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ekoslovakya harbi göze almış! 
Alman tazyikına boyun 
eğilmiyeceğini başvekil 

Mecliste söyledi 
"Dahili işlerimize ecnebilerin 
müdahalesine asla müsamaha 

edilmiyecektir,, 

Manevraya çıkan lngllfz tayyare gemilerinden biri 

lngilterenin 
40 harp gemisi 

Cebelüttar.ık önlerinde 

vrada 
mandası altın a yapı an bu manevrala
ra iki ıırhlı, iki saf harp kruvaröril, 
iki tayyare geııiai ,dört kruvazör ve 30 
torpMo muhribi ittirak eylemektedir. 

Çek başvekili 
diyor ki: 

" Alman ekalllyetlerl 
meseleslol istediği

miz şeklide 
hail edeceğiz,, 

~Yazısı H incide 

varoovada 
Sovyet elçiliği 

--------------~--~-----------.:...----------~~-· 

taşlandı 
Sfwy.al -maılabaigil· 
zarı protes o etti 
Motk.ova, 4 (A.A.) - Sovyetler Jlir

liğinin Varıova mıııslihatıüzan, Polon
ya hariciye nezarc~ nezdinde Sovyet 
büyük elçiliğinin camlannı kıran etha-
sm bu hareketlerini protesto etmiJ, bu 
huauıta bir tahkikat açılmasını, auçlu-

R a k Of k 1• Ja p o n larm fiddetli surette cczalandınlmamu S ve tahkikat netı~celerinden resmen ha-
berdar edilmesini talep eylemittir. 

casusu olduğunu soo ı:raya 
itiraf etti yaldızll demir 

:~hullab Hocaef de Özbeklslıtnı lnglltere Satarken .... 
"1ayeslne koymak için çalıştığını s6yledl ÜskUdarda iki 

~Oakova: S (A.A.) - "Havas ajan- fındanyazılan bir mektubu Yurenef'e dOl&OdlrlCI yakalaOdJ 
~ lllUbabiri bildiriyor., : verdiğini ilave etmiıtir. Dün Şile Cümhuıiyet müddeiumu-

':k~~a mahkemesi esnasında Ra- Bu mektupta Troçki lehinde propa- miliğinlden UakUdaır merk,ezine müıta-
~ currrıünü itiraf etmiştir. Maz- ganda yapmak üzere limn olan parayı ccl kaydiyle bir telgraf gelmiıtir. 
~tt 1933 senesi eylülünde Kızılhaç bulabilmek için Mançuri §imendüer Bu telgrafta §Öyle deniyordu: 
'~esine iştira ketme~ üzere Sovyet hattının Japonlara satılmasından isti- ''- Şile halkından Eşrefin kalpa-
tltijli has heyetinin ba§ında Tokyoya f ade etmek. lbım geldiği bildirilmekte zanlık, dolandıncılık suretiyle 800 Ji-
•tııdıf zaman kat'i surette casusluğa idi. raaını alan kumpanya efradından Alt, 
~ söylemiş, ve Piyatakof tara- _.. Devamı 12 ln~lde Şileli ahçı Mehmcldi dolandırmak ilze

Fatihte gizli bir 
llıezbaha bulundu 

rc oraya gitmiıtir. Mehmet de bir oto
bilıle timdi hareket etti, tJsküdarda Şi
le kahvesinde buluıacaklardır. Mehmet 
otobüsten irince ~etini koltuğunun 
altında tutacaktır. kap eden tertibatı 
alarak dolandırıcıyı yakalayınız .. ,, 

~ Devamı 12 incide 

Kayseride 
bulunan define 
işi gizli tutan lidam 
altınlardan ikisini 

yollu 
Kayseri, 5 (Hususi) - Üç ltigi ta.. 

rafından bir define bulunmll§tur. Bu
lanların gizli tuttuklan defineden 
şimdiye kadar yirmi altı altın ele ge- ı' 
çirilmiştir. Bu defineyi bulan Uç ldgi. 
den birisi iki altın yutmU§, biWıa.re 
bu iki altın defit&bil suretile meydana 
çıkanlmı§tn". Altmlarm bakiyesinin 
de meydana çıkarılması için mahallt 
hUkrımetincc tahkikat yapılmakta.dır. 

Çcl'oalova1oya modenı bir ordınja. sa'Jı iptir. 1lıl3imde tayyarecı1crdcn bf r 
grup .. ~ topÇ11lar ve hudutta bir siper görülüyor •.• 

Buhran ve muvazene 
vergilerinde tenzilat 
Daha ziyade küçük maaşh 

olanlara tatbik edilecek 

i 

_... Yazısı l 2 tnrlc1P. 
·-······ ....................................................................... _.. ............................... $ 

Olcuyuclanna en heyecanlı ve 
menJdı romanlardan müteıekkil 
bir kütüphane yapmllk fınabnı ve 
imünmı nren tek pzete HABER
dir. Şimdiye kadar gezetemizde 
forma teklinde netrolunan güzel e-

aerler, bilahare böyle müteaddit 
ciltlerden müteıekkil küçük bir 
kütüphane haline gelmiıtir. 

HABER, muhterem okuyuculan
na pazar günü bitecek olan KAH
RAMAN KIZ romanmm yerine, kü

tüphanelerini zenginleıtirecek yeni 
bir e.er takdimini kararlaıtrnnıf bulunuyor. 

MA o" KüZ 
dö 

Po m rP c§l<dl lUI 1r 
Aşk, sefahat ve macera roma111 

Yazan: Mişel Zevako 
Büyük macera romancısı, bu eserin

de, on beıinci Lui devri Fransurm fev
kalıide heyecanlı bir tekilde canlandır-

m:ıktadır. Okuyuculanmız, forma ıek
linde verilecek olan Markiz dö Pom-
padur'u da tefrika sonunda bir kitap 

: yapabileceklerdir. : . . 

L ........ :_~:~~~:~~ .... ~ü '!..~.-!!!..~~~!~!:.~~ ....... ....! 
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' ..,.... 11 • • 11• • !I Hus,a'l<ııı.an ve bulundukıan mu. ıı 
jii h;t sıhhat.erme uygun gelmiyeceğ.11 

-v-~------5---------- il anla§ı.an flıuatlim.criıı b~ka bir ye. ıi 
ıŞ Üj.as.a !İ re na1'lebilmclerı V81Ja tebdililı.aoo, 1 !I yahut mezun;yet auıbilmeleri için, i 

1 i 1 t U tl t i i bu husıısa dair raııor.arm MaariJ li 
D ;( ~ f e h li m e • =ı vel:aletiııce tasdik edilmiş olması ! 

n 1 n v azi yeli 1 Uizımdır. 1 

E vEN ile Chamberlain arasında V anda bulunan bir muallimin 
çıkan ihti.if, başvekilin zaferi H hastalandığ.m ta8avvur ediniz. Te

ile u..:ucelenmiş gibi gorUnüyorsa da ij davi ed.lebilmcsi için lstanbıtZa ge. 
bu mücadelenin hükumeti ve hatta 

1
: lip bıırcda mii.tcJıassıs he1.-imlere vü.. 

konsörvatör partisıni sarstığı anla • cııdu1ıu muayene ettirmesi Z<izımge
§ılmaktadır. Filhakika son miınak~a. :: liyor. Bu ciheti bulunduğu yer~n : 
dan sonra parlamentoda hükümet le- g resmi Jıcl.:imi bir raporla büdirmiş· fi 
hine verilen reyler Chamberlain kabi. H tir. Fal.at muallimin lstaııbııla. gel.. ı; 
nesinin kuvveti hakkında bir ölçü sa. ii me8:ne im1"'hı yolctıır. Rapor o mın. ~ 
yılamaz. İhtilaf, parı.imentoya akset- Si takımın vilayet maarif idaresine li 
tikten sonra Musolini ile müzakereye ii cteğ:ı, onıı.n vasıtcısile maarif veka- i 
gir.ifilmell mi gibi bir dıe politika me. h leline l;;adar gidecek ve muanıe!cler i 
selesinin hududunu ll§arak, konsörva. \ii şimtli. s:iratla yapıulığı için iki ay H 
tör partisinin mukadderatile alakadar g kadar sO?ıra geri gelecek, muallim fi 
çok §Ümullü bir iç politika buhranı ~S isted;ği i::ne 1.-avu~lctır. Fakt:ıt o ı! 
mahiY,etini aldı. Hükfunet.e kar§ı iti- ij zamana 1:adar Azrail cenaplan ~ab- !! 
mataızlık reyi, yeni seçim demekti. Bu H retnıek lütfu.uda bulunmu§3G rapo. Ü 
da konsörvatör partisinin bin bir ted. i run f a.ydMı vardır; aksi talcdirde a. H 
birle kurulan hegemonyasına nihayet i miyane tab:riyle ''artık onu ez ez de 'ı·i 
verebllirdL Bu itibarla konsörvatör f suyımu iç!,, f 
partisi mensuptan, disiplin ile hareket i /ri bu kadar merkezileştirmeye I! 
etmek mecburiyetini hissettiler. ~~kat ,. ne lü::ıım oor1 Maarif vekaletinin J 
buna rağmen altmıe kadar konsorva. muallimlBre mi, h'iık"ilmet hekiml6- • 
tör mUstenkif kalmıştır. Eden de bun- 1 rine mi, yoksa vilayet maarif mU
Jar arasındadır. Yani Chamberlain'e ! dürlüklerine mi itimadı vok1 Mıuıl· 
ka.reı cephe alarak ~u krizin çıkması- 1 limlcrin temaruz edeceğini, hüktl. 
na !Jabeb olan zat bıle, hUkftmet aley. 1 met hekimlerile mahani maarif mU

hine rey vermemıştız:. 1 dürlerinin bu yalancılığa 8Uf ortak· 
Fakat İngiltere gıbl demokra.t ve 1 lığı edeceklerini mi sanıyor1 Eğer 

parllmante~ memleketlerde h~kftmet 1 Myleır:e A ukt:ırada maarif tJektfl6. ! 
parti dlaiplinhıe dayanarak ıkUdan 1 t!nd~ bu ra1>0rlan tetkike memur 1 
mla.i~~azak -~mez.tö Bpartlir defia 'Chdamklber. 1 heyet 1'eya .dmir asgari itç k~nin \: 

n ın o~rva r çın e va- 00§~ vererek hazırladığı bu ra. 
&lyeU sayıfl~ıftn'· tklnclal, konaör- "°"'" yalanını "~?• 1'W'!ltltma çaJca.. 
vatöi' pa.rtlnln memleket. tÇlnde vazl. : ra~'·t Remil at~1r<:ı'k mı1 ! 
YeU zayıfla.mt§tll'. Konsörvatl:Sr parti : •••••••• .: ............. ~ ............. : .................... : ······---· .. ··-···-······--····· .. ····· ............ .. içinde chamberlain'e muhalif olan 
sllmre, kabineyi istifaya icbar edip 
yerine Edenin fikirlerine yakm olan 
bir hUkftmet kurulmasına çalı31J1akta. 
drr. Bu parti kadrosu f çfnde yapıla
cak bir i§tir. Fakat bu kadar gürUltU. 
den sonra yeni seçim yapılmaksızın, 
bunun başanlabileccğt efiphelidir. 
Konsörvatör partinin bugUn memleke. 
te karşı dtl.şt.UğU vaziyette hUkCımet 

değişmesi, Mac Donalddan Ba!dvin'e. 
Baldvin'den de Chamberlain'e geçiş 

kadar sarsmtısrz olamaz. Binaenaleyh 
bu~ İngilterenin idaresinde bir el 
değişmesi, ancak seçim!n tazelenmesi 
ile mUmktlndUr ki, lngtlterede muhalif 
partilerin temin etmeğe çalıştıktan da 
budur. İtc;l partisi ve liberal parti. bi. 
rer beyanname neşrederek. hUki'ımeUn 
~im yapıldığı zaman halka karşı gt. 
rfttlfi taa.hhlldlere aykm bir siyaset 
ta:klp etmeğe başladı~dan serimin 
tQelenmeslnl istetnlşlerdir. F..den • 
Chamberl&fn lbtllMmm İngiltere ka. 
moyunda uyandırdığı derin akislere 
bakılacak olursa. bu sıralarda yapıla. 
eak bir sec;lmin kon&arvatör'er aley
hine netice vermesi bek'enir. Her hal
de konsörvatör partisi, Chabrerlain'in 
dış politika programiyle In~liz se<: • 
menlerini nönUne çıkamaz. Kons8rva. 
tör1er bunu bildikleri içindir ki scc:i
mi tuelemeğe yanaşmamaktadırlar. 

Ve bu dilşünce iledir kf Konsörva
tör partinin gazeteleri, Eden • Cham. 
ber!ain ihtilafının şümul ve ehemml
yct;ni azaltmaya çalışmaktadırlar. 

KUçUk ve ehemmiyetsiz bir nokta 
il.zerinde anlaşmazlık çıkmı§ da hari
ciye vekili çekilmiş. Şimdi de artık 

ortada mesele kalmamış. Chamberlaln, 
bu hMisenin konsörvatör partinin 
mukadderatı Uzerine yapacağı derin 
akisleri evvelden gördUğil içindir ki, 
Eden'in istifasını kabul ederken yaz. 
dığı me~üubda, ihtilatın. istüayı icab 
ettirecek ehemmiyette olmadığını söy. 
lemişti. Halbuki parl~mentoda yapı • 
lan münakaşa başvekil ile hariciye ve
kili arasındaki ihtillfm şlimul ve e. 
beınmiyetinl bUtün vuzuhiyle tebarUz 
kettirdt. Bu arada konsörvatör parti· 
nin muhaliflerini memnun eden bir ta
kmı şeyler de meydana çıkardı: 

MeselA ChamberllLin'in. hariciye ve-

kilinden ayn ve hatta ondan gizli ola. 
rak İtalya ve Almanya ile temasa gi. 
riştiğini anlattı. 

Lloyd George, kendisine mahsus 
kurnazlıkla, bir aralık, Edcn'i atlat • 
mak için Chamberlain'in Grandi ile 
komplo yaptığına ima bile etti. Cham
berlain ile İtalya sefiri arasında esra. 
rengiz bir adamın gidip geldiğinden 
bahsedildi. Filhakika Chamberlain ve 
taraftarları bunları izah etmeğe çalış. 
mışlardır. Fakat bu izah tam değildir. 
Ve İngiliz kamoyunda konsörvatör 
parti aleyhine izler bırakmıştır. 

Bunnula beraber, öyle görünüyor ki 
Chamberlain hüklı.metinin mukaddera
tını tayin edecek olan mesele, ltalya 
ile giri§ilecek müzakerelerdir. Bu mil· 
zakere:erin neticesi anlaşılıncaya ka. 
dar Chamberlain bükümeti, hem parti 
içinden hem de parti dışından gelecek 
olan taarruzlara karşı masundur Her 
halde chamberlain'in bugünkil şart • 
tar altında İtalya ile müzakereye gi
rişmekle çok nazik bir vaziyete dUş
tUğU aşikftrdır. Eğer bu kadar gUrUl. 
tUden ve hariciye vekilini de, Avam 
Kamarasında kullanılan tabirle "kurt. 
!ara attıktan,. sonra da İtalya ile an
laşmazsa, gülünç bir avziyete dilşe • 
cektir. Diğer taraftan İtalyanın dik. 
te edeceği ~artlarla anlaşmak da büs. 
bütün vaziyetini sarsar. Binaenaleyh 
bu krizin ç karılmas•nı haklı göstere
cek derecede elverişli bir iWlf imzala-
mak mecburiyetindedir. Yoksa bu nok. 
tadaki muvaffakıyetslzliğin reakslyo. 
nu, i~i partisinin iktidara gelmesine 
kadar varabilir. 

A. Ş. ESMER 

F.nlcllırcns St-rvlsın en mr:şhm l"HU~l11rınıfıtn 

Olomoblllo kapısını a~t•m ve dehştılle 
Meri çeklld"m. lçerfden iğrenç bir 

cenaze kokusu gcll) O• du 
Rudala olması ,ht:maline gel:ncc, aske· 
ri istihbarat teşkilatı~ ayrılan nefer- " 
ler, umumiyetle, zeki efrat araıınd::n r 
seçilir. 

Nöb.!tçiyi yanıma çağırttım. Urun 
boylu ve zeki tavırlı bir delikanlı olan 
nefer gelince sordum: 

- Ha:liseyi biliyorsunuz, matmazel 
fon Jiı;ıymlerin cesedi lr,ayboldu. Bu iJi 
nasıl izah ediyor3unuz? 

- Nasıl ,:zah edeyim efendim? Ha
disenin benim nöbetim zamanında ol-
masma bilhassa teenüf ediyorum, çün
kU muhakkak ben.: mes'ul görecekler
dir. 

- Şimdiki halde b<Syle bir 1ey mev· 
ıuubahs değil. Şimdi ne sizden, ne 
de bir başk_ı ından şüphe etmiyor, yal
nıı bir fikir edinmeğe çahşıyorum. Bu 
husuıta bana yaıdnn eder misin!z? • 

Zavallı neferin yüzü güldü, sevinçle 
cevap verdi: 

- Maalmemnuniye efendim, eğer e-
1.:mdcn gelen bir gey ise .. 

- Şilpheli bir gey farketmedin!ı de
ğil mi? Farkctmiş olsaydınız şimdiye 

k~J il" her halde haber verirdiniz. 

- Tabii e!endı:m .. Hiç bir ıey gör· 
mcdim. 

- Siz nöbette iken ıaraja kimler cf· 
rip çıktı? 

- Zaylcr kardeglerden birinden 
batka klm!e celmedi. Fakat hangisi ol· 
duğunu h:. miyorum, çünkü ikiıi b~ri

birine pek benzer. 
- Kimdir bu Zayler kal1defler? 
- Y\Ubaıının toförlcri .• 
- Bu Zayler içeri girip ne yaptı? 
- Otomobili temizledi, aonra araba-

yı d19an çınrdı. Şuraya ~.:meli durduğu 
yere getirdi. 

- Zaylemen ba ka garaja kim" 
girmedi öyle mi? • 

- Evet efendim, kimse girmedi. 
- Pe'19, gidebi~rsiniz.. Maamafih 

uzakbımaym, tekrar malumatınıza mü
racaat etmem ihtimali var. Bu neferin 
hAdiseden meı'ul olmıyacağr kanaati· 
ni edinmiıtim, bence o ne mücrim, 
ne de şeriki cürümdü .. Fakat mücrim 
k:mdi?. 

Her halde Zayler .. 
Nöbetçi çavutu çağırTr.ak Zaylcr 

kard::şleri yanıma gönderme-.~ni emret· 
tim. Aldığım cevap §U oldu: 

- Zayler karde9ler mi? On1ar izin-
le :nemlekctlerine gittiler efendim. 

- b'nli mi? Ne zaman g.~ttiler? 
- Uç gün oluyor? 
- Emin misiniz? 
- Emin olmaı olur muyum? Trene 

binerlerken ben carda idim. 
- Tuhaf §Cy .. Bu sabah Zayler k."I?· 

deıterden biri garaja girip yilzbatmın 
otornob]ini dıtarıya çıkarıp ıu gördü· 
ğünüz yere bıra~ı .• 
Çavuı ıaıırmıttı! 

- Bu İ§tc bir yanlıghk olacak efen
dim .. diye cevap verdi. Bu mz.!Omab 
kimden a'dınız?. 

- Matmazel fon Haymlerin cenaze
si kayboldutu sıralarda nöbette olan 
neferden.. 

- Gar,:p 9ey f •• 
- Garip olan nedir? 
- Bahsettif nia nefer gayet namus-

lu, hiç yahu görülmemi§ bir gençtir .. 
Onu b:mim de iaticvap etmeme müsa:ıde 
eder rrf:siniz? • 

- Hay, hay .. Yalnız ürkütmeyin .. 
Çavuş g!tti. 

Tonton amca 
Zenci 

Bekan ntın a eh ung 
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Mis Edit Ktroelin fdanwı mah1:ü.11 

uldılğu11u bildirn ttJbliğ 

Ben de Zayler tarafmdan dıpnya çı· 
karıl:ın otomobilin yamna cittim. AI'> 
banrn d.ıt tarafında ıayri tabii hiçbir 
'ey farkcıdilrr.~yordu.. Kapıımı açtım 

ve dehşetle geri çekild"m. İçeriden iğ
renç bir cenaze kokusu geliyordu. Bu· 
nunla beraber araba boftu. Bu ne de
mekti? • 

Bunu anlamam uzun sllrmedi • 
Pis kokuya rağmen, içerisini muaye· 

ne iç;n arabıanın içine girmek, Uzer'! iken 
casusluk merkezi binasmdan ulumıya 
benzer korkunç bir feryat duyuldu. 

Derh~ıl koıtum ve fon Birıenhaymm 
yazıhane:l.nin kapısını hızla açarak içeri 
girdim. 

Oda boftu, kltiplerin odası da eene. 
Dyh wmuoıtu. BUtiln binada prip bir 
sükut hüküm ıiirüyDi:d~ :Deminki.Cet:'!' 
yattan ıonra bu ıükQt ,beni bUebUtiln 

endite ve merakn tdütUrdU. 

Fon Birgenhaymm huıuaf chlretine 
geçit veren 'lcılpryı açtım. Merdivenler· 
den çıkmağa baıladrm. Yukanda nunltt 

halinde ıeslcr geliyortiu. Bir unlye 
sonra Elverdn ıeıini tanıdım: 

- Bu sefer hapı yuttu f •• 
Ba~cmakları dörder dörder athyarak 

yukan çıkıp kapıyı açtım ve Elverse 
sordum: 

- Böyle kimden bahıediyoraunuı:?. 
Mahcup oldu ve yerde upuıı.ın yatan 

fon Efrgenhaymı göstereli • 

- Ne oldu? Deminki çığlığı kim at
tı?. 

- Geliniz, her 141yi anlarunıa. 

Yandaki odaya geçtik ve fithakllrJ!ll 
o zaman her feyİ anladım . 

Fon Birgenhaymın yatağı llzerime, 
korkunç bir gekil almıt olan, matmazel 
fon Haymlerln cesedi yutıyordu. 

Buraya nasıl getlrilmitti?. 

Bu suale verecek cevap bulamadım .• 
Çünkü hadise akıl erelir~lebilecek ıibi 

değildi. Fon Birgenhaymın dairesine 
kadar girebilmek için evvela kat.:plerin 
oda~ını, sonra bizzat Bircenhaymın ve 
katibinin ç.:•'ııtıiı odayı geçmek lhzm. 
dı. Benim bilc'iğim batka blr yol yoktu. 
Bu saydığım odalara da nöbetçilere ıö
rünmcden girilemezdi. 

