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Vekalet teşkilatı
mızda değişiklik mi 
Hazine ve Milli 

ekonomi 
vekaletleri 

ihdas 
edileceği 

söyleniyor 
Ankara 29 (Husus1) - Burada dola

tan rivayetlere ıöre, J eni sene bütçe. 
alnln meclise nrilmesi müoasebetile, 
NUeUer teşkllAtında da bazı deli,ik
likler vuku bulacaktır. Yeniden te,kil 
edilecek Te.UleUer arasında Hazine ve
Uleti ile devlet cihazında ahenıl temin 
edecek olan bir milli ekonoınl nklleti 
ftl'dır. Bu tekil tahakkuk eltili takdir. 
d .. iktisat ntlletioln ticaret nUleti
• 1 lbl muhtemeldir. 

Tahminlere ıı>re diler nklleUer ay. 
nen tbb edU~et .,e mtlll ekonomi ve
klletlQe Nafia Teldll Ali ÇelinkaJa 
ntlrUeeettlr. 

MqR R1conotM Ve1c41eUM gele. 
oeğt ~'ltmeta AU Çdİtll'oya 

Çinliler tarafından sardan 

5000 Japon 
imha edilmek 
tehi e 

Japonlar müthiş bir hezimete 
uğradtJar 

HankoY 29 - Neşredilen Çin resmi teb
llline g6re, geçen çaflamba ,Ontl bafla\'an 
Çinlllerin mukabil taarrulll bftttın cephe
lerde kati bir munffakiyetle neticelenmiı
tlr. Çaotvanı ile Llnılnı tehirleri de diln 
aptedilmlttir. Çlnlllerin sol cenabı Tıi
nlnı Oıerloe doğru ilerlemektedir. Saz ce
nah, Japonların I.lnJl üzerine yaptıkları 
taarruzu pilskOrttükten sonra Japonları 
takibe baılamııtır. Japonlar Şapi)'an bli
lrflDelinde .kaçmaktadır. Bil>-Ok kanala ka
dar Uerlemlı olan Japon askerlerinden 
1000 kiti eılr edilmltlir. 

Japoalar lOOP ölll bırakmıflardır. 
Bundan baıka Japonlardan 40 mitral. * aabn topu ve 31 suba:t ele ıecirilmlt

tlr. Bet tank da tahrip edilmlftlr. 
Llnalnı demiryolu Çinliler tarafından 

••llcUll lcln cephe boyunca rical etmekte 

olan Japon orJ!uau nuıbtelif btihmeUer
de dalınık bir halde ıerl tektlmektedir. 

Cenup cephesinde Japon kuvvetleri iki 
fırka lle tabiye edUmi,ıır. Bana ratmen 
Cinlıler bl\yilk munffaklyeller göster. 
nıektedlrler. Japon t111 ayrelerınin Vuhu 
Ozerine yaptıklan bombardımanda ııo kl
'JI ôlmllş, 1 H klşı de yaralanmııtır. 

Japon amiraline göre vaziyet 
Brtlksel, 30 CA.A.) - Japon amlralı Ya. 

mamoto matbuata beyanatta bulünarak 
dem ittir ki : ' 

- Muhasamatın bidayetinden beri 
700.000 Çlnll 61m&ı ve,. :varalanmıttır. 
Japon iaylab ise 50.000 kltlden ibarettir. 

Amiral, Japon - Amerikan Ucarelinln 
Çin • Amerikan ticaretladea Oç kere daha 
mOhlm oldalana ka7detmlt •• '611• de-
mlftJr.: -- DeYamı 1 tnctde 

DiLENCİLiKTEN 
CUMHUR REİSLlGiNE 

Meksika Cumhur Reisi ... ..... """"'~ ~· - ......... , 

Kardenas v~§r:i? .. ~ 1 
----------------... ---·----J 

lngiltere, ispanya 
harbini Frankonun 

'"V' 

KAZANDIGI 
lr··-·- ıstanbuı 
\~ Belediyesıne 
1 550,000 

KANAATİNDE lira 
HükOmetçllerin mukavemet 

gt:Sstermelerlne ra{lmen 
Yardımda 

bulunuluyor 
Frankocular Çinça nehrini Sıhhiye VekAlellne balh 

1 
mfteueae ve haatahanelerde 

çahpnlann maqlan geçiyorlar 1 arthnlacak 

Astler 
Lerida şehri 
Dış mabllelerlnde 
Parla 30 ( Huaual) - Dilıı ıece tıpan 

yadaki cumhuriyetçi hilkdmetin Bqve• 1 
klll Necrin, Baneloa radyosunda bir nu- f 
tuJı: l&yliyerek JPrankoculann Araıon ~ 
cepbeainde1d Uedeylfini lnh etmiftfr: t 

Nesrinin bu natkanun akabinde Fran ! 
-- Deftmı 1 incide 

Virana elelmlz 
Atatürk 

Ve Baıvekll tarafın-
d Dk 1 idi 

Ankara it (Huaaın - VbUa elçlllli
mlıln IAITf Osertae "bQfap ıelmlf olan 
ııefir Cent Cumburreiıl Atatürk n bat
vekil CelAI Bayar tarafından kabul edll
mltUr. 

Cevadın Labe7de ihdas olunan elrilile 
taYlnl için Holanda hOt6ineUnden hlım 
uc edilmiştir. 

Vlyanadalti elç11illmlı bir batkonsolos
Juk olacaktır. 

Elektrik Şirketi 
Heyeti umumlyeye 

f&Dhf hesap mı verdi 
Nafıa Bat komtaerlnin tuttuta 
zabıt varakaıını lmmlamaktan 

imtina etUler 
laıanbul elektrik tirkeUnin heyeti umu

miye icllmaı dlln yapılınıftır. 
Bu içtimada tlrket idarecileri tarafın. 

dan bir cok projeleri lbti't'& eden raporlar 
okunınaf •e bu arada bir de heup çı
karılınııtır. Fakat Nafia bqkomlseri Su
nıri bDlOn bu hesapların )'aalıt olduiuna 
aöyliyerek itlraı etmiı '" bunu da bir za. 
bıt nrakaıı tutarak lesblt etmek istemiş. 
tir. 

Şirket mOmeıısilleri zabtı imzalamak 
iç.in tercilmf' ini görmek istediklerini söy. 
lemlşler, ve lercilmeyi okuduktan sonra de 
saplı imzalamaktan imtina etnıı,ıerdir. 

Çok hararetli hır hava içinde cereyan 
eden heyeti umumiye içtimaı hiçbir mil~ 
bet karara ballan ılamadan nlha,·et bul .. 
muştur. 

HAdl!ie, hazırlanan bir raporla ba$koml
-;erllk tarafından Nrırıa \"f'kRleline bildiri. 
1 <'t>kllr. 

Kadın 
çorapları 

imal ve satışları sı " ı 
bir kontrola tabi 

tutulacak 
Kadın çoraplarının ıtandardizas)onıı 

hakkında iktisat vekAlett tarafından ah. 
nan karar "lie tedbirlere tatbikatla riayet 
edılmediAI ıöriUmüı, bunun Ozerlne ıe
rek lmalAt, ıerekııe satış lflerinln sıkı Te 

dalma kontrol altında bulundunıJması ta. 
karrOr elınlftir. 

iktisat •ekUet. nvelce •erdlli bir tara. 
rıı ıöre. kadın ipek çoraplarını ikiye ayır
mıştır: 

Hallıc iJ'ekten '\"f' sunl ipekten yapılan 

çoraplar. _. DeTamı 3 Oncttde 

'~·---. f 11 Ankara, 30 (HWIUBI) - HulrJL 
nan ve BUyUk Millet Jılecllatne wrl
len bir liyihaya göre, 1937 maU 11· 

. 1 lı umumt muvueneaine dahil bir kı-
sım dairelerin bütçelerine on d6rt 
milyon 9M bin lira mmıam w 
3,689,000 lira fevkalAde tahalMt 

konulacaktJr. 
i Mumam tahst11-t daireler a.rum-
1 da ~yle taJndm. ectiJ.mlttlr: lıllUI 
İ Mildataa Vek~etine 8,818,000; ZL 
1 raat Vektletlne .0,000; tktmat Ve. 
: klletine 2,089.000; Nafia Vekllet.L 
ne 2,200,000; Kaarlf Vektletlne 
90.28'; Sıhhiye ve lçtimal Kuaw
net Veklletfne 2,.:56,710; Adll,e 
Veklletine 20,000; Hariciye Vekl
let1ne 368,000; Kall,e Veklletme 
1,'80,000; EmaiJll\ u--. ~ 
.... dl,000; J~ u.mı 
KumuAınJtlma ld,2«8! Blfwtl
lete 300,000 Ura. 

JılallJe Vetllettne aynlaeak fn. 
kallc1e hhsJ•ttan 550,000 lirim fa. 
tanbal beledlyeeine ftrilecekttr. 

Ofrendlflme p, Sıhhiye Vekt. 
ıetlııe allı mneaeee ve hutanelerde 

Aailerin Aragott oep1'ulnd67" k ıvt ·- çalıpn memmiamı mueJarr arttı-1 
ıentH ~re edetl ~ Yagu 1 ! nlacattır. _ 

Maslak yolunda 
şiddetli tedbirler 
Otobüsler otuz kilometreden 

süratli gidemiyor 
DQn g e ne Beşiktaş - Ortak6y 

y o lunda bir kaza oldu 

.... 
Ala lale yolunda böyk 7ca.ıa1ara meydmt veril~f'ık i{'ffl tcdbtı'ler o?ıttmt• 

buluNuyor 

Emniyet mlidilrlülü dllnden itlberen 
Maslak • Bilyilkdere yolunda çok Mkı kon. 
trol tedbirleri almıttır. Muhtelif noktaJara 
dikilen zabıta memurları süralli gıden bQ. 
tlln nakli vtısıtalannı durdurarak )avaş 
ııttmeleri hususunda ihtarda bulunmakta. 
dır. 
Daha aDnıUI ilden nakli Yaııtalan da te• 

rlllp Emniyet mQdtlrlOJQne getirilmekte. 
dlr. Ru kontrol esnaAında şoflSrtln ehllye. 
tlne, sarbot olap olmadılına bakıldılt 
sfbi ıdlAh anmMt da yaınlma'ktıtdrr. 

Olobü lere çok 11tı tenbibler yaııııınıt
tır. Enelden ~ ıllartll tiden otob&ıer. 
dünden it haren aum1 olur. kilometre sf\. 
me#~ bn$1amı lordır. Ru kontrol ayn tld. 
dclle ~ece ve ldtndilz itevam edecek, na. 
mi, huAuAl Ye tabi otorooblUerden hub 
«tdenler derhal çe't'J'llecek11r. Şehirde bq. 
layan kontrol denm etmektedir. e-. 
ratmen diln alrtam tııerl Betlktat • Orta. 
k6y ynlunda sene tay01t bfr kaza olma .. 
sına ramak kalmıfbr. 

-- Deft!Bı 1 incide 
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1 [.!.~ra ·. 
l!I C eğil mi ? 
1:1 . !" 

.... ._,_, ... _ llt. ,......, -• lo••- 8A8Ea •ı U r l 
Yn• 1tletl le1efonu : 23872 ı' İ1 .-rO esyooe • l 
:~::• " " ; ~~:~~ · ı=ı dlleocı,er 1 
AB o NE ş ARTLAR' . 1 lstaubu.lda profesyonel dilencili7. :1 

•. ::':' .. .,. ı. :~'.... İf neden8e tam nuıneutile 111 kökünden 1 ..... ". ,.. . ····· . • '• • • ••• • :.. kıırutulamamt§ büyük bir derttir. 
••• • 110 • • 

H Zaman a:ıııman "diletıcilerlt miloode- ı 

.. ,, .. . 
a ._. .. .. 
t •v••tıı 

. U k,, başladıgı· gazetelerde görülür ve f: ---------------- .. ı: 

Vı~ Siıın sa H filhakika 8ıkı bir ~trol bir müd-fl 
~ ..,,-- i! det devam eder. Fakat araaı geçince 1 

- ~------ li gene ayni adaml4r, hattıl bazım da. 

Şu ş n ~ g' ~ n il ha çoğalmış olarak mantar gib1 om. t fi cbn buradan çıkarlar. iddia edebi. Ü 
muhakemesi :; lir ki, lstattbuldaJ..i d~t& M-1 ff men hemen hepsi bu ~ kımıdi8f11e 

Yazan: Nizametliu Nazif •• Si meslek edi~mif, kazançla bulmU§, 

M uST~ Avusturyanın son 1 ~ t~m u~nasıle profesyonel mer~m_e-ı• 
.tSa§vckilı Şuıınig ha4kmda ge- ı:; tı takrık e811llfıd.ırlar. He"8 küçük İ 

leıı · haberler, ·hayretle kar~ılarunal:~ ii çocuk:arın bu i.:'1 alı~tırılmaları ~ 
dil". :: rekl.er aeı.tı bir ~dir. 

DJ.n, Berhtesgadende, Alman mille. H Bu yazıyı, son zamanlarda dilen-

Hana Mililer 5 ftİaan 1897 de Paria 
dinm harbi tara.fmdan Almanya he· 
aıDma cuualuk ıuçiyJe bot sene bapae 
ımhkUm edilmiıtir. 1902 de mahkiımi· 
yet müddcıini ikmal elerek hııpiu.ne
den çıkmıt ve Fran,adan hudut harici 
edilmiıtir. 

Bunun üzerine lnailtentye gİbnİf Ye 

orada da 1903 aen~ıi 2 aoııkanununda 
teTkif edilerek ıene cuusluk auçiyle 
lncilterede bet tene hapse m:rlıkı'.im ol· tinin Şefi tanfımlau kabul edilen AL 1 is cilerm Beyoğlu semflerjrıdt getıe ço. 

Jnayarun saygıdejer bir misniıri ı:ııfa- 1 :: gy almt-" o!dukkırını hatırlatmak i..Jn 
ti :• -s ~· mı.ııtur. 

yle şeref ıne resmi ziya.feUer verilen :! ya~yonız. Aldkadarlar gene aıkt 
b d 1 d •• 1908 de ICl'bett bırakılınca lngilte • 
ır ev et a ammın bugün bir canı gi- :: kontro!a 'başlamalıdırlar. Bu arada 

b . b" ıı · ·b· .. rcdeı:. hada.t harici edilmiı, Almanyaya 
ı. ır aın gı ı tevkif edilerek malı- :; kcıstalıg-ı ldfkünden bıle ed8cek ted. 

k ı---clllm -'-d ·= lönmüı ve "fevblade hizmetten dola. c>meye 'SeVıu; e'3.Ul en daha {;t.rib :; birler dü.1üniılmesi de ioab ean-. Dl.. 
ne olabilir? !! lenci çocukl.ar derhal toplanmtılı, ~ k~t kapta_nlıa~ .terfi etmit~ fa· 

AVU3turya burrı~ ... "BUyük Alman- 51 b 1_ ,.~..ıi h ,_ l t 1ırıat bahriyede biç bir bızmete tayın o-
. o...... := unıun "'"nu. uapmnM ça tf ı- 1 m K dit · Alman 'zli 

ya." ıwı bir vilayetidir. Ve ••bu vila- :j ran?ar bulunuraıı cezaJ.andınlmalı, 1 . u~mamıt • 4:° ının ~ ıı 
yet sa.kinlerinden olan Şuşnig'' de şi.m sı b n la fal.ettn kurta ııtihbarat tqkilatında çalııbaı ımıhak-
di bir Alınan vatand"' "'ıdır. • H ul zavza..ı ı yawu r 39 • kaktır. Çok tehlikeli bir adamdll'.,, . 

~ u rı m't ı~ır. H Mül" ı · 
Alman kanunlarına •Abı" bir va~-- =·=··----·-···..... _ .. _ -=r·· . anı enn cepheden ve profıl-"" l.(.IJ.I. •••••• ., •• _.................... ...... 

(la~ , den iki fotoğrafı fite raptedilmitti. Ar-

1."\r Alınan vatandaşı gibi vergile. Yu g o s ·av ya tık ıUpheye mahal yoktu, Naldoniyi 
.rlni verecek, Nazi rejlınine sadakat · •. · vuran adamı te§his etmiıtik •. Emir·ver-

g·;sterecek. Çocuk'arının gUnde en u Kendi tez ıAhtarmda yaptı~ı . dim 
o:ı defa kend!~ini Hay! Hit!er diye se- tik deHlroy~rl declze -.Mevkuf'u getirin.. 
l~Jadıklarını görecek ve saire ve !lai· l Q 1 1 Memurl:ırdan biri emrimi yerine ge-
r~ ... Ve Şuşnig, bu hüviyeti içinde i§· O F )' or tirmek Uzere dışan çıktı ve iki dakika 
JiylY.'aği herhangi bir adi veya 15iyast Belgrad, 29 (A. 'A..J - Bqvekil ve aon.ra yalnu: olar:ık gddi. 
cilrümd'!n dolayı elbette diğer herhan- hariciye nazın Stoyadinoviç, fi.ııana - Ne oldu?. 
gi bir vatandaş gibi Almanya mahke- bakanı Letiza ile bugiln Belgradda.n Meınur b~y~c:an içinde eevap verd~: 
ınelerine ısevkedikbilecektir. Fakat Spllte barek~t etmi§tir. Yarın, Yugoa. - Mevkufu hücreainde ölü bulduk. 
ŞuşnJ~'!n bu hUviyeti henUz başlamış- l&vya ~zgAhlarmda. yapı!an llk del. fntihar etmlJ.. 
tır ve Şuşnig bu hUviyeti içinde yeni troyerin denize indirilmesl merasimin- Haykırdım: 
do~muş bir çocuk kadar temizdir. Ne de hazır bulunacaktır. Harbiye ve de- - Ne söylliyorıunuz? ttıerlni aram> 
Biy'lsi·Ye ne ~dt~bir cllrilm işlemiştir. nlx ba~~-generil, .Mariç de dlfu·ba· rıuı mıydınız? • . 
Hnttt· fcıleme•İA · iınkan da bula.mamıa.. zı gen~nı.Iler lJe biriikte merasimde . 

')', J"" y- b ı· · 1;..~..:.:. .. ,..;...;..f - A_r~,.ı.tr efendim .... F~kat.. . 
tır •. ;.;l.=_ • ··Alman vat"'nda .. __ lıgı~ 1.:n•lar u unmue ~u.u-. ~ · Yugosl&vya.nm v: ~... ... ..,...,.. · Bitaharc otopsi neticesinde öğrendik 
b:ı~.tamaz·· tevk'• edı"lmı·sıı':... lklnei merkezi olan Zagrebln lmnlıil a· H • . u • u ki anı Milller ııyanllr dö potasyoın 

Bizce . hAd.iseleri insaflı mUtalea lacakbr. yutara~ ken.diJini zehirlemiş. Bu zehri 
e-'en bütün bitara! ~-~anlarca Alman Stoyadtnovlç merasimden sonra bir 

.,. U1D k ~\ ... Dal aahill ri ..ıı- kal ·tızerinde aa.klamaaı ise. pek cüd milc-
vatandaşı Şuşnig'in herhangi bir eti· ac: 6 ...... maçya e :nwı:ı a • tarcı. olmaıı itibariyle çok kolaydı. 
rumıe mahkemelere sevkine lmk!n caktır. Bu h!dise, bareketlinl bir ka~ gUn 

yoktur, J O ıwl 11 z daha geri bıraktt. Bundan Naldoniyi 
Şuşni:;e er::J A vusturyada cereyan ,.. Ol ü U t.A V r 8 il yola getirmek hususunda bQ}'Uk bir 

etmiş bir siyasi hadisenin mes'uliye- ~ona erm~k ftzere iıtilade ummaktaydım. Yarası bira.ı 
tini yüklemek ve onu eigaya çekmek Londra, 2 (A. A.J - lngiliz anava. iyiletince doğruca yanına giderek dam 
Bac!ece eski Avusturyanın siyasi haya- tan filosu hava kuvvetlerinin iştiraki. dan düıer gibi: 
ta iadesiyle meşru bir kisveye bürüne. le bir müddettir Ma.nş dt:nizlnde ma- - Size, dedim, iyi bir haber verme 
bi:ir. nevralar yapmaktadır. Bu manevralar ğe geldim. Kafi derecede ceza görmü~ 

Yanl Avusturya tekrar müstakil bir bugün son eafhasma Vayig a.dası açık- olduğunuz k:aaatile tngiltere adliyesi 
devlet olarak kabul edilir. Hür A vus. lannda girmiştir. · hkkmudaki tahkikata dev dm etme· 
turyalılar _Şu~igi ve rejimini bir ihtl. Mezkılr ada Uç torp!to muhribi, iki meğe karar verdi. 
ta.ile veya demokratik yollardan bir torpito, torpil ~tan 24 bombardıman - imkanı var mı? 
lmkln bularak devirirler ve o zaman ve 124 de avcı tayyaresi tarafından - Niçin olmasın? O kadar imk!n 
Şuşnig'in iktidar mevkiindeki bavatı. müdafaa edillyordu. dahilinde bir gey ki !İ% bu dakikzdan 
bir dosya halinde, bir siyasf A vustur- Miitearrız kuvvetler ise 5 safıharb itib:.ren serbest bulunuyorsunuz. S~ıe 
ya mahkemesine tevdi edilir ve bu zat. zırhlısı, 7 kruvazör, ~7 torpito muhrt- bunu derhal iabat edeceğim. 
fena, mUstebid bir idare altında yaşat- bi ve 17 avcı tayyaresinden mürekkep· Bekleyen ild memura dBnerck: 
tıfP rivayet edilen insanlar karşısın· tir. - Artık gidelTUrsinlz, dedim, vui-
da bayatmm hesabmt verir. fenfz hitam bulmu,tur. 

