan ke· 
sildi. 

- Hangi büyük F:r:edriJcten bahsedi 
yonunıu?. 

Diye l<Qetedi. 
- f'Uat ye_gtne, ınefhur, ,:nuraffer 

Fredrikt.en.. M&yiS da Volter'in ~ 
tunda.rı.. Pı:uı:v- kralından 1 •• FN&t bı.ı
nu lb~ .Uin benl ı{ıya.retinbe 

hangi mea'µt vesjle sebebiyet •erdi?. 
• lacııdiei.ni toplayarak: 

._ Sadeu ıu •eıileJ. • 
D~ ve cebinden, üuriı:ıde lı:'i'alm 

aa.aıg bu1wıan bir kflıt ,&ılwwak 
mUdlire .uaıtı.. 

J{apiaanc müdürü klpdı okudu, dil 
Barrinin arkadaanıa hayret dol~ b~ na~ 
zar atfetti ve J(>yle d«li; 

- Krabn emri . .Bu emrin önünde e
ğiliyonun t •• Eınrinize lmadeylm, möa
JlÖ ••• 

Takdiııı merasimini biraz; ıeç yapan 
'-\U Barıl çabuuk: 

- Möıy5 Jak1 dcidL 
Bu mütnaı:i ismin Ahibi bulunan <ı· 

dam ayaja 1c.."11kt?, hUrm~tle 1ıapi~ne 

müdUrlbıü ıeltmladı ve hiç bir tesir bı· 
ralı::inak :iltemiyen, adeta akan bir •es
le §9yle dedi: 

- iize tefekkür ederim... '.Bu genç 
a@m beni son duec.e altkadar ediyor •• 
Mö~.ö 1ö :Kont tavauut ~ttJ, ve .• 

BapiaaM mildWii: 

- O ıkadar klfi ı dedi. Bun.un benim 
~üı Jsiç bir ~ yok ı Madeaıki be-
na, d' A:rjanson ·~ Berr')'e taraimda.n 
imıalannuı bir emirname .Jetiriyorıu • 
nuı, itin üıt ta.rafı baU Ali.kadar et· 
meı !.. Fakat dojrusu bu takdir!e
Bu genç adzımı burD3a alıkoynıaam için, 

emir venııeğe his ~um yok:tu.. Heııı 1 

de onu sizllcc .ı:®ba!aza .etmem~)'~ 
mi§ti.. Ne .isel Sin onun yanına ıts11 • 
dert eyim .• 

..Bu .&le.r ü:ıerine hapisane ınildOı'I 
zili pldı n iseriye giren hadem~ f1' 
emri -verdi: 

-9 nwnaı:aıun a.nahtarnsmı çajınSlo' 
Bir kaç dakika ~onra, ,.ıuev.ıuu habit 

anahu.rcı Jseriye girdi., 
- Mösyöyü. .• Durwı bakaıyııa. J).alr 

gi .ıı~aydı?. 
&pisane .uıüdliıü ayağa kalka. Nil<' 

mara2nn bulunduğu gözleı:t gitti, lılt
gcylcr aradı, sonra emriu.i tıınaıııtıdıoı 

- MöayöyU 2U nwnaraya &ötU.ribS' 
Qörllldüğü veçhile, hapi:s<\nc müdütll 

ııe ı1ardiyanlırınm, ne (le mahpualarJ • 
mn isimlerini bilmek istemiyordu • 

Hatti axk &Ik, kentli: isminin d: t 
numara olduğunu •öyJcrdi. BaaıiJ b•· 
pisanesindc isim yoktu! .. Herkeahı iJ" 
mi bir numaraydı 1.. 

GMdiyaıı nıÖ\ıy.ö Jaka bir ıiJ&ret PP' 
tı, o da hıpiaane .aıüdUıiitüi ıaellm1'.dJ~· 
tan aonrı, odadao 9ktı. 

Bunun üzerjnc dü Bani de ayai' 
kalkarak: 

- Bu mösyö Jak c.ilddcn h9.1 bir r 
dam! .• 

Dedi ve ilave etti: 
- Aziz dostum, neıt.ıketiniz.lde.n ,dot.' 

yı ıiıe ,ok tefekkür ederim.. 
- Bana Jı.is .bir teJekküre borçlu U

ğilsiniz .• Çünkü bana emir getirlyQrtll' 
D\!ZJ •• F.akat siz mösyö Jak:mw be~ 
mi yor muıı.:nw:?. 