(Sorau yarın) 

HALK OPERETl 
7 mart rıaz11rt~ııi akftlmı 9 da Beşllclıt 

Sunı oarlıta. PIPICA 
8 mart Salı akııAm1 Panıııallı Kurtulue 

li\•n•rnoııınıln fo:NAfl.F.R 
. Şt"hzadAba,ı FERAH T17at1'0da 

l'ro/ f'Jcfır Z.ıll S1111oı11 5 inci büyüle n 
l'enl proıırıımınA her akşam hOyQk muvaı 
rnklvel!Prlf' rfevıım erflyor. 
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,!f\'t. 
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5 MART - 1938 CUMARTESi 
Hicri: 1357 - Muharrem: 3 ___ .,... ................ 
6,31 18,06 
3 üncü Cemre (Topra#a) _. 

't'81ıtt ..,,.. ntıo t•ın<h -"•..,. ut• ı;.j 
5,10 12.25 15,3, 18,06 19,34 ,,.. 
~uaurntu rete~on••• 

, ..... 1 ..... 
•••aabal ıct•· ı•m. ReJotı. l(laı ...... 

ıcııu ııoo:o. C.ııldar ltlıu ~ ,.. 
Y•tllkll>o Bal11rlı1'7, ...,..., Traı.T&o :.,-:·..: 

eallalıoıı, &aMIDI, ~>'• llartaı. ... --
ıı..tı, ............. tcteı T ... fOD ~ 
.. ,_.. d ..... kll>dlr. 
._ ltfal .... ı 227U .......... al . . M_. 
.. ,..... ,_. 111 ...... lllN. ....... ,..... 

~ ....._., ••we lf8H ıu eı _.. .,,,; 
,.. """•rttıH• ınn. 

a.ıaı ... " ....... 
..,, .... , '4801 • ........ , ltSTL ............. -- ... ..,....., uıa ......,. .. , ••• CiNi~ 
~· 11'09 cı .............. _,,_ .. _... .. . 
........ ~:tTI ll..ettı-ı IOTllO ~ ..... ı ....... 

I' •••• otomoltlll ıet•"'•':eı. i' ..,... ............... ~·-· 
.., .-.ttıt044T 

oenl• vouan ......... 
ı.....-r -""'"' m .. ......,, .,_. .._. 
..... ,.,. • .....,, .. h. ...,.....,., <."TllllS 

_, l.IO de T......,. nııtııallldu uıııar. 
1 
.. .,_, 

.....,....aıaabW9<.'llma1,QaıenM&tl ....... 
..... nııt.mıadıuı uıur .. Telıl...., • .,.,..... 
1Wkh ·~ ..... ,~ .. ~ ..... ,., ............ ,. ...,.. w 

Akdeniz postası: Yarın saat ıo d• ı.ı
hcak olan upur: Gelibolu •e (;an:~ır 
ye ujradıktan aonra lmroıa ıfded • 

Karadeniz postası: ~ 
Yarın ual 12 de kalkacak olan '°' gOllt 

Zon'.(uldnk, tncbolu, Ayancık, Sa~ .. 
Onye. liireMJn, Valcfıkebır •e T,..,..-
uAradıktan sonra Rlzeye gidecektir • 

... "····· ~ .,..,,.. ·- . -- "---..; .. .,,.. .._. A ... rt Ma. ft 1&191Cl9r, ~ W ............... ,,. ........... -... -. "_",. ..... 
.. T'... ........ _.... ................. -= 
Mr ... a•I 10 dan il J& Utlar ft C- _.... 
~ n ,. Udar qıııtır. _, 

T..-.. ........ •er ita aaı il ... il ,. 
ect~W •• ~ 
Meft'llellet crı•ıdenl• eeter "~ 
._,.. .--rıar.: cımıanNı ııenım ıı .. 

...,,; lalı IG"''" ıa d• Pire, hnlt tallıııdet1'9,..,.... 
ltalratı Ya11•rtart ı cuma ırtınleJ1 ea&l 10 cıa 

llrrnrt,., v~n..Sı•. Tnvea1efa. 
Avrupa "attı 
Mtnı.cıı ,....,_ Mldlrt.,. ı l'elefoe 23019 M ~ 
._.... ..,..,... iter 1'411 81rııactd• 1aaı 2' ._,,. 

... " '"""'pa4U pltal ... ı T,2a \e Blrll_.,. 
-ı.t edef, • 

• _ .. ...,,..... •·• t1a u.ı•ar. ıo.n ~~_! .. •:· .rlJll' _.,,.. _.._. .. ııe• eaaı ı.so u .,.._ 
ll.S3 dt ırelı,.. 
ANAOOLC KAT'l'lı ... '""' ............. ""'"''"'": .. ~ laat ı ıcıııı,.a. t da Ankara.111.111 .. 1'tP 'fJJll' 

we Bama 1!1.30 tla Eektlthlr. ıt.ıo da A...,e 
preel. 20 de Adapuarı. ııllAfll ~ 
.. treııle deD .at il 11a bertlıa1 .... A ~ 
ttllU p&Mrt••· c;arta111be n cuma atınleft 
aıuuta """"' ~er ... •tmrlıledl• 

MOnaka•a •• nıart -nrfl"_ 
• Po!tla fdare'\i i('in 50.~00 adet. r;,e>• 

len fincan kapalı tnrf usuhle eksı~0 il,. konulmu~hır. Muhammen bedeli 125
1 
~ııl 

olan bu ek"lllme 7 mart pazartes . ...,ıM--
..... , 4 Qe l'llt'•••r""'• ... .- '" ----- ~ 
uıjlilnde yapılacaktır. 

1 1 •• v ç tllO,. 
1'0r1Cçe Te'W'İii11zca bilen bir dalı ııpll' 

ihllY'(' vımtır. tlcretl elli liradır:. °[• ıo• 
rin Hukuk fllktilleııl dekıın kAtlplıl•"e 
racaatlcrl IAzımdır. 

1 
.a. 

l'oıuantı ar --~ 
• EvilP hnlke•lnin şuhe komitelerlde ı' 

mi 6 mart 938 pazar ııünü uat 1' y•~ 
binasında y11pılaraAından fubelere 
üyeler çaitrılmaktıdır. f)el•tl 

Dil, tarih, edebiyat, ar, g5sterll ~u f>eıerl 
Mal H de, ı;por, sosyal yardım ıtd r• fır 
11111at tfi de. halk dershaneleri kur~la111 tff' 
bel eri .. aaı 1 R da. lcltapııaray •e 'AY,.,.,.._.. 
heleri ıuıat 1f\ dA. k6v<"ülük, müze -.·e f 
ler ııuhPleri sant 17 de, 

0 
• 0ııt" -'1' ••ç•n ••n• Duc n" 1 ~a • Ankarada yaptırılal':ık radyo 5 

nunnn ihalf!sl dün yapıldı. Oc .~,t 
• fl:tfqt \'ekili Alman elçislle 

görüı;lii. 1 ıar tı 
MO•arnereıer • b• o ..,ıırı 

• SannlkAr Rahikyan l~rnfınıları dıt t>J' 
okıJnm saal t 7 de Fran.sız tıyaırosun 
,an kon5c?rl verUecektır. 

1 1 tf 
• E!!irgeme DerneJUnln ı;eneli~ ba 

0 ~ 
mart cumartesi akşamı TokııthY": ıotıll
nuncfa verilect'klir. Dernek bu 11c -, 
hasılatından yQzde be5ini Veremle '° 
le cemiyetine terkedecektlr. .!! 

sıneft'la••• . Mııııı•:.1 
Tnrk· Mnrera aıtnmı. Snrnu: 1 fiil~ lcodın. /pek: Kara altın. Melek: TabyJııl!P"' 

Sümer: Müşkül itiraf. Sal:arya: d r111ef1l',t 
11eceler. Mkaıar: Proııramını bil 1 ır f 1 
tir. Tan: PrOfframını bllıtlrmemlşl ıı~kl~. 
drı: NamU!!IU kadın va hayat "! snr;; 
Sıı: ı.ıı C.arııon ve 51düren zehırııcırt 
Parisli kııı ve hortlak. Aırl: Dev~ııdir-:; 
Roze Maria Zaf tr: Programını ""''' 
mlştlr. Saneak: Tanan ku•vet 
homhıılnr yatarken. 
ISTe\NRUL 5 ,, 

F"ah: Prore~r Zoll Sunızurun flc cıır;: 
yc?ni prof(ramı, ve l'iinemada ,A:~ 
Milli: ı•roommrnr bllılir1?tml~~~·: pr-1 
IUkAret \"C Cennet perıııl. il roıı~'I:r 
mını hlldlrmemi$tlr. Altmı/nr: ~nı tılJ'V' 
nı hilılirmemişllr. l/alk: Prosr•111 
meml!!lir. ııll' 

K :WIK(}f: 111111 
llale: <.:inçin. Sau1111a: ProBfl 

dlrmeml~tlr. 
IMKIUl<OY: r11tıtl" 
llllll11nd: Proıtramını blldlrt1'11 

r•v•-•o••• 
ua ="~.'::! -::: ADA#ı 

' YAHA1JI~, 
Dram 3 ı:.-~-

V11an: NeC'lp ,.·a:!~~-
. ..-call'I ._. 

DAl.GA 
Komedi 3 perde 

Yazan: Ekrem Reşit: ~ttı1t• 
Paııar •ünleri 15,30 d•ostJ ,. 

TURAN TtYA TR ıt•• -
SarıatHr Naşid n arkıd••:~ "1~1' 

Ruşen blrllkte 8 klşlllk ınatro 
Penr~' "" ~'P"" ~ ,... 3 ~rd• ,.ı:ff SÖNEN OCAK komedi . . 1, •• ,.,, 

F.lfl'l lf.Hl 'I. SAUl 'JT" 
1 

Paı,.rtesl lKaıhköy ~ 
re:vyııdal. ffalclrler m0" 
mert~fl. 5ah <Rakırlıl>' 
CaMımhtıı: ffl,.knrtıırl Aiti<' 
maları'1<f11: tRn \luAl bl\Y· 
J.e bitti) \'Od•ll 3 perde 



Has isimleıin 
imlası 

HAS lalmlert naaıl yazmamız lA
zım geldiği meselesi, lsmall 

tel.!Uştak Mayakon'un bir makalesi ile 
krar açıldı. Zaten hakikaten ka

»a.ıu:namışu,çUnk\l blr karara bağlan 
ln&ırııştı ve heplmlı btldlğfmlz gibi 
>"&zı1orduk. Ancak bu meselenin 
haııedllmlyecetlne kanaat getirmiş, 
•uınıagı tercih etmiştik. 

lınıatı Müştak Mayakon'a tık ba
~ına, bak vermemek kabil değlldlr: 
..!_~llzce, Fransızca bflmlyen bir 
4 ıark, kitapta veya gazetede Cle
:;:nceau, Cornellle, Beaconsfted, 
k &kespeare gibi kelimeleri nasıl o. 

Usun? doğru okunmasından vaz 
1'Çtlk, herhangi bir şekilde talıl.f-
Uz etmesine lmkAn var mıdır? On. 
:~n nasıl okundutunu göstermek 
t tte daha doğrudur. Yazı, talaf
~zu göstermeğe yarıyan bir vası-

detn midir? ... 
ta Onco böyle dllşUnllyoruz ama son
aeı birtakım mUşkUJler çıkıyor. Me-

l Fransız tarihinde, bir kaime 
111.eseıeal çıkarmış La• diye bir adam 
;ardır. Ben bu adamın adını Lav dl
•• e Okurdum, nlhayot "Lov" veya 
l(l.ev•• okunması hatırıma gelirdi. 

efer "LAss" okunurmuş: Nasıl ya-
lannı? nasıl öğreneyim? Bir misal 
:aha: İngııtere'nln meşhur hariciye 
•• •zırı Lord Curzon'un actını biz 
lttırzon" diye telaffuz ederdik; bir 

tlln İngilizce bilen bir arkadaşla ko-

Almanyada yapılan 
posta vapurlarımız 

Bunlardan dlrdUnDn tekne aksamı 
tamamlandı, ilki gelecek ay geliyor 

Almanyada yaptlmalr;ta olan gemiler- için yaptırmakta olduğu 2000 tonl~ 

den ıdört tanesinin tekne aksamı ta- vapurun makine ve kazanları takılını§· 
mamlanmıı olduğundan bunlamı maki· tJr. Bu vapur da sonbahard.:.ı evvel ge-
ne ve ahf&p kıınnlannın yapılma::.ına lerek seferlere baılıyacaktır. 

bqlanmııtrr • Akay İdaresi için ısmarlanan vapur_-
Bunlardan iki tanesL. Mudanya ve lar ancak önümüzdeki Teşrinaylannda 

Bandırma hatlarında çalıpcak elan gelebilecektir. Bu vapurları ninıac:.bmn 
1500 tonluk küçük gemilerdir. l>ığer uzaması planların Uzen'.nde tekn~k ba-

iki tanesi de tmıir körfez hattı vapuri.a- zr tadilat yapılmış olmasından i1eri 
n:iır. gelmi§tir. 

Mudanya •e Bandırma hattınJa çaı- Yeni A~ay vapurları 16 mil sür'atin-
Irpcak olan vapurlardan birincisi bit- de ve hıdm itiban:yle timdikilerinden 
me' üzered.'.r. Bu gemi donatı::nağa daha büyük ve daha konforlu olacak· 

baılanmııtır. Önümüzdeki ay ıc·nunda trr. 
Alm:ı:ıyada teslim eldilerek şehrimize Krup tezgahlann':iaki bu faaliyeti 
getirilecektir . yakından görmek ve inpc:.tı takip ec!en 

lzmir Körfez vapurlan idaresi için heyetimizin mesaisiıı.'.. tcftiı etmek lize-
sipat4 edilen ve Akay idaresi içitı ya- re Almanyaya gitmiı olan Deniz müs-

pılmakta olan vapurlann tipinde olan tepn Sadullahm riyasetinde tktısat 

iki küçük vapur da bitmek üzered!r. Vekaleti tarifeler bürosu azalarından 

Bu iki vapur da Mayıs ayı sonlanna Burhaneddin ve Deniz tnıaye möheır 
doğru fzmire gelmiı buluoacaktır. gelebilecektir. Bu vapurlann inpatmm 

Denizyollan tıdareainin Mera".n hattı bir haftaya kadar ıehrimize gelecektir. 
:tışuyordum, "LAd Kağzrn" diye bir 
l:•nıdan bahsa başladı. Bittabi an
Gt~adım; meğer bizim "KUrzon" de-
G nıtz zatmış. Arkadaşım haksız y • • O t y tt • 
~etildi; İngilizler "U" sesini kolay enı sıg r a ur a yenı 
"Olay çıkaramazlar. "r" harflerini kanunumuz mahsul e Pek okumazlarmı~. Fransızlar o 
~ lirle talaffuz eder diye blzlm de l k ' 
._ lll'zon., yazmamız gartp oımaz Refi Bayar te ki Be sene vaziyetin 
) 

11 
Fakat yarın lsmall MUştak Ma- seyahatinden dUodft 

-:ıkon gazetesini a~tığı zaml\11 "Kağ. Avrupada bir tetkik seyahatine çık· iyi Of8C8ğl tabmf n 
'Q b• Loyt Coc, İdin ve Çım bleyn" ad- mı• olan Millt Reailranı Müdürü Refi edJ l f yor 
1llı lr nıakale görse ne yapar? anlar- ır 
t.' Ourzon'un, Loyd George'un, E- Bayar ıcliln tehrimize dönmiif ve kendi· Bu ıene hava teraitinin hemen bil-

ll'ln Chamberlaln'ln adları bunu alyle ıörUıen ıazetecilere ezcümle tün yurtta fevkalade denilelilecek te-
;::ktan andırır bir surette talaffuz ıunlan söylemiftir: kilde milaait geçmesi ve ıubat ayı .zar-
~tırmuş. Asıl talaffuzlarını, Fo- "- Avrupada, lfbirliği yaptığımız fında yurdun bir çok mıntakalarmda 
~ k Cemlyetl'nln kullandığı harf· şirketlerle temas ettim; neticeden 

b 1 .. 0 ..-ueluı waıuılf ••• o hlll- yağmış ve toprağın üzerinde uzunca 
k ar: .ı:anhı ™ıg otumu. memnunum. Yenf aigorta kanunumu· qıUddet \almıı olan kac- sebebiyle bu 

1.. azıp yan Iiş okUmalt .. ~~Br.u~ıt-~1Hıat1~M1111r:wıır1111imDiff'~""ıiiiüldllmımıh!nıt:ıaıt1ar-t 
... rda uyandırdığı akisleri de tetkik ettim. sene mahsul vaziyetinin ~o~ iYf ohlcagi 
tın dil elbette fit incisi - iki şerrin ha- şimdiden tahm"n edilmektedir. Bundan 
'berı l1e - tercih olunur. Biz "Cham- Bu proje bizim !çin gayet lüzumlu-
aıı:ıı a.ın•• yazalım, kart nasıl istene dur ve teknik esulara dayanılarak ha· sonraıı için feyizli ilkbahar yağmurları 
h •tı11: Şanberlen, Çamberlavn, beklenmektedir. q"lllb .; zırlanmııtır. Sadese bazı noktaların ili-
t• .. 1 erlayn, v. s. Fakat böyle oku- · l"- -..1 ka · d · Orta ve Doğu Anadolu han·ç olmalı: '<&arı vesıne '"um v~ır naatın eyım. 
ı,..... il hepRI bir şeknde yazacak- Uz d h f d lık ki 
ı,~j ltlıı kimden bahsettiğimizi an- Projede, iki ıene evvel ifiu eden ere yur un er tara ın a kıt e m 
~r. Babamın Rıza Efendi adlı bir Föniks ve Tilrkiye Milli Sigorta Ştr- iılerl §Ubat baıında tamamlanmıı bulu· 
bte 'Vardı, bir gün .. Dtrifos" diye ketlerinin ifliıından evvel yapılmıı ol· nuyordu. Geçen ay bu rruntakalarda e· 
~h~~tıs'ten bahsediyordu, babam saydı ,ifllıtan mütevellit zarar hiç de· kim i~ ikmal olunmuıtur. Şimdi mah-
ltıtcı etti :"Dreyflls •.• .,Rıza Efendi receıine inerdi. sul tamamen lc.uvvetlenmiıtir. Son ya-
b, .. l:"J3e adam! elin çıfrtının adını 1..: • k • n~ d Mili" g-an kaırlar mahsulü donların muzır te· ıı. qa te Vf dl Bu i ... tır etın iuasm an sonra ı 
cıı~ı c dle mi okutacaksın?" de . airatından muhafaza etmi•tir. •ıt ~de karllerlmlze tngfUz, Fran- Reaıüransça yeniden Çymet haline ko- ır 
-~111. lanı an adlarını tecvtdle okut. nulan ve halkın bir tasarrufu olarak ~r tmıir, Manisa, Akhisar, Balıkesir ve 
bttuf:a lilzum yoktur.. Fakat lmlA tanl<:a sigorta sermayesinin yekilnu havalisinden sonra Marmara mmtaka-
'eteler:lmazsa kltablarda veya ga- t.814.711 üa 60 kuruttur. ,. smda da zeytin toplama L§i ikmal edil-
'' ta e, herkesin kendi talaffuıu- Refi Bayar ,birkaç güne kadar An- mit ve bağlann lda timan tamamlannuı-
'-ıa111. re Yazacağı has isimleri, anla-
~ rıa. lnık&n kalmaz. karaya gidecektir. Millt Reasürans, Ya- tır • 

tlıa ~llttn harfi kullanmıyan mlJJe- km Şark memleketleri ile ikttsat ve si· Muğla ,Adana ve Çanakkale de faz· 
''~la eaeı& Yunanlıların, Çlnlflerfn, gortacılık milnuebetlerini arttırmak la yağıılardan dol;ıyı kıtlık zer'iyatın 
'ıı111. rın has tslmlert? Onlann ya- üzere tetebbüalere girifecektir. Refi Ba- zarar görmesi korkusu atlatılmı§tır. 
r-~ a:ını da herkesin keyfine bırak- yar bu münasebetle Mısıra da cide- Mahsulün her sahada müsait gidece-
lltı)f ~~ru de~fldlr. Fransızların, cektir. ği anlaıılmaktadır • 

-.._1 ı erın, Alamanların o gibi f. 
.. , .. G~I' l\:tn "transcrlptlon" kaideleri 
~e~; bizim de o kaideleri kabul 
~llel iz veya kendimiz için başka 
G, b er koymamız lAzımdır. Ru~a...._- llzı •••• h 
•1111ll b 0 arflerlnln "a'' okundu-
~ bıu!~lnı kadar elbette Fransızlar 

Dtt, •aoiı fakat hiç htr fransızca kl
'-ıı, I' •bıto7, Dastayel"eskl" tmJA. 
~ ao:gellnmez. Biz de var. BugUn
~Qı 0;t akaidinde lblls'ln yerine 
~~iti an zatın adını da kimimiz 
">o'l"Q • lı:tnıımız Trotskt şeklinde ya. 

ı. 

'-...__ Nurullah AT AC 

horuz slklet 
~.l'l ••rnpı yon 1 uğu 
~';.5 <A.A.) - Al Braon, İspanyol 

bıı, .. 
1 
rnn,1cuıuıa 15 ravundda sayi be· 

'-ııl.,,l'on:P Kelmiş ve horoz siklet dünya 
~nu muhafaza etmiştir. 

~~ TeşekkDr 
'~- (A.A,) 5 : 
~~ te •n hasıalılını uzun bir zaman· 
l~'-attı da,.ı eden Tıp fakültesi nisaiye 
~ı\ la lflılde doktorlanmızdan Bay 
~ blbı ~•ncııdl ile Haseki ha~tanesi 
~ "t \ day Nazmiye, hHtahanenlndo
't S.ı., ~n hastalıkları asistanlarından 
~'->ara t lbat ile Bay Sednl Belger, Baş 
~-- "e ._rret doiturtkana ırösıerdikleri 
·~ bt alaylıJclardan dolayı alenen 

' borç biliyorum. 
Yekta Rqıp ONEN 

- _ _,_,_ - - .... , ~ 

(~~ .. . ı, '--'-] 'I IÇERDE: 
• ÇİÇEKÇiLER cemiyeti senelik kon· ~ 

gresi dün yapıhmıtır. Çiçekçiler ziraat 
odasına müracaat ederek şimdilik lsıan- -- -
bulda ve ileride bütün Türklyede bir gün 
çiçek bayramı yapılmasını islemelje karar 
vermişlerdir. 