Mademki bir A vwsturya ka1mamI§· M 1 ~ .. r d at "b r 1 , '" h k Memurlar gidin.:e N8ldomnin yata· 
tır, "tabte rase" yapmaktan başka ça- Kırk k i şi levkıf edtıdl ğrna oturarak devam ettim: 
re yoktur. 

Avusturya yakın ve uzak tarihirln Kahire, 29 (A. A.) - Kahire için. - Şimdi size, maruz kaldığ•ruz ıui 
kast et::tmda matamat vereyim. 

- Demek bir suikaste maruz kal
drm? 

bUtl.fn tath ve acı hatıralariyle gömUl. rleki seçim mmtakasmda Vefd aamzt. 
mU~tUr. Bu Avusturyanm nimetlerini terinin bir toplantısı münasebetile 
ele ge~iren!er, bu nimetleri ele gec:ir. b&ık ile polis arasında çarpışmalar 
mek lc;in c.;alıc;tıkln.n zaman!ara alt olmuştur. Kırk kişi tevkif edilmiştir. - Tabii! Sizi dairede öldUremeğe 
killfet~eri de Avusturyal!lara aynca Hilkiıınet neşrettiği tebliğde, teşebbüs eden biz değiliz ya? 
tedive ettirmeye ~ahnıama11d1rlar. Vctdci gaz:telerin seçim dolayısile fi. - Evet. Fakat .• 

Satilk Avusturya Başvekili hakkm- kirleri karıştırmak için neşrettikleri - Anlryorum. Tecavüzi\n ı:-: rrıer ta-
d1 Uyyıztg fevka,!de mahkeme:inln istifa haberlerinin a.slı esası olmadığı- rafından yaptrnldığrnı bilmediğin:z 
vereceği karar, ne nispette bu tetAkkl- nı ve bu gibi haberler ne,re<len gaz.e- ıçin s•""n hize }~:.iklecliniz değil mi? 
lere uygun olursa. Avusturyalılar Al· te'er h~kkında takibat yapılaca.ğı bil- _ Evet. 
man vatanda.,lı~nı o derece az yadrr dirilmiştir. 
gayaca!tlardrr; S'""'MZ. 

Nizamettin NAZiF 

ltc. I a 
AmPrkan ı(~l<l:ı · nı 

redd~I ti 

Va;nan blllçe~I 

- Size aksini isbat edeyim. rı ... adem 
ki sizi yakalamr!Jtık, daha !stlcvap bile 
etır.de., o"dürmekten ne fayda bekle
ycbilidik? 

- P::td, sizce beni kim vurtlu? 

- Üzerinir.e ate" edeni p:örnıediııiz ' . 
mi? Demek lfans Müllcrl t:ınımıyorsu-

nuz? 

Birkaç gün evvel aldığıb ve Nadot

niden bahis olan tehdit ml'ktubunu 
verdim. Dikkatta okudu. S..-•rıra yata·ı 
fın baş ucundaki komodinı!e duran bir 
çııv fincanrna mektubun snn knım•nı ı 
hatmt> rslattt. O ~aman kAihdrn lmn 
yerinde taçlı bir kartal görU..1dQ; Prua
va kra1hft arması .. 

Hevff:anta ba~rdnn: 
- Melttubun ha.kikt olduğımu g5ıte

ren b'r delil r 
- Evet. Fakat ben ntcn bundan 

emindim. 

- Nasıl anlaşmı~tmrz? 

- Daktilo mak;nesini" hariternden 
Bu m'-'1ı:İT'll'!İn !f;!hibini ıaıiıen tanının. 
Bnhsi değiştirdim: 

- Fotolrafınr gôstenıeter ıiz:e taar
ruz e~ .. ,, R~amı tanır mısın·ı? 

- Tablt · 
Cebimden. Hans MtıUerln nıa7.M"e 

a:t m;ıltımat veren rtsi çık~!'3rak Nal· 
dônlye uzattım. Abp ltd f'otoğraf'r tet
kik etti ve verilen malll.matı okudu. Son 
ra: 

- Verilen ma10mat dofnı, dedi. 
Hans MUllerin birkaç defa yakatanrp 

LUau111lu l"eleotnıaw ,.,.,,., 
hııuı11111 ~- ı•m. ..,.,.,,. ıct•• ...... .. ..... 

ıcı11: 80020. flllıldar ki•• ııoeıa 
Y~llkllJ, hkırlılı;r, •ı...ıı, Tnı..,._, ...,._,.41,,., .... 

tah&lıce, kandlUI, E~nlul70 Kartal, Blı Uluıdrı. Drır• 
•ıı. llarpa. Kınalı ırtnı Tdıfocı mııbabu• mema,...... 
<M ,., .. ,. d•nıe• ııtH•dtr. 

-- l&hll)u.11 22111 
P,.al• •• .. aı . 10 

.~-.w , .............. 219". Qıı.lMa ,..... ...... . 

lhblıl lrndaıl : H911A llllddelılntlllllllas 22290. ı;..., 
,., 11.u•~•latl ı 24382. • 

Ell'lılrtlı t!lrkl'flı ~ 
llfot..,la• 44llOI • htaahlt Mm. 
fllllar ld•rnlı 
llr.rofta : 44783 tlfo,.ııt•t• 40V31 "1ııılt ı 2am -

,..,...,nnhrı llTOI Vsklld• • •••ıkll7ı IO'J'l'I. ............ 
h lanhol ~4:\'19 Ra,..ıı.nırı to'11M1 ....,n.la ı • •84'.I. 

Taka• ototnoblll taternek ıc::rn 
Berdt• totbttl ı •llOM 11etııı1ı nıı.aı at • ıoı. aaa. •o, ~ııartı : toı4' 

oenıa vouan 
ffjleJ•t \ 
10t•111>nı ..,.,..u-ntt: 22'140 lllualııtrı •:ısa. 
lla.,anva,aı Pazar, Salt, Pereemt:ıa. Cw:ııa dtıJ.i 

.... , 1 :ıo da Tuptı•n• rıbtırıunııaa kalkar. 
fl.analıls•ı• : ll&h •• cuma L.ıa ıerı aa.t ıa oa TtlN 

taaıı• rını.mından n tllal ••. T•klrcl11t. •llr•t••· Etd• .. 
far klh· · ~tr rı,. r:- 1'1"&9 ·J•rı) 1t• 11 tc K!lnıhla••• nru 

Akdeniz· postası: Yarı saat 10 da harel•~l 
edecek ol:ın voptır; Çanakkale, İzmir, Kuş 
adası, Bodrum. Jlados. Dalyan, Felhire, 
Knlk:ı n, Kaş, Finike, Antalya, AIAiye, Mer. 
sin, Dörtyol ve l>ayasa ultrayı;ırak İsken. 
deruM l'İdecektir. 

· Kararteniz po<ıtaıır: Yarın saat 16 dn ha. 
rekct edecek 4?l:ın vapur: İnebolu, Sinop 
Sl)mson, Ünye, Fatı;:ı. Ordu, Trabzon ve 
llizeye. uğradıkton sonra Hopıcya gidecek
tir. 

MOaeler 

Aıa-tya, it- .. lllaatıoı. \"il•• -lttl '" Çtt1ft1 
kıielr. A•lrPrt Mıı .. " aaraıcw. Tlnrn •• ~ 11-.. 
-•· ~lllıl ııtaıer 

ı Bu mııuıer iNi cıte aat 10 <taıı 1e ,. lla4al •cı&oo 
ur ı 

rlP!i " ı • .-"' ~ ,.._ Paarte.ldea -... 
.,., ıuıı llUI ıo dan 1' ra kad&ı " cuıııa .ıı.ıııers ıa 
dfll " ,. ltadu llCllıtıt'. 

hanse Pfrdi~ni bit:vor~nm. F:o..J.·at onun. rastUıM .. ...,.. ııer dıt ... , ıı 4111 ıe n lta4N 
•eııı1tr 

Hans Fuşun bir emri Ozerlne kattı ot- ~eenıei&et ct•••ct•nla ••f•l'lel'• 
ILnm••ı·• \'lkp11rıan ı c..-umanuı ınıaıett ıı ese Kl!.tn• 

bağı kabul edecek hare.ketlerde olduğu• ceJ•• saır ırurıerı ıs d• Pıre. senıı ıaııeMrn.re,. 
halpn ftlPIJl'brt : cama ııanıert .... ı 10 da Pire, 

r.u sanmazdrm. eronı11.1 vrneilııı. TrtJate"' 
Avrupa. hat:tı ı 

- Dem~ic ıs'ze ta~rn1ı ~dni Hanı .. ,..,.... t.ıu:ron "ldltrıııt11ı reı•foo "°79 
"" diğ' k f • • ) -ı·lon rbprnl iıd Jı1ln aır~ea l&&l 22 dt ııaı.ı 
.rtıcııtn ver ıne an sınız . 1ta• •• Avrupadıuı c•ıau nat 1.~ te sırucıı• 111.,. 

M kt b 1 af d t..! l ,_ wuaı .. t eder e U un a t tar tn 3.rn t:tÇ 1 ıtilf• A••mon•h·nMt 'lı0.30 dl k&lket, \0.12 ile ıetır. 
tal i•aretinl g8stererek Naldonı· .... _ Edirne Pu•I~ ,,., sıı.a .... , ı.rıo d• ~• .,...., 

"C ""- 18.33 tle ıeıır 

vap Verdi• AN Al>Ol..ı; "" Trl; 
• • • ffrr ıı:ıln llArrl<PI .... fe1"f'nd1f "' 

- Bunu J{Önnediniz mi? A 1 man'71tda 8&.& a cı .. ıtur.1• . ıı aa Anl'.ı.r•. ı&. uı d• Dı1s.rtıeııtr 
J - l va t>amaun ı~.30 ·1• ıı:aıdıehir. ıv. ıo da Anlara .... 

bt: imzaVl İn11l""nm:\~a S"'lahiyeti Olan ıır::· t;~nr~·d:ncıa.:~ cıa llatoltrt edeD Aıık&ra mtııı• 
yalnız bir tek k:şi vardır. uııu ı;ıa&uıo ... earıamı.. •• nıme cıınkrt a&ıeb • • 

Wuauta k ..... ., ' .,.,,., Pi m,.luerı tt 

- Bu imzanın hususiveti nedir? MOa•v•d• uanıa .. ı 
NaMoni h~yretJe vU.rlime baktı: 1 •inhisarlar idaresi için 24 ton a.Aır d}zd 

yaAı pdzarlı1'1o ~atın alınacaklır. tl<sillnıe 
- Bu imzanın, Kayserin t'mri alnn· yarm saat- 2 de idôreHın. Kcı.btılaşla~i::Je. 

dı:ı..ki hususi" casusluk teş.~ !\tT ;Cf!ne vanm ve möhayaat şubesinde olacaktır. 
• İnhisarldr idaresinin Paşahııhı;e fahri. 

aft olctnğunu bilmiyor mu i<!i11iz? "°"mda yopUrılacok k.ontar ve ilfoi~·e bi. 
- Ne d:vorsunuz? naları inşaatı . açık eksiltmeye konulınıış. 

D d•v• H F • tur. Keşif bedeli 4991 lira olan hu ek. 
- c ıgım §U: ans 0 1 Kayscnn siltme, ;rarmkl cuma günü soaı 15 de ida-

casusudur. renin Kabntaşlaki lev.azım ve miib:ı yaut 
- Bund~n em!n misiniz? komisyonunda yapılacaktır. 

Gec::•n ••n• ougun ne oıc u7 
- Emin misiniz ne demek? Gayet • iş kanununun tatbiki için buıtlılılara 

yakmdııın 'b:liyorum. . başlanıldı. 
- Tantyorsunuz, öyle mi' • İspanyada cun;ıhurtyetçiler dört ı,nsa.. 

V 1 1
. " b •

1 
bııyı asllerden gerı aldılar. 

- Evet. e ıııe onu e ı aya6ı ag 1 l'•v•u o••'" 
t 1• d ceX-imt rEl'~t ıııı":ıı Klfun 
es ım e e "' Bu akşam saat 20.30 

- Bunu söylemesi kohyt FlDANAKI 3 perde 

- GörUrUz. Hans Fuş beni öldi\rt. ~m~

1
;11~~nı~ı ~~~k~~~~ndeli Hora 

meğe muvaffak olamadı. Tı:ı.Fine yan- FahrikuJin 
sın. çünkü· ben onu yakalam:ığa muvaf· "J>ı::ut. ı ıu,oıı 

· Saat 20,30 ı!a 
fak olaıcağmı. ' B1R · KA \'UK DEVIlıLDİ 

(Devamı var) komedf 3 pcrıle 
------~--------- Yıızan: Cellıl Muıınhlpı>alu 

Lo'•t Lord 
Anl!<surava 

geonvorr 
Hülitlmet r calile temas'arda 

bulunacak 

·Adana, 29 (A. A.) - Maruf İngiliz 
devlet adamlarından sabık Mısır fev
kala:le komiseri Lord Loyd, bu sab~h 
tayyare ile Lefkoşcden şehrimize gel
miştir. Kendisi cenubi Afrikada Noi· 
robiden Londİ-aya gıtmektedir. Lord, 
Türkiyeden g~erek Ankara'ya uğra -
mak ve Türk hUkUnıet ricaHyle temas 
larda bulunmak arzusunda. bulundu • 
ğunu söylemiştir. 

Tayyarenin indiği yer iki gUndenbe. 
ri yağan ~ok tiddetli yağmurlar yil. 

zilnden fazla çamur olduğu için tay
yare bugün tekrar ahvalanamamıştır. 

Bu sebeble T..ord Loyt, çarşamba. gU
nU Toros ekspre...<".f le Ankarayıı ahreket 
edecektir. Refakatinde bir!caç subay 
ve tayyare mllrettebatı o'arak da 12 
lnşi vardır. 

EJlTtlCtlt!L S . .\DI TEK TİYATROSU 

Bu at(şam C0skildar Ho 
lr<le) bilyük vodvil 3 per
de ç.UISAKIZI 

ÇAM SAKIZI 

TURAN TIYA TRO.SU 
~nn:ltkAr N~it ve arkadaşları 

Hnkkr Ru~en, Eyüp Sabri, Rıfkı blrlif<te 
Matmuel J\flçe • Pen~ef varycteslnin 

işti ra kile 
SO~RA ANI.ARSrn komedi 3 perde 

• • • 
Bu 

0

ok"lnm 9 ı1u TI:ıkırkll,. Conkaya 'ifl\e• 
mrı<:•nrla Ri\vü'c oroere l - Bale. orkestra. 

31 mnrt perşembe nlcc;:ımı 9 rt ıı Kıı<lıköy 
Siırl"VYa c;incnınsmrto hihük gııla 

1 S. Atlilıı re\·O.,ü milli danslar halk tür. 
killeri ve o:vunları, 

t Nl:ı;on cumn akşamı 9 da Pıını;faltı Rur. 
tı•lu, :o;inr.mıısınıfo mfio;ıımere, S. Atl!lıı Re
vii ~U milıt donslı halk tilrkillcri. orkestra• 
bale 

Keradenlzde fırtına 
Eski tııbirile mart (iç dokuru fırhnHt, 

bilti z:ınnedilen kışı geri getirmişti. Güzel, 
ılık bahar l{Qnlerinden .sonra hava hlrdcn. 
bire so!fumu, ve fic 1ttin ·ro~iln'iız şeklide 
y:ıj.tmur yaltmıştır. Hava dün, 11.çılmı!!lır. 

Amerika, A\•usturya ve Alınan mülteci. 
Jerinln kobul edilmelerini kolorluşlırm:ık 
tein enıernuyonııl hlr komite leşkilinı 

devlttlerden i!ılem işti. Şimdiye koılar :\ .. 
merlkanın hu teklifine Fnınc;ıı, Brezilvn. 
Domlli?rn , .S a lnırlor. Jfn~· ıi, ~fe'\sikn , P<>rtı. 

VC IJrtı 1\"llV fıii 1 · ıim r• J ri• rtlfİ !ıc f t't'V!HJ 

\'cmüşlerse ıle hııh:ı lıii• le h ir J-;ııını:c l eş 
kilinin kenc:ti dahili ve hariri ııiyıı~cı ııö .. 
rü,mc!erine uymadıı}ını beyan ederek rcd. 1 
delmiştir. 

Atinıı, 29 {A. A.) - Maliye nazırı 
Apostolldis, tc37t 38 bUt:eainin tahak
k11katı hakkında ga.ze~e::ilere yaptığı 

beyanatta mez!dlr sene bUtçesinin, ha
lefi taraf rodan 539 milyon drahmi n-
çık ile hazırlanmıe olduğunu - Ne? Bana ateş eden H1ns Mttıer Or lak Uy kasaplarında 

Bununla beraber Karadenizde şiddeUl 
bir fırtına hilkfim slirctO~ bildirilmekte
dir, kaydettikten eıonra bu açığın 

bazı kredPerde yapılan tasar -
mfiar ve bütiln vergi'erin tam olarak 
bı!ril ,.~--hi'Mi!j om-ısı n"ticesincfo bu. 
,...·;n ::!:1 mi1ycr:ı c:il' :m~· ~ o?cl\•vt u 
söyleİn':q ve ·sene nih~vetirie lfodar· da 
bunun 175 milyona. dU§eblleceğl Umf. 
dini izhar eylcmigtir. 

mi ~dl? Ben ate§ edeni .~örmcmiştim. UCUZ et yok mu? 
B,.nı ne noktadan suçlu gorllıyorlar aca-
ha? .. 

- On•J bllm~m 'Bi1.-4i~l:rı tl"Y 
idaı-ı"' .-· ::'t'~ ~m e"i~ter: .. ı·r. , 
~ Nered:n briyorsu-:ıu'z? 

- Nereden' bildiğ"mi şimdi 
';ircnecekainiz. Oliuyu.n. 

siz 
• 

.. 
ıızı 

Okuyucularımızdan aldığımız bir iki 
me:ctupta, fakir hı.ılkıl1. yiyebileceği 40 
ktıru~1uk Karaman et:nln Ortaköy ka 
sap'an tarafmdan sattlmadığından şi
k!yet edilmektedir. Belediyenin naza· 
n dikkatini celbedariz. 

OHn aeJen· seyyahlar 
Alman· bandıralı ıenerat Fon Şlo)·en 

"orttırile rfün şehrimize 300 Alman 'ieyya. 
hı ı;:elmlşllr. 

Seyyahlar, dün oİomoblllerle vr yaya 
olarak şehirde geıinlller yapmışlordır; 



. 
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;/(,afJata dak 

Sevgimiz ve 
kinimiz 

E DEB!YATÇILIK, şu pöhpöhlü 
ve bo§ cümleler merakı, içimiz. 

de bir hakikat bulunmadJğmı gösterir. 
liildiğimiz, söyliyeceğimiz bir eey ol
'!'tıadığı zaman, ancak o zaman ona. baş
'\ltıruruz. !çim.izde bir hakikat varsa 
?• süse bürünmeğe ihtiyac duy:madan, 
c teden beri yerleşmiş mazmun'lan L 
terek, hatt! müesses itikadları sarsa· 
tak kendisini ifade ettirir· 

t Çoğumuzun içimi7.de bir hakikat 
.JOk, çünkü eşyaya· ye etrafa bakmayı 
hil.ıniyaruz. Hakik~t bir mizacın bir .. 
nesne" ile temasından, bir nesnenin 

':,asrflarını anlamak gayretinden do
gar, O gayreti göstermediğimiz için 
birtakım ezberlenmiş sözleri tekrar i
' Je iktifa ediyoruz. En yakın hislerim.L 
?:i söylerken bile taze veya gerçek bir 
e:laınız olmuyor. ÇUnkU en yakın hisle. 
1 lnıiz de bizim değil, onlar da öğrenil
hli§ ~yler. Fransız moralisti Laroıftt
. ko (La Rochefoucauld), çoğu kimsele. 
,ri.n aşktan bahsedildiğini duy:mamış 
<>lsalar hiç bir zaman Aşık olmıyacak
'krnu söyler. Bana öyle geliyor ki bu 
~lSz yalruz aşk içln değil, hemen bütün 
hislerimiz, ihtirasla.mnız için de doğ
:-udur. Belki hiç birini kendimizde 
keşfetmiyoruz. Işin asıl fenası, yalnız 
?isleri öğrenmekle . kalmıyor, .onların 
ı:adesini de kalıb halinde ezberliyo. 
·tuz. 

Sevdiğimiz bir kimseden, bir dosttan 
tnı bahsedeceğiz! Onda. bütün mezi. 
Yetıerin bulunduğunu iddia ediyoruz. 
Onun öyle bir tasvirini çiziyoruz ki 
kimsenin anlamasına, taaıımamna im
lı:an yoktur. Nemize Iizrm? Bizim 

l'l\ak.sadmıız ''güt.e1° söylemek. Bir 
'tnuanza ccvab vermek, bJr hasımdan 
b:i.lısetmek mi istiyoruz? A.klrmıza ge
len kusurları, kabahatleri ona yUklU. 
Yoruz. Ama doğru imiş, doğru değil· 
?ni~, biı.e ne? maksadımız yine "gü
~l" söylemek değil mi? . 
Bunları za.mannnıza. mahsus bfr ku. 

sur diye kaydetmiyorum: bizim ana. 
ııevi edebiyatımız budtİr. Metltlyelerin, 

hicviyelerin çoğuna; hem de en "meş. 
hurıarma bakın: fa.lan a.d~ için söy
l~nm.iştir ama filan için kullanılmasın
da da beis yoktur. Merhum Emiri E. 
fendi, Ali Kemal ile kavga. ederken: 
"Bir cild hazır hicviycm vardır; kafa

:rnı kızdırma, U7.crine 8enin adını ko
~'Up neşrederim" demişti. Emiti Efen
qi'den evvel gelenlerin de sonra ge- . 
lenıcrin de yaptıktan ba~ka bir §eY 
değildir. 