- Hayır, onu beklemeğe hiç te ,,J· 
yetim yok .. Tenıiı ıhava almak i~ ı:1f". 
p.nya 'ıkmak ilıtiyacmı lıl111ediyonJSllM 

Hapisane müdürü içini çekerek: 
- Evet, dedi, bu ihtiyacın ne ~ 

vetli bir ihtiyaç olduğunıı ben .de ~ 
diyorw:xı .. 

Dil Beni, teati cldilen ~&:.iD.e ' 
l!mclan sonra .odadan stktı. 

Dı~anya geldiği zaman arabacısın• 
olduiu yerde beklcmeaini söyledi .,., 



Şerlok Holme~'ln 
ellinci yıldUnUmtt 

lir Blıştarafı 7 incide 
ilam eden kUnmiı biliyor musunuz? 
!lir Universite profesörU ... Konan Doyl 
lnıversıtede tah•fJlni yaparken, pro. 
'-örter arasında Jomef BeU adında bir 
llt da Varml§. Bir gün, fakWtede §lSy. 
.. bir vak& geçmiı: 

Profesör ilk defa Jwplqbfl lıb' 
ltnce aormut: 

- Aakuliğinizi yaptDm delil m1 T 
- Evet, profesör ... 
'-Hem de yeni terhill olan4una.. 
- Pek doğru. .. 
- Hindistandaydmız? •• 
Genç, adetA P§alamıt: 
- Eveti 

Demig, profesör, hayret eden tale
laeıen karşısmda, tahminlerindeki bu 
layaııı dikkat isabetin aebeblerini l • 
lah etmif: 
"- Genç, çok saygı gösteriyordu. 

takat, şapkasını çıkarmam1gtı. Bu, 

ll!kerlik yapmıı adamlarda kalan blr 
ltiyaddır. Efer, epey bir aman evvel 
terhis edilm1' olaaydı. ppkayla ee • 

ılmlamak AdetJni a1Jlut olaea.ktL Dl • 
ğer taraftan, yUzllnde mevcut )Va • 

lar, Hlndiatanda yqıyanlarda ı&1llen 
yaralardır. Bu, onun. askerliğinl Bin. 
dllt&nda yaptığmı anlabyor.,. 

Ve, Konan Doyl, bu çok .1d Jll'G. 
ff9Öl"e hemen Şerlok Bolmell lmnlnl 
takıyor_ Matbuat hayatm& abktllı 
gQD de, methur profeaörll, Şerlot Jlol. 
mee adıyla romanına kahraman yap • 
makta kti8Ur etmiyor ... 

Fakat. .. pribdir: muharrir, _. 
tıfı bu tipten hlg de memnun bJma. 
mıetır. Halkm, edebi eeerlerjad.n si • 
l ade zabıta tomanlanna allka g&lte
rlşi klU'fJSinda yıllarca azab çekmlfo 

tir. Okuyucular arumda, Şerlok BoL 
mesi hakiki blr polis hafiyesi aaııan
lar ve halletmesi için birçok çapra§lk 
zabtta meseleleri yollıyanlar da ol • 
mU§tur. Bunlara cevab vermek, mu • 
ammaları çözmek de r.avalll Şerlok 
Holmes hAllkini bir hayli yormuş. ~ 
letmiştir. Konan Doyl, edebi p.lısJyıe. 
tini ort.adan allip stıpUren bu meehur 
paJls hafiyesine (!) adeta dUflll&ndır. 

an filmlerinde 
olduğu· gibi ••• 

(8t11laral• 7 inci dt) 1 yaların tetkiki neticesinde bu ad•mlann 
kf'•om o'omobil anaızao tıakikl hilvl)'ellerlnl meydm• çıkamuııır. 