• MAARiF VEKALETİ yüksek tedrisat 
müdilril Ce,·at dün ıehrimize gelmiş ve 
yüksek muallim mekteblle gilzel sanatlar 
akademisinde tetkiklerde bulunmuştur. 

• BULGARISTAN'nın memleketimize 
tayin eltili yeni matbuat ataşesi şehrimize 
gelmiştir. 

• ANKARA'daki Jsvec elcisi Vinter Mos
kovaya tayin edilmiştir. Yerine Moskon
dakl elçi gelecektir. 

• IS DAIRESl'nin Ankaradaki merkezin 
de bazı ddişiklikler yapılmış ve ekonomik 
işler şubesi diye yeni bir kısım ve ayrıca 
merkezi Bursa olmak üzere bir 15 inci 
mınlaka ihdas edilmiştir. 

• BEl.EDIYE Beyo(tlu tarafındaki otel· 
lere yaplıJı gibi, bundan böyle lstanbul 
cihetindeki otel kondoktörlerinin de tu
rizm ıubeslnce tescil edilmesine karar ve
rilmişllr. 

• YOLLARIN asfalta çevrilmesi için. 
beledi)·e, fen heyeti on senelik bir plan 
haxırlamıştır. Yollar için bir milyon lira
dan fazla masraf yapılacalı hesaplanmış· 
hr. 

• TtCAnlIT odası umumi kAlibi Cevat 
Ankaradan şehrimize ırelmiştlr. Cevat An· 
karada umumi malazalar meselesi ile meş· 
gul olmuıtur. 

• KARADENIZ'den bir İngiliz vapuru
nun telsizle verdiiti habere göre Akçakoca· 
nın 25 mil açığında on melre boyunda ka-
lın bir kütük görfilıl\ilştür. Vaziyet alnka· 
darlara bildirilmiştir. 

• ZiRAAT ODASI idare heyeti dün ,·ilA· 
yet ziraat müdürlüğünde bir toplantı yap-
mıştır. Önümüzdeki cuma gün{i tekrar 
toplanılarak 21 martla kutlulanacak toprak 
bayramının pro-ırnmını lr,.lıit edecekler· 
dir. 

• TiRAN F.ı.çlı.H~l'mize tayin edilen 
Fuat Huhisi ,.c ikinci kıilip Has:ı.n Cevat 
paıarlcsl günü Arn:ıvulhılta hareket ede· 
<'eklerdir• 

• ÜNlvımslTE'de zam görecek profe
sörler te!;hit edilmiştir. Bunların asli ma· 
a,ı:ırı 125 lirn olacaktır. Miktarları 18 dir. 

• MERSiN ve TARSUS telefon hatlı iki 
friindenberi umumi mfıkAlemelere açılmış
hulunmalctndır. 

• HAPISHANE'deki mahkumların diller 
,.llılyetlere se\'kf işi deYam etmektedir. 
Dün de ıs mahkum Tekirdağına gönderil· 
ınişt : r. 

• t'Nl\'EHSITE'nin bu seneki bütçesi 
Maarif vckiılcli tarafından tetkik edilmek 
tedir. FeYkaUıde bütçeye ayrılmış olan 
2,5 milyon lirnnın bu sene Ünjv•r.dJııve 
'erilemiyeceli sanılmaktadır. 

Sanayicilerin 
dilekleri 

Ankar•ya bir heyet 
glnderllmesl 
llararlaştı 

Sanayicilerden mürekkep bir heyetin 
Ankaraya gi.tmesine karar verilmi§tir. 
Heyetin gitmesine sebep sanayicilerin 
vergi meaelelelerinin yeni mali ~ne 

yaklqırken nazarı !dikkate almmaaıru 

temindir. 
Sanayf.cileri son zamanda en ziyade 

alalpdar eden ıey, bir kısım sanayide 
görülen küçülme hareketini intaç eöen 
sebeplerdir. Bu ıebeplerln baır~"\a teı· 
viki aanayi ~nununun beı beygirden 
az kuvvetle çalıpn sanayi müessese
lerini muamele ve dolayıS:yle istihlak 
vergisinden muaf tutmooıdır. 

Geçen sene hükilmetin gerek tcpiki 
sanayi gerekse muamele vergisi ka
nunlarında tadilit yapılması için hazır
lamı tolduğu projeler mali sene batına 
kaldar yetişmed:ğinden Büyük Millet 
Meclisi rüznameseine aılınamadan kal· 
m11tı. 

Bu sene içinde bu projeler ü.zeriinde 
yeniden ltlenmiı bulunmaktadır. Sana
yiciler bu tadilatın bu sene çılr,anlma· 
sıru teır.ln yolunda rica için faaliyete 
geçmiı bulunmaktadırlar. Büyük sana
yiciler bu takldirde büyük sanayii teh
dit eden aebeplerin ortadan kalkacağı· 
nı söylemektedirler. Halbuki bet bey
girden az kuvvetle çalıpn küçük sana
yi erbabı aksi f~rdedirler. 

Dağılmaz cam 
Fiyatları Belediyece 

teshil edlldl 
Ticaret odaaı, aoförler cemiyetinin 

talebi Uzerine, 50förler için dağılmaz 
cam getirip satabilecek olan cam tüc. 

carlarınm bir listesini hazırlamıştır. 
!rakei aalıipleri Ticaret odumm ta

yin ettiği bu mUesseselerden istedik
lerine mUracaat ederek şimdiden al. 
pariş vereceklerdir. 

Belediye verdiği milhletin bit.amma 
kadar bütün arabalara d~lınaz cam 
tak~labilmesi için alakadalann 8ipar 
rişlerini derhal yapmalarım ve cam 
ısmarladıklanna dair bir fatura ibraz 
etmelerini şart koşmuştur. Bunun için 
otomobil ve otobüs sahipleri sipa.ri§ 
vererek numara almakta ve verdikleri 
taksite ait faturayı da belediyeye ib
raz etmektedirler. 

Yalnız, mallar gelmeden sipariş ve. 
ren şoförler, ileride adi kalitede cam 
almamak için satılacak camların cin
sinin mütehassıs bir heyet tarafmdan 
kontrolünü istemektedirler. Bu dilek 
üzerine arabalara takılacak cam1arm 
cins1cri lastikli ve mikalı olarak iki 
nevi Ü7.Crinden tesbit ve bunların 11&.b§ 

fiyattan da tayin edilmiştir. 

- - -
• JCRA tŞJ.ERINI dilzellmek üzere ts

vlçreden gelecek olan mütehassıs bugiln· 
lerde beklenmekledlr. Kendisi geldikten 
sonra en·ela vekiıletle temasla bulunacak 
ve sonra lsıanbw adliye ,.e icra dairesin· 
de tetkiklerine başlayacaktır. 

• ~r.'.Antr lD \m:st ıızlık 'c .>alıancı 
mekteplerde musiki derslerinin Hlrkçe o
larak Türk muallimleri tarafından veril· 
mesinl kararlaştırmıştır. Vekiilelten emir 
gelir gelmez bu işe başlanacaktır. 

• t1NIVEP.SITE meydanına dikilecek 
şeref sütunu için heykeltraş Belling la· 
rafından haıırlanan proje tamamlanmak 
üzeredir. Yakında inşaata başlanacaktır. 

• EMiNÖNÜ meydanının açılması için 
Valde hanının yıkılması icap etmektedir. 
Belediye ile eYknr arasında varılan anlaş
ma Dahiliye ,·ekaleline gönderilmiştir. 

Tasdikten gelince yıkım işine başlanacak· 
tır. 

• EMLAK ,.e Eytam bankasınca evvelce 
tedavüle çıkarılmış olan B. tertibi hisse 
senetlerine sahip bulunanların arzu ettik· 
leri takdirde bu hi~seleri bankaya bedeli· 
le salabilmeleri için, bankanın 21-3-938 de 
toplanacak olan umumi heyetinden ııala· 
hiyet iııtiyecektir. 

• GEÇEN bir hnfın itinde gümrük mu· 
hafa7.:ı teşkilatı, kırksekb kaçakçı, dokuz 
yüz otuz kilo gümrük knçaJı, ikiyüz kilo 
nfyon, dört silah, ikiyüz yirmi dört mermi 
ile onbeş kaı;:akçı hayvanı ele geçirmiştir. 

• BOYCK millet ntecfüd dün toplanmış, 
orman ve iskAn kanunlarına müzeyyel ka· 
nnn JAyibalan etrafmda 8ÖriİflDilflOr. 

~--~- --
CUMHURiYET' de 

Eminönü meyda
nının açılması 
münasebetlle 

E 'lllNONONDE 11ıkılacak binalardan 
açıkla kalacak olanlar, gene ba ci· 

vardaki dükkdn, han ve ardiyelerden idi· 
f ade etmek iılemişler fakat ıahipltrini11 
korl:unc ihllk6.rlle karııtaımıılar. Mal ıa· 

lılplerl, kiraları arttırmak irin bugıinkii 
müıleclrlerl bile ııkııtırmağa baılamıılar. 
Abidin Daııer, mallarının ıereflenmesi iriıı 
maddi ve manevi en küçük bir himmet ve 
11a11ret göıttrmigen ba adamların kir.ala· • 
rı f ühfı ıurdle 11ıikıtllmelerinl Jıaksı= bu· 
luyor ve iıartt ediyor ki: Eminönü cfvarı 
l8ianbul plyasaıının nd.:ımı va:luclindt· 
dir. Burada f dhlş bir dereceye rıkan kirn· 
ları f 4fanbul halkı :luadeıCle ödlyeceklfr. 
Blncıenalegh, belediue ıimdlden bu işe 

mlidahale etmeli ve un16.k ıahlplerinin 
havadan kazanmak Jıır;,slarınrn makul t!tre 
ceul aermeıine mani olmalıdır. 

Abidin Daver, megdan açıldıktan ıonrn 
ortaya çıkacak binaların rirkinlilfindtrı 

de bahsederek dluor ki: 
.. Yıkılacak binaların arka~ında, Yeni· 

cami gibi gilze1 bir sanat abidesine yara· 
şan tek bina yoktur. Bnnların hepsi biri· 
birinden çirkin, blribirinden küçük meha· 
nidlr ve birdenbire, asla layık olmadıkları 
büyük kıymetler kazanacaklardır. 

Bunun çaresi, Belediyenin istimlAk iti· 
ni, şimdiden daha geniş tutması ve mey
danın açılması için yıkılması mukarrer 
binaların arkasında bulunan ve ileride 
meydana nazır bir vaziyete gelecek olan 
dükkftn Te evleri de şimdiden kAmilen hı· 
timJAk etmesidir. 

Belediye, böylece temellük edecdi çir· 
Iı:in blnalan yıktırarak arsalarına ya ken· 
disl güzel ve muhteşem binalar yapar. 
yahut da bö)•le mebani yaptbilecek kud· 
rette bulunan zengin fertler ve mfiessese· 
Jere satar. Belediye, bunu, fimdi yapmu· 
aa, Ueride YIPmala mecbur olacak ve mal 
sahiplerine haksız yere büyük istimi& 
paralan TerecekUr. nerlde yapmata mec
bur olacaktır, diyoruz; cilnkn Yenicnmi 
meydana çıktıktan ve Eminönü güzel bir 
meydan halini aldıktan sonra, o Abidenin 
TC bu meydanın etrafında bugünkülerden 
daha clrkin binaların mevcudh•etine kim· 
ııe tabamınQI edemlyecekllr • 

Jstanbul Belediyesi, bu iki meseJni :<5im· 
diden halle calıtmabdır ... 

ULUS' ta 

Et ucuzluQu 
etrafındaki 
neşriyat 

U LUS 11a:etu/nde rıkan blı: uazıda, 
lıtanbııldakl el ucu=luğu hakkında 

bazı oazeleluln iıliğrap edilir neıriualın· 
dan bahıedilmekle, fiyat ve iıllhldk ra.· 
l:amlarının . tahrif olundıığu, bu ıurellt 
alınan tedbirlerin kıymet ve ehemmiyeti· 
nln azallılmak lılendlğl anlatılmaktadır. 
Vlaı arkada~ımız dluor ki: 
"Hayır bu zihniyetle münakaşa • edilf· 

mez. Fakat kendilerinden rpjimin halk 
lehine derhal ve maddeten tesirini biıset· 
liren tedbirlerini dahi ya ehemmiyetsir:1 

ya fa3·das1z göstermek hususundaki gaf· 
retkeşliklerinin sebebi ne olduJunu sor· 
mak lsliyoruz. Do landa nqriyatın Anka· 
rada ciddi bir akis bırnkmakta olduğunu 
ve hilk~melin, ne rejim, ne de balkın men· 
fnatlerinl sokak demagoglanna oyuncalı.: 
etmiye niyeti olmadıAını suallm17.e iJA"ye 
etme~·J de lüzumlu görüyoruz. 

Gazetelerimizde cnlışanlar, bir umumt 
menfaat milesseseslndc mesullyet almııı 

olduklarını unutmamak ve bu şuur ile Ya· 
zire yapmak mevldindedirler. • 

Dış \'e iç politikanın nazik meseleleri 
üzerindf'., gnıete ve mecmua bqlarında 
bulunanların, şuursuzca hareketleri daha 
iyi mürnkabe etmeleri arzu olunur .. , 

Son Postada 

Gabriyel 
Danunçiyo 

ERCOAIENT Ekrun Tala, birkaç 11ü1t 
'-DDel ölen ltalgan ıalrinln l:ahra· 

mıınlığmı lmgDnkü ua:uına mev:u uaıı· 
mııtır. Miilnr.ekede, Adrlyalik deni:l kıyı
larında bıılunan ve Aııuılurya • Jlacarls· 
fan imparatorluğu uıkıldıkfan sonra l'u· 
11oılavyaya maledilen Fiame limanında bir 
ihtiyat ıabll kumandaıında bir ltaluan 
müfre:eli bulunuyordu. Verilen karar ;;. 
zerine, o :amana kndar pirlerile tanınmıı 
olan llıllyal ıablll Gabr.iuel Danunciuo'nun 
limanı lerktlmell ld:ımdı. Dannnciuo ve
rilen emri dlnltmedi. 

"Salt dinlemedi delil, kendi hükömeli· 
ne, kendi ordusuna, kendi hükt\mdanna 
kar~ı is)•ankAr bir vaziyet aldı. 'Ozerine 
asker sevkeıtiler ..• topa tultnlar.. Fakat 
o, her !JCYe ralmen, ltalyaya, Yugoslavya. 
ya, mftllPfik devletlere. anlaşmalara ve 
andlafmalara kal"fı tek başına muzaffer 
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k vvetleri 
edi di 

Çinliler şiddetli bir hücumla 
iki ehri geri aldı ar 

Londro, 5 (Hususi) - Japon hnberle
rlne göre, S:ınsinin batı cenubund:ı mulııı
sara edilmiş olan Japon kı taatı, yeni or
ganize edllen motörlü kıtncıll::ı hula muka
vemet etmektedir. 

Cin menbalarından bildirild;ğine s öre 
Cin kılal:ın Sarınehiri secmişıerclir. Bir 
çevirme hareketinde bulunan hu klt:ılar, 
Japon kılalaraına ansızın hücum etmişler 
ve Uey-Uey He Hslcfangı geri almışlardır. 

Bon:ı muknbll Japonların Şnnslden ce
nuba doifru ~nptıkları şiddetli tazyik de
vam etmektedir. Japonlar şimdi LHenden 

elli klioınclre mesafede bulanan Huınaya 
varmışlardır. 

Şiddetli muharebeler olmnkladır. Her 

s 
e s 

iki tcırafın dn z:ı)iatı a~ırdır • .Mühim Çin 
takviye kıt:ıntı Şansiye gelmektedir. Bun-
lar Japon ileri hareketlerini durdurmak 
üzere Tungalrvnnda mev·zi almışlcırdır. 

Şanghaydaki bombalı 
suikastler 
Şanghay, 4 (A.A.} - Enternasyonal 

mintakada Amerikan "tameh·anpo,. gaze
tesinin de intişar ellilji Çin "Lihpo,. gaze
tesi idarehanesine bir bomba atılmıştır. 

Dört yaralı vnrdır. Hasar çok mfihimdir. 
Mütearrıı.far kacmnğa mll\·affak olmuşlar· 

dır. Bir :Fransız mektebine de bir bomba 
atılmış ve biri çocuk olmak üzere orada 
da dörl kişi Y:ıralanmıştır 

pa 
selesi 
ardı 

Muhariplere harp levazımı ver itmesine devnm olunması 

lspa ol 
den·zal ı 

anlaşma ümitlerini azııllh 

sularında beş Alman 
em isi 

Londra, 5 (A.A..) - lspanya iı?le
rine ademi müdahale meselesi geçen 
haftalar içinde hiç ~öilse zahiren ol • 
sun, Londra komitesinin telmik çerçe
vesi içine girmişken son günlerde tek
rar birdenbire politik ve diplomatik 
sahaya fırlamıştır. 

İngiliz matbuatına göre bu değişik
liğin ba.şlıca sebebi İspanyol muha.rib
lerine harb levazımı verilmekte olma • 
sıdır. Ve İspanyol meselesini yeniden 
hid bir siyasi safhaya dökülmUştür. 

Cumhuriyet HfikOmetinin 
bir iddiası 

Barselon, 4 (A .A.) - MUdafaa. ba. 
k~nr neşrettiği bir notta 1937 şubatm
danberi İspanyol makamlarının İspan
ya kıyılarında Alman (U 28), (U 29), 
(U 33) ve (U 34) ve (U 36) denizaltı. 
larınm faaliy~tlerini kayıt ve tesbit 
ettikleri bildirilmektedir. 

1937 yılının ilk aylan zarfında, bu 
denizaltılar birçok defalar Kadis'de, 
Scptede ve Balear adalarında demir
lemişlerdir. 

aa iyette imiş 
limanına giderek oradan 12 fJUbatt:ı 
tekrar İspanyaya gelmiştir. 
Ademi müdahale komi tesinde 

Londra, 4 (A. A.) - Ademi milda.. 
hale komitesi reisi hariciye nezaretlıi
de bu sabah Sovyet elçisini ve öğleden 
sonra da Fransız elçisini kabul etmi§
tir. Bu konuşmalardan sonra alınan 
haberlere göre, komitenin toplanması 
henüz derpiş edilmemektedir. Binae. 
nalcyh İspanya meselesinin diploma
tik sa.hada müzakeresine devam olu -
naca.ktlt'. 

A li'fi'lH~ 1rft ke da 

şehir 
Su hücumundan 
zarara uğradı 

Los Ancelos, 4 (A. A.) - Tuğyan. 
Iarı::ı şimdiki bilii.nçosu, yüz §ehir ve 
kasaba tahribata uğramıştır. Yirmi 
bin kişi melcesiz kalmııJtır. 

Los Ancelostnn muhatara bertaraf 
olmuştur. Los Ancelos ile Sanf ransis
ko arasındaki demiryolu münakalatı 

tekrar başlamıştır. 
Zarar 25 milyon dola r 

DIŞARDA: 

• Bu ay Paris üniversitesinde Tilrkiynt 
anı,tınna rnerke:ı:lnce on konferans veri
lecektir. Ru konfer3nslardan 8 martta ve
rilecek olan birincisi Demaportundur ve 
Malatya kımlan hakkındadır. 

• Yemeo kralı Yahyanıo ofla prens il~ 
ı;eyin dün Musoliniyi ziyaret elmiş ve ha
riciye nazırı Kont Ciano da hazır olduğu 

hnldc "samimi bir müllıkntb,. bulunmuş
tur. ltalyıın matbuatı prensi hararelle se- \ 
li\mlamakta ve bu ılynretln büyük ehem
miyetini kaydeylemektedir. 

• Nevyork limanında Bcrensarin vapu
nınd::ı birinci sınır kamaralennd dün 
sab:th çıkan y:ıngın neticesinde, hn vapur 
nkşaml:ıyın liman kumandanlıfının emri
le yoku nlamaksııın hareket etmek mec
buriyetinde kalmı,tır. Has.'\r yirmi bin 
dolar tahmin ediliyor. 

• lngilterede milll kooperatifler konse
yi, bütün kooperatif 'frkellerle azalarına, 
Çfn - Japon anlaşmnzlı~h devam ettiği 

müddetçe, Japon manan :ııa tın almama-
larını tavsiye elmiftir. 

c> !r.~:Hz ve İrlanda nazırlan dün ATam 
kamarasında hir heyeti nmum!ye içtimaı 
l"aparak müzakerelerine devem elmi~er
dfr. 

• lngil~rede Glukov sergisinde çalış
makla olan üç bin işçi grev ilün etmiştir. 
Patronl:ırlıı işci milmcssilleri anısında ya
pılan müzakereler hiç bir neUee vermemiş 
tir. Grevin sirayellnden korkuluyor. 

• Felemenk kraliçesi Vilhelminfn taht
tan vazgcteceAine dair yabancı memle
ketlerde şayialar dolnşmaktadır. Amsler
damda ı;alAhiyeltar maharilde bu ıayianın 
asılsız olduğu blldlrllmektedfr. 

• Belçika mebusan meclisi, mili! milda· 
faa bütçesini, 19 muhnlife ve lkJ müsten
klfe knr,ı 134 rey ile tasvip etml~tir. 

• Alm:ın nnzl partisi erkAnından Rosen· 
berg Bcrlin hAklmlerinin bir loplnntmnda 
söylediği n1;

0

.ukla de•letin her fCYden el'
vel scldiğini ve papazların patırdtlarına 

devletin aldırış elmedl~inl ve edeınlyc
ceğini s6ylemiştfr. 

• Eski Amerika cumhurreisi Huver, 
Vi:ranadan Pragn gitmiştir. Müşarünileyh 
Bene~ ile Korrtayı ziyaret etmiştir. 

• Romanya krnh Knrol, 22 martla 
Londraya gide<'ektlr ve 25 morta kadar 
orada kalacaktır. 

• Macar başvekllt Daranyl balJ(!n h fikd· 
melin iç ve dı pollUkası bakkınd bir nu· 
luk s6yliyecc ·tir. 

• Varşondn resmen bildirildiğine söre 
Leh hariciye nazın Deck, 7 marttan 15 
marta kadar Romada ikamet edecehtlr. 
Kendisi, kral , Mu!iiolini ve kont CI no ta
rafınd:ın kabul edilecektir. 

• Varşova operasındaki ırev, binanı ı 
grevcller tarafından dokuz sün işgal edil· 
mlş olarak kalmasından sonra, nihayete 
ermi,lir. 