Eski husumetlerimizi unutuverme
l'rıiz veya eski muhabbetlerimizi inka· 
ta kalkmamız da bunun için. Biz san. 
ki saf, yani hedefi olmıyan muhabbet. 

ler ve husumetler duyuyoruz. Şu kim
l!eye karşı olan hu8Umetimizi, bu kim· 
se için beslediğimiz muhabbeti değil, 
hatta kendimizde duyduğumuz husu. 
:met ve muhabbeti değil, mUcerred 
husumet ve muhabbet mefhumlannı, 
kendi gönUllerimizde denemediğimiz 
§eyleri söylüyoruz. Gönüllerinizde ne 
sevgt var; ne de kin. Ancak ka.lıbla.rı
ıu ezberlediğimiz birtakım hisler var 
'Ve ya.zrlarimızda onlan gerçekten du
Yaınamanm rstxrabı seziliyor. 

Nurullah 'AT AÇ 
r--~~~~~---~-:--~~~~~~ 

Feci bir cinayet 
ÖldDrdDkten sonra 
belinden aşağısını 

yakmışlar 
İzmir 29 (Hususi) - Kemalpaşa 

I I 

:&d.Z8.8mm Emeksiz köyUnde tüyler 
rlirpertici pir cinayet işlenmiştir. Dedi. 
kodusu lzm.ire kadar yayılan bu feci 
<!ana.varlık hldisesl şöyle olmuştur: 

Köyde çobanlık yapan 15 yaşındaki 
Sabri, davarlan otlatırken meçhul P. 
hıslar ta.ra.fmdan taarruza uğramış ve 
başı taşla. ezilmek suretiyle öldürül -
dJkten sonra belinden aşağlsı ateşle 
Yakılmıştır. v 

Yakma keyfiyetinin mvalh çocuga 
1:.aamız yapıldıktan sonra bunu ört· 
rnek kuttyle vakubulduğu ıwıılınakta· 
dır. . 
) Zabıta katilleri sıla bir surette ara· 
ınaya. bq1amı§tJr. 

·Deniz bank teşkilafl Kadın 
çora'pları 
imal ve satışları 
sıkı bir kontrola 
tabi tutulacak 

Başvekalete bağlaıııyor 
Mülhak idarelerin servislerini. tevhit için 

yeni kararlar alındı. Uuk ok 
servisleri birleştlrlldl 

Dcnizbank teşkilatının kurulması işi 
nisanın ilk günleri içinde tamamlanacak 
ve banka bütün teşkilat -çe kadrolarile 
faaliyete geçmiş olacaktır. 

B:ıııka müdürü Yusuf Ziya umum mü
dürlük ıeşkiliilını kurnııık üzere Ankaraya 
gitmiştir. 

Me\'suk bir yerden öğrendiğimize söre, 
Denizbank umum mütliirlüğü başvekalete 
bağlanacaktır. Bu suretle başvekil, deniz 
işlerimizdeki faaliyeti ve deniz ticaretimi. 
zin inkişafı için alınacak tedbirleri daha 
:rakından tnki!' edecektir. 

Denizbank teşkilatı kurulurken hletme
umuru hariç 9lınak üzere bütün işlerin · 
tevhit edilerek mcrk~zlleştirJlrnesine karar 
Terilmişli. Bu karar ilk oJ:ırak muhase
be işlerinde tatbik edilmiştir. Denizl·olları 
Akay, Liman işletmesi, deniz fabrikaları, 
kılavuzluk, tahlisiye, semi kurtarma ş!r. 
kellcrinin muhasebeleri denizbank tsınn
bul şubesinde birleştirllmişlir. Yalnız bu 
fdarelcrde işletme hesapları için kliçtık 
mikyac;ta birer muhasebe teşkilatı bırak1l-

Trak 
Bir mayısta limanımı
za gelmiş bulunacak 

Denizyolları idaresi hesabına Al. 
manyada inşa edilmekte olan posta 
vapurlanmızdan Trak gemisi hareke
te hazır bir hale gelmiştir. Tekneyi 
teslim almak üzere denizyollan süva. 
rilerinden Kenan kaptanın idaresinde 
bir heyet Kiel limanına gitmiştir. He
yet orada bulunan Denizyollarınm baş 
makinisti ile gemiyi teslim a]acak ve 
bir mayısta limanunrza getirmiş bulu
nacaktır. 

Trak gemisi 3500 tonluk olup sü:ra.
ti 13,5 mil ve makinelerinin kuvveti 
2000 beygirclir. 37 birinci, 44 ikinci 
mevki yatağı, cigara, müzik ve ye 
mck salonları vardır. Gemide Uç an • 
l'ar, allı vinç vardır. 

136269 liı:nya mal olan Trak vapu. 
rundan sonra, Nisan:n 18 inde ikinci 
g-emi de teslim a.h'",ac:ıktır. 

Şeker satışı 
934 senesine nisbelle 

yüzde 85 arttı 
Ankara, 29 (Hususi) - Türkiye şe· 

ker fa.brikaları şirketinin, umumi he. 
yet toplantısı bugün Ziraat bankası 

meclisi idare reisi Sabit Sağıroğlunun 
riyasetinde toplandı. 

Meclisi idare raporuna göre, şirke. 
tin şeker satışı, 934 yılma nispetle 
yüzde 85 artmış ve 90132 tonu bul • 
muştur. Memleketin şeker ihtiyacı bu 
miktardan 50 bin ton fazla olduğu i
çin hariçten ithalat yapılmıştır. Şir. 
!cet bu miktarı da dahilde istihsal için 
yeni fabrikalar kurmak üezre tetkik· 
ler yaptırmaktadır. 

- - -• HEYBET.l san'atoryomundakl 160 yata. 
ğın 260 a çıkarılması için verilen karar
dan sonra inşaata başlanmıştır. Yapı işi 
mayıs sonunda tamamlanmış olacaktır. 

Bu arada bir de sinema salonu vardır. 
* KARAAGAC - ŞİŞLİ arasında otobüs 

seferleri ihdası icin belediyeye bir JllÜra
caat yapılmıştır. Muvafık görülürse mü
saade verile~eklir • 

• ŞİRKETLERİN heyeti umumiye top. 
lantıl::ırı yarın nihayete erecektir. 

• BORSANIN Ankaraya nakli doloyısile 
lstanbul borsasında iki gündenberi mu.i
mele olmamaktadır. Yarından sonra bu
r:ıda üç sene müdcdlle hiçbir muamele 
l·apılamıyacaktır. 

"' İSPANYADAKİ :Madrit elçimiz Tevrik 
Kamil mezunen şehrimize gelmiştir. Elci 
yarın akşam Ankaraya gidecektir. 

• ŞIŞJJ'deki sıhhat yurdu, binasının 
iki katı esnaf cemiyetleri hastanesi için 
ayırabileceğini bildirmiştir. Cemiyet bu 
hususta tetkikler yapmaktadır. 

• C. l\l. BANKASI tarafından yeni olarak 
tedavfile çıkarılacak olan elli liralıkların 
bir nisan tarihinden itibaren eskilerilc 
dCğişlirilmesine başlanacaktır. 

mıştır. Banka şimdi de hukuk servislerini 
birleştirmiştir. Şimden sonra Denizbank 
müesseselerinin bütün hukuk işleri banka 
merkezinde kuru1alak müşterek büro tara
fından görülecektir. Mülhak idarelerdeki 
hukuk müşa-.·irleri bu büroda vazife göre
ceklerdir. 

Hukuk işlerini fen servislerinin birleş
mesi, onu da levazım teşkilatının tevhidi 
takip edecektir. 

Deni:ıbank 1stnnbul şubesi her iki servi. 
sin birleştirilmesi işi1e meşguldür. Bu su. 
retle de,·Jct den iz müesseselerinin bülün 
fennl hususatı öniimüzdeki aydan itibaren 
Denizbank lstanbuJ şubesi tarafından gö. 
rüleccktir. Bu suretle denlzyoUarı, Akay, 
Liman işJetmesi, Fabrika Te Havuılar mü
dürlüğündeki teknisiyenler, bankanın ts. 
tanbul şubesi emrine geçmektedir. Gene 
bu cümleden olarak bankanın İstanbul şu
besi bütün levazım işlerini de ele almak
tadır. nu vaz~yete göre, Denizbank önO. 
müıdeki ay içinde hakiki manasile tnaz. 
zu ederek calışmağ~ başl::ıyacaktır. 

C. H. P. 
DUn toplandı 

Maliye vekili bütçe üzerinde, 
Hariciye vekili Hatay meselesi 

hakkında iz1:1hat verdi 
Ankara, 29 ( A. A.) - Cumhuriyet 

Halk Partiis meclis grupu bugün 
(29 Mart 1938) Antalya mebusu Dr. 
Cemil Tunca'nın reisliğinde toplandı. 

Söz ala11 maliye vekili Fuat Ağralı, 
yeni sene için hazırlanıp kamutaya 
tevdi edilen büt~enin umumi hatlan ü
zerinde izahat verdi. 

Bundan sonra kUrsUye gelen bari· 
ciye vekili Dr. Axas, 'Cenevrede Hatay 
hakkındaki noktainaza.rımızı milı:lafaa 
ve kabul ettiren heyetimizin mesaisi
ne dair izahat verdikten sonra, bUtUn 
orta A vrupada cereyan eden styasetin 
umumi durumu üzerinde d~ parti gru. 
punu tenvir etti. 

Bir otobüs ~ 
devrildi 

22 kişi yaralandı 
Arabayı kullanan ehliyetsiz 

bir şofördü 
İzmir, 29 (Hususi) - Bugün Tur

gutlu yolu üzerinde büyük bir otobüs 
kazası olmuştur. 

Ehliyetsiz bir şoför muavininin i
daresindeki araba, bir virajda devril-

r.ıiş ve kadınlı erkekli 22 kişilik bir 
grup yaralanmıştır. Bunlardan mühim 
bir kısmının hayatı tehlikededir. Ken· 

dileri derhal hastaneye kaldırılmış Ye 

tedavilerine başlanılmıştır. 
Arabayı kullanan şoför muavini tev. 

kif edilmiştir. 

D9"" B:ı~tarah l incide 
Fabrikalar, koza ipeği ile yaptıkları ço. 

rııpların üzerine ipek damgasını basacak
lardır. 

Sunt ipekten yapılan çoraplara da, sun! 
ipekten yapıldığı yazılacaktır. Sunl ipekle 
l·apılan çoraplar da kalite itibarile ve sı
rasile Bemberg, Kütner ve Viskoz isimle. 
rint almaktadırlar. Talimatname mucibin
ce çorapların özerine kalitelerini gösteren 
bu isimlerin yazılmış olması da lazımdır. 

A3Tıca ipek çoraplar, kalın, orta, ince 
olmak ilzere üç ne-çi ipekle yapılmaktadır. 
Çorapların dayanıklık bakımından vasıf
lannı teshil eden bu noktanın da gene 
mamulAt üzerinde sırasile K. 1, K. 2, K. 3, 
şeklinde gösterilmesi icap ediyor. Halbu
ki birçok fabrikaların. muhtelif isimler 
altında yaptıkları çoraplara, hakiki vasıf 
,.e vaıiyetlerini gösteren damgalar koy
madıklnn anlaşılmıştır. 

Piyasadan toplanan çorapların tetkik ve 
tahlili neticesinde sunl ipekle yapılmış o
lnn çoraplara ipek damgası vurulduğu gi. 
bi en Adi sunl ipekle yapılmış olan mal-., . 
ıa·ra birinci nevi Jsmfnfn vurulduAu da 
anlaşılmışltr. Bazı çoraplarda ise ne ipek, 
ne de sunl ipekten yapıldığını gösteren 
işnretler bulunmadığı görülmüştür. Diğer 
taraftan fahrikaforın talimatnamede mev
cut örgü hakkındaki kayıtlara riayet et
medikleri veya Cennt vükufsuzluk ve. im· 
kAnsızhklar yüzünden dokuma ve örgü 
işini, çorabı az dayandıracak ,şekilde yap
tıkları da meydana çıkmıştır. Kadın ço
raplarının çabuk akması veya yırtılması 
bundan ileri gelmekt~dir. Şayanı dikkat o 
lan bir noktada, fabrikaların fazla ve ça
buk yırtılan ince çoraplar imalini tercih 
elmeleridi r. Bu tercih kadınlrırın ince ço
rapl,ara rağbet göster"lelerinden ziyade 
çabuk ~cltlmelcrinden ileri gelme1dcdir. 

Halkın nldnnmauıa.sı için hfl.kümetin al
dığı bütün hu tedbirlere rağmen, kadın 
çoraplarını hakik! evsafını teshil hususun. 
da gerek fabrikalar, gerekse satıcılar tara
fından gösterilen bu lılubali hareketlere 
inziman'ıen cins veya evsafı tagyir edil
miş veya hiç gösterilmemiş mallardan do. 
fan halkın şikayet h:ıkkını kullanmama
sı umumi menaf:ıtlerin halelclar olmasını 
mucip olmaktadır. . 

Çünkii !'lahcılar, halkın hu husustaki bi
giıncllRinden istifndc ederek mallarını 
eskisi gibi YC diledikleri fiyatla satmakta. 
dırlar. Bu da iktisnt vek:iletinh1 çok f!!itı.· 
betli bir şekilde aldığı karar ve tedbirle
rin akim kalmasını intaç etmektedir. 

lştc, bunun içindir ki hükumet, kadın 
çoraplnrı imal ''e ~atış işini daha sıkı bir 
kontrol altına alman ve bu yolda bile ya. 
pan esnafın şiddel!e tecziye ~dilmesini 
karar altına almıştır. 

Sabıkalı bir esrarcı 
yakalandı 

Zabıta memurları tarafından K:ıdıköyde 
iki esrarcı yakalanmıştır. Köfteci Hayrı vo 
Şevket ismindeki bu iki sabıka1ı Kurbağa. 
Jıdercde esrar satarlarken tutulmuşlardır. 
Bu~lardan Hayri bir buçuk sene evvel ge
ne esrar satmaktan suçlu olarak 3•akalan. 
mış, on sekiz ay hapse mahkum olmuştur. 
Bir harta eV\"el de mahkıimiyefini bitire
rek hapishaneden çıktığı' anlaşılmıştır. 

............ --..--------..-- ~~"-Fl""t -
• ADANADA bulunmakta olan Ankara 

şehir tiyatrosu artistleri bugfin Bağdada 
müteveccihen hareket edeceklerdir. 

• İRAN ile yapılan bir aplaşma Ozerf. 
ne, Karaköse - Trabzon hattında işlemek. 

gelmesi muhtemeldir. Gemi balen Pirede- te olan devlet otobüsleri Tebrize kadar gf. 
dir. deceklerdir. 

• LlSELER'dcki ikinci yoklamalar alsa- • ET komisyonu dün toplanarak hay. 
nın be~inde bnşla:rac:ıktır. Bu imtihanlar. van borsasından alınan fiyatlan tetkik 
da suallerin bir kısmını Maarif vekaleti etmiş ve et fiyatfarını ibkaya karar ver. 
gönderecektir. 

miştir. 
• SARACHANE'de bakkal Halimin dük- • KÜJ.T('R BAKANUCt ilk tedrisat 

kanından bir çuval patates çaJarlcen yaka-
lanan Aziz, dün cürmümeşhut mahkeme. kadrosuna yeni müfettişler alacaktır. Ye· 
sinde 4 ay hapı;e mahkCım olmuşhır. ni müfettişler, mümkün olduğu kadar Ga-

• BURSA'nın bazı köylerindeki mek. zi terbiye cnslitfü;ll mezunlarından · seçiJe
teplerde salgın halinde kızamık hastalığı cekfir. Kadro 1 O kişiliktir. 
cörüldüğünden sıbht tedbirler alınmış ve • M.\LlYE VEKİLİ Fuat Aıtrah birkac 
bu mektepler 15 gün müddetle kapatıl- gündenberi şehrimizde bulunuyordu. Ve-
mıştır. kil dün Anlcaraya hareket etmiştir. 

* GEMi KURTAR:\fA şirketi, hükumette- • üNIVERSITE talebeleri, pazartesi gü. 
kf hisselerin Denlıbanka devri ve eşhasla- nü Tokalliyanda rektör şerefine bir yemek 
kilerin de salın alınması üzerine tamamen ziyafeti 'vereceklerdir. 
Denlzbanka geçmiş bulunmaktadır. Şirket • Eminönü halkevi konferanslarından 

,banka tarafından bir anonim şirket halin- '(yurtda teknik tedrisata raAbet) mevzuluru 
de ihka edileceketir. I 31-3-938 perşembe günü saat 17,30 da Ca. 

• HARiCiYE vekaleti umumi kAtibf Nu-ı italoilundaki mer!<e:z salonunda lstan-
nıan Rıfat Menemencloğlu dün Ankaraya bul sanat okulu direktörO Yusuf Ziya E
nsıl olmu, ve öAleı'len sonra başvekilimiz Uman tıırafından verilecektir. Davetiye 

B 
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Altınlı aşbJre 
ff ASAN Kum çayı yezıyor: 

"Mısınn genç kralı Faruk veliaht prens 
l\Iehmet Alinin yüksek İngiliz ricaline '""er. 
diği bir ziyafette bir sürpriz hazırlamıştır. 
Hu sürpriz ziyafet sonuna erdiği bir sıra. 
da kral Faruk tarafından gönderilen 
(aşure) lathsı hediyesidir. Aşureler misa
firlerin önüne konduktan sonra herkes 
kaselere kaşıklarını daldırmağa başlayınca 
içerisinden yeni basılmış Mısır altınları 

cıkmıştır! Tabii olarak kral FanıAun F.ara. 
yında büyük bir itina ile pişirilmiş olan 
nefis aşurelerin tadı kaşıklarda ~ıkan ye. 
nl basılmış a1tınlann parıltısına karışmış, 
aşurenin tadı misafirlerin damaklarında 
kuldığı gibi altınların parıltısı da gözleri. 
nl kamaştırmışhr: 

Bu havadisi Avrupa postaJannda oku. 
duifumuz sırada ajans haberleri de Mısır. 
da yapılan inUhaballa sopa yiyenlerin sa. 
yısmı bildiriyordu. lşte hayat dalma böy. 
lcdlr: Bir tarafta !cinden altın çıkan aşu. 
re tatlısı yiyen. bir tarafta tfirlü vesile He 
sopa yiyen insanları,, 

CUMHURİYET 'te 

Politika oyunlara 

ıNGILTERENIN umumt harpteki rolu
nü anlattıktan 60nra Abidin Dave'. 

şöyle yazıyor: • 
"lngiliz poliUkacıları, şimdiJik, bir ta. 

rartan siJAhlanırken diğer taraftan da Ber. 
lin - Roma • Tokyo mihverini zayıflatmali 
yolunu takip ediyorlar. 

Japonya Çinlilerle uğraşıp durmakta. 
dır. Çin seferi, Japon ordusu fçin bir u. 
kere tenezzüh ve manevra olmaktan çı~ 
ıruş, kanlı, yorucu ve yıpı-ahcı bir müca. 
dele şeklini almıştır. Onun için Japon. 
lar, tnsilizlerle mesele çıkarmaktan vaz. 
geçmişler, ihtiyatlı davranmaAa başlamış. 
lardır. 

Tiryesle, Alman ordusunun boru sesle. 
Tini işitecek kadar Almanyaya yaklaşınış. 
hr. Günün birinde Brennerden yuvarlana
cak bir gamalı haç çığının Adriyatik kı. 
yılarına dayanacağını bilen İtalya~ şimdi. 
yavaş yavaş lnglltereye dönmenin kArlı 
olacağ,nı düşünmektedir. Eğer, İngiltere 
ile İtalya adamakıllı anlaŞ"trlarsa, Bcrlin .• 
Roma mıhverine iyi bir darbe indirilml• 
olacaktır. İngiltere, İtalya. için bir tehlike 
olmaz apıa, büyük Almanya pekAlA olabi
lir. Bugüne kadar Almanyaya dayanıp tn .. 
giltereden istediklerini koparan İtalya. 
bundan sonra da tngiltereye dayanıp AJ. 
manyaya kafa tutabilir. ftalyanın yardı. 
mından mahrum kalan Almanya da harp. 
le netit'clenmesi muhtemel sergüzeştlert 
kolay kolay cesaret edemez. 

Fakat, lngiltereoln bu polilika hesablan 
tahakkuk etmez de Almanya - ttah·a - Jı. 
ponya bloku te~anüt ve kuvvetini muhafa. 
:za ederse, tngillerenin silahlanması bittiği 
:zaman, bu sllAhlara, tahakkuk etmiş "em. 
rh·akl.,leri selamlamaklan ba~ka iş kalını; 
yacaktır. 
Bakalım, bu politika oyununu kfm kaza-

nacak?., 

TAN' da 

Gayesiz zıd 
faaliyetler s ABIHA ZEKERtfA 11a:ı11or: 

"Şehrin temiıllğinJ, sıhhatini timin 
için sokakların süpürülmesi gayet tabii· 
dir. Şüphesiz ki bu süpürme fiiJinin ga. 
yesi temizlik ve halkın sıbhall,dir. Fakat 
günün ortasında, elindeki kocaman süpür. 
ge He sokaktaki tozu toprağı biribirine ka .. 
tan, bunları havalandırıp tA ciğerlerimize 
kadar indiren bir ameliyeye nezafet ismi
ni vermek, bu kelimenin manası ve muh. 
levası ile alay olur. 