Y Yakalanan haydudun asıl laml Hanrl 
Ortaya çıkıyor Prenıdir. Alman tebaasıdır. 12 baalnm 

Cavuı Komon \·e arkadaf)an tekrar o- ı9JO da Kolonyoda dotmuftur. Usua .._ 
lonıobiUerlne binip yola çıkacakları aıra- man Yunanlstanda, ltalyada, lıpan)•ada o
._ haydutların kamyoneti an~ızın ıöriJrıQ. turmut. bir mllddet Belçlkada Y•'8mlf 
tor. Araba silratle yaklaşmaktadır. 1931 de ilk ıera olarak Franaaya ıirmlıtır. 

'Cç haydut nasıJ bir plln tasarlamıf)ar. Fransaya ılrdlli nldt Belçlkaıt. yaphlı 
Ilı? Bunu ne Komon, ne de arkadaşlan an- bir soygunculuk su1:Qndan dolayı Belçika 
la1abllmiştlr. Jandarmalar pek anJ yaka- hlikömeli tarafından •leyblnde takibat ya. 
lannıış oldukalrından Yolda bir mania pıhyordu. Jfanri Belçlkada iki ltaJ1anla 
hı>ına)a müsait vakitleri :yoktu. Yol tama- beraber çalışmıştı. Yapılan tncelemeler 6-
lbite seı'bestti. Fakat haydutlar otoruobı. len 99 lllOm derecesinde yaralı olan bu iki 
lln hı:ıtını arttırıp yıldırım ılbf tececek haydudun da Bel(fkada benber cahıttlJ 
ttrde bir fren hareketile birdenbire duru. MaAliyati ve l\fontlcelll lunlnde lkl ltabaıa 
rorıar; otomobilde~ iniyorlar. Kapıları olduJunu meydana çıkarmııtır. 
'9ııdllerine siper alarak Jandarmaların ~l .. IJ ı1 lh hukuk malıltemuln 
-tıer.w.e alet )'aldırıyorlar. ,.landann! JU. Bt11 u ne ıu . 
be.. bir sıçnl)'ışta lmlrlahı otomobiU arka- · lt~~relı•h .. ma~ ._.;. MI 
•ıncıa siper alıyor. Oradan haydutlarla a- r b lu d 
1e, le:ıllsine başhyor.DlAcr Jandırmı yerde avukıtt ı.ntrı Fikrinin mutaaarrı u n u 
llirl'lne siJrUne bir duvan 1ı,,.r almala lu beyoAlunda Asmalı meacllle Metratlyet 
1'1ıuvaflnk oluyor. Fakat maalesef çavuş caddesinde 139, 141 H 143 eıkl 219, 221, 
korrıon hücumun ba,ııınlflcında sıtınacak ve 223 yeni numaralar altında liri dOkklnı 
•ı havi ve minare sokaAı cihetindeki keza 

r Yer bulamamı,tır. Bir ku"'un kalçası- 1& numaralı bir dllkklnı havi " l&-1 
lla s:.rııanıyor. CaVUf•n kurtulu,u bir mu. d 
tlzedir. Cilnkü neden aonta, Y•rah bacajl. numaralı ve Mefnıtlyet cadeal cepbealn e 
L bodrum katı ile beraber altı kat Te mlna.., ıOrOklene stlrüklene bir ajlıç ıllvdeıl 
''- re sokatında keza dükkan katı Te tali ara 
"le ıılperlenl)·or. ı ı ki 

iki tnraf amsında m6thl• bir ateş de- sı katlle beraber yedi katı hav 0 an r. 
lıını ediyor. CnHış haydutlara en yakın 1eir ap:ırtımRn açık nrthrma auretlle 2/5/ 
"-ılreıtetllr. Son kurşunlarını kullanıyor. 938 tarihine müsadif pazartesi trilnD uat 
il U de salılncaktır. l\lezkfır gilnCle satılma. :ı:vctull:ırın birini yere seriyor. Biraz son. 933 
" rtn ikinci haydut kalbinin llç mllimeır~ dıAı takdirde ikinci artırması 17 /S/ • 
)a!>ınınd3n bir kurşun yiyerek yere yu. tarihine mnsadlf sah gftnil saat 14 de ya. 
"arlan ı yor. pılacaktır. 