• Almanyada hapse mnhktım olan, fa. 
kat bu müddeti muhakemesi esnasında 
geçiren papaz Niemölorin nerede mevkuf 
tutulduğuna dair 5-0rulan sualleri polis 
ce,·apsız bırakmakla ve bu bahda en ufak 
bir lşrarelle bulunmamaktadır. 

'MART-1938 

Fatihte gizli ir 
mezbaha bu ondu 

Fatihte Çarşambada sizli bir me:ııbabn 
meydana cıkanL'llıştır. 

BeyceRiz mahallesinde Cemell sok:ı~ında 
dört numaralı ev dün akşam üzeri Ka
ragfimrdk karakolu komiseri Ahmet LClt
fi i:e birkaç zabıta memuru tarafından 
ansızın basılmıştır. 

miş. evin bahçesine çıkılmıştır. Burada 
etrnrı tahtalarla çevrilmiş ufak bir yerde 
sıkışık bir vaziyette on beş koyun bul~· 
muşlur. Evin bir odasında dn 13 kcsilıllış 
koyun derisi ile yeni kesilmiş iki ko:>•un 
bulunmuştur. 

Koyunlar bekçinin önüne kalJJarak ~n
ragümrük karakoluna ı::clirilmlş, orad3P 

mezb:ıhayn gönderilmiştir. 

D:ır bir kapıdan girilince sol tarana kü
çük bir odanın kasap dükkanı haline ğe
tirildiğl görfilmüştOr. Duvarlarda et çen
gelleri, satırlar, et tahlalan, et kıynıo ma
kinesi bulunmuş, btınlnr müsadere edil-

Ev sahibi Luıfi bu evi Cevdet isminde 
bırisine kiraya verdiğini söylemi~Ur. Ce"" 
det aranmış. fakat bulunamamıştır. 

• • 
ı Viyana se 

13-19 Mart 938 
Seyahat ücret erinde 

büyük tenzilat 
Ccıretsız paısapcırt vllzesn 

Bir çok kolaglık laı 
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Bu pazarte~ı ullşamı SAKARY' ---
IFrraınsozca s@znl\Jı 

NAZAR BONCU GU 
Shlrley Temple V ictor Mc. Lagıen i n 

Büyük ve ,.üzel film 

· * 
,,, ... t . ,1 • • - ' ... .. ~-). • ••• \ .. .. ~ ••• ,........ •• ~. 

Sinemasında 

Dünyanm en büyüh ı:inema yıtdJZt 

(Vallin) den başka, (Liselotte), (E. 
serberg), (Neptun) ve (August Şult. 
ze) gemileri İspanya kıyılarında ça -
lışmışlardır. Geçenlerde Septe ve Ka. • 
dis'de bulunan "August Şult!e,, bir -
kaç defa açık denizde Alınan denizal
tılarına yiyecek ve malremc vermiş ve 
blrincikanun sonunda Vilhelmshaf en 

Los Ancelos, 5 (A.A.) - Slmdlye kadar 
105 kişinin öldüğü Ye 100 kisinin kaybol· 
duğu tesbit edilmiştir. Şimendifer hatlı 
hnric olmnk iizere vukua gelen ha5arat 
25 milyon dolar olarak tnhmin edilmekte· 
dlr. 

- MERAKLA BEKLEYiNiZ ~ı 1 lstik1cil fedaileri 

FREDERIC MARCHE ve TEANETTE GA YNOR 
tarafından franstzea olarak nefis bir eurette yaratılan 

Almanya 
bır idam 

a 

Fun ke isimli birinin 
kafası keslldi 

Bcrlin, 4 (A.A.) - Alm:ın Funke, bu s:ı

bab balta ile idam edilmişlir. Kendisi 
,·at::ına hiyanet cürmü ile Idamn malıkClm 
cdilmişlf. lJAmda Funkcnin Jfominlcrn' 
nin emri üzerine cenubt Almanyanın bü
yük bir şehrinde bir komünist tcşkil:itı 
vücuda sctirmeğc teşebbüs etmiş oldu~u 
bc)an olunm cıktadır. 

. 
oldu. I'ıumc, ortadan bölünmüş ols:ı dahi 
ltalynya kaldı. 

Bu irade harikasının knhramanı. cne
lisi gün, yetmiş bn kadar )aşında hayata 
gözlerini yumnn Gabri)·cı Danıınclyo leli. 

O andnn ilfb:ırcn şairin haklı şöhreti, 
kahramanın d:ı hnkh şöhrcllle mezcolnrnk 
D:ınunçiyonun ndı bütün medeni beşeri
;)etin a~zmda dolaşmaija haşladı. 

ltalyan dilini hllmlyenlcr, hu ince \"C 

ulvi şairin eserlerini tercümelerinden oku
dular. Onun dehası g:ırbdan şarkn kadar 
hfıtiın du:rsulu nıhlan teshir etti. 

Onun kendine mahsus, yepyeni bir !ar
zı, bir üslubu, bir ekolü "'ardı. Herhangi 
bir eserinden on sayfa oku)·nn, mutlaka 
hazzın ve heyccnnın en yüksek merlcbc
~ını du:rar. Şfiphcsiz ki, Danunciyo bir 
d ıfölydi. 

\'at:ınperverlik )"'kon;dliyclperı-erliklc o 
deh:ı bir kat dtı; tdl.-

HfıkCımel makamları enkazın fiç ayda 
ortadan kaldırılabilcce~inl ve suların tah
rip etti~! binaların bir senede yeniden 
inşa edilebllece~inl beyan etmektedirler. 

Avusturyada 
reyiam 

Naziler bu talepte 
bulunacaklarmış 

Viyana, 4 (A. A.) - Nazırlar mec
lisinin içtimaı dola.yısiylc B. Seya ln. 
kart, yüksek Avusturya Nazi liderleri ı 

ile mülakatlar yapacağı Linz'e ancak 
yann gidecektir. Nazilerin bir reyiim 1 

icrasını talep eden bir istida hazırla. 
mış olduklarına. dair ortada mr pyia. 
dolaşmaktadır. 

Po'is, Avusturyadald siyasi vaziye
tin istikrarsızlığından şüphe edenlere 
ait para ve kıymetleri yabancı memle. 
ketlerc çıkarmak suçuyla. Klein ve 
Torş isminde iki bangeri tevkif etlnifi. 
tir. 

General Böme, ordu ve erkanıhar -
biye reisliğine tayin edilmiştir. Gene
ral, ordunun yeni nesline mensub bu. 
lunmaktadır. 

" 

Kahramanlık, vatananerlik, aıkJ 
rakt, müzik, binlerce figüranla 

Talih G··neşi 
Tamamite tabir, renkli büyük aı~ ve gW:cllik fılmi .. 

# 

yapılmıı Dıhteıem film il 
Yakrrida TOR K sinemasında AYRICA: ilave olanık Paramount dünya havadiılcri 

Seanslar: 2 • 4,15 • 6~0 suvare 9 da 

En büyÜk dehakir 
Franırz artiıti GABY MORLA Y B~~:ıa bu SAKARYA'da 
Tolıtoi'nin en 
ihtirulı eseri Uykusuz Geceler filminıde muzaffcran° 

muvaffakıyet 

kazanıyor • 

Kl.SKANÇLIGIN bir erkei in kalbinde yapabileceği müthif 
eden ba emAlıiz filmi mutlaka görünüz. 

tesirleri tasvir 

Bir misal olmakla beraber ayni zamanda bir derstir - e 

PARiS EGLENiYOR MACERA 
Pariain eğlence muhitinde cereyan eden Biitün dünyada allatlanmıı, fevknliıde 

L neı'eli, zevkli film meraklı, tıeyecnnlı &§k filmi 
Seanslar: 1 • 4,20 • 8 2,35 • 6,05 • 9,40 . !-------------------------

SENENiN EN BUYOK • EN EGLENCELt TORKÇE SöZLU, KAHKAHA REKORU FiLMi 

Lo el • Bar dl FAKA BASMAZ 
ÖlümQ ile r'11 m emnr intikal eden hu 

htiyük fnsal"" meydana · ·et tarihine, hrm 
<le kendi ,,_ıamberlfln'in,ıne nynı z:ım::ın -

t P E K SiNEMASINDA GOSTERtLIYOR. BUGO~;AAISTı.illlı'lmDmEİlllTBAmLmEmB~Eu.iMAliilmTmtNBEaSBtlıLWiaillJl~ilSlllll....-. '•:·, ,... - .. · . . ... "\,. ' ~ ' : .. . . 
dcı si ren • ,, 
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Yazan: 
A. Cim 

lt\atın.~ TARİH! TEFRİKASI: 15 

V~ikaları veren: Donanma Komodorluğu BaşkCıtibi Binbaşı İhsan 

Baır anda suya dalan sekiz 
küıre<ğln DıılzDDe,flllka omoJene 

doğru yollandı 
)\;- Şu karşı sahilde ve demirli duran bir nefer nöbet bekliyordu. Mahpus 

görüyor musımuzl kaptan, izzeti nefsi icabı zaruı1 ihtiya. 
- Eveti cı olduğu halde kapıya yanaşmadı, ka-

nın: lnglltere sefaretinin gemisi marasınm açık lumbajmdan denizi 
.ıen). seyre daldı. 

?fı;i! be~ _ _Y.asıf kaptanın ne söyle- - Ah .. diyordu; nasıl edip de arka-
iateciıgını anlamıştı. daşlara haber göndersem? Acaba on. 

~~ .luııa.cınn! Oraya mı iltica edelim 1arm sefineleri ne halde idi? Şimdi 
l'sut;ı. onla.r ne yapıyorlardı aca.ba? Ah eğer 

ı ":- !afli; bu keşmekeş, bu gürültil onlar serbest iseler; muhakkak yar
~ınde 4lil emin melce orasıdır. dona koşarlardı. Fakat bir vasıta. bu
~lil!llJf kaptana. Arif bey bunu tasdik lunup haber gönderilebilse! .. 

erı Ka.buli bey gözlerile enginde böyle 
h~'":' Evet, ora.ya. iltica edelim. Fa.kat bir vasıta arıyordu. Sahil civarmda 
~ııı Öy dolaşan uzak sandallardan ba§ka gö. 
'aUı le ya.; gemiden çıkmak, denizin rünUrde bir şeyler yoktu. Mahpus kap 
~oı Inda sabih mcşaleler gibi ı'1kla tanın bu ümidi de suya dü§JDüştU ar
~~ bu kadar ast sandalın ara - bk, hUzünle baktığı lumbaman çeki· 
bir dan geçmek cidden dil§Unülecek lirken bahriye nezaretine ait istimbo. 
~?1esele idi. tun 8Urat1e geldiğıni gördü. İstimbot 

ha\~ defa ele geçecek olurlarsa mu • hrüa yol alıyor, bodoslaması, yardığı 
tld akibetini öğrenemdikleri ar- S\llarda köpüklü dalgacıklar haml edi-
t&t~a.rt Ali Kabuıt kaptanın yanma yordu. Bunu, bir haJAs vasıtası telik-
t~lürlerdi. ki eden Kabul! kaptan kurtuluşunun 

"aıt~at, boş düşüncelerle geçirilecek müjdesini allllii gibi sevinecekti. He. 
~· 7ti de yoktu. Zaman gayet kıy· yecanla yakla.,a.n istimbota. bakıyor, 
bJte 1 ıcU. Her geçen dakika. onları teh bir an evvel bu tara.fa. dönmesini bek
t'i ile biraz daha kucak kucağa getl. liyordu. 
~u. - Kim bilir - diye tahmin ediyor. 

~: -S.Uf kaptan, Muzaffer beyi çağırtr du - koca Asarı Tevfiğin yüzlerce 

ttı;:-_ liaydı; dedi. Sancak filikasını 
~ lnerdiven başında haz:ırla.t.. 
~-lııa.rfer bey, sancak filikasını in· 
>\·~. güçlü kuvvetli 8 kUrekçiyi de 

~ gömlekle filikaya bindirmişti. 
~u:1· daha uzun sUrecek ,gibi gö. 
'bt ~ 'btr fırsatını bulup yine ecne
li.n i~ Ctına lline atla)1iftik se
~lt :~~ hareket ordusuna ilti. 
aır egı tasarlıyorlardı. 

'°nra .ltere lmojene kapağı attıktan 
~'re~e kolaylaşacaktı. tmojen lngiliz 
~ 

0 
Seınisi idi. Bir sefaret gemisl

~ı: ~ ta.lrıa.n iki türlü masuniyc-U var
~~ ~ela. sef nrcthaneye mahsus ol. 
~İd~ıel~in, o, (harici ez memleket) 
~t 01~n_e tabi bulunuyor, Ustelik ec
~tı~ ugu için kapitülasyon denilen 
~~ardan da istifade ediyordu! 

~rı ınuhal olarak Türk silvarlle
~~~erniyc ilticasından sonra. a.sller 
~ l!itaıı~za kalksalar derhal ateş 
lşıe ~ lllukabele görürlerdi. 

'l~lt ~t~ bu noktaları göz önUne 
~. lllOJene iltica karannı vermi§ 

~~~ne h 

t...... l!tic:a once Arü ve Vasıf kaptan. 
_"t ~ edecekler Rauf kaptan er. 
~ htııd·li gelecekti: Iki kaptan filik&· 

ıler· 
~( 4.ııaı. 
~~aha IS?nn.rladık, inşallah yine 

~~iler b' ~ • ıranda suya dalan sekiz 
·~ \io~zile kanatla.şan filika lmo. 

Yollanmıştı. 

l, ~.'L • • • 
:'it' "'IJU1t \,.'..'% kaptan, kamarasında büyük 'lltij Ço;Uhranı geçiriyordu. Memle
t\ ,,.~ ~ Bevmekten, ona hizmet için 
ıt~l 

01 
nu vermekten bqka bir 

~~~~ay~n bir süvariye IA.yik gö
~~ hır hale dilşmU§til şimdi .. 
~~-)~!le idi? Vatan muhabbeti mi? 

~~~~e her sahada mUkMatla 
'Ilı ~ k 1 lfızım gelen bu sevgi, f§. 

b_ t' aı>tana karşı böyle bir te
~ ~ ~ l'tnl§tı. 
'ııı.."'~i~e~' ne UZUcU, ne öldüıilcU 
~~ bir l? Rendi mürettebatı tara· 
~'l · suva.riııin kamarasına hap. 
f,.,.~ ~eu~~1~ .. t~~· muka.dderatmm 
~~ti le ~ıgı, ınsanlığı, terbiyeyi 
~ilnıes~di nıaiyetl tarafından ta-
~ · tahaınmuı edilecek şey 
~ltlt k 
~ ; ~Ptan. ınüteessir saatler 
' \ ~ ltaın ese hapsedJlmi§ bir arslan 
~-r~' ~aiJa dolaştıkça dilştUğü 

~ '~. Yetten _kurtulmak için, 
~1arnı1 Yanan gozlcrindeki tees· 

ara k ~rla zaptediyordu. 
apısnıın önünde süngülü 

mürettebatı arasında elbet kendisini 
seven hiç olmazsa bir kişi vardı; ve 
bu bir kigl, 11Uvarllerlni hapseden küs. 
tah ve alçak mürettebatı bir f:ırsat kol. 
layarak nezarete haber vermiştir. İş
te, nezaret ne de olsa geminin sclame. 
tini düşünerek gemi azıya alan mil.ret· 
tebatm di~nlerini kolayca. toparlay~ 

15itm:e'k lktiaarmda olan birkaç zabi. 
ti Asarı Tevf iğe göndermiştir. 

latimbot. Asarı Tevfiğe doğru iler
liyordu. Ka.bulf kaptan, yakla§M is
timbota sevinçle baktı, sonra, cebin. 
den çıkardığı bembeyaz bir mendili 
Iumba.z deliğinden dışa.n uzatarak 
sallamağa başladı. 

Kendi zannınca onu kurtarmağa ge
len istimbotu selB.mlama.k kurtuluşu
nun bir eevinç tezahUril idi. 

lstimbotun gilvertesinde ayakta. du. 
ran 10-15 kiııi aynı suretle mendil sal
layarak Kabuli kaptanın se18mma mu. 
kabele ettiler. 

Mahpus süvari, artık kendisini kur
tnrmağa geldiklerine Jyice kanaat ge
tirmi§tt. 

- Şimdi, • diyordu kendi kendine -
yapacağımı ben bilirim!. 

Mahpus bulunduğu kamaranın ka· 
pısmda. bekliyen nöbetçinin gezindik
oe ökçelerinden çıkan tok sesi, sinir. 
leri kopacakmış gibi umberekleşerek 
dinliyordu .. Ah, bir kere au küçUk, şu 
rezil vaziyetten kurtulsa istimbotun , 
gemiye Yaıınttığı, uskur gilrilltillerin
den anlaşılıyordu. Knbull kaptan: 

- Nerede ise şimdi gelirler!. 
Diye dü§UndU, aynanın kaI'§ısma 

geçerek kendine çekidll:en verdi. Onu 
kurt.a.rnıağa. geleceklerin karşısmda 

daha muntazam bulunmak istiyor, sü
varilik ka~ını tekrar takınmak 

icap ettiğine kani bulunuyordu. 
Çok geçmeden güvertede birçok ki. 

şinin ayak sesleri duyuldu. Yilksek 
sesle konuşarak ilerliyen adamların 

ayak sesleri gittikçe yaklaştı: nihayet 
mahpus kaptanın kamara kaprsmda 
durdular; uğultu halinde içeriye a.ks· 
eden seeler arasında kapmm kilidi 
açıldı, heyecanla kapının açılmasını 

bekliyen Kabull bey, içeriye girenlerin 
boynuna sa.nlmak için hemen oracık
ta duruyordu. 
Kapmın açılan ka.nadmdan ilk gi • 

re~ sabahki toplantıda kahkahayı 

basan ça.VU§tu. 
Hiç bek!emediği bu vaziyet karşı -

smda Kabult kaptanın rengi kaçtı; 

çavugun arkasında odaya bir silrU sar
hoş. vahşi kılıklı, iri yarı bahriyeli 
doldular! 
Mahpus süvari, bu vaziyet karşısın-

RA'RER - a""ieam poetur 

1 

Belediye 
Günün meselesi ı 

sular idaresi 
Daima halkın 

aleyhinde 
çahşmış olan 
eski şirketler

den kalma 
sakim 

usu:ıerden 
kurtulmahdır 

Sular idaresi tanlından timdi tamir edilmi§ olan eski ~eımeJer&tı biri ... . 
ketten knlma tam bir halcsızhk nümu
nesi, bu manasu;hğa benim de aklım 
ermemişti. 

Kadrköyünde oturan matbaa arka .. 
daşlarmdnn birisine yukanJd h!discyi 
anlattığım zaman şaımadr. Billkis o, 
bana birincisinden daha baskın bir va
ziyet anlattı: 

- Bizim tarafta da, usul baf)ıca tür
lüdür, diyordu. Bozulan borular i~ 
tamir parası almazlar amma. her ıenc 
ister bir yer bozulsun, iatcr 'bozulma· 
em, bübln aboneler (5) lira (ücreti 
maktua) vermekle mükelleftirler. Eski 
şirket zamanında tamirlere b.rfıhk 

konan bu gülünç ft çok kötü adet ıir· 
ket belediye sular idaresine geçtikten 
sonra da bili devam ediyor. 

lıtanbulda böyle sokaklar bulundukça her gÜn çölNntüler olacak '\'e ıu bonılan 
Bizim evde, Uç ayda 70-80 kurufluk 

su sarf olur, fa.kat üç buçuk dört linôan 
aşağı taksit verdiğimiz hiç vaki detll· tabiatiyle patbyacakbr. 

1 
Terkos ve Kadıköy eu prketleri ya- \ nazik davranmasına rağmen adeta kav 

bat1.;ı aermay.cnin elinde idare edilir- ğa etmek isteyordu. 

dir. ' 

kcn, bJtün İstanbul: (Ah ıu §irketlcr Gayri ihtiyari adamm yanına so-
bir belediyeye geçacler de çektikleri- lıculdum: 

Burada arkadaşmun sözUnU keamek
ten kendimi alamadun ! 

- Hala bu vaziyet devam ediyor 
mu? 

mizden ku.rtulaak) diyip duruyorduk. 
- Ba.yım, dedim. Memurlara niçin 

la.zıyorsunuz. Onlar ancak ellerindeki 
- İnanılacak fCY değil an.na, maal

esef evet diyeceğim ı.. 
Hemen hemen her gün gazete ıUtun

lanna intikal eden hallan bu çok haldı 
gildyetlerini, devlet na.ıart itibue al· nizamnameleri tatbik etmekle millrel- Bu iki misal karpında ya.mnm bq 

tarafındaki satırlann ne kada.r haklı ol
duğunu tekrar etmeğe lüzum yOktuı 

sarumn. 

dı ve tıtanbullulann bqına be1l keai
lcn iki tirket belediyeye devredildi. 

Fakat, bUtUn itlerini daima hallan a
leyhinde tecelli edecek tekilde tanıiın 
etmiı olan em ıirketl,.rden. timdild 
yeni idareye de bir takım kötU mirular 
kaldığını UzWerck görüyoruz. 

İki gün evvel, bir para yatırmak için 
ıular idaresine gitmi§tim... Sın bek· 

lerken, yanımda duran bir adamm me· 
murlarla heyecanlı heyecanlı bir mU

na~tıaya girdiğini görünce lrula.k ka· 
barttım. Adam söyleniyordu: 

- Nasıl olur bayım? Sokağın orta
amda patlayan borunun tamir ınaarafmı 
niçin ben vereyim. .• 

Memur nazik bir lisanla izahat verdi: 
- Biz yalnıı: ana yolun taınirlne ka· 

ngınz. Sizin evinize giden ıube yolun 
tamiri, ister yolda, ister evin içinde ol
sun ılze aüid.ir. 

Adam daha sinirli bir taTirla iarar et 
ti: 

-Fakat efendim. bizim bunda ne 
kabahatimiz var. Sokaktan ağtr bir 
kamyon gcçmif, yol çöküvermiı, bizim 
eve de au veren boru ana boru ile bir-

leştiği yerden kopmuf ... Şirket beledi
yenin, yol belediyenin, bundan ben ni
çin mutazamr olayım. Kamyon geçip 
de yol çökmesin diye evin önünde bek
çi bekletecek değilim ya ı .. 

Memur ayni vaziyettıe il.'t izahatını 
tekrar etti ve: 

- Nizamnamemiz böyJedir, bunun 
haricinde hareket edemiyd.:eğimlri ta
bit takdir edenini%. Cevabmı verdi. 