İstanbul şehrinin iç ,.e dış sokakları bu 
şekilde süpürillür. Bili belediyeye her sene 
bu yuttuğumuz tozların bedeli olarak tan. 
zifat vergisi öderiz. 

Bir şehrin umuml hamamları, evlerinde 
yıkanma vasıtası olmıyan şehir halkı için 
sıhhi bir ibUyaçtJr. Bir şehirdeki hamam
ların temizliRini, ucu~luğunu, halkın milin. 
kün olduğu kadar sık yıkanmasını temin 
de belediyenin vazifesidir. Fakat bir gün 
Eıelir, hıımamcılar kullandıktan terkos ım. 
yunun metrcmikôbından on kuruş alınma
sına itiraz eder, bu parayı ödemiyecek
lerinl belediyeye bildirirler. Beledi:\. e, 
mahkemeye mfirncaat etmek mümkün iken 
hamamcıları suyu kesmekle tehdit eder. 
Jiamarnlardn suyun kesilmesi, halkı pisli. 
ğe se-vkeden bir Amil, ve bu temizll~i te. 
min de be.tediyenin vazifesi iken, gal·esine 
taban tabana zıt bir karada kaflılnşını. 
nıı. 

Şehrin neıafetlni •teftiş eden belı·diye 
memurları. İstanbul cihetindeki hanlarda 
otellerde :!'aş1yan halkın bitlendiğini, ve 
bunun göze çarpacak bir saltın halinde 
oldu~nu teshil eder. Bir gün sazelelerde 
heledi:renfn bitlere kaJ'11 mnradele açlı~ı .. 
nı görürsfin0%. Doğru. yerinde bir t~,eb .. 
bü'.'lı .• Ertesi FtOn hamam ırularnıın kesile. 
ce~nt okursunuz. Tezatlar, zıttiyetle an.ı • tTALYAN'ların Amerika Vespucl is

mindeki mektep semllerlnin limanımıza tarafından kabul edilmiştir. - yoktur. Herkes gelebilir. _cak bu .kadar kuneUc hlrletebWrler ... 



Galip dede ca 1,, 
Ya .. n :. Haıadavat 

· Btrbç l"1ı ene!, hepimizi bUJjlt 
9Mil• lcdtarak:aOQpa 1fltlfıdt ar
't2fid "I~~ ~dl.va..-~ 
,... ....... t.wMvulluaa dm:ia ~ 
..... llJrtemafl* ..... 
..,, __ ._.8*&ı8111mr ıtlttlıta1 
..... h41dfd«llruai aark.ladi 
,._ ... , •.•• lli4•Da ..... nl .... ~ 

--·-••••• "'Ddl_... at 't ı , . ....,.. altfla llıtaıll • 
..... .......,,.. aJiadll 1lt 
......... ı.~'ll!lim'!tdfmt .. ftm * 
....... ı *'5hllk· 
"'- C!eçU Galip Dedlt ._ ... ,,.. 

1-1 .. 

.,...,. ...... 
_.. tlllt. m'e n .................. 
•• ,.. 'l"ltlt alt. -·- _._.,, ..,, .. l]lppdır. 

---~ IMilr uthıılhef• ··" ......... ........ .,.... 
dlaJlblk....,. . .... _ ........... ~ 

-- •• 'ot .,., •• ,, ...... . 
laer ın d wrlt ••ılı.,. nlllalJt ~ 
l:llıt N ..... ne! bir jllblle ~ 
••• Tllrk AlnNralıl ıwmt bdro 
.__ Wıımn UD8Ul'larnu adeta ök ... 
llslW. mtanlutbr. Naefd'iıı jtlbi· 

.................. , . ...._,, •. 
ret •il••er .......... _....,. 
Y..8 ait ~ o.w. otcıa.billm, 
eınıı· ç '••ı• 11111ıaaı~ 
--~ lllld&ko ... lledlle---f "''. dl ... , •• 
Rtlziırln ~ da 6paa ok: 
............. fi!~ .. blriad: ~d adrJ.dliıtlere nJ.,.rdar, 
"'N1•1p'k= ..... _ ~ 
iL ~....,·, laQe ın'--· wn• 
1111& da takabJUrler. aıde c1e ~ 
'l'lwGıı &iMi• n •••••.,,..... 
&etme: •m"""P'l•Jlal_... 
taltmtjlıR ~ Wıalllt &. 
titJlleri•IDdlti .. .......,_,la&. 
Jamıı ................. ... 
bwl ••• ,, ......... 1 ... , ..... ..... , .. 

...,.IBMI ........ elllmıtdlr
dc:.... ,,...... .... 

.,... • 1 •••• bltlhhM ... .._. 
pwıd! .. ,. me•••a .... 

az. Pal*& •llllıllıltı tıeılUM ~ 
reua .. 

v ...... , ...... 
...... M.: 
-Dr;ı4*:ma!'l'mf jh• ""p.ı. 

ap-.. Telplı1ılul.ıD..ıa.mlUt 
... rM. ........ ..... 'sallrr .. 

aı.. ant 
-~ 
-a.ıstaı-.. __ .... 
_ ... ,,..,... VreılrT-.. 

«& 8 'DJ&11r·• ,~,.;ta* •ırtcı 

.... f 'S '"*"• mh•tdiP 
••• ! .......... - ... .... 

..... ? 
~ .......... ,.. ................. ...................... 

..... , 116, ft 11111· ...... * 
~~. 

- lrlace lSJfe. .... J'ml Drutc• 
.... ot. ... ......,. dolru ....... 
p. 
_._.._.._ .. l'UılAtrsCr, 

ltamlesi. <Jotru defil, .......... . ... *'* tl'f bs ........ """" Jhma! mmt tflrhn•'1 • i ... ,_ 

tmrı..aa •k11Plı.1ııım..111l • ... . ....................... 
toktaa ......... ....., 

-W.,e614DfO.-.-..? 
- .... .,.. • tttN«t be glllm.f 

r...a... 
1111, •I re liJ*• _,.,_• Jeııl ---.--------'*..., k•bnllJ•r. BIWm •ı:-t ar. Milletler 
~ ......... lltllnlUlbr. lh«N··-... en llıf• ..... atlı 
J' WırDc ~•bile pemt Natl4. ... ,. ........ ...,,,. .. ,.D' 
ı.-.ıaı rı.a-mats*.-m• 

Mili w r ı• _.,., •. , • wm. 
·ı • 1: a ıır ...... , rı 11 olıblm-
• '-.,11 ............ tılr ... ·net•..,.._.._......, .. 
........... laeptı 6t.J&ftll 
4lllalt1le ..ı halla .. Wrt 
R'IXı' ıl 1,..w .. llPllitldla,. 
ı Er' 1 •11W._..,_ .. 

oros.nl • 

ara 
kalar 

••• ili s ı ,_.... J!f-* .... ---------"!P"9"'!!""
.. ... ftl' .... arUAt11m 
•a tlllllattr,....-.'NdU-11. 
........ Pi J'>• '*'PO'~ 
..... t .. ,..... .... , •Mr 
ı • , ....... 11 ..... 11111 it• . 
.. .-11611 ...... .... 

• ..,., l:ı; 
1116 -- ........ liri .... ~ ......... 
.............. Mr ........... ~~.e~~-

rfll d!ll.- lanl1an clDmıff,'fıanp ..; ---
..... araı ..... maekll bekll;pır. dlH• 
.................. bir*' 
••• 7 ... -~ 
aı ha •• ı taH ,_ .... ! 
---... ~,. dlet"* 
lı *mi? 
....... Jknllar& ......... . ............ ......... .. 

Ut ... 5 •• 3 ' ••••••• 
••••Nlll Jıer 111 bo;pulu -~ 

~ıkarılamq'acak..m•ı 

-···. --Pl•IJ•• °""*-.... '* ............. A .. 
tunsuın Alnıanyanıo °"'.ıes,t,, olacatını 

a&ylepılf\lr. '4bm. ~'1.t3!'P--.. 
Jaırc:temok.....,_...._.......,. 
Be11teşgaden IJOl'ltnıeJWhı"'9t-Wışeden 

Bltlln tftltt:dlllN1fia 
- GMtÇ ordum• ilk cW• oıe...ıc 7ti

rlloek emrini •eaılimi ................ 
aıa~akta olduiları J'et4ta uta çılra,.._ 
nu,.acaktır • 
GD..bela'in oulka.. 

'f.bws-.. ao e&&ı> -~ •\fıedlb 
bıtı nıG~.,... .............. 
muı. ~undat blr.- aulldl lllrJbrA Gablla. 
t1l ~ daltllUWll 1ilJibaa. bJI: ..... 
bldt~DtbaPl-....-..Wh:inl. ... 
Ja. bahMndao eıfrım'OtJacakttt. ~ 

"&aıa.tes~W .. -
futbol ka ptı:.a.ll'MI 

•st&faı.ettı 
tl !•Afi-~ ...,,.Wlt, llPOt:' ..... 

fldltQt; ~ Jf~""" ~ ,.... 
-.ır.,.,...._. .......... Y.I' ........ *94m:wt••-- .. 



•llAll'f---

Rodoplu GUzel Kaz ve 

S A FO 
]'azan : Nizamettin Nazif 

-10-
h•ptar pmlJl kAh el a.tDnde ta· 

flaıı mr ulu mu.lllm•n tabutu pbl 
........ 8elrtlnrek, klb birdirbir 

.._, llbi 8eNDı.rinl kıllMJdayıp la • 
~ aearak llAnDID eenubmıelaD 
...... prbma attılar. o ....... Ak· 
-...... lel'Ulll bltt1. Gemi Ja)'llanD 
1lltBa girinti ve çıkmbJanm clo,a do
h leJreWrm bir tembe?Jlkle Adriya. 
_., dolru dUmfJll tuttu, Korfoya. 
~taya ufradı. Nlbayet Safoya IA 
._tl'a çıbrdL 

laJre yalnm takatini el~ • ..enı. 
lbd ae adamakıllı kaybetmil olduğu
... farkındaydı. Gemlnln aydmhkta. 

~,. JUlqm&lllUIDI emretti. Zira & 

._ ba adadan her aynbfJ ve bu ada· 
h her dönilll hellleerrert taraf:ndaD 
~ bayramlarla tes'it edillrdl. o 
1-İ &daya ayak butijı aamen bu ada· 
._ blltnn kadınlan lhtirula kamı. 
.... 8afo'nun canım wırdlll mevldıa 
""8'81M hiç de yabuıal obm1Ul lııa a· 
daaa imlan. defne da!......-.. .,. 
~~dan_..,.. talrarlar, 
~ ugura açara ona~ ko. 
tarı.,., &ıllne demet &net papatJI. ve 
ili.ata ,.~ atarlardı. 

Gllncllla adaya ayak m•eaktt da 
'°1le bir DlllJ8 ne badine kollanm a
"P lbeJli~ ve cuiı.IDID llhrlnl 
tatmak 18tl,eıılere ba tltrlJ911 mim • 
..... bacaklarım ve 111 fm .nama. 
MllMntmt~T 

Oemt, emrettilt gibi, pce, sltlrt 
~htta ı41nm 11111 bir noktasma 

hnattıtı uman tek bqma karaya 
Çtktı. Hiç kimsenin kendlslJe beraber 
l~~t btemedl~ l&yWI; 

- Gldlals: ..... UllWldU ..,.,.. cı
knıız - dedi • ama allalu bektemellll. 
ll1a. Balk ,.tkenlerlmln kml ......,.. 
lar-.nı g3rs0n ve pllla. Genç kulan: 

"Jhindedir, dlııleniJOI'. Çok - lln. 
... derin bir .,..,. DatlJUI ..... 
deratnı.. 

Ve hafif hafif ~'dleD kllntldlrle ... 
lbl" UZ&kl&fJl'ktll, ı,.ı,.. clealslpln 

lllkanetlnl yahyan karlllbldara ses • 
leıltnt daldırarak bir bnara ç&aekU. 
atı. mtlddet bqmı &ıUne eferek dl • 

dudtı. Sonra J&vaf )'&Tll doll't'du. 
laft kayalara tutuna tutuna JaJldan 
1llaklqtı. 

• • • • • • • • 
• • • • • • • 
Sabah olmcs bil ,..,aı,ah ,.e1kflP-

leri g6nn kızlar ve tue du11ll- defM 
dallumdan ve .,ıtn yapraklu1Ddaa 
JaPl!IDJf çelenkleri bqlarma tabrü. 
JdJdU1ertnl rl1lglrluıdm. ~ 
ra koprak lahlJe pldller. rant Sa· 
foya g&1lp koDanna atıımak, etekle. 
rtnl, lnıeülanm dolduran papat.Ja w 
J!vaııta demeUerlnJ pçecell JQDara 
aeprmek tçln be)'hude JW1 beklediler. 

Gemiciler erkenden karaya QıkJp e. 
vbıe siwttnl 167ley1Dae Ub.dm bQ • 
tUD kJalan, gllmel Wmlan, oraya, o .. 

ve. atlet ınn.m glller, ıamk blnıla 
karanfi'ler, manolya ve IU'dua,alar • 
la etrafı ~ qk JUVUID& kotta • 
tar. Duvarlardan qblar, 1mpa dtll .. 
btıarm lnlltlleriyle etl'llı doldanralı 
kapılan kırdılar. l'abt Dl ~ 
ttıyuı ke;t dert•erne .a.ltı yatak oda· 
emda, ne iDlula fll'llçıplak _,.,,.,il' 
Junnm ..- m•mer lla'ftllha tatbld& 
8afoyu bulamaddar •• BYde .u-t taJ. 
reden ne bir la, ne bir -, ne ele bir 
damla koku vardi. 

SoDra cinler ..-. Bir ....... 
idama mabk6m bir Dlil')'llı JdlreqlJI 
ka)'alıklara flrlaUrkea (1) la.alı 

ukerler, ~ clblnde. belmaL 
il mrt 1dr kaya,. prpıp lardlml. 
ı&ptıne ft çewinl brtaDar ....... 
mOa bir kadm mw a&'dtıler. Çıplak. 
aya)darmı ve kapkara mun '8Çlanm. 
daplarm ya1adlll iN bdma buraJ& 
kim abqtlT 

.. _ fllba ... lııll l&fo ol•••'• 
Ve pno lmlar, telmlc ,_.. .... 

rma lrtlllr IJrtenk oraıa ......., ... 
Silo il& il...._. r•-. bir Wdıtl 
ıa. .... ~ .. - ...... 
tlltllJad-Jd ...... tamılı. 

Ada••ttme dt1dl. Kader.., ... aaıq,...,. ,... .... 
....... .... itti. 

(1) Umt'la t4ata .... .._ ....... 
ffUcsek bfr tepedetl bfr ........ ,.,.,.. 
tarlarda. B•datt baa dalere Mr larbt. ............ ,..: 

•r..,_ LOJbcd .._ "'"'• ..... 
r .. ı ~--....., 11411 ••-•• 

Çek oslooak ga 
bir neşe oe bir 

611 ram dı arı itli ••• 
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Bu işte· eğlenceyi asil lhma 

etmeğe gelinez. 
Marmara çevresi modern bir tur:stik Mıntaka 
halini alırken hatırımıza gelen bir kaç fikri 

\'azanı Ensarl Bülent 
- Ol1J10I' mu T 
- Olabilir mtT 
Derken gtlnla blrlacte aevtn~e g&'e· 

oolta ki Marmara ~ lsteditlmiL 
elen lJA bir tmiatlk mmtab halini alı. 
ftl'mll. 

Bu mubdderdlr. Çlbıktl; 
1 - Bu çevre, bir tarlst1k mmtaka 

lmnıJmumı kol&yJqbracak btltUn 
eartıan haladir. 

2 - Bu ... cidden QOk eeulı bir 
bnda kavramq ve bap.nnaya umet. 
mJf buJUDU1Ql'U, 

Mannara gnrem, ldlk6metln ~ 
ladılı tanda te}remmlU ettiil IÜD 
....ıek-t içi turizmi., bakımmd•n 
da ,abana memJeketlerdeD plecek 
buiatled memnun etmei bakmımdu 
4a llÜ bir mmtakum -.ahllli olaca· 
la • mmtab, Jlrmlacl 1111' _,,.. 
'1la muhtellf llteklll'IDl kaıfılJyac&k 
tabi prtlan bala baJmluıor: 

Xtıplwlır, elem 1-JoJarı, k1IDl 
brb. ft ,... ,..,..a1 claiJar, en ne
fta tllbllll ballar. onunlar dOnyanm 
• llwUl ba1ı1r1an. mamaralar ve ..... ... 
..... Jradar ba tabii prtlardan 

bUe aftmaJaUı tatlfade etmellnl bl1. 
aıecllk. llttf• ... ı ılıtl blJDtlt olMy. 
dik, Marmara çevıell yakm tarihlD 
bOttla o betllaltt t.elUJ.tne nln
'llOretfeh bir muhit ola1>lUnlL 
~bu mmtab ip t.emlne 
~ ...... .ontfeb bltlkball, .. 
'*9 taMI tarUarm l8Ulmarma c!.,an
macltlun dtllllntb'wk. Karman ~ 

~~.ı:-~ 
~~Q • 

TuidaDla plllpa ana ll;atJoı a.. 
rinde ufak bir pslntl JIP'1nn: 
1- tataıa1'al bir ~ • ~ .. ol. 

mü .. ....... bllt8n prtlan 
llımtlr. lel*, htanbabm ba balmn 
clla o1aa at111mma 11J11D bir tana 
~-
ı- taabal. bDh·- llnl'ftftftell 

a1n, ,amk okulJarmla .. Jaattl U.. 
lerlnln sfttlkge yQbelmeel, ve hattl 
cDbı18 mDıyaauic!a bir tebminll ar -
llbDlle bla'ım•• ytbdlnden garbi All-
1" l!matl A.frlb .. Balkan gençlikle
ri ltlll • batta bundan böyle o~ Av. 
... ıentltrderl .. de • ihmal edile
- bit MyQk Jdlttlr merklll 1ıa1hıl 
alablllcelEUI'. 
ı -tet.ew, ldını l'ranllaa abde'*' uaJılma llÇJleaek derecede Jllk· 

.. 1llr ..,.. mtp, timi cleftmh 
wtıtlli ...,. tab m.atlı._ mn-
..... .._ .......... clddm binr 
....... oldülalmt .... «melde bg.. 

lanan blrQok 'l'Drk tabOalerlnla toplu 
bir ba1de bahmdaldan tehb'dtr. Al • 
maaya 1111....atelerlne teni ft kıy • 
met baheetmlt olan birçok beynelmilel 
.mantU prola6rlerba, fen adamlarmm 
da bunlara kabhmt oldukları malbı· 
clar· Ş1indl Awsturyanm. dtlnyada a. 
Vl1I acldedlleil birçok lllmlerlne ele h8-
k6metlmllia TQrkl1919 plmek mtlla· 
ade8i vernıette oldutunu JeiUyorm. 
Bu tıb &llmleri, cllnkl Viyanayı dthı· 
yum - blJlk w ciddi tedavi mer
kat baUne IOlmallf olan nadir Wm ve 
fen aclunlandJr. Arkadqmm Burhan 
ftı.k'ID de ll5Jledlll gibl bunlara a. 
deoe 1llnr kini vermekle iktifa et • 
.... ursa. llerblrlllıt lhtl••Janm 
rnttt ...... "" •amftett!tme tm· 
klnlanm vennellyla. 85J1elWe eot k1 
• - ....... bem ~... kutJJt 
,.,.._ vı,ana ~tlerl.. ... •ur
tabD111 ot•,.,._~ enen VtJa
• JOllJllll batu'ar lNnsAa b&J)e le • 
tanbql& ,..,....,. *"" edtaeaetler, 
cllr. 
,..,._ ~ llannara ~

bl'b .... ~... o1malr kin 
..,.. bir llU4aclı ~. Chaıda gtl 

l .ı .... ~. -.ı111t1raw~ rl ,....._ - Min1ari ~Del--· 
.. ti!» .... Mm1i ,... 

rıaareUerl alımda bahmchmnak. q
nca btlyllk bir alAka UJUldırmaya kl
fl plecektlr. 

Geriye kalıyor m mtıhlm muela. 
SeJ1ahlarm, fimdlye kadar latan -

bulda ancak 24 uat. 48 mt kaldıklan 
mal6mdur. Halbuki aJDI 11e)'1lhlan 
tqıyan pmller Pire Jlmnmda eD U 

on gtln kalırlar. 
Niçin? 
Zira Yunanlltanda 1ılr aeyyah bir 

hafta efleneblllr. Bizde l8e bir gece el· 
Jenmeehıe bUe lmlrAa ,utar. Zira ı.. 
tanbul eflentelis tehtrlerln en bqm. 
da pllr. • 

Tuarlanan plhda bu cihet Bımal 
edllmll de1tJ4ir.Jlu-llallda~)'llk 
~lar J&pllıoelıı "l'IOıj& '.'Ml)'lltlJe. 

--btlyUblt 1111aM Olu*- GL 
atnolann fula1qtıfı ld8pette ....... 
yen ihtiyacı artacak. 

Y&lanya. Bana,a. llattl Teldrda
tma b0)1lk n tmds pslnolar ,....a· 
11 llımal etmemellJls. 

Tabii. gulno de,mee btıra __. 
..,, adeee bol meM)'1e tçkl I~ ma· 
but yerler cleff1dlr. Gulno. kltlbll otan • 
kontronu kumar l&lcnla:n olan, gbe1 
w bol arttstıl zen~n revOterl olan ef. 
lence )"ridtr. Uteşblb sabık Yıldız gL 
bi ye!'ler. 