l:trarta sükönct ıeessfts etml:,tlr. Kur- Tahmin olunan kıymet 42560 Tftrk iL 
'-ıı.rıa delik deşik olan otomobile yakla. rasıdır. DeUAliye resmi ihale pulu m&tterl 
tı)'ortar. Hlcblr şey kımıldamıyor. tknn. sine atltlr. Apartımanın tekmil daireleri 
«:Q haydut, çok korkan bir adam ,..zlye. kirada olup müfteri ihale anında rneTcat 
Jt1t ekmekler arasında bQıQltıp duruYor. kira mukanlenamclerlne hltamlanna ta. 
lllndannaların ça#ırması herine sapsan, dar rl.ıyetl mQteahhlltir. istekli olanlıruı 
~titan bir kılıldı aözük07or. lllen Ye lll- kıymetinin fi/o )'tdl buçuk nlıbetlnde Pi>' 
"'•k ilzere olan iki arkadqına bılu)'Or. akçtAlle 16ılerllen da Ti ... ,le beyollu 
D- dllrdDnctl aulh hukuk mahktmeslnde ba. 
._ •Uarca ıDr~n isticvap zır bulunmalan ıızımdır. Arıtınna bedeli 

~ehedeki çok kısa devam eden bu faclı. muhammen kı)'metin % )'etmit beflnl 
dan $0nra aa#lam otarak yakalanan hay. buldulu takdirde ihale edilecektir. 
<l-.t, ICuJommlye karakoluna setırllmlştlr. TafsllAt Metnıullyel caddeslnde apartı
llerıo orada isticvap ediyorlar. Ne kendi- roanın demir parmaklıklı clhnle kapma. 
*hHn ne de arkadaşlarının üzerinde hQTI- dan glrlldlkte mermer tıraler dfişeli bir 
>ttlennı ishal edecek hiçbir kAAıt çıkma. tışhk .ardır kapılan ba taşlıla aççılmıf 
ı.aı,tır. Yakalanan adamdan kendisinin Te lçlçe iki bpıeı odası vardır. bunlardan 
ilcı arkadaşının kim oldııAunu soruyorlar. birincisinin yanında bir de mutfak vardır 
.\dam anlaşılmaz birkaç kelime mırılrlanı. birinci odadan kapı tle birinci aydınhla 
Yor. Kendisine dair hiçbir teY .Ö>·lemi. çıkılır bundan da bir koridorla ikinci 
Yor. Arkadaşlıırının asıl isimlerini bilme- aydınlıAa girilir. bu koridorun etrafında 
"lifllJ birisini Plyero, dllerlnl Bebe diye yedi odunluk vardır. Taşlıktan camekAnh 
lıtnıdılmı id<tia ediyor. Bu inat karşıııın. bir ktıııı ile bO,Ok antreye girilir. bura. 
"• JRndarmalar da, mOııtantık de saatler- dan da yine bir kapı Ue ikinci aydınlık 
;: bir fe)' 6Arenmele muTaffak olamıyor- mahalline ılrlllr. bu aydınlıktan çimento 

r. basamaklar ile camaşırhla ıirlllr ki içiçe 
Sonf'!l birdenbire lııtlevabın verdlll yor. iki daireden mDrekkteptlr. birincisinin 

llın1uıa dayanımıyan adamın dllt cöznm. altında sarnıç mevcut olup buraya terkoa 
:or, Straıburg'lu olduAunu oluı iki Yatın- suyu doldanılur. bundan bir ete•trlk mo. 
.:· •e isminin Aleksi Miller bulundutuna l6r0 ile ...ıar çetı ırasındakl katta baı. 
'8 YIGYOr. Ona inanmak IAıımı•llne uzun nan depolara çıkanlatat dalrelere .,._ 

l!lan ltalyada Te ispanyada oturmu" 
lon ' hr. I' 1'a BrükseJe ıeçmlş. iki dn enel de birinci çamatırlıkta~ bir kapı ile mL 

1'1taa;n ainnlt lmlt- nare 10kalına eıkan koridora ıirillr. Mi-
ti Parlse selir gelmeı bir bardı iki arkada. nare aokatında bir kapıaı koridora açıL 
..,

1
• tanışma,. beraberee 10J1Unculuk et. mıt olan dükkan menuttur bu koridorda 
efe kıtrar vermişler. Her teYI inceden in. flört adet odunluk mahalli bir helA nr. 