Halin&en ıik!yet eden &dam, adama· 
kıllı ktzmııtı. Memurların fevkallde 

da biltün il.mitlerinin kınldığını bi&
setmiı:s, adım adım gerileyerek lumbaz 
deliğinin önilne kadar gelmişti. 

Hain çavll§, dudaklarında. kendi ka. 
dar hain bir tebe8sfun bulunduğu hal· 
de ka.mararun ortasında durdu; mu. 
zaffer bir tavırla odaya dolanlara Ka.. 
buıt kaptanı işaret etti: 

- lşte arkadaşlıı.r; aradığınız hain 
bu! •• 

leftirler. Dcrdiniı;i idarenin bUyükleri· 

ne anlatınız, pek haklı olan vaziyeti
nizc onlar bir çare bulurlar .. , 

Garip garip yüzüme baktı ve odadan 

çıktı gitti. Biraz sonra ben de iıiml bi
tirmiştim. 

İdarenin kapnımdan çıl-arkcn, ayni 
adamla burun buruna geldim. Müdür 

veya §Cflerden kimse ile konuşup ko
nuşmadığını bilmiyorum. Fakat halin-

den itini bir türlü halledemediği anla· 
ıılıyordu .• Bana: 

Halkın nefine hizmet etmekle mti'
kellcf bir belediye müessesesi olan su
lar idaresinin nasıl olup da, elki tirket· 
lerden miras kalını§ böyle manasız U• 

sullerdcn kendini kurtaramamıı oldu
ğuna ne kadar hayret edilse yeridir. 
Hele ayni idarenin Kadıköy kısmında 
ayn, İstanbul kısmında ayn birer usul 
takip etmesi, inanılır teY değildir. 

HABERCl 

- Görülmemiş şey bu, birader, dedi. ı--------------

Çökıc<n bir yolda bozulan su borusunun ~~m~·!~ _ J 
parasrru niçin benden alıyorlar. Bunu ~ ·-_ 
bir tti.irlü kafama sığdıramıyorum. I t b 1 d Adamın biltUn hiddetine canı gönül· S an U r 6 y 0 5 U 
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den hak veriyordum. ÇUnkU eski tir- 18,30 plfıJ.ıla daruı musikisi, 19 Mandolin 

Kütüphaneleri 
isi ah 

Bu maksatla bir ko
misyon teşkil edildi 

Mnarlf vekAletl İstanbul kUtnphn
nelorinin esaslı blr şekilde ıslahına 
karar vermiştir. Vek!let bu maksat
la kitap mUtehnssıslnrından ve mi-
marlardan milrekkcp bir heyet teş
kll etmiştir. 

Evvel! kütüphane binaları içinde 
tamir Ye tadile muhtnc olanları ıs
lah edtıccektlr. Bu iş itin yeni bUt
teyo tahsisat konulmuştur. 

Ayrıca lstanbuldaki umuml ve 
hususl kütüphanelerin umumi bir 
fihristi yapılarak basılacaktır. Her 
kUtilpbanedeki eserler de yeniden 
tasnif olunacaktır. Kitaplar içinde 
çok eskimiş olanların yeniden tec
lld! ve çok fersude bnzı kitapların da 
kopyelerintn tıkarılması movzuuba
hlstir. 

Maarif vekdletl halkın umumt kU
tUphanelerden daha fazla istifade 
edebilmesi için buralardaki okumn 
salonlarını da yeniden tanzim ede
cektir. 

KUtOphanelerln ıslah ve tanzimi 
işinde talrşmak Uzeı e yeni bir .mA

mur .kadrosu hazırlanmıştır .. 

ve sitnra, Zekeriya Tavınan ve Gitarist 
Flarder. 19,30 konferanı: Üniversite pro
fesörlerinden Ziya Cemal Aksoy (Diş Te 
nAız bakımsu:lığmın zararları, 19,55 Borsa 
haberleri,, 20 Sadi Hoş~ ve arkadatlan 
tarafından Tilrk musikisi n halk prkılan 
20,SO bava raporu, 20,33 Omer Rııa tana· 
fından arapçn söylev, 20,45 Semahat Or.· 
dcııses \"C arkadaşları tarafından Türk mu 
sikisi ve halk şarkıları, (saat ayan), 21,15 
kldsik T!lrk musikisi, Okuyan Nuri Ham. 
Keman Reşat, Kemence Kemal Nlyal, Tan 
bur Dilrrü, Kanun Vecihe, Ney Tevfik, 
Ut Sedat, Tanbur Refik, Kemençe Fahire. 
Ut Cevdet Kozan, Nısff)•e Sallbaddln, 21, 
50 orkestra, 22,45 ajans hRberlerl, 23 plAk· 
ln sololar, opera ve opeNt parçaları, 23, 
20 son haberler, ve ertesi sünün programı, 
23,80 son. 
80KREŞ: 

18 askeri milzilo, 21,15 radyo can, 22,4& 
kafekonscr. 
BUDA PEŞTE: 

18,80 opera orkestrası, 20,10 sfgan or
kestrası, 21,10 dramatik proıram, 20,40 
rndyo orkestrası, 24 caıbant. 
BERLIN: 

19 bando, 20,10 plAkla Rus rnüıiAI, 21 
bando, 22 askeri milzika, 23,30 hafif mQ
zik. 
ROMA: 

20,30 kons41r, 22 tcmsll nakli, 23,16 kil· 
çük orkestm, 28,45 cazbant. 
PRAG: 

20,20 r:ılon orkestrası, 20,15 konser, 21. 
40 halk hnvaJnrı, 22,a5 plAk, 23,30 caıbanf 
VARŞOVA: 

20, temsil nnkli, 21 rad~·o orkestruı. 
22,45 skeç, 23 Viloodan konscı: nüll. 
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Bursada 
Marlen vagonda koltuğunun kenarına 
oturdu, bacaklarına çaprazladı ve mavi 

melek şarkısını söylemeğe başladı. 
Herkes susmuş, herşey donmuştu ! 

Gangslervarl bir 
soygunculuk! 

Bursada yeni çeşid bir soygunculuk 
olmuştur. Amerikaclaki gangsterlerin 
ı.:üretini andıran bir şekilde vuku bu
lan bu hadiseyi Bursa refikimiz f(>yle 
nakletmektedir: 

Orta anadoluda 
şiddetli soğuklar 

Konyada donanlar var. Kortlar sürli hallnde 
dolaşıp koyun ağıllarına bilcum ediyorlar 

-6 
''- Öyle mi zannediyorsunuz? 
ı• ö ı la w 1 - y e o cagı muhakkaktır .. Size 

baktığı zaman gözlerine dikkat etme-
diniz mi? . 

Arkadaşım yanılıyordu. Rudolf Si
ber, beni figüran yapmak için hiçbir 
gayret sarf etmedi. Fakat biraz sonra 
benimle evlendi. 

Aradan bir sene geçiyor. Hayatta 
yeni bir mana yeni bir çehre buldum. 
Bir çocuğum, küçük Mariam var. Ru
aoına. beraber, iki odalı fakat pencere 
lerl bir bahçeye nazır bir npartıınan
da ikamet ediyoruz. Sevincinden çılgın 
ıir hale gelen annem, burjuazimin beni 
·tekrar istirdat ettiğini, tekrar buldu
ğunu zannediyor. Hakikaten de sah. 
neyi, sinemayı unuttuğum doğrudur: 
:Anneyim; kendimi rahat ve mesut his
sediyorum. 

ilk tali 

Mar1en 16 Y<ı§'lnda 

(Evvelki akşam pul bayii bay Şefik 
bir tecavüze uğramıştır. Dükkanını ka· 
payıp başçı İbrahim mahallesindeki e
vine gitmek üzere haZlrlanan bayi, bu 
sırada dükkanma gelen tanımadığı bir 
adamın: 

- Bir kuruşluk pul var mı? 
Talebini reddedemiyerek, çantasını 

açmış ve pul çıkarmak üzere iken, ansı:· 
zm td.:avüze uğramı§tır. 

Bir kuruşluk pul itiycn yabana, bay 
Şefiğin meşğuliyetinden istifade ederek 
ba7na ağır bir cisimle vurmuştur. Bu 
ani darbe ile sersemliyen bay Şefik, 
çanta ile birlikte yere yuvarlanmıştır. 

Meçhul adam, içinde 80-100 liralık 
pul bulunan çantayı kaptığı gibi kaç· 
mıştır. Çantada puldan başk~ on sekiz 
lira gümüş para, beş lira kadar da ufak 
para olduğu anlaşılıyordu. 

Vakadan haberdar olan zabıtamız, 
derhal tahkikata başlamış ve bay Şefi· 
ğin tanıyamadığı meçhul mutaarnn, 
hadiseden on iki saat sonra, dün öğle 
den evvel, Gemlik yolunda yakalamış· 

ttr. 

Konya, (hususi) - Orta Anadolu· riiyc kurtlar hücum etmiş, fakat 1cO' 
da beş, altı gündür hüküm sürmekte yunlar kaçarak kurtulmağa muvaffale 
olan ayaz, ortalığı kasıp kavurdu. Dağ- olmuşlardır. 

lık bölğelerde karlar, bir iki metre yük- Kann çok kışın şiddetli olduğu ıS' 
seldi, yolculuk güçleşti. Bazı yerlerde ' uY 
koyu 

.. ,. 1 ·· ·· 
1 

· • ihti' su: yerlerde kurtlar sürülere kudUJ'lll 
..... u ar, suru ennın yem yacını v dad 

temin edemediler. Bu arada Karapına· çasma saldırmakta.dırlar. Soguklar 
r'm bazı köylerinde koyun telefatı ol· donanlar olmaktadır. 
duğu haber verilmektedir. Geçen yıl martta tam blr bahar ya§3• 
Hotamış nahiyesine aid bir sürünün mışttk. Kıt bu sene kendini sonradaD 

~anı donmuştur. Bap be! kalan &Ü• gösterdi. 
~~--------~~~--~~----~~--~----------------~----___., 

Ekmek buhranı 
Karamanda ekmek 

işleri yolunda 
gitmiyor 

Karaman (hususi) - Ziraatla uğra
şan 1 7 O köyün ortasında ve bir ziraat 
yurdu olan kazamızda ikide bir ekmek 
buhranı baş göstermekte, bazı günler 
fmnlar kapanmaktadır. 

Çocuk işçiler 
okutulacak 

BurMa maarif mOdill'-' 
IDğtı fahri kalara 

öğretmen 

g önderecek 
Buııoa (hususi) - Maarif mtidür1Lf~ 

ğüne bağlı yedi ilk tedrisat milfcttif 
şehrimizdeki bütün fabrika ve iş ate

1
' 

yelerini gezerek bu fabrika ve atölye
lerde bulunan tahsil çağındaki çoc~ 
lada, hiç okumak yazmak bilmiyenieriD 

Bir akşam, kocamla Raynam kahve· 
sinde randevum var. Bu sırada kendi
si milzikal bir komedi çeviren meşhur 
sahne vazii Kordonun asistanıdır. Gel· 
'diği zaman yorğun ve düşünceli görü
nüyor. Ertesi gün için iki figürana ih
tiyaç var. Bu figüranlar bir kabarede 
aans eden bir çıft rolü yapacaklardır. 
:Vakit geç olduğu iç.in kimi çağıracağı
nı bilemiyor. Birdenbire göğ9funü bir 
§ey sıkıyor ve şöyle diyorum: 

- !stermisin bu i~i ben t~.:rübe e· 
deyim? •• 

• iç. • 

Kordo sahneyi prova ediyor. 

suni çiçek var. Yolc:ulann ekserisi ora
da. Madam Vilkoks, ipekli elbisesinin 
biraz rengini değiştirmeğe başlamış 

olmasına rağmen, merasimi idarede cid 
den büyük bir hususiyet gösteriyor. 
Madeni salonun ortasına bir koltuğa 
yerleştiriyorlar. Radyo cazband çalıyor 
sonrada Bing Crosby bir skeçe başlıyor. 

Pulcuya tecavüz eden adamın Ap
tal mahallesinde sakin nalband Hasan 
olduğu anlaşılmış ve hakkında gereken 
muameleye başlanmıştır.) 

Kurulacak 
modern iki 

inekhane 
Bunun için İzmir ve Manisada 

iki çittuğio istimUUd 

Bu meyanda ekmek fıatlan çok pa
halıdır. Birinci nevi ekmek 10, ikinci 
8,5 kuruıtur. Çıkarılan ekmeklerin de 
ayni zamanda çeşnisi çok fenadır. Bu 
ekmek buhranının biran evci önüne 
geçilmesi ve lazım olan tertibatın alın
ması için halk alakadar makamlara 
başvurmaktadır. 

Edirnedeki 
Abide~er 

BUyUk camilerin 
tamirle kısmen 

bitirildi 

okuması yanda kalanların mikd~ 
tesbit etmişler ve maarif müdiirlüğUtle 
bildirmişlerdir. .. g. 

Maarif müdürlüğü fabrikalara 0 
•• 

retmenler göndererek iş saatleri Jııı.ı1 
tW 

cinde bu çocuklan okutmak ve ye.,~, 
tirmek için tertibat almıştır. Bu gilt1 
terde tedrisata başlanacaktır. 

- Haydi matmazel buraya gelin, 
dans arkada§ıntza gülümseyin. 
Hayatımda ilka defa olarak bir sine· 

ma sti\dyosundayım. Işıklar beni ade· 
ta boğuyor, iç.ime giriyor. Bilmem ne
den, başımı kaldırıyorum ve dekorun 1 
üzerinde, bir projektörün yanında, ba
na bakan bir makinist görüyorum. 
Bu adam yıldızlara değil figürana ba-
kıyor. Bana dikkatle, ciddiyetle bir şey 
ler anlaınağa çalışan bir adam tavriyle 
bakıyor. Beni niçin güzel bulduğunu 

anlamağa çalışıyor. Bu ande, her şey 
sade, tabii bir hale geliyor. Her türlü 
ş:lphedcn, sıkıntıdan kurtuluyorum. ! 
Şimdi artık Marlen Ditrihin ne olacağı· 
nr biliyorum. 
Akşam yemeğimizi bitiriyoruz ve 

canım fena halde srkılnuştır. Şarap iste· 
Öiğim halde gethmediler ve getiremi· 
yeccklerini söylediler. 

Çünkü içki yasağının kaldırılmış ol· 
:masma rağmen, bazı ayaletler hala iç
kiyi mennediyorlar. Mesela, ~imdi kat
ettiğimiz Konsas da bu ayaletler ara· 
smda.dır. Hatta saatte 100kilometre sU
ratle ve durmadan oradan geçseniz, hat 
ta içkinizi başka bir ayalctten tedarik 
~eniz, battS. doktordan reçete alsanız 
Kansas ayaleti topraklarında alkollu iç· 
ikiler kullanamazsınız. Esasen Vagon 
,-estoranda bütUn içkiler snn sıkı ka· 
panmıştır. Ve ancak Kansastan geçtik· 

ten sonra açılacaktır. 
Bunun için ben de reçelli ve muzlu 

et kızartmamla beraber, Kansasltlann 
milli içkisi olan ve cct.:a-kola ismi veri· 
len ağaç kabuğu tadında garip bir li· 

monata içtim. 
Etrc:ıfımızl:la büyük lir kaynaşma 'te· 

reyan ettiğinin farkında bile değiliz. 
Nihayet M. Vilkos ~arannr veriyor. 
'Ayağa kalkıyor, yakla§ıyor, eğilerek 
seHim veriyor ve heyecanından boğul· 
mu~ bir sesle konuşuyor. 

(Bu akşam Vagon-Klöbde küçük bir 
müsamr:re veriliyor. Biz de onlara ilti
hak edebilir miyiz ve madam Ditrih on-

lara şeref ba.tışedebilir mi? 
diye soruyor. 

Marlenle biribirimize bakıyoruz. G:t 

lümsüyor. 
- Tabii.. Büyük bir memnuniyetle. 
M. Vilkoks büyük bir sevinç iç.inde

dir. Bir jestle, muvaffakiyeti bütün va
gona haber veriyor ve büyük bir gurur 
ve azametle bizi Klöbe göt<jrüyor. 

Vagondakilerin hepsinde büyük bir 
sevinç ve mcnuniyet görUnUyor. Son
r:ı birdenbire, bir sürpriz vuku bulu· 
yor. M. Vilkoks bir müddettenberi ga-
rip bir faaliyd gösteriyor, mütemadi
yen saatine ve penı.:ereden dışarıya ba
kıyor. Nihayet Barınan (barbanın A· 
merikancası ve kibarcası) geliyor .Her-

kesin susmasını işaret ediyor ve yüksek 
sesle şöyle diyor: 

- KB.nsas hududundan çıktık. Şiın
di Koloradayız. 

Bu muammalı formm büyük bir he· 
yecan doğuruyor. Şampanya ve viski 
şişeleri meydana çıkıyor. Nihayet me
seleyi anlamış bulunuyorum. Kolorado
da içki yasağı mevc:ud değildir. 

Bir saat sonra sıkılma ve protokol 
denilen bir şey kalmamıştır. Güzel bir 
sese malik otan madam Vilkoks bir şar
kı söylüyor ve herkes bir ağızdan bunu 
tekrarlıyor. Hatta gözyaşı akıtacak 

kadar mütahassis olan ha.demeler ve 
zenci kontrolörler bile ... 

Sonra tren şefi komik bir numara 
yapıyor ve nihayet, d.:alar, yalvarmalar 
ü:zerine, Marlen koltuğunun kenarına 
oturuyor, bacaklarını çaprazlıyor ve 
Mavi Melek şarkısını söylüyor. 

Etrafımda her şey bu anın harikula
de manzarasından donmuş, ezilmiş gi
bidir. Kadınlar dinliyor, erkekler bakı
yor. Marlen, gözleri yarı kapalı oldu· 
ğu halde boğuk sesini yükseltiyor ve 

trenin gürültüsü bu meşhur alman ro· 
mansını, bir fırtına atmosferi ile sarı-

yor ••• 
Ancak bu anda kırmızı mantolu ka-

dının gelmediğini, gelmek cesaretini 
bulamadığını farkediyorum. 

Marleni kompartımanına götürdü
ğüm zaman, saat sabahın dördüdür. 
Fa at, hiç birimizin uykusu yok. 

''Bir tek çehre,. 
- Hülasa, diyor. Hayatım iki dev· 

reye ayrılmıştır. (Mavi melek) ten ev
vel ve sonra. (Mavi melek) ten sonra 
her şey kolaydır. Fakat oraya varmak 
için ne yollar katetmek lazım geldi. 

dü üniilüyor 
1zmir, (Hususi) - Geçenlerde tzmi· 

re gelen ve iktısa.d\ tetkikler ya.pan ik· 
tısat vekili ve ziraat vek8.leti vekili B. 
Şakir Kesebir, beş ytllık zarii kalkın. 
ma. planına göre, lzmirle Manisada bi. 
ner ineklik iki bUyUk ve modern inek· 
ha.ne tesis edilmesi muvafık görüldü • 
ğünü bildirmiş, bu inekhaneler için 
mUnasip miktarda arazisi ve içinden 
akar suyu geçen geniş arazili iki çifL 
lik ayrılarak istimlak muamelesine te. 
şebbü.s edilmesini emretmişti. 

Vilayetimiz dahilinde yapılan tet • 
kiklerde Bulgurca. çiftliğinin inekha
ne ittihazına elverişli olduğu anlaşıl. 
mı§tır. 

Ege mıntakası baytar mütehassıs 
müşaviri B. Nazım Uygur, Bulgurca 
çiftliğinde tetkikler yapmıştır. Yakın. 
da Manisnya gıdcrek Geri çiftliği adın
daki geniş çiftliğin inekhane ittihazı
na elverişli olup olmadığını araştı • 

racaktır. 
Tesis edilecek inekhaneler, civar vi. 

!ayetlerin silt, peynir, yoğurt ve ynğ 
ihtiyacını da temin edecek büyUklük 
ve ~ükemmeliyette olacak, bu mües
seseler, köylUmüze sütçülük sanayii • 
nhı modem şekil1c>rini öğretecektir. 

Yalova. böylerinde 
havyan hnstahğı 
Bursa, (hususi) - Yalova kazası

nın Çınarcık nahiye merkezi ile Koru 
köyü hayvanlannda şap hastalığı çık
tığı kazadan bildirilmektedir. Yalova 
ile sınır komşusu olan İznik, Orhanga· 
zi ve Gemlik kazalarına o taraftan ge· 
ld.:ek çatal tırnaklı hayvanların sokul
masının men'i hakkında Vilayet Ve· 
teriner müdürlüğiince sıkı tedbirler a

lınmıştır. 

ğe muvaffak oldum ve ak;amlan ora· 
da Fetiks Hollanderin şarkılarım söy
lüyorum. Her gün stüdyolara koşuyor 
her fırsatta çalışıyorum. Geceleri, bit
kin bir halde eve döndüğüm zaman, u· 
zun müddet kÜ!:Ük Marianın beşigi ya· 
nında kalıyor, onun uyumasını seyre
diyorum. Bu benim en tatlı istirahat a
nım, bir gün".ıllk faaliyetimin kiymetli 

bedelidir. 

Hemen her t~f ta ~çek ve hatta 

Kordonun filminden sonra mütema
diyen figüranlık yapıyor, küçük rollar 
ahrorum. Artık, bu i~e tamamiyle ka· 
pıldığımı, projöktörün harareti olma
dıkça yaşayamiyacağımı, güneşimin 
stüdyoların g:ineşi olduğunu biliyo • 
rum. Artık nazanmda hiç bir 12eyin kiy· 
meti yok! Ne zamanın, ne de yorğun
luğun. Bir müzik.Jtol'e angaje edilme· (Devamı oor) 

"' 

Ç.ankırıd 

hastahane 
Edirne, (Hususi) - Şehrimizi süs. 

liyen tarihi eserlerin tamiri için çalI§· 
ma.lar hararetle devam etmektedir. 
Son günlerde yapılmakta olan bir kı· 
sım esaslı tamir işleri bitirilmiştir. Bu 
arada vakıflar idaresi taraf ında.n Ko. 
ca. Sinan'ın büyUk ve eşsiz eseri Se. 
limi~e camiinin antre kapılarındaki 
kalem işleri, raspa.lar ve şadırvan av
lusundaki direk başlığı ile üçşeref eli 
camii şadırvanı avlusundaki bir dire· 
ğin başlığı ve İkinci Beyazıd camii 
alçı pencereleri ve kurşun tamiratı ik. 

mal dilmiştir. 

remel atma ınerssl" 
mi dUo yapıldı . 