• • • 
Jstatisttk1er, TOrldyeye eeyyah1a • 

rm on yılda 50 milyon bırakbğmı ıes 

[ ..... ~ .. ~-~ i N ·ı --

.,,,.,..,.,,. eti ,., - "' ,,_ ... 

aı h,.... UdlUU fu'1G!ef"'4e toplan
mlffır. Klltlif• ce1ı:etl, robNtl bmopl· 
.. 1cNGNt ..,.....,. "°' bol ..... 
ıe11...,.ır. 

Yeal B1erlerı 

Ma1ı• aeeeal 
ve Portre 

K1A11t Ras edeblıabDdu raPbMan 
dael letc8melerle dlkblt _. .. U..U A 
u B•la u. v...r Okaa ba defa da Gcı9Dl'aa 
"Ma)'U ıecest .. Ue ••portre,, adlı _.1er1a1 
lürkçeml• onlrdUer. 

Da iki eser bir anda Remil Kftape-vfftta 
••DDnıa uerlerladell tenıllmll• wtat.,. 
ahi 11 jnel n....-.. eiarü laÜlll' ellL 
KJtabıa ı.tıada Qne& llalu .\il E"lllla 
Gasol bakkıada _.taz iki IQ'fahk ellcfQ ..
dır. Klt,ap SO kurut llbl 1ICD bir QıaU. 
ııarı,maktadır. 

ıstanoul radyosu 
11 llART - ım ÇAJISADI 

ı,......, ......... : c.~ ... a....._ y..r K..a TIQlrteü. 11,19 
Fatdl b.aeft llatlrM kola tu8flllclall lllr 
....U. 11.ll .... ,._.,doklar Fünddla 
1er1 ... .,..... ı..-. 11,16 J,ona ...-. 
1er1, to .NdJbe ,.. .,..datlan tlrafaadMa 
Tlrk muslklll .,. '-ık tarklW'I. •,ü ba.,. 
rapora, 11,41 o..ı lb• tanfaldaa ..... 
oa llJieY, 11 klAllk T8rk ~Narl 
Halli .,. arbdaflan tanıfnldla. l1.t1 •· 
k..tnı. 22,11 .... ~ .. plikla 
aololar, open tt il*'.ll ~ D.IO 
IOD laaberWt W ............ pnllr .. W. 
u aoa. 
BOICBB$: 

tt,11 ,...,.. ............... .. 
kealNll. 21A ...... 22,41 •• '-· 
BUDAPBlr•: 

tl.IO ...... ortestrua. ıt.ao eu pllll-
llln, ... aperadan temdl ..U. il 11 • 
.... orbalruı. M,10 ndıo ~ 
IBllLIN: 

11 OP9rel ... fl'-a llltblll. I0,10 bende 
21: hafif mblk, 21,30 Mllr.aa ........ 
U,10 eubut. 
ltOllA: 
.... plilla llaftf mlllk. ti lellhıaa 

.__., tf,15 cad>ant, 
PBAG: 

to.to laaftf m111t. n nd'9 ......._ 
tanıfandaa~aa8alll.to•plllr,ll.tl 
plil. 
l"ARSIJVA: • 

19.10 ea plillan. "plft, n..,.. 
realtall, ti nclıe orkutruı tarafuıduı 
ballr ......... 
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lngillere, ispanya harbini Dilencilikten 
Frankonun kazandığı kanaatinde Cumhur reisliğine 

B!9"" Baştarafı J f nC'ıde 
lronun elindeki Salamanka radyosu da 
ın beya.nnarpeyi neşrctmişt::: 

"Kızıl mınta kasındaki f sp ınyollar: 
Negrinin nutku gösterivor kt · bu 

ac!am hükftm~tin"n son ~nlerinde dahi ı 
size yalan söylemek istiyor. Bizzat ken 
cisi halkt kattlllma yo11arken, bir taraf
tan da size "·i •':avemet edini?,. diyor. 
Siz.den mukavemet istemes!nin yerine 
t.e1:ıebi. kendisine kaçmak zamanı kal· 
masıdır. 

Kml mit"sler; 
Ba~kwmndan Frankcnun eomrlndeki 

mm,ıerln galip geldiğini bilİ'\ronunuz. 

Si':ihlannızı brrakm•z. Ba~kum2ndanrn 
ırfbt ve merh:-metine lt:mat e:!lnlı:. Şef 
Jerlntzi fspanyanın adaletine te&lim edi
niz." 

HA ""'l v ı?.tvetı 
Sa1amankadaki umumi kararg!hrn 

tebliğine göre, Frankocular yeniden bir 
çok köy ve arazi işgal etmişl:r . Cuırihu· 
riyetçilerin bazı mukabil taarruzlarmı 
ptıskfütmfişlerdfr. Frankocu!ar bütiln 
cep)elerde ileri harckita devam etmek· 
tedider. 

Bir resmi tebt'ğ mart avı rarfrnda 
Franko emrine yeniden 5000 kişilik bir 
ltal~n kuvvetile 162 Alman ve 250 
İtalyan tayyaredsinin verild:ğini bildir· 
ır:ekte.dir. Aynca 15 hUcum arabası da 
bu 'kuvvetlere iltihak etmiıttr. 

Emden kruvaı8rllnUn htmaw·ıl attrn 
dı Alman h2rp malzemesi ıtetircn Al· 
man gemileri Bilbaoya vasıl oimuttur. 
f;utte 55 mil sllrate m!lik ::>ulunan ve 
iki torpil kovanrnı haiz bulun.m 2t' ftal
~·an kano otomobHi ve Alman mUttttc
bstb Htl denizalb fılotJlaaı Kadika'd: 
ıorillmüştUr. 

Hüküm:tin tasvibite Leriılıı da bir 
mlV1araa komitesi terki) edilmiştir. · 

Bir Fran1<!ist tcb1i~ine gCS~ 800 ton 
y!yeeek vUklll 100 kamyon Franaadan 
B"'rsclona gclmi!ııtir. 

Saf.!gosrlati bild.irittlifine F.lirc gene 
ta' Ya~uantn kumıındasındlki Fas kot 
ordusu bu~in itleri bereketini Cinkann 
\:enup kıym boyunca genişletmiştir. 

Ebre nehrinin cenubun.da düşmanın 

Kas'le doftusun~akt mukavem:t!nin kı
rıldrı; anlaş•lmaktadır. 

B~:barastronun do~uoı11n;ia da ileri 
har .. 1-eti devam etmektedir. 

Aragonda Kaspc önllnde ciddi muha
rebeler cereyan etmektedir. 

Fra'lko kıtalan gece bu mrntakaya 
ge1en bir çok dii~mıın tı>kv'.ye krtalarını 
vi' bilhassa Teruel muhar:bes;nden 

&: nra hicbir muhuebeve işti!ak etme
rniı obn ·meşhur lister tivasr:u geri püı 
lürtm:ğe muvaffak olmuılar.dır. 

F:-aga mıntaka!mda b;r Faı takviye 
fırkası Masalcorrig civannda klin Çin
!.\. nehrini gcÇm!ştir. 

Satı glnü ak~ama doğru Frankıılstler 
Çinçanm sol sahilinde yirmi kilometre 
r,eni~l'ğinde ve Katalonya .:uazisln.de 
10 20 kilometre derinl:ğinde bir sahaya 
yerletmiı bulunmaktadır. 

Leridadan büyUk bir duman ıntunu 
yUkselmeKte ve ufku karartm:ıl;ta.ılır. 

Z:annedild"ğine göre bır benzin veya 
cephane deposu yanmaktadır. 

B::ıhşiş verdıQi için 
b·r adam 

ma.ıku ·n o:du 
ltolf3nın Genova şehrinde ı.ıcı:en harta 

('Ok garip bir da,a)a bakıhııışlır. Hır bur 
sahlbinın )'anında c:alışıııukııı olan l'ıelro 
Gheıi 1 rnındeki bir aduın muhkeme) e 
mürııcuaı ederek, on beş ı;cnetlcnlıcrl ya. 
nanda ~olışnı:ıkta oldu{iu pıılronunun kcn 
di~inc konıurollurı nıuclbin<'e ayıla 713 lı 

ret \"ermesi 16ıınıgelirken 300 liret \'er
diAini şikAyct ve do\·o ikame elmlşllr. 

M:ıh!:emc, patrona niçin noksan parıı 

nrdilUni sormuş ve ondan şl>}le bir ce
vap almıştır: 

- Evci 3ü0 liret verlyorclıım. Fakıı 
tıfinde ınilşlerllcrın \'erıllklcrl 411-ta llrcl 
de kendisine bahşiş olnrok IJırııkıyorcluııı 

Mahkeme ozolnrı ora'lıntla cıkun hklr il 
tlltırı birçok tahklkoll:ını yol açmış ve bı 
vesile ile b:ılışiş vermek usul!inün nen• 
den gcldıAi arn~tırılmı~tır. Muhtelif menı 
Jekcllere ııonılmu~ ve Relen <'evupl:ırıhı hı 
tısııFin Romnlılord.ın J·nhl•~ı. Uıtincl' i• 
minin mnmirio vnnl t•I nll•"ıl:1n ''rrın 

m"'l"'"ın:ı r.elrll~ı nnho;ılııııştıt'. 
Ncllt'cde, m:ıh':rme, her ınrınlekcıtr fi 

rülcn bu u"uınn lt:ılyorhı önnnl' J:etllmr 
sini lemin itin p:ılronun da,-acı)a 1700 
Iıra lidemeslni kararlaştırmıştır. j 

Yollar ilk hatları giden takviye kıta· 
lan ile doludur. 

Franksistler yeniden ilerfeınef e ha· 
zırlanma.ktadırlar. 

Ler:dnmn dış mahalle'ertnde 
Saragoı 30 (A.A.) - Ra~vo - Nu

ycnal tebliğ ediyor: 
Frankslıtler Lcridanın dıt mahaIJeri

nln anilnc getmlıterdir. Lerldı - COn
dasnos - Barbastro mUsetıesi ·ç=nde mil· 
him bir flerley!f yapacaklarını Umlt et
mf'ktedirler. Bununla beraber diltman 
b!rçok k8pril1eri berhava etmiı olduğu 
idn bu Ueri hareketi geri ~almf1~· 

Çlnrn nPhr'nl eefivorlar 
Salamanka 30 ( A.A.) - Franko Jn.. 

talan 'imdi mavna •e kil..,11c gem·ıerle 
vilcuda getirilen köpriller vaııtaalle Çin 
~a nehrini geçmektedirler. 

HnrlçtPkl akls'er 
Paris 29 (Hususi) - fspanyanm Pı· 

tiı elçisi Ossorlo Zatlardonun yerine 
Marcellino Pukua tayin editml,tir. 

Sol cenah dele~asvonu bugün komO
nist grupunun talebi Dzerine mecliste 
toplanarak ıu karar ıutetini kabul et
miştir: 

Delegasyon, tıpanyı sivil hılktna 
kartı yapılan taarruru itt!fakla takbih 
etmi§ ve Barselona ve diğer mUteadd!t 
tsp:ınya ochirlcrine kartı Almanya n 
ltalyadan gelen tayyareıer .arafmdan 
yapılan barbai4.:a hava hllcumlanm nef· 
retle telin eyler." 

fnı~iliz: Başvekili BugOn Anm ltama
rasmda fspanya hadisatı halrkmda tuft• 
iın söylemiştir: 

Mittiyctperverlcr tarafmdı:1 Burgos
daki f ngilit ajanına verilen notada Bar
selonda aiv"l ahalinin kasten Lombardr

"nan ediWğl Jdduı redded:tmekte ve Bar 

telonun blivük ehemmiveti mvı askeri 
bir hedef olduğu bildirilmekt-:dir. 

1ngitiz h~k\ımetf, · Barsehnda aivı1 
halktan lSldUrUlcn Ye yara!ananlann 
pek fazla olmaı~ebebile bu cevabı muk 
rıi addedemem:şti.r. Bununla beraber, 
Frankslst hü~mete tebli~at yapddıfm 
danbcri Barselonda yeni bir boınbardı
man yaptlmamı• olmuı me:ıınuniyctle 
kaydedilmektedir. 

Lordlar Kamaruında da Hıridye na
zın Halirakı ayni ı~zleri teknr ttmlştir. 
Jjar:iciY.e nUJ~ı A1ıpanya •e İtalya ta
rafından yapıldığı iddia edile-:ı vardımm 
lng1tere . •e Fransavr ademi mildahale 
prensibinden vazgeçirmeğe •evkedecek 

tekilde EezahUr etmed!ğini ve ademi 
mUrlahate prensibinin haro bi•tikten son 
ra da b:ıki bl:ıea~ını bUdirmi~tir. 

Çin Japon harbi 
_. Ha~ıarnh 1 tnclde 

- Amerikanın şimdiki tarzı har:eketlnln 
ıehf'hlerlnrlen lılrl de hurlur. 

Amirsıl bunı1an ııonrt, Japonyanın Ctn. 
deki ecnehl menııfallttrlne rl11yet •• bu 
memlckele e<'nebt serma~"e5lnin ~lrmesini 
leşvlk etmek lstcdl~inl söylemiştir. 

5000 Jaron imhaya mahkd 11 

flanko''• 30 (A.A.) - BOyOk kanalın ,ı. 
malinde, Pukov - Tiyençin demln·olu <'eP
lıeı;inln merkez mınlakaııında muhasara e
dilmiş olan dört bq bin klfillk bir Japon 
ku\'Vell bu nıınlnkarlakl Çin kılRları haşku 
manrlnnının hlr meııalına l(Öre, heran im. 
ha eılllmck lehllke5inc manız bulunmakla. 
dırlnr. 

SöylendlAine Rl>re bu cephenin hOtnn 
kısımlorınrfo bıılıın:ın Japon kuvvellerl 
muvakkaten muknhil taarntllarını durdu. 
rornk muha<1arnılıı kalan kunelll'M! yol 
açmak Olerr h:ıh~ı geçen mıntakaya doğru 
llerlemeklerlirler. 

Lord Halifaka ıöılerine §Öyle devam Meksika pet.rollarını iı;letmekte o. 
ctmiıtir: lan Amerika ve lngiliz eirkeUerinl a-

tngiliz taahhfitlerfne gelince, kendi· det! koğa.rak, pctrolların milllleştirll-
lcrinc söz verdiklerimiz:, icabında bu sö· mest hususunda bir kanun çıkaran ve 
ze sadık Jratacağımı.n bilirler. f ngiltere bütün dünyayı hayretler içinde bıri.· ı 
MiJJetler cemiyeti paktından doğan bil- karak, bir anda en meşhur simalar me· 
ttin taahbJtlcr:ne riayet etmektedir. Fa· ya.nında yer nlan Meksika relsicUmhu· 
kat bu mecburiyetlerle Fransa ve Bel· ru ve cllktatöril Kardenaş, bu mevkie 
çikayı kartı tahrik edilmiyen variyet- yükselmeden evvol en §ayanı hayret 
lc.r için olan ıureti mahsusada taahhllt- macera. ve sergtı.zeştlerin kahramanıy. 
lf'rlmiz arasında aıiklr bir fark vardır. dı. 
H ükOmet, baJka bir hUkumetin kara- Lazaro Kardenas, 1893te, Meksika.. 
nnı bıf h bir harbe lttfrakini mOmkOn Din garbında bulunan San Lfıi eehrin.. 
kılacak yeni taahhlltJer bbll1.'10ne ima· de doğmuıtur. Babasr, yerli bir kadm· 
de defildir. fn~tere kabOtilDS yerinde la evlenmig olan fakir bir hpanyol 

gt:Sr"llfta whhOtleri wmen if ava lmadt çlftçlslydi. Hen Uz on iki yaımdayken 
bulunmakla beraber, mab&da erişmek hem annesini, hem de babaınDI kaybe-
fçin daha iyi bir yol aramaktan dı haH derek yetim kalan Llzaro, dilenci c;e-
~aJmayaeağı .. Bıpalanm mantıJdr ol· telerinin, tahrlkçllerin ve haydudların 
maya tet'lik ederken b:zzat kendimizin deh~et saldıkları bu karmakarışık ve 
hıntıkb olmaklıfmuz tlzrmdn. sefil memlekette yapayalnız ka.ldı. Ce-
Bidm için her bakımdan kı}n'rıetli olan nar.e masraflarını kartılamak Uıere 

•e banJ lçitı kuvvetli bir aman teşkil sa.ulan kUçUk ev ve toprak parçası da 
eden biltün eaJd doetluklanmrzı muha- elden gidince, betbaht çocuk senıeri 
faza ediyoruz. İtalya hUkOme•f De, yal- o!du ve kendisini latiamar ederek hır
nıa muvakkaten munkati olduğunu zan- eızlığa ve dilenciliğe alıştıran bir dl -

r.ett!fim münasebetlerin tekrar tesisi tenci güruhu içine düşt.U. iki sene bu 
için olan •ibcif1d m'lzakerelerle yapabi· dilenciler arasında kalan çocuk, niha. 
Jcıı.:efimlzi tım't ettiğim ~bi de>11tluk çer- yet, on dört yaı,ındayken buradan ka.. 
çcftmld rnltletebtıdiğimb takdirde. çarak seneri hayatına baıka yerlerdt> 
cmum! menfute ge~ek blt bbmette devam etti ve blr gün aalen Fransız o
bulunmuı olac:atı•· • lan bir halk besteklrına tesadUf ede-

lnıtıb pol'.tikumm dayanmam llmn rek yanma çırak olarak girdL 
«t>len prensipler, b=r taraftan memleke- Bayatta birçok mllşkWAt ve eefa -
timlade demokratfk.prcnıipleri. ferdi lete katlanmıı olan LAz.a.ro Kardenaa, 
hak n hilrriyetlerl muhafaza etmek •• bqkalannın çocuk aayıldıklan bir 
difer taraftan da dıprda Avrupanın yqta, adet! olgun bir erkek hallıae 
rakip aıllara aynlmuma mani olmak gelınlfil ve bu hayatın nlp.ne!erint 
için nilfuzamuzu ve uala§mak için ta- bUtUn hayatı mllddeUnce muhafaza et· 
vassutumuau kullanmak olmalıdır. Ya· ti. 
bana memleketler bWm hakkımızdaki Kardcnaa on yedi yqmdayken or. 
hilkilmlcrinl politikamıza v e Y • duya girerek, 1910 da cenup alayları. 
hUkilmetimlze göre d etil. bizzat nın yaptıkları isyana i§tirak etU. Ga. 
kendi Jeğerimi~e göre vere- yet zeki ve enerjik olduğu için derhal 
cclderdir. Diğerlerini manevi ve inaadt kendisini gösterdi, sivrildi. 
lruvvetlerlmlziinandır~bilinclr; politi- Gayet iyi bir n!tık olan KaTdenu, 
kımız muvaffak olacaktır. Bunu yapa'- lrlitleleri tahrik etmekte bUyUk bir 
·manak, hiçbir politika ıeltmete milncer meharet göstererek, yirmi yqında ml-
clamayacaktır. (Milletimizin ıneıul'yet- ralay ve sonra general oldu. 
leri mUdrilc olduğunu, dUnyanın istikba- Kal~es'in reislcUmhurluğu zamanm-
ıinl kurarken oynamaya memur olduğu da, Meydyokan eyaleti .valiliğinde bu
bUyUk rolll bir kere daha anlayacağını lunan Kardenas, ziraatte tam bir inkı· 
ve kendilinden beklenen ıcyi yapacatı- tap yapmak husuııunda hUmmalı bir 

"' sannediyorwn. faaliyet ve propagandaya giriştL Şe 
ln~l l zler Frankonun ga!lp hfr şehir dolaşarak klltlelcri tahrik et 
geld I• kanıtatinde tt. birçok taraftar daha kazandı ve 

Londta. -'30 (A.A.) - Tali ademi 19"34 te, altı senelik b'ir devre için re 
mtıda.bale komitesi perıenbe günkü iSicUmbur intihap edildi. 
toplan'tıs~nda gHnfillUlerin geri alın • Birçok kimseler, iktidar mevki ine 
mtnı meselcsile metgul olacaktır. Zan yükselince Kardenas'm lht11Mci ener-
nedildiğine göre İngilizler, Frankistlcr jisinln kırılacağını iddia ettiler. Fa-
muvalrak olmadan evvel bu noktada kat o, bUtUn bunları tekzib edecek 
bir itilafı vanlmaaı için yeni bir gey· ma.hlyette, hUmmall bir faaliyete gi-
ret aarfetmek taaavvurundadırlar. Çiln rişU ve Meksikada namütenahi inkı· 
kil tngilh kabinesi bu zafere kati na • l!p!ar yaptı. Bilhassa 0'Meksikalıların 
sarile b:.Xmaktad.ır. Böyle 1'!r itillfın ahlak seviyesini tekftmUl., ettirmek L 
Franko muzaffer oldufu takdirde hal· çln bUyUk bir gayret gö~terdl. lc;ki sa. 
yan n Alman eönUllWerinin &eri a • tı§ını iyice tahdid etti, bUtUn kumar 
Jmmaımı kontrol etmek için yeglne salonlarını kapattı, kabare dansözle 
çare olduğu kanııati izhar edilmekte • rinin akşam saat onda vazifelerine ni 
dir. Dahiıt harp b:ttikden sonra ba~ka hayct vermelerini emretti. 

tek"i,e ~elmilel bir tcıcbbüıe imkln Ka.rdenas hususi hayatında, vatan. 
&ö"llmemekted!r. daşlanna nUmunei imtisal olmakta -
Xomlıyonlann insani bir rol oynaya· du. Memleketin Adet ve an'anesi mu-

bittt.:eklerl ve cumhuriyet ordusundatci clblnce kansı halk arasına nadiren 
r:anUDUJerlc mqgul olarak bunlan mem çıkar ve evinde hep çocuklarıyla meş
lekctlerfne iade edebileoekleri fli\'t: edil· gul olur. Kendisi ise asla tUtün ve iç-
mektedir. ki içmez ve adeti keşiş hayatı sürer 

Nihayet bu ltil!f ne İngiliz· ttalvan Her sabah saat dörtte kalkar. bir ~ey. 
milzakerelerinde en bUyUk engelin kalk rek saat yüzer, sonra da at ge1intlsint" 
tıı~ olacağı söylenmektedir. ı· çıkar. Gezinti dönUşUnde. ula vakit 

Komite mahfetlcrinde bu yo!da bir kaybetmeden bürosuna gelir ve nlibet 
itilUa vantmaaı şanslarının pek az oldu- .değiştiren kfitipleriyle beraber durma 
mıı olacağı ıöylcnmektedir. l dan tam on altı saat mUddetlt" çahsır 

m 
· Avrupa seyahatinden dOrııen Huver dDyor ki: 

Harp pek · yakın değil 
Srahlanm 3 harpten ÇO~< 
muvaz eneyi temin edece}( 

Nevyork 29 {A.A.) - Avrupadan d8nen Huver, edin- ı laıma ile muhafaza fikri fUpheaiı ölm::1tUr. Ş~m:iiki sillh
lifi intibaa göre harbin pek yakm olmadığını. miI:etltrin lanmarun kuvvetlerin mUvazenesini dilzcltm~ye uygun ol· 

• ı h ı ki ğ h b" ö ün 't • da' duğu düıt:nUlmektedir. •aptıK.an azır ı ara ra men ar ın n e ge ,, mesı ı-
. , .. • . .. . Huver. bitaraflık k:ınunu ilgası tazım oldu&unu, z1ra 

ıa mJm: ın ol::ıuiu kan:ıatmde bulun.:luğıınu ,oytıyerek 1 b k br • 1 • , · • ~ b"l-'" · i u a:ıunu:ı t:ıt :ı zor u: an rr:ucıp o a:n"'ını ı ·ıırmı;t r. 