«:eye hazırlamıflar: hattA soyulacak, yaJma dır mermer tatlık bQyük antreye alrtldlAI 
~ecek yerletln plAnını bile yapmışlar vakit bl\yilk antrenin zemini renkli çJ._ı 
hı PIAn hayduttan terkettlklerl 8'Y8 do- ile d6nemit Te buradan mermer baumat 
d ltarnyonette blilunmu,ıor) sonra hAdise. h merdivenlerle 12 namarah dalreya ka. 
l: •n bir sfln evvel Gambeta c!Tonnda l>lr dar çıkılır 12 numaralı daireden sonra 
W:"'Yonet çalmışlar, Gero direksiyona RPç. nihayete kadar demir merdlvenlerlt' cıkı...!'· hltllse yerine yaklaşmışlar, motör fır. Meşnıti)·et caıfıfe~ı cephe~lnde her 

1 "tulın°' llibi Yol Oıerlndf' ıfurarak ıece- kalla i':işer ve minare ırokııftı t"ephe!'ind• 
1
• 

Q beklenılşler •• Sonrası mnlöm. beher katta birer daire mevcut olup he. 
6 'c;h11d t )'HO"an soy ur.en ukl yeti umumlyeııf 15 dnlre ve bir de mlnnrc 

1 
Faıc.ı ba arada hAdlseyl babet alarak sobtı cephesinde ahpptan " bfllhare 

~rlsıcn gelen iki emniyet mOfetUşi dos- illve olunmuf bir ı;atı :ırası katı mevcut.. 

RAMR-~11-

GÜVEN 
ANITI 

• 

TÜRKİYE fŞ BANKASI 
Yeni Eeerler ı 

Oabrlyel Danunçlyo• 
nun hayatı 

Ba,- Ytar Sihay, seçenlerde 6lea ltaı. 
yan '8lri Gıbrlyel Danunçlyonan bayatın 
dan, •tklarından ve eaerleriaden baba. 
eden bir kitap netretmiıttr. 

Zarif bir bpak tçlnde bualan ba kitap 
f&lrln muhtelif fotolrafiannı da lhtlft 
ebnekledlr. Ta....ııe ederls. 

tur. bunlardan Meşrutl)·et caddesindeki 
daireler hemen kllmilen birbirinin a)nl. 
dir.Daireye camekAnh Te demir pannak. 
Jıklı çifte kanatlı bir kapı ile bir koridora 
lirillr. 

Ba koridorun bir tanfında ;ranyana bir 
mutfak bir hell, banyo mahalli Te Oç oda 
mevcut olup sokak cihetinde diler bir odıı 
Tatdır. 2, 4, 1, 8, 8, 10, 11, 14, l, numaralı 
daireler bir numaralı dairenin aynidir. 

Minare aokalı cihetinde mncat S, 7, 
t, il, 15 numaralı daireler dahi birbirinin 
a)"lll olup muhtnl)'atlan t&:vledlr. bir so. 
fa berinde tıçl sokak cihetine mOsadif 
bet oda ile bir mutfak ve bir heJA vardır. 
Son çatı katı 15 numaralı dall't'nln lbtlin 
de olup demir bir 19erdf "tenle Çlkıhr bu 
katla aemlnl çimento d6te11 Te iki tarafı 

llaltl kapalı bir taraça vardır. burada su depo 
lan bnlunur. Sokak cihetinde bir koridor 
lberlnde d6rt oda bir heli bir de mulfak 
mevcuttur. bDtnn dairelerin •h'8P inamı 
yallı boya ile boyanmıılır. Ve mOcedde. 
den badana edllmlşlfr. Tekmil dairelerde 
su ve elektrik h11va ll811 teal!'alı mevcut. 
tur. Ve faııhlir. Kapıcı ile mııh11vereyi le. 
mln lı:ln IPlefon honılan vardır. A f)artı. 
manın bilmesaha bulunan mlktan OC' JOs 
yirmi yedi metre murobaıdır. Apartımonı 
görmek lıtlyenler kapıcıya mftracaal etme 