Çankırı, 4 (A.A.) - Çankındzı ya~ 
laca kolan yeni hastanenin bugUn teıil 

Bundan başka Selimiye, Gazimihal 
ve kinci Beyazıd camileri etrafındaki 
bahçeler ağaçlandırılmağa ve tanzimi. 
ne başlanmıştır. 

Safranbolu da 
Asırlık şimşir ağaçları 

sahte bir mazbata 
ile kesildi ı 

Bartm, (Hususi) - Haber evrildi· 
ğine göre, Safranboluda. acınacak bir 
hiıdise olmuş, gayet kıymetli iki yüz 
kadar §imşir ağacı, sahte köy mazba. 
tasiyle • tapulu ara1.i içinde gibi gös· 
terilerck - kesilmi§tir. 

Ağaçların kıymeti bilhassa birkaç 
asırlık oluşlarında ve şimşir ağacında 
hemen hiç rastlanmıyan bir boy ve kn. 
lınlıktn olmalarındadır. 

Haber verildiğine göıc, bu şimşir· 
ler Safranholunun Kalecik ve Bah. 

' çecik köylerinin birleştiği yerdeki ca-
miye ait mezarlıktadır. "Kesen çarpı • 
lır,, diye itikad edilmesi yüzünden kü· 
çük bir orman halini alan bu mezarlık 
taki şim3irler 10.18 metro boya ve 
60-90 santimetre kalınlığına kadar bU. 

yümüşlerdir. 
Bittabi devlete ait olması lfı.zımgelen 
Al şimşir korusundan sahte köy mz.;.,.. 
batasiyle tapulu arazi gibi gösterile. 
rek, Tayibli Molla Mehmet taraiından 
iki yüz kadar ağa<: kestirilmiştir. Fa· 
kat satılmadan evvel, vaki ihbar Uze· 
rine ağaçlar müsadere eclilmis ve tah. 
kikata. baalanmıştu-, 

li atılmıştır • ıııı· 
Halkevinde açılan köy katf.bi ve 111 

tarlar kursu yann bitiyor. 3' 
Halkevi dil, tarih kolu tıra.f ıtı0 ıı.· 

başlanılan halk şarkılannın no;aya ril' 
lınması işi ilerlemiştir. Yapılan tcC 
beler müsbet neticeler vermektedir· 

Muğlada kar ~ 
Muğla, 4 (A.A.) - Geceden ·ı:· 

Muğlayı çeviren dağlara kül'.~yetli :;:11f 

tarda kar yağmı§tır. Muğfaya ya& df<• 
yağıyor. Bütün dağlar bembcyaı 
Kc:ır devam ediyor • ~ 

~~ 
• Ankara şehir tiyatrosu ma~n 1''~ 

beşine doğru Adanaya gidecek t>if 
temsil verecektir. ef 

"' Adanada bir ayda otuz cür11ltiıı1 
hud vakası kaydedilmiştir. ~~ fı('' 

ıcı Konya vakıflar müdürlüğüfl~ 
nisa vakıflar müdürü Remzi ör. 
tayin cdlimiştir. c' 

cıs 

" Şiddetli kış yüzünden ~on~ştif' 
dunun kilosu yüz paraya yuk&e belll' 

ta 
• Sebze ve meyvaya konul~n g'~ 

larm tahtadan bulunduğu içitl tat' /. 
ırhhi olduğunu nazari dikkate 

8 
,,11if 

dana belediyesi bu tablaların gal;rt11w 
li saçtan yaptırılmasına karar "ıı t't' 
tir. Bu karar hazirandan itibarc 

bik edilecektir. tici' 

• Adana belediyesi otel, na~iyııtfİ' 
retle iştigal eden hantar• tar•01111ı:ıs~ 
gibi umumi yerlere telefon k0~~til"· 
mecburi tutan bir karar vcrın1 11,tts.' 

mobili" ıc'ıt 
• Orhan Gazide bir oto ,tıı:ıJ ı< 

sına takılan kilç\ik bir çocu~ f~ 1' 
d:.işmüş ve beyni paı:calaP2' 
§_ekilde ölmUştür. / 



-..;: 

~ Yftnden yapılmı§ §Ik bir elbise 
~ kahverengi deridendir. Soldaki 

görüyorsunuz. Kemer ve düğmeler 

gür.el bir spor kıyafetidir. 

l\takyajınızı nasıl 
yapmalısınız ? 

t~anta sUrUnmek de mühim Qlr 
hunsrdir; a~ır kokular kulıananıar 

Yanındakllerı kend ııer inden 
uzaklaştınrlar 

~İni.in bildiği meıhur !lnema yıl
tıı Kravford'un bu yazısı, ıize 

~jtıı na111 yapılmaaı lhım&eldiği
"ıt tı1or: 

"'1 lllakiy;•j yapmalı? itte, her 
lrolayca tatbik edebileceği tav

.. !luntar, hakikaten kolaydır; 
~Oddet etüt yapmağa, uzun uzun 

' fetnıeğe ihtiyaç yo~ur • 
~eı cil~ tetkik edelim• 

it . kun: mu? Vakitsb kınınu
liltr peyda olmıya mUaait mi?. 

~lb, kaim, parlamaya ve mc-
' 1Wtnıeye meyyal mi 1. 

~ ııa.nert llaumauz ve yeni, say-
. Bunların cevabını anca!: siz ,, ... 

~1tlltıeri kuru oJan1arm yapacak. 

s't ~ ıbJr SU Ve ziyadece yat· 
(~kiyaj için de terkibinde da· 
• llııe) bulunan krem kullanı-

~ ("tir oJanı.r. gelince onlann 
\ tt ltarbonat da sUd) eritilmiı 

hiıız sabun kWlanmalan 

~l er~e~ertn tıraı oldukları sa
~ ~e ıürdükleri gibi, bir par

~lt • bunu çabuk çabuk buru-
~- •ur.:0~talarma, çeneye ve 
ı~:~- dı .. 

~~tı kapatmak ,siyza nok
"'1 sına mlni olmak ve yanak

~~ dcffıtfrfp sarkmasına mey-
'tıı ti! eıt için yapılır. 
~bitlere lir (kold krem), yahut 

• r kreın çok iyiclit. Parmak· 

:u•"'fldan yukanya doğru 
~ rUııu.ı .Silerken yavaı ya-

ı~ıı~ ~Unun için de a z11lak tliylil 

'~'Yı bir parça hidrofil pa
l?ıır. 

~•ınız> Şu h..tde pembe 
lıenı. kehribar ren~i, es-

mer iseniz ra§Cl pudralar istimal edi· 
niz. 

Pudrayı hafüçe sürmelidir. Sinema 
yıldızlarına benziye:eğim diye çehreyi 
boyamakta mana yoktur • 

Pudrayı fazla sürmekten hiç bir 
fayda olmaı.. Yalnız bunun cinsine 
dikkat etmelidir: iyi olması ıarttzr. 

Sonra. ıunu söyliyeyim ki bizim sah
nede kullandığım pudra ile evimizde 
kullandığımız pudra bliabütün batb· 
dır. 

Sahnede k,ullanldıklarımız, aydınlık
ta ve uzaktan iyi görünmesi için çok 
yağlıdır. 

Eğer, iki türlü pudrayı biribirine ka
rıştırarak kullanıyorsanız, bunlara çok 
dikkat ediniz. Zira. iyice kanımazaa 
çehrenin d~ga dalga olmasına ve çir
k.inleşmesine sebep olur. 

Rujlara gelelim: 

ilk evvel, yanaklara sürülenlerden 
bah~·delim. ğer becerikli ve usta de
ğilseniz, bUnu hiç kullanmamanız- tav· 
siye ederim. Parmaklannııa güveniyor
sanız, kırmızı tozlarını tercih ediniz; 
turuncularını artistlere bar kızlcınna 
bırakınız: • 

Dudaklara sürülecek boyalar parlak 
kırmızı renkte olmalıdır. Koyu kırmızı
lar esmerlere orta kırmızı, renkleri de 
aarııınlara yaraıır. 

Kırmızı kalemlerle tığzınızı keıik ve 
kırmızı et parçasına döndUrmeyiniz:. 
Biz, sahnede, fırça ile kırmızı boya kul
lanırız. Fakat, bunu sizlere bvsiye et· 
mem. Dütünilracniz, bu sözUmU haklı 
bulursunuz:. Çünkü sahne baf'lQl, ev ha
yatı büsbütün bqkadır. 

Yalnız, d"}'anan bir (ruj) seçmelidir. 
Makiyajla pek çok alakası olan bir ıey 

'daha vardır ki çok ehemmiyetlidir; La
vanta .. 

Lavanta sürünmek ayrıca bir hüner· 
dir. Bunu hak~iyle bilen kadmbr çok 
azdır. Levanta intihap ederken cildi, 
cildin tabii kokusunu gözanUnde tut- J 

• 

~ 
Liisi rolilndc Dmı!elc Parola, P1ıilippc rofünde Alcrme, Gac roliinde Charpin, nutrot rolünde Ro'bert Arııoux 

Neşeıı bir Fransız fl.d1nn 

B altazar avuç avuç 
para dağıtıyor 

Fransız stüdyolannda Balta.nr ismi
le yeni bir film çcvrilmittir. Filmde baş 

rolleri ,.~anlar Danicle Parola ve Jules 
Berry'd=.r. Bir çok güldürücU sahneler-

le dolu olan bu ne!'eli filmde tanınmış 
Fransız artiıtlerinden Alerme, Charpin, 
Robcrt Armoux ve Delmont'un da rol-

teri vardır. Baltazar rolü Julcs Berry
nin, matmazel Lüs rolü Daniel Paro~ 

nın üzerindedir. Filmin mevzuu ıudur: 
Bursegul; küçük bir liman .. Büyük 

çınar ağaçlarının ıötgeleri arasınlda 

saklı, gibi duran min.".minicik balıkçı ev
leri .• Seyy::ıhlara mahsus güzel 'köşkler .• 
Her taraf yeıil .. Her yer çiçekli. 

İJte Baltmar buraya geliyor. Balta

zar Franaann en zcnıin aanayicllerin
den birisid:r. iki milyar frank serveti 
var.. Bekirdır; zevk ve eğlenceden 

batka bir ıcy düıünmiyen bir adam .. Su 

gibi para sarf eder .. Bugün Parııte. ya
nn Dovil pİajında, ertesi glln (Nis) te 
görUlilr. Ya hususi yatı ya jayyweıi, ya-
huta ta otomoh:li ile gezer .. Her gezdi
ği ycrıde garabet saçar .. , 

işte bu gezmeler eanaıında, Burse
gulden geçerken otomobilinin benzini 
bitiyor. Yolun ortasında kalıyor, lima-

na benzin almıya gidiyor. Yolda bir ka
dının idare etf ği kliçük lir otomobil 
hafifçe kendisine çarpıyor, Baltazar, 

bu güzel kadını görünce yere yuvarla
nıyor, baygın gibi görünüyor, ~dın 

ve kocaısı otomobili durduruyorlar: 

- Karıımıza çıkan bu serseri de 
kim?. 

- Zavallıyı öldürdük galiba 1 •• 
Baltazar'ın ttğzına biraz konyak dam

latıyorlar: u 10nra gözlerini açıyor. O

nu otomolxllerine alıyorlar, evlerine 
götürüyorlar. Kendilerini takdim edi-

yorlar: Lüs, kouaı Filip ve aile doıtlı> 

nndan Gak.. Biru sonra Baltazar ben
zin almıya gidiyor. Filip karısına: 

- Bu ad.zem ne d:ye yemeğe davet 
ettik?. &yor .. 

- Ne beis var 1 Adamı u kaldı eze· 
cekt~ .. 

- Halini pek beğenmedim de •. 

mak lazımdır. Lavantanın hafif, ruhu 
okıayıcı olması iktıza eder. Ağır ko
kuları kullanmayınız, zira y&n.ınu&iJQ. 
teri kaçınnıt olursunuz • 

Kibar ve zevk sahibi bir kadın, iki 
türlü levanta kullanmalıdır. Biri yaz 
için, biri de kıf ... 

Ucuz ve ağır kokulu Jevantalan '.kul
lanmayınız. Adi bir levMta yerine iyi. 

sinden iki üç damla ıilrünüz, kafidir. 

Bunu yapamadınız mı, hiç sünnemek, 
daha iyidir. 

Lcvantayt, her gün bir iki damla 
aaçbrınıza, koltuk altlarmııa, kulakJa. 
nruzın arkuına, gercüna ve enseye sUriJ 
nüz .. Her noktaya birer damla yeti§ir. 
Avuçla sürlip kendinizi seyyar levanta
cı dükk!nına çevirmenin faydusı yok
tur. 

Çamaşırlarınızın, elbiselerinizin O.ze
rine Vaprlzat<Srle güzel kokulu kolon
ya suyu ııkınız .. kür«-Unilzil, .J&pkaıu· 
zı da unutmayını• •• ,, 

Milyarder sanayici Ba1tazar roliinü mu. 

·-Acaba bir serseri mi, derıain?. 
- Fakat, kibar bir adama benziyor .. 
Baltazar, benzin ararken köyün kah-

vecisi lle, sonra da belediye reisi ile ta
nışıyor, konu§uyor. 

Limanın karşısında küçük bir adacık 
var .. Bunu gösteriyor: 

- Ne gliıel yer f •• 
Diyor. Belediye reisi cevap veriyor: 
- Metruk bir ada .. Belediyenin ma-

h .• Kaç senedir, s<ltllı~ Fakat bir alıcı 
çıkmadı .. 

- Satılık mı? • 
- Evet.,. 
- Ne kadar ?. 

- Ne kadar hektar mı? 
- Hayır 1 Onu sormuyorum. Fiyatı 

ne kadar? 

Belediye re;gi ıUpheli nazarlarla ba
lrorak cevap veriyor: 

- iki milyon frank 1 •• 
- Pekala .. Sııtın alıyorum.. İ§tc size 

iki milyonluk bir çek, 

Belediye reisi sevincinden titriyor. 
fa~at buna b:.r türlü blanamıyor: 

- Nasıl, parasını peıin mi veriyor· 
sunuz? 

- Evet, bunda hayret edilecek ne 
var?. 

- Fabt, adada oturacak yer yok .. 
-Ne zaran var .. Yatımda kalırım. 

Baltazar, kafi9yor, yavaı yavaş köyü 
geziyor. Belediye reisi hemen telefon~ 

sanlıyor, Marsilyaya, bankaya soru· 
yor: 

- ok m·~rouldUr. Milyarder Balta
zar tarafından verildikten sonra korka
cak bir ıey yok.. 

Haber, köy halkma yayılıyor. Kadın, 
erkek, çoluk çocuk evlerinden çıkıyor
lar. Bu zengin, aücenap adamı görmek, 
ınlkrşlamak istiyorlar .. Filip şaşırıyor: 

- Baltazar, diyor. Şimdi tanıdrm .. 
Geçenlerde resmini görmüştüm. Tfı 

kendisi.. Cidl:len garip bir adam .. Haydi, 
sofrayı hazırlayınız, böyle li,r adamın 
misafirimi:ı: olması ne büyük şeref... 

Bu sır.ıda Baltazar gel'yor : 
- Buyurunuz, mösyö Baltazar.. Size 

köşkün en güzel odasını hazırladık .. Bir 
kaç gün misafirimiz olmayı reddetmez· 
siniz, değil mi? 

- Teşekkür ederim .. Falıiat kamım 
çok aç. Mutafağın y~undan geçerken 
lir tavuk kızartması kokusu burnuma 
geldi. fştihıım büsbUtlin açıldı. 

- Mutfağa girdiniz mi? • 
- Evet •.• 
Baltazar, büyük bir i§tiha ile yiyor, 

iç.:yor .. Güzel sözler söylüyor, her~csi 

kendine lk'"l)'ran bırakıyor. Filipe yar· 
dım edeccğ.:ru, Llise tiyatroya girmesi 
için tavsiye vereceğini, donanmada "'.ku· 
mandan olan aile dostu Gaka istifasını 
vemesini kendiıı!ni yatına aüv;.ri yapa
cağını söylüyor. 

Bütün Buraegul ahalis.: ,k6§kün önü
ne toplanıyorlar, bağırıyorlar, alkı§lıyor· 

tar. 

Baltazar, dııan çıkıyor. Köylülere ~ 
vuç avuç para dağıtıyor. 

• 
Türk sineması, 

yakında "İstlkIAl 

fedaileri,, ismilo 

Polonya istik!Cı.li-

ne alt bir film 

gösterecektir. Fll 

mln ba~ artistler{ 

Yllly Dirgol, Vic-

tor Staal ve Han-

sl l{notech'd!r. 

• 



Fenerbahçe takımı oayer• ıeŞ;~iiy:arp~;~mubıoııllı 
Yarın Beşik taşı yenebilir mi? T~~!!!'!!!in~~ 1~~zar_ k!rştla~~~r 

Y 
• oyruyan ve bir Galatasaray Fener • 

ellemez m ? ' b~~kadartaraftanbulun~Perave " 
• • Şışli tnkımla.n Taksim stadı likinin i. 

Gcr.rıı seneler zarfında yapı'lcm bir 
beya::lılara 

Milli Jcüıne müsabakalarının birin
cisinde Glineşc beş golle mağlup oran 
Fcncırbahçc takımı ikind maçını An· 
karanın muhafız takırruyle oynadı. Sa· 
rı laciverdliler hesabına il:inci bir mu
vaffakiyetsizlik teşkil eden bu maçtan 
onra Fenerbahçcnin bu mevsim çok 

fena bir vaziyette bulunduğu kanaa
ti kuvvetlenmcğe başlamıştı ki İzmir· 
den Üçok şehrimize geldi... Saha me· 
flelesini ileri sürerek Fenerliler bu ma· 
ça çıl:madılar. Bittabii bu !hadise bir 
çok dedikadulara yol açtı. 

Ben burad&ı Fcnerbahçe klübünün 
sahaya çıkmamakta hakir veya hak
sız olduğundan bahsetmeği lüzumsuz 
sayarım. 

l\ncak bir spor muharriri olmak sı· 
fatiyle §ahsi kanaatim mevzuubahs o
lursa, Fenerin sahaya çıkması ve itira· 
zını da bundan sonra takip etmesi icap 
ederdi, derim. Ostüste iki büyük mu
vaffakiyetsizlikten sonra sahaya çık
mamak her halde pek doğru bir hare· 
ket olmasa gerektir. 

Filhakika işin asıl mJ.him olan tara
fı Fenerbahçenin hakikaten mühim bir 
buhran devresi içinde bulunmasıdır. 

Aylarca evvel Fenerin idare meka
nizmasında esaslı bir tadilat yapma· 
nın zaruretinden bahsederken bugünkü 
clcmanlann Fenerbahçeyi karanlıklara 
'doğru sürüklediklerine işaret etmiş ve 
bugUn birer birer tahakkuk eden mu· 
vaffakiyetsizliklerin gayri kabili i.:ti
nap olduklanm yazmıştım. 

O zaman büyük bir kıskançlıkla san 
dalyalanna sarılan, bana karşı tek bir 
cephe vücuda getiren idareciler ne ya· 
zık kl bugün hiçbir iş görmemiş bulu
nuyorlar. Oyunculara yol masrafı adi 
He verilen tahsisatın her şeye kafi gel· 
diğini sanan bu idareciler büt'..in Umid
lerini yegane bilgisi fudbolculan gaye· 
iı ~urmaktan ibaret olan bir an-

Bcşildaş. Fener maçında Hak1.ı siya/~ 
gol ka::rmdırırkcn 

1 l•i 1.Ziwicn iki kıymetli rüknii: Fikret 
ve l/l~nii. 

trcnöre bağladıklarından, Fenerbahce 
klübü bugünkü aı.:ınacak vaziyette sÜ· 
rüklendi. 

Yüz: altmış faal f udbolcusu olan bu 
teşekk\ilün Topkapı, Süleymaniye ve 
Güneş gibi klüplerc karşı (B) takımı 
çıkaramadığı göz önüne getirilecek er 
Iuna hakikatin ne kadar feci olduğu 
anla§llrr. 

Şimdi bu vaziyet karşısında insanın 
aklına gelen ilk sual gu oluyor. Fener· 
bahçe kendini toparliyabilecek mi? 

İşte bu sualin cevabı Fenerbahçenin 
pazar günü Beşiktaşa ka.I"§I 9kara1.:ağ1 

oyun ve alacağı neticeden ibarettir. 
Ve bize dü§en vazife de bu neticenin 

ne olabileceğini araştırmaktır. 
Şüphe yok ki, Beşiktaş takımı bugün 

Fcn~bahçeden daha' güvenilir bir va
ziye'tte bulunmaktadır. Azami şekilde 
randıman veren bir hücum hattının ar
kasında bütün bir mevsim zarfında hiç 
mağlup olmamanın verdiği bir mane
viyatla çalışan \:anlı bir müdafaa hat· 
tına malik olan siyah beyazlılar İzmir
den .döndükten sonra Vefaya altı gol 
yapmakla kuvvetlerini bir ckfa daha 
ispat etmiş oldular ... 

Halbuki Fcnerb:ıhçenin vaziyeti 
bunun tamamen aksinedir .. . Maneviyat 
bozuk. Ahenk yok .. Hücum hattı ran-----

dıman vermiyor. Müdafaa çok cansız .• 
Ve nihayet Fikret de yok .. Bu muka· 
yesenin neticesi bizi derhal Beşiktaş 

lehine bir himtüm vermeğe sevkeder:se 
de, yalnız bir nokta vardır ki onun ih· 
mal edilmesi büb:in tahminleri alt üste· 
debilir. 

Bu da Fenerbahçenin mutlaka kazan
mak mecburiyetiyle oynamasından iba· 
rettir. 

Filhakika Fenerbahçcnin yukarda i· 
§aret ettiğimiz vaziyetten kurtulması 

yolunda Beşiktaşı mağlup edebilmenin 
mühim bir rolu olacaktır. İlk hamlede 
altı puan kaybettikten sonra yeni bir 
mağlubiyet zaten çorbaya dönmüş o· 
lan takımı büsbütün berbad bir hale 
sokabilir. 