1 
c.mi~tir l:i: Huver bitaratlık knrarınt yalnız Amerika Cumhurbaş· 

"Bununla berab::r, banıın beyrie1-"~' '"'k"'n"'~ bfr an- 1·.,n--n vennctr :cao ed -.;e!lııe kanidir. 
- ~ 1 .. • • ~· •• • • • • • • 

Kardenas, bir iş göreceği zaman ta. 
mamiy!e müstakil hareket eder ve hig 
kimseden fikir sormaz. Nefsine ve bil• 
hassa enerjisine bUyük bir itimadı 
vardır. 

Diplomasi denilen ı mi tamamile in· 
kar eder ve kendisine k~ı kuvvetli 
bir cephe alan birçok nasyonaist fır
kalarla uyu~maya IUzum görmez. :ial· 
buki bu nasyonalist fırkalar bllhaıısa 
son petrol hMisesi üzerine, bilsl- 'tün 
kuvvet bulmuşlardır. 

Pelt ol hA.disesioin doğurc'uğa 
mll:;kUU\t 

Filhakika, Kardenas, IOD kararile 
çok ml!lkül bir vulyete dlltmil§tilr. 
Amerikan ve !ngillZ petrol eirketleri. 
n1n cebri feshi Uz.erine Meklska bat
hca mil§teri!erl olan ve menfa lerl 
Amerikaya bağlı bulunan bUtUn de • 
mokrat memleketleri kaybetmiş olu· 
yor. Geriye kalan Almanya. İtalya ve 
Japonya gibi bily{lk devletl<'re ise 
Mekııikanın petrol satmaktan imtina 
ettiği aşağıya dercettiğimlz telgraf • 
tan anlaıılıyor. 

Bunun üzerine, memleket dahilinde 
ancak yll7.de on beşi sarfedilen istih• 
sa!ltmın yüzde seksen betini ihrac e
dememek tehlikeai karşısmda kalan 
hUkUm,et, ameleye vaadedllen Ucret 
zamlarını tehir etmie ve Uatelik, ade. 
U mecburi bir dahlll istikraz yapmaya 
karar verml§Ur ki, buda ha.Ik arasın. 
da bUyUk bir memnunlyetsizllğt mu • 
cıp olmuştur. 

HUkfımet, bu dahili istikra.zla ccn~ 
bl eirket.!erin zarar ve ziyanlarını ödee 
mek ruyetindeyse de, umumt kanaate 
göre, hadise ve mUşkUJAtm bu aureUe 
kapatılması pek milmldin <1lamıya. 

caktır. 

Hula.tıa, son petrol hMisesinln Mek· 
sikada mtihim akisler uyandttdığı vo 
belki de bazı hadiseler doğuracağı an. 
ıa.,ılmaktadır. 

Son Vaziyet hakkında gelen ajana 
haber!erl 6\lDlardrr: 
Gllmllş mrs?lcsi 

Vaşington, 30 (A. A.) - Diplomasi 
mahafilinde Amerikanın Meksika re.. 
lslcUmhuru Kardena'yı kendi mt.:tar .. 
deratma terketıneye karar vermi;- >l • 
duğu intibaı galiptir Petrol kun n• 
yala"nnın istimlaki Va.şlngtonun d .:.a• 
ne hattı hareketine rağmen Me ka 
reisicümhunınun Am'!l'ikanm za ~ • 
na olarak ittihaz ct.m'ş olduğu tc ılr. 

ler serisinin sonunct'"'ıtdur. 
Bilhnssa Meksika. •aliye nazı S. 

Suarez'ln 1937 Mır uevvelinde '''\P· 
mış ol<luğu bir mUrn "attan sonr" A. 
merika hUkfunetinin ı teksika gUmll • 
§Unfin mubayaası lehi'ldeki rejhr 1 ip
ka etmiş olduğu hat1"1atılmaktac1•r. 

istikbalde hariciye nezaretini" bir 
intizar batı hareketi 'kabul OO" eğl 
za.nnolunmaktadır. 

Salahiyettar mahafil, hUk!iml'tin 
gllmU§ meselesinde mil~takil bir fiya.· 
set ta.kip edeceğini beyan etmekt<>dir. 
Fakat bu bapta resmi beyanatta bulu.. 
nulması .mutasevvcr d~3ildir. Ayni :na. 
hafit, fogllterenin gümU§ fiatının dUş. 
mesi üzerine teşebblis1erde bulunması• 

nı gayrimuhtemel adaetmektedlr. 
Vaşington, 30 (A. A.) - öğrerıidl· 

ğine göre, Aimanya, İtalya vt Japon· 
)'a, birtakım e~bas vasrtasiyl~ petrol 
satınalmak için Meksi!ta maknmatı 
'lezdinde teçebbUslerd<> bulunmuşlar .. 
dır. Fakat Meksika rei.sicUmhuru Kar .. 
dcna, fa~!st memleketlere petrol \'er. 
m~kten imtina etmi~tir. 
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llabct - Itatya harbi devam ettiği O kemerini ve yakasını çözdü. Gar- bir ıcy dilfünmiyen adamlara mahsus 
llralard~ Fransız Somalisinin sınır bo· sona bir porto ısmarladı. Hasır kpltuk· bir hali vardr. 

derek oüttm harp &anrlıkljlnnı mem· 
lekctinize bildirmi~iniz .• Hatta hizmet· 

leriııize mukabil Habeş imparatoru, 
bütün, ahfadmıza intikal ·etmek üzere, 

size memleketinizin en büyük rütbegi 
ok~1 (Güneşin oğlu) nişanını vermiş .. 

)Unu bekliyen askerler, bir gece ya~ıın Iardan birine çatrr çatır çöktü ve gUzel mıdır? Bu Fransrz adaletine aykm bir D 
t uvardakl saat üçü çahnc;ı salonun el örgünün ta dJbindc, bir Habeşli tut- kadınlardan birinin gözünün içine ba- ıey uytlmu mı?. 
tular.. karak gülümsedi: General, beyaz bıyıklanru çiğneye- dibindeki camlı kapı açıldı. En önde 

Her gün böyle vak'alar oluyordu. Ya - Gözünüz aydrnl Yarın mahkeme· rek: beyaz saçlı. bir miralay, arkasında iki 
It-ötü maksatlarla, yahut tıa sadece k<ı:Ç· de gayet meraklı bir casusluk işi gö- - Müsterih olunuz azizim madam, binbaşı, daha arkada bir yüzbaşı, salo-
l'tl~ ve arğrnaıak maksadiyle bir çok rülecekr (Şassa) bir casusmu§f Hem dedi, (Şassa) haksız olarak hapsedil- na girdile · - Evet! •• 

- Sonra birdenbire memlekete dön• IIabcıliler Fransız hudutlanna kadar <:le iki taraflı bir casus?. . memiştir. Suçunu itiraf ediyorr. Yüzbaşı n:ıüddeiumumi makamına 
ielıniıler ~e yakalanmışlardı. Bu &e- Güzel kadın yerinden sıçrayarz,k: Bu sefer yalnız güzel kadın ~eğil, oturdu. Reis önündeki kağıttan kan§-

fcrkirıin adı (Şassa) idi. Gençti. An- _ fki taraflı rru? Aman ne tuhaf! oradaki bütün güzel kadınlar ayaklan- tırdı. Sağ kapının üstündeki locasrnda 
Cak, Yirmi, yirmi iki yaşlarında görü· Kuzum general, biraz izahat verseniz.. dılar ve baykmştılaı-: oturan kumandana kısa bir gözle baktı. 

müısünüz. Ve caıu11luk yaptığınızın 
İtalyanlara haber verildiğini iı;ldio et ~ 

lliiyordu. - Yoo'o .• Sevgili madam !Sizin zev- - ltiraf mı ediyor? Sonra (Şı<:lssa) ya döndü: 
Her zamanki gibi (Şassa) yı da bir kinizi bozmak istemem. Yann öğleden Ve birisi lafı tamamladı: - Ayağa ·kalkmızr Adınız nedir? 

kaç gün için emniyet kampına koydu- sonra meseleyi (a) sından (z) sine ka-

mişsiniz. Fakat bu bir tuzakmış. Ve 

sizin bu sefer İtalyanlar 1cbine, mem ~ 

leketiniz aleyhine casu111uk yaptığınız, 

batta şimaldeki Göl bozgununda 

(9000) vatandaşırurxn italyanlar tara· 
fından mahvedilmesine sebebiyet ver· 
diğiniz anlaşılmr§ t 

- Evetr •• 
- Bunlar doğru mudur?, 

lar. Bu bir kaç gün nr!ında tahkikat - Her iki tarafa da casusluk yaptı- - Şassa!. · 
""' 1 1 d;)t" öğreneceksiniz .• Yalnız ı:unu söyli- gyını ı'tı'raf ediyor mu~. Babanızın adı? .,, .. pı <ı:ak, iki muharip taraftan _soru a- :ı: • - .. 

yebilirim: (Şassa) hem İtalyanlar, hem D r l 
Cak, sonra diğerleri gibi, amelelik veya - Evet madam!.. - esta .. 
h de Habeşliler hesabına çalışmış bir a- · 
aınallık yapması için, serbest bırakıla- _Ya Rabbi!.. - Kaç yaşrndasınrz?. 

tak damdır. Yani casuslann en korkunç 19 ı 
tr. la 1 d b" · ı ş· di h iki h' Kadın hasır koltcğa çöktü. Etrafta - " 

Fakat aradan Uro gün. beş güm on ° n ann an ırı ım er Ü· - Ne it yapa'tSınız? • 
•• ll' kUmet bu adamxn kendisine teslimini müthiş bir al!ka belirmişti •. 

ı:ıın geçtiği halde (Şassa) nın salrveril- - Çiftçiyim.. - Tamamiyle l .. 
- Demek her iki hükUmctin bize 

rrı di b" . tc"\lep ediyor .. Fransanın gerek İtalya Fc..kat bütün israrlara rağmen ku-
c ğini görenler, işin içinde ır gayrı - Somali toprağına iltica etmişsinfa. 

~b··ı· d di.l (S balı) da ile, gerek Habeı: imparatorluğu ile akt- mandan, bu bahse dair bir tek kelime 
ıı ık ol uğunu sez er. . o • ;ıı • d • Bunu. n flebebini anlatınız! .. yolladığı muhtıralarda yazılı olan bü· iti i~siz, güssüz Fransız memurlariyle edilmiş (iadei mücrimin) mukaveleleri aha söylemedl .• 

ltanlarr, akşamları orman iç~ndeki bah- var:dır. Fakat bilirsiniz ki, siyasi mile- • * * (Şas11a) ayaklarının ucuna baktı .. 
Ç~de, hasır koltuklara uzanıp cigLll'a rimler iade edilmez. icap edense bi- Ertesi gün askeri mahkemenin bü- Kara eliyle kısa sakallarını koşICh: 

tün cinayetleri irtikap ettiğinizi itiraf 
ediyorsunuz ?. 

- Evet. Bund~ ıiıe ne?, 

- Doğru, bunlar Fransayı ve Fmn· 
iscı1kerı, (Şassa) nın 1-fmı da etmeğe zirci mahkemelerimiz onları cezalan- yük salonu hıncahmÇ dolID:U§tu. Samiin - Sebebini ~iliyorsunuz, dedi, f. 
başladılar. dırırlar. Şimdi Somali askeri nıtmkem~ sırakmnda bütün Frans\Z memurlan, talyanlar hesabına casusluk yapıyor-

sanın menfaatlerini alaka.dar etmez •.. . Bir çok rivayetler çıktı. Kimisi onun si, bu adamxn siyasi bir mücrim olup beyaz keten elbiseleriyle Frangız ka- dum .• tı çakıldı .. (Negüs) yaka.lıarun.am 
~egüs) e suikast Y"Ptrğım, kimisi olmadığını tetkik edetek. Yani bu iki dınlarr, yerliler göriilUyordu. ve kurşuna dizilmem için emir vermişi 
ftaıyantar hesabrna casusluk ettiğini hüklimctten birine veya ötekine teslimi Biraz sonra iki süngülU neferin orı- Arbk oralarda durmak budalalık ola-
ıaoy}l.iyor; fakat hiç kimse hakikattn iç lazım gelip gelmiyeccğini kararlaştıra- tasında, (Şassa) salona girdi. Bilek- Caktr .• En yakm hududa, sizin Somali-

Ancak biz i§lediğiniz cürilmlerin siyasf 
mahiyetini tebarüz ettjnnek ve tara· 

l"iizünU iyice ortaya vuramıyordu. cak .. Benim tahminim, mücrim hiç bi- 1erinden zinciri çıkardılar. Suçlu yeri· ye sığındım! Fakat bana bir mlilteci 
~ (Şassa) nm kampa kap<·~•!dığrmn rine teslim edilmiye~ektir. Çünkii suçu ne oturttular. Biltün kııxlmlar onu· da- gibi değil, bir eşktya gibi muamele 

feyn hükumetlerine bildirmek için hi· 
diseyi olduğu gibi tesbite mecburu:;, 

'llstünden yirmi be~ gün geçmişti • siyasi mahiyettedir .. A~i zamanda bu 
F kta kı d ha ·iyi g6rebilmek için yerlerinden kal- yaptnm .. Ellerime zincir vurdunuz. Bahçeye gece yarısına doğru yorgun suç, ransayı. uza n veya ya n an 

Binaenaleyh etraflfıca izahat vermenizi 
istiyoruz • 

- Pekala macerayı kısaca anlatayım. ~rgın gelen vali ve askeri kumandan zarara sokmadığı için cezaya şayan da kıyorlar, larmu:ı bağa gözlüklerini bu- Ben ... 
general (Boitel); bilhassa kadınlan a- görülmiyecektir. Yani (Şa:.sa), en çok runlanna · dayayarak kara dclikanhyr Reis maznunun sözünti kesti: 

Yürekleriniz rahat olsun f .. 

laTo:ıar eden bir havadis verdi: üç gün sonra, serbest bırakılacaktrr. tepesinden tırnağına kadar süzUyor· - B~ oralarını sormadım. Asıl m~ 
- (Şasaa) yr yann askeri mahkeme- Güzel kadın heyecanla sordu: lardr. seleyi anlatmu .. Siz evvela Habc§ hü-

(Şassa) iki kısa Bksürük öksürdü. 
Kafasını. iki tarafa çevirerek aamiin st
ralannın en ucunda oturanlara gene 
kısa ve ani nazarlar attt. l'e veriyoru% r - Fakat general, ya bu a.daın tna- (Şassa) iri,' ~iyah göz1erini .\'iİ'kit va- kitmeti hesabına itatyada ozı:msluk ~t-

Herkes yerinde doğruldu. Bütlln sum ise? O vakit bunca zamandır hak- kit arkaya çeviriyordu. o da beyaz Ka• mi§siıüz. Sonra İtalyan krt'alan ara-
gözter generalin yüzüne dikildi: sız olarak hapsedilmiş sayılmryacak dınlara bakıyordu. Yüzü gergindi. Hiç Stnda. Trablus taburlarında hizmet ~ 
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............. ----------------~--.... ---------:-------------,....;------.... ----.... bana cenneti gösterir gibi yapıp bilaJıa
re l;>u bülyııların üzerinden beni tekrar 
hakikate, sefalc:te diltürmek ~ir zulüm
dü;-,. 

Mösyö Jak hiç değifmiyen sakin tav-
riyle: . · 

- Yavrum, dedi, bu ha)'ö:l istediğiniz 
anda hakikat olacaktır 1 

Jülyet içini çekerek mmldandı: 
- Çılgınlık 1 Boı bayaI! •• 
- Kulaklarınızda taııdığnuz bu iki 

elmas bo} hayal ve çılgtnltk mıdır? 
Jülyet hazin bir tavırla: 
- Doğru, mösyö 1 dedi: Fakat elmas

lar ne kadar g.üzel olursa olsun, niha
yet satın alınabilir. Bunun için zengin 
olmak kafidir .. F.-.kat satın alınamıyan 
bir şey varsa o :da bir asalet· ünvanı, 
teveccüh, zevc, kdntluk tacı, hülba en 
ıneşhur Jı:admlardan başka hiç kimsenin 
kabul edilmediği bu muhteşem eğlence
lere girmek imkanını veren şeylerdir. 

Mösyö Jak ayağa kalkmı~tt .. 
- Gelin, dedi. . • 
Jülyet de hayretle sordu 
- Nereye? . 
- Hele gelin de ... Zannederim ben-

den korkmazsınız, değil mi?. 
Mösyö Jak, apartunandan çıktı ve genç 
kadın da kapıyı kapadı .. Bir sofada bu
lunuyorlardt ve bu sofz.:la iki kapı var
dı: Sa.ğda Jülyetin. kapısr, $olda da üç 
ay.:tanberi boş bulu:lan bir dairenin ka

pısı .. 
Matmazel Unf ın hayret dolu nazar

ları altında, mösyö J<-'k cebinden bir a
nahtar çıkararak, bu bot dairenin ka
ptsınr açtt .. fçeriy~ girdiler. Mösyö Jak 

kapıyı itti. 
Kürük bir lambanın hafifçe aydınlat-s . 

trğı bir odada bulunuyorlrr:-dr. Bu oda 
bombo§tU. Bir tek rnobilyesi, bir tek 
undalyesi yoktu .• 

M~ıyl-Jllr, bulundukları odayla yan
daki odayı ayıran kahn perdeyi işaret 

ederek ;öyle dedi: 
- LOtfen bu odaya girin. • 

Jülyet Bekil bu perdeyi l@ldm:lı ve 
hafif bir. çığlık kopc:ırarak birdenbire. 
tahakkuk eden bir "Binbir gece masalı., 
önünde bulunuyormuı gibi, olduğu ye
re hayret çevisiyle nuhlandı l .. 

- Rüya görüyorum! Rüya görüyo
rum! •• 

Diye k~kel~di .. Mösyö Jak ta onu ya
vaşça iterek: 

- Girsenize, canım r dedi. 
Jlilyet'in bir hayranlık vecdi içinde, 

önünde kapısında durmu! olduğu 00.a 
bir hayli büyüktü, son derece güicl 
döşenmi! ve parlak ziyalar veren ha. 
rikulade lambalarla aydrnlanmıştı. . 

Jülyet, ayak uçlarına basarZık, · bir 
nevi hürmetle bu odaya girdi ve ayni 
zamanda göalcri önünde, rüyalarında 
bile görmediği bir sahne belirdL 

Kanapenin ve koltukların üzerinde, 
en <dl ve en meşhur kadınların büylik 
merasimlerde giyebilecekleri muhtelif 
elbiseler, en ince teferrüatJanna kadar 
bütün tuvaletler vardı. · 

Kadrnbk sevki tabiisine kapılmış o
lan Jtilyet, mösyö Jukx unutuyor ve ~
deta alicenap bir perinin onun için o
raya koyduğu bütün bu zenginlikleri 
kanştmyordu. 

Biraz sonra başmt çevirdiği zaman 
bir defa daha bütün vücudiyle ürpere • 
rek bir çrğhk daha koprdr . 

Çünkü yandaki masamn üzerinde, 
yanyana konmuş ve kapakları açık bu
lunan bir çok süslü kutular v~ırdıl. 

Bu kutulardan biri en nadir cinsten 
altr dizi inci kolyeyi ihtiva ediyordu. 

Diğerinde, inci ve elmaslarla süslü 
harikulade bir kontes tacr vardı. 

Ve nihayet diğer kutularda, envai 
türlü yüzükler, bilezikler, zümrütler. 
yakutb:, s.:ıluk ve şa2aalı panlttlar 
içinde duruyorlardı . 