1 
lerl Din olunur. ..(V. P. 2319), 

• 

Mevduat için elverişli şarllat 
Para plasmanı için Oi.,ütl_e; 
Kiralık Kasalar 

Btıtün gnn arasız açıkfıf 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan bqb 50.000, 40,000, 

ikramiyeler nrdır. 
Biletletinbi •JUi yedinci ıGnUne 

faatiniz ilrtiuardır, 

2s.ooo. 20.000. ıs.ooo, ıo bin Enlık 

kadar ~erinlzdm aJmanıs kcadi mm-
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l5 MART -1938 

... ----•• Değerli san'atkftr • 

Münir Nurettin ' in 
Son konserjnde alkı,ıara mazhar olan 

2 70906 . Hüzzam tarla - Aıkın bana gizli bir elem 
Hicazkar J8rkı - Bekledim fecre kadar 

ODEON 
Pl&klannda okurunuıtur'. 

H.er yerde arayınız. 

IJyuşturuco Maddeler tnhlsan bedellerlnJ beş sene zarfında ödemek O· 
ıere aldığı 1934 ve daha e\.'TClld seneler mahsulü konslnye afyonlann ba· 
klyo Uç ~cncllk tak~ft1crtnl flcratcn l\deycceJ..-t.lr. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa
rından:· 

$enetık satışıarımııın % 30 una iştırak ettirilmek surct1y10 beaeııerı 
ödenmekt"9 olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konslnye afyonların 
ikl senedenberl \'erilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri tediye olun
muştur. 

Mezkur afyon sahiplerine mabza bir yardım olmak Uzere geri kalan 
Uç senelik taksitin ı Nisan 988 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine ka
rar vcrllml; tlr. 

Allkadarlarıo ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. larına na
zarım aşa~ıda gösterilen tarihlerde tstanbulda idaremize müracaatları 
lUzumu llAn olunur. 

lıtanbul haricinde ınUesses oldukları lcln bizzat mUracaat edemeye
ceklere alt olan bakiye bedeller bundan enel yapıldığı gibi banka vasıta
ısl:rle kendllerlne havale edllec&kUr. 

Muayyen tarihlerde ofakbuzlannı ibraz edemeyenlerin müracaattan 
tedlyatın sonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi 

1000-101 5 l/Nlsan/938 
1016-1030 4 .. 
1031-1045 5 .. " 
10'6-1060 6 ,, .. 
1061-1075 
1076-1090 
1091-1105 
ı+06-1120 

1121-1135 
1136-1160 
1151-116.5 
1166-1180 

1181-1195 
119S-1210 
12U-1225 
1226-1240 
1241- 1255 
1268-1270 
1271-1285 
l:?SG- 1300 
1301-l3J6 

7 
8 

11 
12 
13 
H 
15 
18 

19 
~o 

21 
22 
25 
26 
27 
28 
29 

.. .. 
•• .. .. .. 
•• " .. " .. .. .. •• .. .. .. .. .. .. .. •• 
" .. .. .. .. .. .. ,, 

.. .. 
601-'520 
52h-540 
541-560 
561-580 
681-600 
601-620 

2/Mayıs/931 

3 •• ., 
4 .. .. 
6 •• .. 
6 " .. 
7 

" .. 

DoKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her ıtın ubahlan ııe.Jda buçuta 

ıkpmlan 17 den 20 ye kadaı Ulc 
U tıyJare ıpartmanlUJ lkiucı daire 1 

17 auınuada baatalanıu kabul edeı. 
Cumartesi ılliıleri 14 den 20 ye :ca 
~r baatalanru pırac '· Kwun, H• 

bcr olruyuculanm dakupon mub· 
bılinde muayene eder . r.•lt>1 2~95~ 

Operatör • Ürolog 

Dr. Süreyya Atomal 
Beyoğlu • Parmakkapı ~vay du .. 
rağı, No. i2ı, birinci kat. 

Muayene saati: 16 - 20 

Glln 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşepbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 

• 
~alı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salt 
Çarşanba 

Pen;enbe 
Cuma 

Pazartesi 
Sah 
Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Cumartesi 

s an uı Haricı As e 
kıtaatı ilanları · 

150000 metre mayonluk çelik şerit 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 
Tahmin edilen bedeli 21000 lira olup 
ilk teminat parası 1575 liradır. ihalesi 
28 Mart 938 Pazartesi gUnU saat 15 

• ..... , . . . . -.. -
. ' 

ES Ki 

SADO 
Yarın akşam : Azerbaycanlı 

Bayan leglô. • 
gecesı 

BUtUn Azerbaycanh muz:syen arkadatları 
relakaUle kutlulanacaktır. 