Eskiden Fenerbahçelilerde bir hu· 
susiyet, bir başkalık vardı. Hiç ümid 
edilmedik anlarda ı.:anlarını dişkrine ta 
karak maç kazanırlar, daha açıkçası ne· 
ticenin ehemmiyetini idra!< edince 
mağlCıp olmazlardı. İşte şimdi Fener· 
bahçe böyle nazik bir vaziyette bulu· 
nızyor: Eğer oyuncular vaziyetin va· 
hametini kavrayarak cansiparane bir 
şekilôe gayret sarfedebilirlerse biltün 
Avantajlarına rağmen, Beşiktaşı ' yene· 
bilirler .. Yoksa Fenerbahçe takmu id· 
mansız bir Yaşar, Fazıl hattiyle her 
şeyin düzeleceğini sanarak her zamanki 
gibi ruhsuz, cansız ve ateşsiz oynarsa 
zc:ıfer, 'buna şimdiden layik olan Beşik
taş takımının otaı.:ak, ve Fenerbahçe i
daresinde hisscuilcn tadilat zarur.eti 
bUabUtün tebarüz e mi bulunn~ ır. 

~imdilik iki tarafa da muvaffakiyetli 
oyunlar dileriz. 

O. Kavrak 

Feneı - Beşiktaş 
maçı hakemliğine 
Nuıi Bosut tayin 

edildi 
T. S. K. lntan1.nıl Bölgesi Futboı A .. 

janlığrnda>ı: 

6-3.1938 Pazar günü yapılacak maç· 
lar. 

Taksim stadı: Fener bahçe • Beşik • 
taş, Milli Kiline. Saat 15,30 hakem Nu. 
ri Bosut. 

6-3·1938 tarihinde Bcşikta.5 sahasın. 
da saat 11,15 de icra edilecek GUncş 
Beylerbeyi şild maçı hakemi Halit Ga. 
Iip Özgü olduğu tasrih olunur. 

Amerikada bir koşu 
Hanover-Niohamşir; 4 (A. A.) -

Meşhur Amerikalı koşucu Glcn Ku· 
ningam, bir millik mesafeyi 4 dakika 
4 saniye 4-10 da katetmiştir. 

kinci devresinde tekrar kaı:§Ila§ıyor • 
lar. 

Yarın sabah 9,30 da B, 11 de de A 
takımları arasında yapılacak olan bu 
müsabaka Beşiktaş • Fener karşılq • 
masmdan sonra haftanın en enteresan 
maçıdır. 

Senelerdenberi Peraya mağlub olan 
Şişli, geçen senedenberi İzmirli Vaha. 
bın antrenörlliğü ile çalışarak kuvvet· 
li rakipleriyle boy ölçüşecek pozisyo. 
na girmi§ hatta iki ay evvel ayni lik 
maçları dolayısiyle çarpı§tıkları za • 
man Şişlililer 4-0 gibi kahir bir ga-

libiyet elde etmişlerdi. ı 
Zaten bu taknnlarm her karşılaşma. 

sı büyük bir heyecan uyandmnaktay • 

Emosis - Fener maçı hakkında 

Disiplin d;vanı 
kararını verdi 
Hilsameddln altı 

hafta mUsabakalara 
glremlyecek 

Şazi Tezcanın alınmış olan 
ehliyetnamesi iade edilecek 

Htl8Cımeddin 

İstanbul mıntakası disiplin divam, 
dün ak§am mmtaka merkezind~ top. 
lanarak iki ay evvel oynanm.l§ rılan 
Fcnerbahçe • Yunan Enosis klUbii ma· 
çındaki hadise hakkında kararını ver. 
mlştir. Malfim olduğu gibi bu nuıçta 
dost ve misafir f udbolculara tekme ve 
yumruk attıkları için disiplin dlvanı· 
na verilmiş olan Hüsameddin ile E. 
sattan Fenerli kaleciye 6 hafta müsa. 
bakaya iştirak ebnemek cer.ası veril
miş, Esa.t için ise hakemin oyı.:.ndan 
çıkarmış olması kili görülmüştfu:. 

Enosis • Fenerbahçe müsabakasını 
idare ctmi§ olan ve o zamanda.nl..eri 
ehliyetnamesi geri alınan tanınmış ha. 
kcmlerimizden Şazi Tezcanm ise bu 
işte bir kabahati görülmediğinden eh· 
liyetnamesinin kendisine iade ed: lıne. 
sine karar verilmiştir. 

ltalıjanın gôZ bebeği 

Meazza 
t talyan milli talummın 

"Balilla,, sı ... , - l 
HaU hazırda !talyan fudbolunun göz 

oebeği otan Cı:zeppe Meazza (Giyscp· 
ııe Mem:z.'l). ic ~üphcsiz: İtalyan hal-

kının muhabbet ve perestişkarlığım, 

Musolini ile taksim etmekle öğünehi· 
lir. İtalyan halkının ona karşı olan m•.ı
habbeti o kadar büyüktür ki, ona milli 
bir kahramanın ·Ccsare Bopt:stinin· 
lakabı ve her genç vatanperver 1tal· 
yanın ismi olan (Balilla) laka.hını tak· 
rruşlardır. 

Cuzeppe İtalyanların ve bilhassa !tal 
yan geneliğinin nazarında bir mabud
dur. Brükseldc yapılan bir Belçika·İ· 
talya milli maçından bir g:in sonra, 
coşkun bir İtalyan muhaciri, onu en iş
lek caddelerden birisinde gönn:iş ve 
sokaklardan geçenlerin hayret dolu na
zarları arasında, avazı çıktığı kadar er 
na şöyle bağırmıştı 

- La mia vita sci tu ! (hayatım sen· 
sini..) 

Tali onun bir jönprömiye kadar ya
kışıklı ve yuvarlak topun en büyük ils· 
tad1anndan birisi olmasını istedi. Böy· 
lelikle o, herkesi teshir edct.:ek her şe· 
ye malik olmuştu. 

Annesi Ersilia ona ;(!'.elen yüzlerce 

ve yüzlerce güzel, kokulu mektubu e· 
le geçirmişti. 
Eğer bir ,g\in 1talyaya gidersesiz her 

kesin ağzinda: dolaşan bu Meazza adı· 
nm ne olduğunu sakın yüksek sesle sor 
mayın. Size evvela hayretle, sonra mer· 
hametle ve nihayet istihza ile bakarlar 
ve netice.de cevap vermezler. İstihfafla 
omuzlarını kaldırırlar ve hattfi belki 
de tahkir amiz bir dudak bükmekle mu 
kabelc ederler. 

Bu genç mabud 23 ağustos 1910 da 
Milanoda mütevazi bir evde doğdu ve 
o gün, babasının çalışmakta okluğu 
fabrika, bü)•:ik bir yanğın neticesinde 
kamilen harap oldu. 

Annesi batıl itikadlara inanmamak 
hususunda gösterdiği bütün hilsnü ni· 
yete rağmen: (Ateg felaket g-ctirir 1) 
demekten kendini alamadı. Bunu bCl· 
ki de, Meazza ailesinin, erkek çcı.:uk· 
tan ziyade bir kızın doğmasını tercih 
ettiği için söylüyordu. A :ıenin ismini İ· 
dame ettirecek bir erkek çocuk zaten 
vardr. Bunun ismi de Attilio idi. 

, Yeni doğan erkek çocuğa da Cuzep 
pe ismi verildiyse de, ktsa bir müddet 
sonra, ona herkes sadece Peppino de
meğe başladı. 

Henüz çok genç olduğu devirde ken· 
eli yaşında Ç<1.:uklarla beraber Porta 
Burada Gloria adiyle küçük bir klüp 
kurmuşlardı. Bir maddet sonra ailesi 
Porta Vittoriaya göç ettiklerinden 
Meazza istidadım denemek, daha doğ
rusu kabiliyetini göstermek için Sa· 
voia F. B. klill>üne girdi. 

Bir akşam bir kaç arkadaşiyle bera
ber sahada antrenman yaparlarken bir 
adam onları bir müddet seyrettikten 
sonra genç Meazzanın yanına sokuldu. 

- Senin adın ne? 
Genç fudbolcu kızararak cevap ver-

di: 
- Peppinol 
- Ya hakiki ismin? 
- Meazza. 
- Söyle bakayım Meazza; bizim klü 

bümUzde oynamak iatermisin? 
Peppino biraz tereddüt etti. Arka· 

' 
>5i.JU merlwz muhacimi f atıııl' 

ken • Şişlinin bu açık galibi)<e~ 
sonra.buhaftakimUsabakab 
daha ehemmiyet kespetmi§~ 

Vefa klübÜ 0 
Voleybol maçlarıo~ 
Genç hıristıyaol' 81, 

klObUnde yapıllJJıı 
na itiraz ettııe~~ 

Vefa idman yurdu, voleybOl &~ 
ğmm Galatasaray lokalinde ~ ı.JO ' 
voleybol maçlarını, Gaia.tassJ"&~sJltl' 
lübUndek.i soyunma yerlerini, -....Jtf 
saray idare heyetinin verdiği ~~ 
minata. rağmen, itimada şa.yntı 11 rP 
yarak maçların Genç HıristiyaW ~ 
miyetinde yapılması hakkmda.Jd t~ 
nnı kurum bqkanı Jlezdinde P~"? 
etmişler ve bu sebeole m ç)!\,rn f~ 
meye karar vermi§lerdir. ~< 
Beyoğlu Halkevinden, Gala#I 

salonundan parasız olarak tpld 
etmek kabilken bunları kabul ~..tJ~ 
bir Ucret mukabilinde Genç ~ırı;diıl 
lar cemiyetinde maçlar tertiP t etil' 
si ajanın beceriksizliğine d~. 
ğinden kendisinin bu i§teil -__...ı ~ 
nlmam hususu İstanbul bOIS'"'~,.ıv; 
kanlığmdan istenilmiştir· ':;/ 
milsabakalarm tehiri için de 
sata giri§ilmiştir. ,/ 



lJir PCT<lclik komedi: 

.,,,,~~~:Fakir. - Kadın -
~tcrı - erkek nıii.~tcri 

ti (Fa~r henU:: Hintli k1y~f c. 
~ gırn~mi§tir. Herkes gibi 
lf ece bır clbiso giymiştir. 
1J atta çenesinde sakalı bile 

11~1•· Odada gidip gelerek ko· 
,,.,ıor.) 

Fn.kir - Ha· 
yatta her §eY 
açık göz olma. 
ya bağlıdır ... 
Ben her şeyin 
ıltından kalk. 

· tım. Daha doğ. 
tlt f rusu her işin 
~ından knlkabileceğimi ümit 
:ı ... ~0ruın. Size anlatayım. Ben 
"'llStH- y . k d' • 
l~t ""'"··· anı en ımı ar • 
~ Yapmıştım. Fakat fazla iş 
<lef aın~yordum ... Maamafih bir 
İ6 ~ Naşid'in tiyatrosunda bir 
ltt Uldum ..• Tabii son derece 
~::nu~dum ... Vazifem kulis. 
\~ kopeklik etmekti ... Yani 
~~ ~. hklidi yapmaktı. Be'l 
~di gu~1 havlarım (köpek tak 
Côr Yapar). Hav!.. Hav! ... 
~ Uy')r""unuz ya! ... ly:cc pro
~aptım, her Rey yolunda 
1.iauY0~u.1ık temsil günü, nr. 
~)'~tcıen biri. rol icabı olarak 
t dedi: "1tıte sadık köpc. 
~geliyor,,. Bunu üzerine, s:1 köpek teklidi ynpmam 
hıt geliyordu. Fakat bUyUk 
~ iılye::an içindeydim ve kö
~ol'i' taklidi yapac:ı~nna, mi • 
baerı .. d~:u> ı. diye bağırmaya 
t ,, a lltı T b.. . t' 
qaıne . ... a ıı vazıye ın va. 
~a t~ni anlarsınız. 

daıı tŞıd kızJı ve beni kolum • 
~r· Utara1t dıRnn attı. Bunun 
hir ~ne b!.r yolunu bulup Şc. 
ttıllta Y~trosunun komedi kıs. 
~\.: ti1rdim: k~roik rollerde 

,,~t('"' 
haıı-. eri a vlnttım. Bu defa 
~t b haz·n bir rol 'erdiler, fa. 
lltira· 1 c' ~::. d:ı. scyirci!cri gül. 
haıi lll"J. Bunun Uzeriıı~ yarı 
!lıııı 11 ~ ı:.rı komik bir rol al. 
ı:r,,'.·1· Aksi gıbi bu defa da sc
lı "' e · "lllıs· tı uyuttwn. Ertuğrul 
la~ll ın beni kolumdan yaka. 
b~ atnıadı ama bana uygun 

toı b ' 
~ağ ulununcn mektup ya • 
'tı ~ı söyledi. Halli. mektu-
1' ~ ''tl:yorum. Fakat ek • 
~ i tara~ını temin etmek için 
«ı. ~, ;r ~~yler yapmam JJ.zım. 
•a 1 <t l'"cla bir dil~Unce gc,di: 

r o·~ 
um. Gazetelere şöy-

o 1e bir ilan ver. 
'im: ''Meşhur 
Iintli Fakir 

istik. 

,,öylcr. A m n 
bana diyecek • 
iniz ki, hiç de 
,akire benze. 