Jülyet'in çılgrn nazarları önün.de bu 
§eyler birer servetti ve heyecanmı ifa. 
de edecek bir tek söz, bir tek jest bula· 

n 
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betbaht zevk kızlarının sooinde duyulan 
.ahenk yoktu •• 

Bu genç kadın kibar erkek düşkün
lerinden, kibar çapkınlaı-dandı ! .. 

Mösyö Jak, tetkikatını bitirince, eli· 
rıi piyanoya doğru uz.atarak sordu: 

- Musikiyle de mqgul oluyor musu
nuz?. · 

- Evet .. Can sıkmadan dinletebile
cek kadar •• İsterseniz çalayım.. · 

Genç ka::lın, bu sözlerle beraber, te
sadüfün kendisine gönderdiğini zannet· 
tiği bu ziyaretçinin musiki arzusunu 
tatmin etmek için ay~a kalktı .• 

Fakat mö:.yö Jak, onu bir jestle dur
durarak: 

- Mersi, dedi. Bir tecessüs ·saikiyle 
sordumdu .. Affedersiniz, fakat size so
rabilir miyim? Bu duvarlarda imzaıı:rz 

. yağlı boya t:.-.blolar görüyorum •. 
- Bu tabloları ben yaptım, mösyö .. 

Resimle de me~gul oluyorum ve göroü
ğün üz veçhile, pek tc fena §eyler yap
mıyorum .. İşte giizeJ bir tablo ki, tas
vir ettiği .. 

- Görüyorum, görüyorum .. Rahat -
su: oiup ayağa kalkmayın, yavrum .. De
mek hem muzisyen, hem de resSc-cnsı
nrz ... Daha iyi .• 

Genç kadrn hayretle, kendi kendine 
sordu: 

- Neden daha iyi diyor, acaba?. 
Mösyö Jak devam etti~ 
- Söyleyin bakayrm, yavrum, mat· 

mazel Jülyct Bekü sizsiniz, değil mi? 
- Evet, mösyö .. F4~<at bu İ5mi çirkin 

h'..ılduğum için deği§tirdim .. 
- Evet, biliyorum.. Yeni isminiz 

Lanj (melek) tir, değil mi?. 
Jylyet Bekü gült"rek: 
-.... Mele~ 1 dedi. Evet öyle.. Vakia 

p:k saf bir melek değilim amma! Ne 
vapayıı:n .. Ya~amak laznn f • • 

, Mösyö Jak başım sallayar:ık ~ 
- Biliyorum.. Biliyorum .• dodi. Ha-

2:in bir hayat sürüyorsunuz, ymrum ve 
!>u a~in gibi zeki, sizin gibi güzel bir 

;. , 
{ 

kız için her halde acı bir teY olsa ge
rek .. 

Jülyet Bekil hafif bir endi§eyle ıor· 
du: 
· - Yoksa siz rahip misiniz?. 

Mösyö Jak sakin bir tavırla cevap 
verdi: 

- Hayır, demiyorum.. Benim hak
kımda ne isterseniz dü~Unün. Bunun 
ehemmiyeti yok.. Mevzuu bahlolan 
sizsiniz ve mesele .• 

Tam bu anda yandaki oda~ t.ıya· 
narak ağlayan bir çocuk seli duyuldu. 

Jülyet Bekü alel!cele ayağa kalkarak 
şöyle dc:li: 
~ Beni bir dakika mazur görün. 

mösyö, zavallı yavrucuk gusa:nıır .. Ge
liyorum, yavrum! Geliyorum! Ağla· 

mat 
Bu sözlerle beraber, genç kadrn •ilr· 

atle yandaki odaya girdi ve danteUlar
la süslü bir beşiğin içinde yatan, üç 
ya§brında, kıvırcık san eaçlr •e eli 
gözlil bir kızcağıı:m Uzerine doğru eğil
di. 

Gariptir ki, bu evde her şey eski ve 
batta sefil olduğu halde, çocuğun be· 
şiği cidden harika bir zarafet ve zen· 
gin?ik eseriydi .. 

Çocuk Jülyeti görünce derhal sük<in 
buldu ve küçük ellerini uzatarak gü· 
lüm:;edi. Jülyet te, küçük bir masanın 
üzerinde, porselen bir tasın içinde du· 
ran ılık sütü ona verdi .. Çocuk ~üt~ iç· 
ti. Jülyeti öptil, başını yrotığa dütürdü 
ve hemen akabinde, dooaklarmda güzel 
bir tebessümle tekrar uykuya daldı. 

O zaman, birdenbire mahzun bir hal 
alan genç kadın, eğildi, bir nefet ka
dar hafif busesini bu u::ıvallı küçük me. 
leğin alnına kondurdu ve, iki adıin ge-
rileyerek ,ona tasvir f>dilemez şcfkatlf 

bir nazar atfetti. 
J ülyeti Ü!'eptcn bir ses sordu t 
- Kızmrz mı?. 

Genç kadın döndü ve, müte~euiı bir 
halde giılice içeriye girerek, bUtUn bu 



--011- 1 de 'mUhnkbktıt. Z lnıza, <t8hlli ıııtJN'JDi-
ŞiJ.ll • .iBe.n Dlc: zo idinındınız •nrdır. Kendinizi ehiıfınız. 
Gen(', bi .sıhhnlli, Z"ld ve hnMa$ bir ha- do.ki birçok ldmsClerdcıı üstün ıgönuektc

yıuısmu. DQYnnuz 'Uzuncndır. Bllnyenlz de .shıiz. İ>lknlJnfz t6k h•ldlr. 'Yazınızın b:ızı 
norma1dfr. Ha mtln talilnlz.in ıstxe tnm :bir ·ısım :ın oruı nşlı btr ıt11t !lesin )'(lpıyor, 
snnficl vermediğine ve ,·ercmiyc~ioc acaba bu nedendir? Orta ynŞlı bir ll 
kanlslnlı. ..Bu sürllş, mesut olıımamnk itin cnç bir ,•Qcut mu? Genç bir :r:nlta or:ta 
gfifn bl'lırıl ltenainlzin (lknrdı!ıınız blr )a~h bil' OlgunJtık :nıtı' 
nıaıı1adır. :Menfl badiseled nıllliallı lı Jbir -615'-
tanda 18lirm miltemayHSfnfz. Bu bayu. Ali/ - l/emş- (;iJ;. : 
nrııdan va~secmcnb: elzemdir. soı el yazı. '\'qıno: 35 a n tı% lleiildfr. Boyca orttı-
nuı ve na 1mzalnrınm da sönderlnlı. ınız. Bünyec~ .of'lh unı onıa ea'bnk ol-

-.612- sunloşmnk tcmn ·nıa s~rilnm · ttir. O!!· 
s. s. 11: 
Orta veya ortıı)a yakın bol'ltı, dolgwıc.-ı 

vfıouUa,, 20 yaşlanniıa Uir gent"Sfnlz. Zet.1 
ve :faal ol~unuz muhakkokur. Dikk"!ıtfnlz 
çok iyidir. Hayatta şimdil'C ik:ıdor pel· sı
kıntı scclrnıc6Jniı. füsbcl ilimlere ait 
bir meslek seçmeniz isnbetli o'hıt. Cahşmı
nı:r: biraz dnğtnık bir manznr ~astennek

ledir. Söılcrlnhdc milb:ıllı a1:ı miltenıa
yilslnfz. Arkad.nşlarınm lnlfhnbta dikkatli 
olmanm. \"azlyetiniıe göre - bilha 1 ""· 
S'i)'e ederim. 

-613-
Xurwwı. F. F. 'F.: 
<Ge?lC.!lnlı. Yaşınız lıerh:ılae 20 den cız 

blacaktır. Bünycce dikkat ,.e ihtimnma lh\l 
yacınu 'vardı~. Asabl inlı. cabuk &1kılır 
ve kızarsınız. vneutcn toplu dciUlsinlz. 
Bir t~ı. ohu na ıl ynpacajının tamam ile 
o<i$0nmedcn başlarsınıı. Irodentı iyidir, 
Kavta)1Şıntz da mllkcmmeldit. Dik'kallnl
ııi de beAendim. Yalnız sinirli hnreketleri
ni.d tadil cımcnh: mutlaka elzemdir. Bld
Cietfniı ('.&buktur ve 1bö)'le bir ıamandıı faz 
Ja ha.tekellerde bulunur unuı. Arıulann
ıın behemehal kabul dilmesini ia;lerd
niı. 'Bül!ln hu yozdıklarımı dUz.elllrseniz 
ha)·aııa muv:ırtak n mesut olaco~ınııı ~Y 
l11ebillrfm. His m lclennd acele edcee'k 
,·:uiyet ve )'tlşlıı d llslniı. 

-614-
Jrurlulaı De. 'Kuman~ 
Orta veya orta)a )"aktn btr boyda ııııı, 

genç.siniz. Şlşm mJ:ımak ~sUdndında~ınıı. 
Pek nlıngnn de!tllsfnlz. SılahUnlz isldll'. 
slnlz. Fruıl olduğunuza TC başladığını hir 
Olmayan işleri olurana baAlamasını billr
jşl hltifrnek hususunda gayret ettiBlniz i 

lışkan ve ra lsfnfs. zekinı-ı da li)'idir.. Fa
lkııt ı:avrn)".l' hnkımından dahn ~k ço'k i
lerl bir derecede bulunnbllirdlnhı, Hannı. 
ki: Dalgın olduğunuz nı nlat "ar, b5ylc 
ı:amanl:ırda dikotinlz olaınaktn, hahıanız 
ııınr göslcrrr.ektcdlr. BnşkaJarına bcniemi
~·en ve hususiyctinlıl tc$1iff t6en h1 lerltılz 
mevcullur. Bundan dolayıdır ki ttım 
mimi bir muhit içinde d il iniz ,. hll 1e 
kaldıkça münferld vnziS'eltc hulunmnnıı 
verdlAiniz kıymet büyüktOr ·e &QnstılıAı· 
nn:a da fn nn1akta ınız. Mtıddl 'Vtızf tıntz 
gnlTikablli ictlnap olacaktır. l\endiniıc 
pek de iyi de~lldfr. ~ttıantıbilcr~initl u
nutmnmonızı do 1ııvsl e ctrncl.:le}1m. 

-"ili~ 
Abal'au Od. Çık: 
Ynşınız 28-32 ua ındııdır. Yaşayışınız 

basit ve :mütcvaz1dlr. Ün~·atta buglln 'f(!ı 
~·nnn lçln sakin bit :istikamet ırarnalı:tası
nıı. Gnrtııuım işlerden kacatS1nız. Zekanı
zı, dlkkanltfıl 1't hayatta arzuJarınııı tak
viyey• rn~bursunuz. 

-6ii-
(1euo6lu A. C. 8: 
noyunuz utun, bünycl\İt 

25 den foıladır. Uktln~t • flldal 1 tıycn 
hir işte muvaffııkb•tlfnfz f0phe1Idir. Hır
çın hnrclrnllcrinlz ınU\·affakiyetinizc mani 
olmaktadır. F:ızla içki içtij!iıılz:i de 5Ö)'lcr
cm bilmem ne dcnlnlı? Munııııam Mr 
~yala lhıf)aeın•t: bO e rrı höl.:lc khr. 

~18-

3~4 M. $.: 
Ef'\"ell..1 mOracnatıftız anımaa yo1'1ur. 

Son )'alınızdak! imunııı aa Okü)'Ui adım. 
fmuınııı olml'am:ıdıkca orrunu:ıu rerln 
~cflrmcBc fmkl1n yokrur. fllmkOnsc eski 

Cevaplan veren 

Profesör Sanetk 
Ot-afO.o ı va Oratometrı 

mUtehauıst 

'C. 'Y. O: 
Gencııtnlz, 18 ınıı ı e Üİl a u .. 

8lr. Bol'Unuı ottatıır. Bün)'tee 6e ôrta• 
men dalsın otduğunuı tnmıınıar nt. Bir 
işlen ç-0buk sıkılmıınıi :ı muhakknlt. De
llşlkllk sizin iicin bir lhliynttır. 

"'"'620-
AK. OK: 
Çok değişebilen b!t karakter gösterl

)'Orsunuz. Bunu ynlnız s nçliğinlıle ltt.h 
oımek mOmkDn dcaildlr. !l\ar rlilrt ,1 
fikir vo atzult rınıı l\olaylılda d1 tŞW 1-
ttı~klcdir. Boyunuz uzuncadır. 'Lün CC<ı 
t yıfsınız. M!ibıllARaya temayulilı tauıı. 
dır. Sözl rlnlıft Uatma t1akll<n1 ılık 
kolmamanu: rnümkün<lür. 
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MARKiZ DÖ POMPAD'CJR. ırARm nrı t>oMPAtrcrR. 
----------------------------------------------.......... .-..................... . 
ıclkat sahnesini seyretmiş o1an tiyc:ırct· 
çisini gördü •• 

Alçak sesle: 
- Hayır, kmm değil!. 
:Diye cev:ıp verdi ve tekrar otcıci <>

daya geçtikleri zaman ilave etti: 

- Bu An'dır. Küsük kız kardetJm ••. 
Jtı,et IBu socufun ismi An BckU'ydlh 

BilAbara onun da isn1i, tıpkı abl.aiınm
ki gibi matmazel Lanj olmuıw ve p 
ne blliharc!8 klnunusani 1793 de yani 
bilyGJr Dı~iWde, <>'da bir çoklart gibi 
kılfa1m1 dat;ığacında bıtakmittı r;. 

Fakat, mevzuurnuzun 2erçcvt.ai için ... 
de Dlatalc" lilldyen:ilz devaın eaeıtm . 

Möty6Ja1C: 
- Cidden g1lzCl çocuk, cJCdi, ve gali

ba ıiz onu bütün mevcudiyetinizle se
viyorsunuz değı1 mi?. 

- Evet ,mösyö!. .Sizin.. Bagkalal'ı 

cibf .• &5ka bir §ey i~ <Ieğil .• Bana bir
ıeylcr aSylcmek Uı:crc geldiğinizi gö
rilyonımt Bu bana itimat telkin ediyor 
ve aize gunu açzlc'ça söyliycbilirim ki, 
bu çbCUk hayatımın yegane sevgisidir .. 

Zmılı a:ıncm, bundan iki sene evvel 
öldilğü zaman, bana gözleriyle, yetim 
kalacak olan bu z.ıvallı yavruyu g~ 
tereli .. Bunun U.ıerine, onun annesi ol
mayı, kendime en büyük bir VCl%ite bil
dim ı .. Ve, yaşamak i~in aıJc komedyası 
oynamak mecburiyetinde olan ben, ni-

hayet kendimin de..hakikaten sevdiil· 
ni. kendlmia de sevildiğini, küçük bir'. 
kmm olduğJınu tasavvur etmeğe bat· 
lzdaın1 JCüç;lik An'ımm bqlği yanın

da, ,.truz olduğum zamanlar, bu fikir 
cıUtemadiyen alrluna gelir ve o zamaıı 
ağlamağa ha larnn. Bakın, şimdi oldu· 
iu ııöit .. 

Jülyet Bekü • vcıa matma:tcl Linj. 
bir kaç göz-yap damlaamm partadılı 

ıazleririi sildi.. 
Mky,6 Jak, di!Jeri oraun&m, hiMet

le nunlc!andıc: 
- .Yanıldım mı, acaba? Kalbi olan 

' 

bir lt:z üzerine mi dü§tüm? Bu cidd~n 
felaket olur ı .. 

- Bir ıey mi t"aylediniz, mösyö?. 
- Hayır .. Sadece, b.l.ı• etkeklerle 

kadınları tabii· yo11arından uzakla tı • 
ran kaderi dil§iinüyordum. M-etell lizi 
ele alalım: Hareketleriniz den ve bu. 
roda girdiğim andan.itibaren aördUğtim 
ve duydugum her tefden öyle an1a11li
yor ki, si» iyt bir e'I kadını, sadık bit 
ıcvee ve ıef katli bir anne oilnak içjn 
C!oğmuftunuz •• 

Jillyet dudald'annrn ara11ıtda parJı ... 
yan bcmbeyu lnc'i di§lerinl mef<'an& 
çıkaran bir kahkaha ile gUldü. 

Bu ant kahka'la, fildrlt!!rdeld bu sa
bitlik, mösya }akı memnun. etmiı gö
ründü. 

Jülyct ncp gülcri!k sorau! 
- Hayret mi ettiniz? Gülüyorum •• , 

Beni affedinı. Faiat bana aöyledilin1~ 
eyler: o kaaa~ garip ki! iyi bir anne 01-

mak mcıclestne itlru etmiyece lın .. 
Oyle zn..-ıncdiyorutn ki, çocuklarım o1-
saydı onlan sevcrd~. Fakat saa&1cııti. 
ne .. Zevc meaelcaine ıclince.. Oh ı Ha· 
yır!.. Bu ÇQk tuhaf bir teY 1.. Zava1h 
z~vol Ona cidden acının!.. Mademki· 
ıize il~ bulunmap ba§ladım, de· 
vam edeyim .. 

- Anlatın, aamim.iyetle "'c çcltinme
den anlatın, yavrum. • sonra bm de 
söyliyeuklerimi söylerim?. 

- Dinleyin 1 ZeVk mahhlktan ola'if 
bizleri, ıf.jphcsi& P.'ri atilMd addetti· 
liniZ bir hayttaı sevkeden amuıert s~ 
her lialde: bilininiz. Bit çokları için bu 
bir sefalettir .. Buılan içh:ııe - hm de 
tiunlar ll\cyamriday:tm • bu nvk i~· 

)takı ınıca .tuvalet, elmas, hWfLA parla..-
3an lier ıeye katJt olan qktır. 

Mösyö J<>k, şayanı hayret bir &1.11.-fı. 
netle: 

- Ya~ dedi. Şu hılde.:aire fUnU talf. 
dim etmeme: müsaade buy:urtırrt.. 

Bu aö1:lerlt berabu. möayt> Jak, ce
binden çıkardığt kliçük bir kutuyu aça· 

rak, jülyetiii hayr t ve heyecan i~de 
açıla ıısawrt ~11D~ 6ir ç1tt k'llp par
lat~. Bu küpeler, her bin bir fmd1k 
cesametinde en iYi cinsten Uli e1mastzın 
miltefelt1til<lli 

Genç kadın titriyerek, kutuyu ka
parca na 11dı vo nldandı: 

- Ab 1 Mösyö .• Fakir bir mla il.ay 
etmek istiyorlill\uz t .. 

- K •iyyen 1 Bu elmatlar silindir 1 
..- »enıftl ı .• Benim t •• Faal Hu kü~· 

ler en ğdiÇ bl.ii altın eder 1 •• 

- Her bül d8tt bili i.1tui ltiymctil\· 
dedir! •• tktlı ıckit t;In ıiltnr eder .• 

JUlyet, çehrcı1 sapsarı kctlliıü~ oldu .. 
ğu liafde, bir art yerinde ıfiihlanmıf ki~ 
dı. SOrtra yi1ru pemöele§ti.: !>uvardilii' 
kocaman bir iynaya ltöttu ve küpe1e'ri 
kulaıına pçinfle-ıe ç,.."ruştt. Fakat elleri 
çok= tltnyotdtli 

MOtıyö Jak, hep iyn1 'liin tavıiyle ;
- MUsaaC!e edln 1 •• 
Dedi ve sefahat dU 1tllrilerin1 ltis'IWi· 

dı:aeak bit mahaı'etld', bir anda küpele.; 
ri genç Udtnıh kulakltırına takti. 

Jülyet, •ytıanın karJısırida miltema· 
diyen• döntlyor, dönuyor<iu •. 

- Ne ~el ıeylcr, ;ta Rabbim 1 Ne 
günlf •• ., 

- Şimdi gelin°konu~rm .. Ben cit· 
tikten sonra bu elmHlan rah:ıt rahat 
seyredersiniz •• 

- Oh! •. Bırakın da size hiç olınaczsa 
te§ekkür: edeyim ı .. 

- Memnuniyetle •• Fakat bana ede· 
bilecc~iniı: en iyi te§ekkür tekli ifpa· 
tın~ı bitirmektir. 1 

Henüz Heyecanından kurtulamıyan 

Jülyct, gcüp tekrar yerine geçti ve bı1 
defa, için~ bn mcÇlnıl a\ianun akıl ve 
hayale gelmez ilicenaplığnw karp hür
met ifa.dest okunan ciddt bir aeale de· 
vam etti: 

- UpatHh uzurr de'ğil, nıas~I Dana
lar beni Çl18ırtiF, ttrUcevberata bayılı

,nm Ye: t\Wa1etlct benim en bllyUJt lliti· 
rasun olm.uıtur •• Meseli bakın, bUtütı 

hayatım muddetince, hi!i bir zaman t&

haktru'lC etmıyccclC bir hWya 1'uraum: 
Ekseriya, bu ıeyleri düşündUğUm za
man kendimi btiyülC ve p§aah balo sa
lonunda görüyorum. 

MöSyö Jak: füliinis1yerek onun a~ 
zünü kesti: 

- Bir kraliçe gibi giyınmir-lniz, ga
la eüvm-clerindc sarayın e §Ut nam
Ianndan daha güzel el&iscler ve tuva• 
lctler içindesiniz .. 

Jülyct ellerini çırparak bağitdı: 
- Evet!.. Oh! Evet r.. iıte ben & 

hep bunları dilşünilrüm .• 

- Mesela l:ıu vrde veya ona yakın 
i>ir yer~ bulunan balo salonuna giri
yorsunue •• Atlas elbiielcr i;inde oldu· 
ğunuı hatdc, size elifti uUJtatt yakııddt 
öir asilzadenin yardımiyle arabadan 
inerek, eiıi görmek üzere toplanmıı O"' 

tan halkın hayranlık-dolu nuarlan ara• 
llından geçiyorsunuz .• 

- Ya Rabbiml .• Bütün düJü.ııoelôn· 
mi kelime kelime öylüyorıunu 1.. 