Telefon : 43776 

, 
Sayın Bayanlar; 

İdeal melekler glbl göz numnuzla yctiştfrdlğinlz kız cl"lllilmızm öpmeye JOyamadlltmz gir ra,. 

naklaı·r, ponıbo dudakları, clldJİıln billur rengi on dört yaşından sonra daha gU.zellcşeccğf. yerde ~ 

\'aş yavaş solmaya başlar. 

işti hası 

parlaklık 

kesilir, dudakları uçuklar, gözlerindel<i 

gider, vücudunda sivilceler," lekeler çı --
kar , herşeye karşı bir tiksinlik ~elir , kilosu dü-- ----
şer, ufak bir sözünüzden kırılır, hiç yoktan ağlar. --- -

'Yavrunuz bu ıztıraplarla )irmlslno basar, l1kudunun, cildinin bu ga;yrl tabU hallnl muhlUne 
sezdirmemek ve gil.zel görünmek ister. Derhal kremler, pudralar, rujlar; allıklar meydan alır. Fa
kat netice hlc;. Zaten hasta olan cildi nln mesamatmı bir alay llAçlarla örterek btısbtttiln sıhhathıln in· 
kırıızına Amil olur. Bu sonsuz lelAketJcr nereden geliyor? .• lşto bu medeniyet asrmm llmt, fcnnt her 
hakikat gibi bunun da sebebini meydana koydu, korunma çareslnl öğrettJ ve tekerrtlrilnden do anaları 
mesul tultu. Dlkkatinlzt rica ederim; yavrolarmız ekseriyetle on dört yaşında Adet görm.ete başlar de
ğil mi? lştc o zaman iptidai şekil olan bezler, pamuk tamponlardan çeklnlnlz, korkunuz! .. 

Bu tehlikeli usuller dakikada milyonlarca mikrop yetfşUren feIAket fabrlkalandır. Bu mikrop
lar tenasül ftzanızda tekessUr ederek kan damarlarmrıa ge(er ve mlltemadlycn zehlrlertnl akıtarak 
dldJnfzl. taravetfnlzl soldurur. Genç 1lğfnfzl öldllrtlr . 

8evglll Bayanlar; Bunlardan korunmak, yuvanızın saa• 
delini sigorta etmek istersiniz değil mi 'l Dalma Adet za• 
manlarınızda ( IFIEMDL) kullanınız ve ciğerpare evlAlları
nızı da kullanmaya ahştırınız • 

Her Eczane ve btıyftk ticarethanelerde hizmetinize 
h~zır bulunan FEMIL ve B A G 1N1 unutmamanızı sağlı• 
ğı,ıızın, yurdumuzun saadeti namına tekrar rica eder ve 

bDrmetlerlmi sunarım. 

Hiirmetlıirınız Eczacı K~zım Can 

• 
1 

GRiP - NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ ve DIŞ 

AGRILARI .. ARTRiTIZM 
........................................... 

Saç bakımı, gil7.elllğin en birinci şartıdır 

--- Otoblls tamir __ .._ 
USTABAŞı::i• 

aranıyor. Talibler, Balıkpazar Tifo 
,.,Jqrfla 51 No. Kara Eftimoğl~ 

müracaat etsinler. 
~--~~----~~--_,/ 

-Şokolaksin 1 En muannld kabızlarda bile testti 
kat'i lezzeti gayet IA.tif rakibei' 

müshil 

Çikolat:asıdır 
Ecza.nelerden aravmız 

--~ 
TiFOBiL 

Dr. Ihsan Sami 
l'ifo ve paratıfohastılıldaruıa tod 

mama\: için ağızdan aiıoao tUo hlP' 
landır. Hiç rıhatsızlılc Tcrmcz. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 ltr. 
Yalnız CUMAR'ı'ESt GUNl.Et<ı 

YALOVADA, aaı cUnler Kara 
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