Mösyö Jak gülilmsiyerek devam etti: 
-TJpkı bir düges veya hlç. oımusa 

bir kontes gibi, pbe r milce'Yherafl& 
ıUSlenmi bulunuy~rsunuz.. Gibel aı .. 
nmuda, pırlantadan bir taç, kulaltlL-ı

rtıı:da, bu 11nda ora~ parlayan küpeler, 
boynunuzda bir ıllrll inci gerdanbk, 
pannaklıfnnızda zümrüt veya yalrutlır 
varı .• 

- Ah! .. Möe ($ alz büyük bir taırı 'fo
ya pek derln bir fiiosof sunuz., 

- Balo salonunda herkes ıize hay
rm kalıyor, en meıhut' ve en aın rabd
yetler sizinle d<tnsetmek 9ercfine naif 
olabilmek için birlblrlerlyle yan§ edl· 
yor, çc:kiJiyotıar, fakat slz btı ıerefi en 
bllyliklere b:ıhıediyorsunuz.. Melelt 
prenslere. .. Meseli l:rı\a: • 

)Wyet Bekti, dehıete benzi}'~ bir nf. 
da kopardı ve titrek bit tesle: 

- Mösyö! dedi, yalvannm siz~ ltt· 
ıun. Beni korkıituyol'sunuz .. Butün dü· 
JUılc;elcrimi kC§lediyorsuııuz.~ Sonra, 

• 



•KA1n'-ıl88 

Şikago 
yanıyor 

RAW!llt - ,..._ ...... 

Dün ve Yarın 
rereDme KUlll1atı 

1 inci Sarı 
No. .K.ur11t: 
1 Safo 

100
100 ; 

_.. ea...,..rı 7 taelde nıırusu bu Mitiıan llHlntla salan 1('81'!. 2 Aile ~beri 
lfı1clıı1' akla bu ıenit mahalle her ıett sinde 6rdekle1' ilbl 11tı1or. Yahad da 8 Ticaret, banka, borla '15 i 
bil' panayırı, bir bayram yerini andınr. ualc, pek mat karlara sıtınmqtır. f l>tn;let ve UıtilU '115 ,-

Fakat her yerde oldutu ıibl bumda da Oçilncil sllnün ubtbı rils8Ar birdenbire 1 8oeyaUIDl 
lllksün ve servetin yanında en korkunç kesiliyor. l3iriken bulutlar, boşanı10r.. 

8 
Rubı 

1 
!! \ 

lefalet de vardır. Bu sefahel mahallesinin 'J"ufanı andıran bir J'almar aletin illeri• ıu ; 
ile dA•" T •--.1 -.a. n.o.n.au .,. il etrafı çiftçi kullibelerl, köyli evleri ""9u10r.. ~ 1N111n 11Uo11aU vu 

doludur. Bu ntertn hepsinin altında Erleal idin • LAtav eo 
bir ahır bulunur. Her nln kona ot dolu Her aile matemdedir. BGtlbl Amerlb llu t fataıa•aa c1o1r9 100 
bir anhan Yardır. Sokaklar, çabuk ç6kale matemle alüad9" olda. Her tarafta ine 10 Ruba D 71 
lift dire, tahta kaldırımlarla kaplıdır. iti• defterleri •çddl. AlltaUr Si•........, it ( .. 
'lkqonun fellketl bu mahallede dolacak, ba,ına ıe~tller. 15 blrtnclleşrinde $1.. Mllıl lllrdea ........ 1 llra • 
Drada büyilyeceklir. Yangın, bu istenen ve aıonun yeniden rapılmuıu bqlanctı. t.,.. am.a dllr, ve 1 Ura il laınt 
llnetıenen ıw>kaklardan eıkacak. ber ee:rt Yanıını dren ihbar eden bir kadlll Peeıla olmual blua .,.. 1 er llıa-
Jutarak tatmlf bir ırmak ıtbı eokaktarda hAlt hayattadır. Bu Lorenll bir Fransa. .. YerflllJe ............ ) 
akacaktır. dır. Simdi Parisle Nuyel sokatında ota. 

ilk yan ·m haberi na11t verildi? nıyor. Piri-Suvar muharrtrt ba kadını.. 2 ncı Serr 1 
7 birincitcıtrin 1871 ... Paç semtinin kil Yinde ziyaret etmlf.. O nklt on iki Y8f111• U Gorto Baba AO 

Cllk bir evinde bir yangın çıktı, tulumba. da kOçOk bir kız olan madam Feron fa. 12 DeUlljta ~ IO İs= 
talar ko•tular. Şehrin itfaiye takımı yeni elanın enahatlannı ıazeteclye anlılmıt. 13 !lkbahar aellert '76 

., yanf(ından kaçırdılı bir çift eldlvenl de 
lalah edilmiş, mükemmel bir bale konmuş. ö 1 H Dıprek dHAoll-· eo . rl ö R sterm ş... ,.._ 
la. Yangın kısa bir zaman içerisın e • n· U5 Rutn m "l:S = 
dürüldü. eu, yeni uraiye takımı ıcın btr. Ar sen Lu·· pe ,. • i . n 1 n lv Samimi eaadet eo '=5 lafer sayıldı. Zaferi kuUulamak içın erleaı 1T İltatiltlk ao 
ltln bir şenlik yapılması kararlaştmJdı. k • 

Ertesi glinll, belediye rel~ ve azaları, aş 1 gı Oİ 18 Çocuk dtıaartealu 60 
tehrln yüksek memurları. tanınmış adem· Ha 19 lUm ve fetaete 30 ( 
ları itfaiyecilerle beraber ıiyuret masası _.. a.,ı.rafı 7 incide 20 cemtyaUa ..ıJul 100 
etrafında toplandılar. Bolhol yediler, bil- Baloda çete efradmdan blr1 kanmı ı.. (Ba ııe"1t lıhden alulara t lira IO f 
•as1a bolbol içtiler. Ve tarkı s&>·lemele nıdı ve bir kurlunda öldürdll. Ben 0 = 
.. ,ladıla~. ırad llnınt ikram ecllUr, ve 1 Ura !O lmnq ! 

s a bahgede ve taraçada .L.•·-, ,.... ----L 
Neşe yüreklerden co,tu, ha) kantlar pen bl ____...,U&"", -- ...._ .,... 1 er Jlıa· 

teredea ta,tı .. O kadar kuvvelll tıaykın- zimkilerdeıı kimlenln baloda olup ... ftN1ı1ıe ......... ) 
Jorlırdı ki sokaktan dotru ıelen bfr fer- olmadıfmı arqtınyordum.H • Q nco Seri 
hdı ıtıe itllhler: Yanıın .ar. • Bovmım'm ftnlifl bu mal6a:lat a.. .-

- Nerede! rine haydutlardan birkaç! ,.aJalllb.. il Hllktaadar mlllel IO 
- Paçda. tki glln onra Bovnuuı f8tlntalr "'kimi· il Y•DI llml 11Jmbtet Ti 
Dumanb kafalar, .. ,kın .. ,kın barek• nfn karımma götnrtılDJoı'Cla. Ac111J9 18 Komlnbım llO 

le geçliJer .. Sallana sallana masaları, is. dalreslnin bir korldonmdan _.._ 2• GUntlıı lktmadl a..1en. 60 
-mleleri devirerek ziyafet salonundan -~~ -. 

~ I 

n 

Çünkü ASPiRiN senef erdenberJ 

her türlü soaukalgınlıklar.na ve aO· 
nlara karı• tesiri .. şaşmaz bir. ilaç 

olduğunu lsbat etmi,nr. 

• • AS p 1 R 1 N in tesirinden emin olmak tc;To 

lütfen E0 markasına dikkat edini~ 

ıstanbuı Belediyesi ilanları trrıldılar. karşmma bir polis dlklldf. Ve bir rnoL • CumJuut7'1t so 
Vazife ('o'k atırdı •. Be1ıtrler arasında verle atee ederek Brmnall'ı yere 8Sdl. il Terctıme 100 Vesaitiııakllye resminden olan borcuııdan dolayı haclz altma almaD Built 

lalgın bir hastalık vardı, tak;mın birkaç Sonra kac;maya tefebblla eW. JJ'abt n Delttlller 75 f markalı 2498 numaralı taksi otomobili Sirkecide Nevbethane çıkmaz llOkak 1 
ba:rva'nı haslahta ıuıulınutlu. iyi yOrü7e- çabuk vuruldu. Bu ulıte pou.tn Bag 28 Uokon 20 ~ numaralı evin önUnde 5-4·938 Salı gun"" ü saat 11 de açık arttmna .De aablacagJ 
llıedıler, dildük sesleri, halkın heyecanı. _.._. f rd1 rind biri ' .ıs.. 19 
hn~nın alevleri hay"n~ra ayn~~ ~ç~ e e ~ ~u~ ~~ ~il -:~~:~:~~~:·~~~~(a~)~~(~1~7~ll~)~~~~~~~~~~~~~~~ 
lrekıık de Yerdi. Yansın çabucak bftyildil. dan tesbft edildi. Çete efradmdaa )&• IO le'a•bo 1n -
Aıe, bir ahırdan ('ıkmıştı. Ahırda bulu- kalanan sekizinin muhakemesi pC}ID (Ba 118dıl lılnloa alulan 1in21 f 

ıaan ineklerden birisi salıhrken ayaiını '6n bitti. Bunlardan tlCJll auglanm ha- lalrat am.a edlllr, ft 1 lıa • lmrq i 
Petrol IAmbıısına VUMDUfı JAmbayı devir· yatlariyle Medfler, dlferlert de mun ....................... .,... 1 - ftra.. f 
!iliş, petrol dökülmüş. alet birkaç saniye hapis cez&IJ aldılar. ._ vel'elll)'e llualalır. l 
lı:erislnde ahırı, sonra eYl, daha sonra 
bitişik evi gnnışlı. litfalye 7anıın yerine Jıtanbul a hıei len memur! ...... : 4 Q ncQ •eri 
hliJI!. buharlt IUlumbaf!r hank'eCe _aaç!l!;-_ -rdlf ...... MI a.a.Jtila11ed1Yp . ~ 11 ltubl 
ce)'e, börular 1a'iı1ıp su sıiılıncıp tcatrar çevrilmealne karar •eriten nlu, .. rap, IV 80 ı-
Ylrmı ev tutuşmuş bulunuyordu. konserve ve sardelya ıibl bakkallJe ..,...

86 

_12 ~= ·~ 
Artık it ciddiydi. Paç battan bata yan. sı 1.4.933 cuma ıünO saat ıo.u aruında 08 ,,. - vv 

11lıştı. Fakat, muhakkak, mahallenin geoit Çakmakçılar yo~:uşunda Valide hanı için. Kadm ve ..,.um 100 
"• taştan binaları yangını durduracaktı. de pqln para ile satılacalınılan talip o. • Demobtt 26 f 
){ısa bir ıaman sonra bu Omld de s6ndli. lanların meık6r dn Ye aaalle mahallinde 
Ansızın çıkan tiddetll bir rüıdr alete hazır bulunmaları ilin olunur. (V.P.2Ui) • DIDler tarihi 12S ! 
)ardım elti, körükledi .. Alevler dört nala iT l'llo.n ft 8IDat 40 E 
kotan bir beY1ir hmyla evden e.e, ma· Beşl'klaş icra memurlulundan: • Dlka 100 i 
batteden mahalle1e aUamala başladı. Se· Bir borçlan dolaya tahtı hacze abnaa • llenttlt 2& 1 
birde umumi heyecan arttı, panik başladı. bir adet ayakh Sinıer saya maklnal aelk 40 auıat mucizeler T& 1! 
P'ırtınanın hızı önünde lkl)·e bQkfUmilı 11rltırmıt auretlle 7-4-938 tarihine müsadif ~ 
Yüz bin insanın birden kaçışlılını tasav- perşembt' gilnll ısaat on dörtten on athy• ( .. lel'lıl blrdea alanlara 1 Dn 4 1 
\'ur ediniz. Manzara korkunçtur. Gökyüzli kaıfar btanbul Sandal bedesteninde mu. lnlnt ikram edilir, Ye 1 Ura 86 lnuııt İ 
kıpkırmızı, kızıl bulullar vahşi hayvanlar hammen kıymetinin yllıde yetmtf beşini pefba almarak kalam ayda 1 er Jlra. ı= 
libi biribirini kovalıyor.. Kıval<'ımlar, bulduAtı takdirde ihalesi icra ve aksi tak- daa \fel'elllıe ........... ) 
kızgın çiviler ıökyüzünde uçuıuyor, dDt· dirde t2.4-938 tarihine mOsadlf Salı ııtlftQ 
tiiaü her damda ,-enı bir yansın, yem bır tkınci arttırma sureıııe aynı uaue -..e a1• 5 in el Se rl 
felAket yaratıyor. Ale' alefler,fırlına Mı,ı nl mahalde en çok ıırttırana ihalesi icra '2. I>eprofUııcUa IS() 
ıan gölüne kadar devam edecek cehenne- edlleceklir. ihale pollan '"e rnsumu bele- U GODID lıakuld ve 1çttma! 75 , 
tnl bir yarış yapıyor ılbldir: Hanıisi da diye ve tellAllye pultan mfllfterblne alt oL m8Mleled = 
bn evvel göle veU•eceU insanlar fırtına. mık lizere mahallinde hazır bnhınmaaa f 

# ., k G Etl- -dan, yansından, alevlerden daha hızlı °" tozumu ilin olunur. (V.P. UHJ ,,.... -
tuyorlar. Blnleı re insan söl kenarında Ü Obll baıplet '15 
birikmiştir .• Yaı'ıf(ın ıırkolıırıntlan koval_ı. İstanbul ikinci icra memurlulundan: '5 DllraeJbıüı M1atl 100 
Yor. Her taraf cehennem kadar sıcak. Bır Be)·oAiunda Hamrnalbatında Serbelbane '6 Ketalldk iledir 25 
~ole adamlar soyunup göle girtyorlar. U- sokalında 49.11 namarah Canbadt •Par- 41 Yeni adam _ 
ıaktan uzala lnfllAk sesleri işitilıyor. Tat tımanının 3 numırah dairesinde makim 101 

duvarlar kızıyor, parçalanıyor, ve Yınh· iken eb·evm lkametıAhı meçhtıı koml170n t8 fr'llyeUa tealrterl '115 
:vor. Evleri yıkarak, topraklan kazarak cu ()llsterbak)a. 40 Politika fellefelll '115 
hnıunın etrarına bir (ember çeYlrmek Is. lımall Hakkının zimmetinizde alacalı O- 90 Elstattk 25 
ttyorlar. Fakat rüıg&r şahı knlkmıt bir at lan 1192 liranın 15-11.935 tarihinden iti. I (Ba eer1J1 lllrdea alu1ala l lira 
.lbi 1 nınn bu ··'"a haren yllzde 5 falı ff yOlde 1 leretl Ye. . manialardan ot ıyor, ya ... • .,.... • -. ...._ edlllr "ı ._ - ...._ 
"-"- i'"ll sft rtıldlr kAlet ve 6108 kurut masarifi m•lreme. -~... ...... - -,.-

-------~Doktor Fe1zl Ahmed 
....:mı, atan berer • Ya • _ ......_ ____ ._ _.__ •-'- l - n11.zhe'-lm' 

nln ıııhılll hakkınıfa istihsal eyledlll la- ·-- ...,.... --- - ...-- - uu ~ 1 

Fe:A <el devam ed yor lanbul A9lfye 1 tnei hukuk mahkemesinin ....... Teft!lllJe ............ , ( nı.Muıal RamiAgdı 
Şafak sökerken rilallr diner ılbl olu. 19..5.937 tarih Ye 35-1248 numaralı llAmını 

1 
nr .. F.ıkat tıpkı haa almak için bir kotu· bera)'I lnfu dalremlse leYdl eyl•mlş meb- 8 ncı Seri Muayerıebaııeatnı fakatm.. l'alinılUJt-
eunun bir JAhzahk duruşu ıibl .. Sonra ha- IAtı mezbunın tahsiline dair icra emrinin 1 11 ICnıett l 100 ( farlabaşı Cad. ı1H1' A Apt. nma 
ince istikametini dellttirlyor. Bir tarafta lkameldhın111n meçh61 olması dola11slle , ~ ParaSe-· ~ ı nakletrnııstir. feJ: U553 
lllailiap olur ıibl 16rünen yın111nı başka mercice UAnen tebllllne karar Yerllmitllr. 1 uo _ 'ltV 'azardan maad" hergün : Oğleder 
tarafta, şehrin yeni ve kibar mntuıllelerine Yukarıda yazılı borcu illa tarihinden iti. lf bml felsefe 40 } •ımra 9881 ikiden altıya kadar 
dolru sürükJlyor. Şehrin liçte biri kili ol- haren bir aJ içinde lklementı Yeya tetkik j • ı•-------------• ınuştur ıeri kalanı u 1aD1JDID tehdidi merelinden venhat tem)'fs ..,. iadel 55 KannealU'm laayatl T& l 

~nı~tıard.ır. Halkın korkusu delilik balinl muhakeme yola ile alt oldulu mahkeme. ! ~ ~ ~ ı_• -.------------.... ~ 
_,., ,, deD lcnının •rl bıl'lktlmm haldun• bir uı "'""'"'nıu " - :!" 

Postane, lstu)'oalar, mektepler, tlraıro karar &elinnedikee oebrl lera nPthae81ı il Rlputllm& 100 i 
lllezbahalar alet içerisindedir. Şikalo Ttl- " lell• bu mllddel lefade maJ beJanında • ıa.. 80 hlln ıaıeteslnin muaııam binası ç6kltyor. bulunmanız akııl lııkdlrde hapisle laQl1c 
Sade, belediye dalresf, sorı bir kale halin. olunacalıftız ve hlllfı hakikat beyanda 80 Yeni kadm 4" 
de ateşin kartısında ayakla dunıyor. Fa- bulunursanız hapisle cezalandmlaeatanıs Ola 98"11 blrc!en alanlara t Dra 28 
kat bir detika ıeU1or iri evveli belediye 38-881 numal'lb icra emrinin teblll mab. lmnt lld'un ecDllrı ve 1 Ura t. brat 
dairesinin çan kuleleri, sonra bina )'l.lulı· mına kaim olma• lıere ilin olunur. ...... alman.Is ...._ •Jda ı • .._ 
'°"· liiiiiiiiliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıi• ... , • ..,.ltaüdlr.) 

General Şendan tebrin ldartslPI ellne Dit UoklOrll 

Operatör • Ürolog 

Dr. SOreyya t\tamal 
Beyoğlu • Pa.rınakkapı tramvay du. 
ratı. No. 121. birinci kat. 

Muayene aaaU: 16 - 20 

Denls hutaDml cild ve lllbre9I hUta· 
hklan mtıtehulm... 

Paardan maada herlln 8lleden IOn ... 
saat M ,.. kadar hulalannı bbul eder. 

Adres: Ankara caddesi Calalnllu '°kllf11 
klSIJe ba191nd• nınn11n 43 teteron: 23899 

DoKTOA 
NeceetUn Atauaun 
Her ciln 11bahlan llCkia buçup 

ak19mlan 17 dea ZO pe kadu l.llc 
ı tayyare ıpertman.lan llduet daire 

17 numıract. butaluma kabal tcleı. 
Cumartcal &ünlen 14 dCD ıo re a 
daı tutıtalanm paraır·z . KUl'Un, Hı 

oa olruyuculanm dalrupaa muka· 
bilinde muaJeDe eder. Telef: 23953 

a1mı .. Şehirde arn idare illa edUmfttlr. a, D ,.,,,Şi 7 ncl Seri 
ita artık atete maat.ıe •~• .ıımnıt bir 11ecati r~A, i il Vikontun aıamı ao ________ _. .... 
tedbir delildir. Hımalara. ppulculan. eı Baelt U 
t.Jrnacııanı brt• kO)'JllÖ malıaadue ,._ Ha.talar•._, ........ , 

1
0') Clöz Hekimi il•--•°'· U...Sa1fti ---

Dıtnıı,ıır. Yakalanan çapulcular. muhake- lOclaa ..... ita Udarkabıtaleder a Ula 100 'i '- u 1 "k O Ok b 
itle edllmlyor. hemen ku ... una dlılllyor. Salı .. - daleri .... 14 ... M Evtulk 20 - Dr. ŞD H rD r~r au u s r ıuru D 
Göt kenarında hlr('Olı dıtr alP<'lan d8 ... 18 • luııt.r parauachr. 91 Olllf nantulr l!'ıf'bl SP 'E Cıtaloğll.' Nuruoımıni;te cad No. 5 lısürük 'H neles darlıtı botm•ca· 
l'alıınıtı .. zı ... bu rıruttatt IAtır11de rdrrek 

1 8 h y 1 Ad:-.. : ~a, Tlnel ___._., J ' , ar ' Tel. 22566 (Dr. Osmarı Şerefett'.n ve kızamık öksiiriiklerı tçiıa D elı it C.Jan. kadınlara utapn, halli 61d0ren l .. _,_ 
•damlar...,_ Terıane cdcleli '""8• No. 112 ~caddesi- VAKiT )arda \ apartrmam iirli lllçnr Hıı eczaMde ft f'CZI 

• Artık yapıJaeat bir lf yok. Alet keyfi ••••••••••••••,•••••••••••••••Iİ llıll•••••••••••ld,l da:polıuadı ~alaam. 
laledJlt Yakit aaa.wr. ~ 300.000 • 1 