~· einı 1iyorum .. Du
b:~ tJen Ciı g rürsünüz. (Ka. 
~~~ Y'uarr olabilecek bir el-
:~ bi!Ittınıı geçirir. Çene
~ ltıUıt sakal takar)... İşte 

bıu .. t clllnıel bir fakir ... Ar· 
~ "'i er· 'k~•-
llı ı: ~Ok 1

1 IJ\:Kleınekten başka 
"ııt-u1 · §tc geliyorlar. (Ka. 

a ~nUr) buyurun! ... 
tıı tı~. ~ak":'"" Zengin ... Affedcr-
a~ir 8• 

1
: de:mek istiyordum. 

b.~a.ltit17ıntz, d~ğil mi? 
~ ~alt~Orh-unç bir sesle) 
~ ~~i 1

:: ~ahl'a derler. Ben 
• lıeı- c0ı:ur. her şeyi söy. 

\....':' Iter%Yi. Yapanın •.. 
~ ~Yi söylersiniz ama. 
~'111 1a geldiğimi de 

ı.._ ·~it- ı ben :mahvolurum. 
~ııı )\,. - na-.. B .. 
~ "ı . ., bu .r •• ... unu SQy· 

' h~ ~ he:m :meslek sım. 
tnalörn ya, yasnk: 

k • 
ı r 

Kadrn - Bir lt'akirin karşı
sında bulunmakla cidden bü. 
yük bir heyecan içindeyim ... 
Kiracıların hepsi vaktinde eve 
geldiler diye kapıyı rahatça 
kapayıp buraya gelebildim ... 
Aksi takdirde gelemiy~ktirn. 

Fakir - Siz kapıcısınız! 
Kadın - Al ... Bunu nereden 

biliyorsunuz? .. 
Fakir - Ben her §eyi bili· 

rim... 
Kadın - Hakikaten öyle .. 
Fakir - Siz evin alt katın. 

da oturuyorsunuz. 
l(adm - Doğru. 

Fakir - Bol bol mektup a
lıyorsunuz. 

Kadın - Doğru. 

Fakir - Her ay ba§ında ev 
sahibi size para veriyor. 
Kadın - Bu da doğru. Cid. 

den beni ha;>Tetler içinde bıra
kıyorsunuz. İşte sizi ziyareti • 
min sebebi. DUn, ''Karabaş., 

havlamağa başladı ... 
Fakir - Sizin bir de köpe

ğiniz var. 
Kadın - A! ... Bunu nere. 

den biliyorsunuz? 
Fakir - Ben her şeyi bili -

rim. 
Kadın - Doğru. Köpek hav. 

lamağa başlayınca, sizi hatır
ladım... Bunun · ü7.Crlne size 
geldim ve şimdi size soruya • 
rum: hep kapıcı olarak mı ka
lacağım ... 

Fakir-Ha -
yır!.. Hayır! .. 

: görüyorum. !s 
§ tikbalinizl gö • 

rilyorum. 

Kadın - Ne 
;örüyor s u • 
ıuz? 

Fakir - Siz 
bıı kadar gU -

·~men, imk:inı 

;ok kapıcı ka-
lamaz3ıııız. Siz sinema yıldızı 
olacaksınız. Greta Garbodan 
Marlen Ditrihden daha rneş • 
hur olacaksınız ... 

Kadın (kırıtarak) - Aman 
bay Fakir ne güzel! ... Ne gü
zel!.. 

Fakir - l~te sizin istikbali. 
niz .. Şimdilik hele elli kuruş 
\·erin de ... 
Kadın - lf;te ... İ§tc elli ku

ruş bay Fakir ... Aman yarab. 
bim Greta Garbodan, Marlen 
Oitrihten daha meehur olaca
sım ... (Sıçrıyarnk gider). 

Fakir - lştc bu kadar!. .. 
Görüyorsunuz ya ne kolay bir 
iş (dans etmeye başlar) ... Şim. 
di şu elli kuruşu cebe atalım 
da (masannı üzerine bırakılan 
şeyi alır). A !... Bu elti kuruş 

değil, adi bir düğmeymiş ... A
caba sahte bir sakal ta."ktığırnı 
ve sahte bir fak?r olduğumu 
anladı mı? .. Neyse! Bunu elbet 
teliı.fi ederiz. (Kapı ''urulur) 
Buyrunl 

(Erkek müşteri girer ve de. 
minki oyun tekerrür eder). 

Mü§Lcri (oturarak) - Bay 
Fa.kir. Ben pazarlığımı peşi • 
nen yaparım. Sire kaç para ve. 
receğim? 

Fakir - Bir lira. 
Mü~teri - Bay Fakir ... Ben 

belediyede çok küçük bir me· 
murum. Hep bu vaziyette mi 
kalac.ı.ğım? 

Fakir -Hayır, bayım! Ha. 
yır! Sizin ç.ehrenizde hUrmet 
ve hayrnrtlıl< telkin eden bir i
fade var. 

MU.steri - Doğru! 

------------ -- ~-------ı 
Biliyor musunuz? 

Son otomobil 

--~ 

Dünyanın en seri otomobili, iki ay evvel, saatte 502 kilomet· 
ro 403 metro katetmek suretile dünya rekorunu kırmış olan 
me§hur İngiliz Eyston'un otomobilidir. Bu şayanı hayret oto· 
mobil 4.700 beygir kU\"Vetindedir. tık resınt dünya rekonı 1898 

de Fransız Şaslıi • Loba tarafın dan tesis edilmişti ve derecıc sa· 
alte 63 kilometro idi. 

-{{ * * 

Filipin adalanndaki bu ökü
ziln boyımzlan takriben dört 
metro uzu11luğundadır. Yani bu 
öküz lstanbula gelmeğe kalk.. 
sa bazı sokaklardan gcçemiye. 
cektir. 

Çocukların Slk sık oynadıkla
rı bu "dyavolo,, oyunu hiç de 
yeni bir §eY değil. Filhakika 
Ma.nçukuo halkı bir çok asır 
c.vvel bu oyunu oynuyordu. 

Fakir - Du. 
run, gözlerimi 
kapıyayım. 

Müşteri - Ni
çin? 

Faldr - Da. 
ha iyi görebil
mek için ... İs
tikbalinizi da
ha iyi görmek 
için. Evvelisiz 
tayyare piyan

kosunun en büyük mtikfı.fatını 
kazanacaksınız. 

MUşteri - Fakat ben, tay -
yare piyankosu biletini alına • 
dım ki... 

Fakir - Asıl mesele bunda 
ya·! ,Biletle kazanmak kolay bir 
iştir. Asıl marlfet bilet.sız kn
.zanmaktrr. Siz bu marifeti g& 

Tek bacakll atlatlarl 
Bir insan, bir bacağını ve

ya kolunu kaybedince, umu
miyet itibarile, ayni zamanda 
vücudunun kabilyetlne k&r§ı 

olan itimadmı da. kaybeder. 
Korkak olur, kendisine kat'iy
yen güvenemez. Bunun için 
onu bu yeni muvueneye alı§
tırmak ve kendl81n.i ~ yu
karı ta.bil bir insan haline ge
tirecek insiyaklar bulmak lA
zım. 

Almanya, bu hususta çok i
ileri gitmiştir. 

Filhakika Almanlar, tek ba
caklı insanlara yalnız iyi yü
rümeyi değil, fakat iyi koş
mayı, iyi atlamayı da öğre
tiyor. Tek bacaklılar ara -
smda boks maçlan da tertip 
ediyorlar. 

Bu talimler, onlara çeviklik 
ve cesaret vermekle kalmıyor, 
ayni zamanda, tabü insanlar, 
dan da farksız bir hale geti
riyor. 

Bunların bir tek bacakları 
süraUc kuvv(;tlenmekte ve 
onlara hakiki atletik kabili -
yetler temin etmektedir. 

Sol ayağından mahrum o
lan bir Alman gencinin ko -
laylıkla 1,35 metro yüksek at
ladrğı görülmilştür ki, bu 
yüksekliği tr..bii insanların c.>k· 
ser:isi aşamaz. 

Bundan bB.§ka tek bacaklı
lar arasmda, futbol maçlan 
da tertip edilmektedir. Oyun
cu havaya sıçra.makta ve ha
vadaki bu kısa duruşu esna
sında bir tek bacağı ile topa 
vurmaktadır. 

Diğer taraftan tek bacaklı 
bir Almanın, sınkla 3,50 met
re atladığı görUlmtlştUr ki, bu 
cidden harika denebilecek bir 
muvaff a.ktyettlr. 

Bütün bu ta.limle.r, sakatla .. 
rı büyük bir çevikliğe alıştır
makla kalmıyor, onların ma -
neviyatlan üzerine de bUyUk 
bir tesir icra ediyor. 

terecek ve 7-engin olacak8Dllz. 
Siyasete atılacaksınız. Evvela 
şehir meclisi azası, soua vali 
da.ha sonra mebus, daha sonra 
bakan olacaksınız. .. 

Müşteri (kendi kendine) -

A! ... Bu herif galiba benimle 
nlay ediyor. Ona bir oyun oy
nıyaynn da görsün! (Yüksek 

sesle) devam edin ... Devam e. 
din, bay Fakir ... Daha iyi gör-

mek için gözlerinizi kapayın. 

(Bir kAğıt parçast Uzerine bir 
şeyler yazar ve ayak uçları • 

na bakarak dışanya çıkar). 
Fakir - Göriiyorum ... htik. 

halinizi iyice gfüilyonım ... Ba
kan oldıı.ktan sonra, nihayet 
cum h urba§kanı oluyorsunuz ... 
İfte ıdıfn parlak iltlkbaliı:ıfz. 

Kar - Beyaz prenses 
Ve 

Vedi cüce .•• 
l\fiki mucidi \'ıılt Disncyin yeni 
ve canlı resimli hikAyesi 
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15 - Kar beyaz Prensesin üvey annesi, onun ölmediğini 
öğrenince müthiş bir hictlete kn pıldı ve sihifbaz oldu.. 

16 - ... Ve muhtelif zehirler 
hnzırladr. Eğer Kar Beyaz 
Prenses zehirli elmayı ısırırsa 
bir ~ok seneler için ölecekti. .. 

17 - Kar Beyaz prenses, st
hirb:ız haline gelen fena. yUrekli 
kraliçeyi tanıyamadı. Gll.zel 
kırmtzı elmayı kabul etti ve 
tehlikeden kat'iyyen Ştipbe et .. 
meden, bir çocuk itimadiyle el.ı 
mayı ısırdı ve ayni zamanda 
ölil gibJ, Y.ere düştü. 

18 - Küçük cüceler çok ağladılar. Onu camdan bir tabutn. 
yatırarak ormanm ortasına koyiular, Karbeyaz prenses aylar
ca, belki de senelerce uyudu. Fakat tatlı bir ilkbahar sabahı, 
yakışıklı prens oradan geçti, gi.17;el prensesi tanıdı ve onu öp. 
til. O ?.aman, o da gözlerini açtı, gUlUmsedi ve yak1Ş1klı prensin 
atı Uzerinde, her mman mesut bir şekilde ya§a,dığı diyara git
ti. 

SON 

(G<>zlerinl açar) A!... Herif 
gitmiş ... Gitmi§ ama bir kağıt 
bırakml§ .. (Kağıdı alarak o • 
kur) ''Ey Fakir, herşeyi bilen 

sen, benim sana panı verme • 

qen kaçacağım.ı bilemedin ... ,, 

Olur eey değil... Anlaşılan, ar

tistlik olduğu gı'bi, fakirlik de 
bana ya.kı§mıyor. Başka bir 
meslek bulmaktan başka çare 
yok ... 

HABER 
ÇOCUK SAYFASJ 
·Bilmece lrapona 

SMART-1938 

BULMACA 

12 kibrit alınız ve yukar
da ~ördl!ğilnUz şeklide dizi
niz. Bundan sonra yalnız ne 
kibritin yerini değiştirerek 
yukarıkl şekli üç müsavi seri 
haline koyabtursenlz bilme
cemizi kazanmış olursunuz. 

Bfrlnclye, bir kol saati, 1 .. 
ktnctye bir hokka takımı, 
UcUnCUye bir perkel takımı 
ve ayrıca 200 okuyucumuza 
muhteltf hedlveler verece
~ .. 



ıe 

Don kazah,aıı başkumandanı ile biı mülakat 

Dünkü Başku~n~ndan 
bugün lokantacı 1 

imparatoriçe Jozefinin torunu 
u yaşh bir dük, fakat genç 

bir çorbacıyım ,, diyor 
.. Hatıralarımın en acıkllsı mı? Bunu düşünmeae lüzum 

yok 1 Çar ikinci Nikoıanın, zabitlerine, muvakkat 
hükOmete sadakat yemini etmeleri emrini verişidir,, 

Parlste Tur sokağında şık bir bi
nanın zemin katında blr lokanta var 
dır ki, imparatoriçe Jozeflnln toru
nu DUk Aleksandr dö Romanovskl -
Löyhtcnberg tarafından idare edi
lir. öyle t>lr adam kt vaktile Don 
kazakları başkumaııdanı idi. Bir 
Fransız gazetecisi "çlçekll bahçe,. 
adını taşıyan lokantasında DUkle ko
nuşmuş, lokantanın hali, çingene 
muzlkacıları, amoklnll erkekleri ve 
dekolte kadınlarlle, Fransız meslek
taşım1za Petresburgun son Çar za
manındaki şık salonlarından blrinl 
hatırlatmış, o zamanlar Dllk, bu sa 
!onların en güzide, en parlak müda
vimlerinden biriydi ... 

Muharrir bu ziyareti şöyle anlatı
yor: 

"İçeri girer girmez masaların bi
rinde kimleri görsem tyU •. Pek mu 
hlm şahsiyetler: Prens Gabrlyel dö 
RUs ve zevcesi. Romanya kralı Ka
roliln ilk karısı madam Lambrlno. 
Ub ... 

Bizi, bizzat Prens Gabrlyel lokan
ta sahibine prazante etti. Ve davetlt
Jerdcn baz1ların1 tanıttırdı: Vaktile 
Leydi Derdlng olan Prenses Denskot 
kont Janctel ve sab1k lspanya kralı 
A lfonsun hemşiresi lnfnnt Ölall ••• 

Va~h bir dtık, ... genç bir 
çor:rncı t 

Dlr masaya oturduk. Garson Sa
kuskl denilen <;erezlerl sofranın üze
rine koyarken DUk, yanımıza gelip 
bir kaç dakika soframızda oturmak 
şerefini bize verdi. Nal ·~t bir centll
mcn gibi hafifçe gUlUmslyerek: 

- Görllyoraunuz a, dedi, yaşlı bir 
DUkilm: fakat, genç bir çorbacı!.. 

Beraber bir içki almasını, hatıra
larından bazılarını nakletmesini ri
ca ettiğimiz zaman ga1et ciddi bir 
tavırla: 

- Milşterllerlmln önUnde kat'ly
yen blr şey içmem, diye reddetti, bu
nu, kendilerine karşı hürmetsizlik 
sayarım. Doğru değil mU • 

Prens cenapları çok nazik bir a
dnm. Bir mUddet yanımızda oturdu. 
Harpten evvelki zamanın bUyUk DUk 
lerlnden birisi, içlerinden birinin 
gUnUn birinde böyle bir lokanta ida
re edeceğini acaba hatırına getlrmlt 
miydi? Bu, şaka tarzında bile söy
lenmiş olsaydı, şllpheılz kahkaha ile 
gülerdi. 

DUk, lokantasını o kadar gilzel i
dare ediyor ki ... 

- Lokantamız blras kUçDk ... Fa
kat büyUk bir bahçemiz var. Yazın 
bahçede yemek yenir. danaedlllr •• 

LHyhtanbergln bUyük babası 
Prens Öyen yalnız İtalya kral naibi 
değil. birinci Napolyonun da evlAt
hğı idi. 

DUk, Rusya felAketfnden ~onra. 
cesaretini kaybetmemiş. bu lokırnta
yı açmıştır. Başka birçok ıeylerle 
meşgul olmak lmkttnı varken lokan
tacılı~ı tercih etmesine sebeb ne? .... 

DUk, gUzel yemeklere, nefis l~ki
lere çok meraklı idi. Ziyafetlerden. 
kalabahk yerlerden çok hoşlanırd1. 
Ahçısına bizzat kendisi emirler ve
rir. Yemeklerin listesini hep kendisi 
tertip eder. 

Paris. hu Tur beldesi tatil müdde
tini geçirmek için gelen eski kral
ların. prenslerin en güzide bir menfa 
yeri değil midir? Buradan daha gU
zel. daha serbest bir yer bulablllrler 
mi? .• 

Hakikaten burada. bu şehirde her 
istediklerini yapabilirler. Ne kendi 
memleketlerinde. ne de başka bir 
yerde me\"cut olmayan bir hürriyet
ten istifade ederler. HattA isterlerse 
kimseye RHrllnmeden de yaşayabllfr
ler. Vaktlle yirft adası fevkalA.de 
komiseri olan ve Prens MRrf dH Bo
napartla evıt bulunan ım~nses GorJ 
dl\ Grfl!tıln ver,,l~I bir ölle :vemE>ğlnl 
dUke haznlattım. 

Lokantaıian rtktrktan sonra M1s1r 
Hldlvf Prens Abbaınn sarayına gide
cektim. Dükten mOfaade alırken 

Diil. Li;~hlc.ıucrg yc1. wl;leı iıı li.!teshıi 1tep Tcendi.ri terffp eder 

Pctrcsburg 
müdavimi 

"vaktlle komşunuz olan birinin nez
<llne da\'etllylm,, dedim. 

- Acaba bu kim? .. 
- Eski Mısır Hldh•l...! 
- Vay, o Parlste mi? .. Hiç kendi-

sini görmPdlm .• 
Dedi. Halbuki o senedenherl DUk

lo eski Hfdlv yanyana ikamet ediyor 
lnrctı . Dllk: 

- Htrth·t Mll'. '"'' tıın1rım. dedt. fa
kat, yanımızdnkl e\'de oturdu~unu 
kat'lyyen bilmiyordum. Kahlreye 

gitti~im zaman kendisini dyaret et
nılştlm. O da, birkaç kere bize gel
mişti. 

- Kana1nr tanır uHsınız? •• 
- Hayır! .. o zamanlar, prensesler 

harem dairesinden dışarı çıkamaz
lar, şimdiki glbl erkeklere g6rilne
mezlerdl. 

Joz~flntn kft~ftk torunu. (Çleekll 
bahçe lokantası) na gelen kibar mtıı,
terllerden uzun uzun bahsetti. DU
kUn: J..öyhterıber1t alleslne mensup 
olan taveı; kralı ne ve birçok Alman 
prensletl ile de akrabalığı vardır. 

Oran dftşes meee,esi 
DUk dö Uyhtenberg, meşhur A· 

nastasla ile tok meşguldür. Bu kız, 
birkaç sene evvel, Çar ikinci Nlkola
nın kızı olduğunu iddia ve uzun 
mUddet dUnya efkArı umumtyeslnl 
işgal etm lştl. • 

- nen. ne lehinde vo ne de aley
hinde bir fikir dermeyan ettim. Fa
kat, şüphelendim. BUtiln ailem halkı. 
tamam bir sene kendisini hakiki 
gran Dilşcs sandık. Vaktlle Çar Nl
kola sarayında bulunan ve kendisine 
dadıhk ed~n kadın ·, vUcudundakt 
benlerden bunun hakiki dllşes oldu
lunu aöylemietl. 

- Jl'akat, hle rusça bilmiyordu! 
- Doğru .. Fakat, bütUn atıeslntn 

katlt vakasrnı bir dUşUnUnllz .•• Ken
disi natnl!la nehre atılmış, neden 
sonra. Berlln t-lvarında bir kanaldan 
t;ıkarılmış. Ba,ında bUyUk bir yara 
görUlmUştU. İhtimal bir kılıt yarası. 
Sonra, düşes olduğunu kendisi iddia 
etmiyordu. Ruslar tanımışlardır. De
Jl olduğunu a6yllyenler de oldu. Ne o 
lursa olllun, herhalde 4;0k zahmet, 
çok fellket çektiği muhakkak .• 

I,öyhtenberg, sorduğum bir ıual 
nzerıne: 

- Hatıralarımın en acıklısı mı? 
dedi. hunun için dUşUnmeye lüzum 
yok .. Çar ikinci Nlkolanın, ıapltlerf
ne, mu\'akkat bükömete sadakat ye
mini etmeleri emrini verdiği gUn
,,nr .. Bizim tein •e aad1k bendelert 
için ne hazin bir ~ndll o! .. Rusya
dan. FlnlAndlya yoluyla ayrıldığım 
zaman artık bir daha vatanıma dö-
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~[4>G)~~o0~-R !J \..A ~ 
Bir adam gf}ldi, · 

suçluyum, 
isterim ! 

cezamı 

dedi ... 

1 - Tahsil darmış; para ka1bet
mlş ! ... "Cezalandırın beni,. dl1e te
piniyordu ••• 

,. 
I 

l ., 

. ' ' "tUlM•"''-• 
ASıAoıı. 
vi<.o
ıı.ZA&• 
ç.'"~ ... 
Ml!C,.N~ 
K•'l~Alt 
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9 - Bo, nesli mllnkarb olma., a
dam tçln Abide dikilmek üzere pro
Joslııo başlanmalıdır. Fak.at. •• 

8 - tntihalcller ve ma'kasçdar da 
bn su~luya benzemek lıııterse, Babı
Ali hemen hemen baştan başa tatili 
faaliyet eclor ... 

nemfye('e~lmf, danmek lhtfmallnln 
pe ku olduğunu hisseder gtbl olu
yordum ... 

Dllk; Vorşovanın 60 kilometre 
llflırfslnde vukubulan Tanenberg ve 
PilııezlP.szlnl muharebelerindeki yUz 
binlerce öJUnUn şimdi gözleri anUne 
gelcttğlnl sl\yJUyordu. O ne feci bir 
manzara idi! Slbiryadan gelen on 
binlerce asker. vagondan (ıkmıya 
vakit bulamamışlardı. Hepsi olduk
ları yerde öldUrUlmtlşlerdi. 

- Almanlar, bizi o kadar yakın 
dan takip ediyorlardı ki ölüleri def
necie<'ek vakit bulamadık. Oldn~u 
glbt bırakmak mecburiyetinde kal
dık. nunları gXrdUkçe bUtUn zabitler 
ve hen şaJlkalarım1zı çıkarıp, başı
mızı e~mekten b~ka bir şey yapa
mıyorduk ... 

Eı~I dllşman'ara kin btıle
menln fıtydası yok ! 

- Almanlara kanşı kalben bir 
kin beılemlyor musunuz? 

- Hay1r! .. Sulh olduktan sonra 
artık her şeyi unutmak llzımdır. 
1912 de, Borodlno ~enllklerlnde 
Fransız komisyonuna riyaset etme
dim mi? .. Fransızlarda, bu mUnaae
betl~ ve eski acı hatıralara rağmen 
murahhaslarını göndermeyi kabul 
etmemtler miydi? •. Rusya imparator 
alleslnt" mensup olmaklığım dola
yıslle bu fırsattan istifade ve Rusya 
- Fransa lttlfl\kına çalışmıştım. O 1 
sene l~lndP. Lejyon Donör nişanının 1 
büyllk kordonunu aldım. Eski dUş
mantara lfarşı kin beslemenin fay
dası yok. Tşte, hanedanımızın şefi 
prens Slrtl dH Rualnln kızı prenses 
Kira evleniyor. Yaklaşmak. banş
mak, eski düşmanlıkları unutma.il t
ein güzel bir çare değil mi? 

- Dt111ln merasiminde haıır bulu-

' - Bu arada btlttln ltarlka~ 
ter ve ecnebi m.bab mecmu.alarl 
llyeyl kaplar. 

6- Bilcümle muhtekir esnaf__. 
kemeleJ1 doldurur-

6 - Mektep binası bolonaııı:;; 
tatanbulda her 7er matıpoaıar-
ata edilmek IAz:mıgellr •• 

ete•' '1 - ntnaenale7h her '91 b1I -4"' 
vel, tmçlu olduğunu söyU7e11 ;,...-
mı müşahede altına aıınakı.ıa 
tare 1oktnr... ~ 

fıacak mrsınız? dall ~ 
- ZannetmPm .. Lokanta 1 

lamıyorum ki.. ttkrl .,,., 
- Bu lokantayı ıu;malr ! 

aklınıza geldi, asaletm••b •• s•'' 
- CRlışmak lAzımdı .. so~,ı·:. 

le bende teala ettiğim < RU~rafl•~ıt 
yurdu) nu tdare etmek. mt"etfOI ) 51 kapatmak için şahsi se 1114e 1 ., 
değildi. Bu hayır mueaa~a9e:9 d•tı~tt 
c;ocuk vardır. Upbestz, ö ıe bir .,1 .. 
rtae geldiğim zaman b 1 ttlıııı• "~ı• 
df' de~lldlm. Birdenbire :utdtJrıt~tııf 
dl. thtlmal bunu kola1 kiyi t(tl ,,_oı 
Fransızlar. Rusların J\ıarın• ~ "''• 
ımnra kadehlerini kır 1 da ö1~,.fft4' 
n.-der..lnlz. Gerçi sınematab• • ~'-'" 
Baz1 filmlerde. Rusıarı~k& 0 ,·•' 6' 
su havyar yedikleri. po burgd1' dtlf 
ları gösterilir ve Petres k]I otrıt' ııı•• 
c;en hayatın bundan far (\eJıfll 1~ ,o_.. 
7.f'hrtbı uy:-.n1r. Ben. kıt ııtı1'tt&p•-' 
bir kere. mUheyyle bir ''ıarılP· 
ra atılıp kırıtmuını an 
h1l7.atta yalıuı blr :kere ... 



Fransızlaır soruyoır : 

ispanya da Alman ve ltalyan 
hakimiyetine mi bırakllacak ? 

1 

Edenin istifası, Jıansada lngiıteıegle olan 
müşterek siyası pı ensiplere son ve kati bit' 

daı be olarak telahhi ediliyor I 
..... -------------------------------------------------==--------==------------------------,-------~ f.ngtıtercde çıkmakta olan 

-.nehcster Guardl• m adımla.ki 
8111\Si mecmuanın Parls 
llıuhablri, JngiJtcrcdoki 

:oıı kabine patırdılannm ve }~
d enın kabineden çekilnıe~lle 
~!Jen 1n~lltz slya..-.etintn }'ran 
'eııı flfandınhğt akt~l("ri, gaze
)et ne roUadığı şu )'a7.ısile ga. 

IJ1 tahlfl ediyor: 

lfıat 
ıı hıer Edenin istifası Pnriste 
't.ırnr heyecan pyandırmrştır. Bir 
~llt l!eler bunu, senelerdenhcrl 
"''da. ,.e 1''ransa halkının birlik. 

reıkıarı itlkatlarn ve onların 
katı~ Siyası prensiplerine son 
al' lr darbe olarak leUıkkl ocli-

4tr~ 
a\ıl>adakı son siyasi durum ada 
ol'. ına gUzeı bir darbı mesel ge. 
'b~ııtı 

~l~t arının va dUşmanlarınm 
Oldu~ I ı. OJ<f r:.unu söyle. sen n nasıl 

.. ,,ter Uğunu söyllyeylm! .. 
011\uğ-:tdentn dUşmanlarının kim 

11"116 u. g\}n gibi aşl~Ar. Sabık 
, ~YI~' ekiJlnfn neyi temsil etti

\.: ~u tnr-~e de bilmem lüzum var 
~lltırı gunku vaziyetten ltalya 

~I bİı Almanya memnun. Fran
~r.ııa lti.n faşistler. kralcılar. Ca. 
~~tı 11 r <yanı mevki ka~anmak 
l'eır:1dUşrnüş demokrasi aleyhta 

~llııtııll 1 ~Yet) lüzumundan fazla 
bı.~ "~ l<ralcıların fikirlerini neş
~>rasctıon Françalse.. gazetesi 
'ti etle ~~ın en başına kocaman 
~l~"e En nihayet ışığı gören 
«.~ Q Cect~denı koca karıların ve 

~Gt.,, ~l rahiplerinin yanına gön
\ 11, l! re Yazıyor. 
ı,.~h~beş harbi esnasında Eften. 
> >, .. _.derken hep "Kanlı Eden,. 
~a ·""tı ~b tı~ gazetedir .• 
~ alcı hissiyat belki de "fn-
~~azoteslnbı "Hltler E
@<ttıı ··~rltı:Thritte pek ı,ı 

~ Çtın:- llu cümle pek tamam 
~ ''de ~ Hltlerden kastedilen 
't ~~linı 11hrer değil aynı zaman 
'\ <ıo.l"e ·faşist grubu ve lkl sene 
'•l11g11 • Lava1 plA.nını terviç 

11 ~Utn~redekl bazı kuvvetlerdir 
tıul'or 6 Şimdi intikamını almış 
rrıı~1 · ltaı:ranlar, son yazfyetln 
ııo~tareçhne. İngiliz kabinesin· 
~aııe hraıar tehalUflerinl pek 
1 

1ıtorı r tnrzda Jstfsmar etmiş 
~ .. )lj ar ... 
~ llokclen, bllyUk Brltanya ve 
~ ltıı.1 tat nazarlarında ısrar 
~tıa lcufa ve Almanyanın patır. 
1le .\\" aıc asmamakta devam 
h~c~kı l'lJN\ sulhunu idame et
il ga erı kanaatinde idi... O-
~l'ar1~şu kabinedeki arkadaş. 

an mütemadiyen tenkit 

edillyorchı. Duna rağmen onun ln
glltere dr' siyasetindeki ıfüfur.u bü
yUktü ''e İtalya ile Almanyanm en 

-hUyilk arzuları onun kabineden at. 
lndığını görmekti. 

Fransa. Mkt\rrnmıımiyesi o knna
attedlr ki diktatörleri şahşt ter.rübe
lerlle pek iyi tanıyan .Mister Eden. 
onlarrıı zihniyetlorini Çemberlnlnln 
anlayabileceğinden çok daha ~yi an. 
lamıştı. O. Bitler ve Muı:ıollnlnln., 

kencJJJerlnden maddi teminatlar alın 
madıkça sözlerini tutamaya<"aklarrnı 
çok tyl biliyordu. Eden hu iki devle
tin fsT)anyndan ellerlni çektikten son 1 
radır ki bir anlaşma yapnbilecckle· ı 

rlne inananlardandı. Jspanya işinin 
sona kalrnca dona kalacağından pek 
emindi. 

fngfltere parH\mentonsunda bir 
azanın söylediği glhf yine hafızalar. 
da iyi bir iz bırakmamış olan bir 
Dörtl'lr paktına doğru mu gidiliyor? 
Dörtler paktının ne demek olduğunu 
belki biliyorsunuz: Berchtesgaden 
ctlplomasisinln ktıçilk devletler aley
hine olarak ldamesl, bu küçük dev-
Jetler yutulunca hiç şUpheslz ki sıra 
İngiltere ve Fransaya gelecektir. O 
znman vaziyet tamamtıe bu tki dev. 
Jetin aleyhinde tecem edecektir. 

Böyle bir anlaşma Fransayı pek 
nazik bir mevkle sokar. Şüphesiz ki 
Fransa. htikfımetl ne olursa olsun 
1nglltere ile teşriki mesai etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. lngiltere 
de, Lord Hallfa.ksın Hltlerin dostlu
ğunu kazanmak ic;:ln beslediği ümit· 
ler ne olursa olsun Fransa ile teşriki 
mesai etmek zaruretinde olacaktır. 

Ya Fransanın mUtteflklerl olan 
Polonya ve Çekoslovakya ne olacak. 
tır? Ya Mllletler Meclisi? 
Eğer İngiltere MUletJer Meclisini 

,.an çlwlp de bir Dörtler paktT vwaJ6:. 
ne baş vurursa Fransa onu taklld 
etmeli midir? O takdirde Fransa M. 
Flandtn gibi ısağcıların emellerine 
hizmet etmiş olmayacak mıdır:" 

Böyle bir vaziyet ortaya çıktığı 
takdirde, onun tevlft edeceği keşme. 

keşi şimdiden tahmin zordur. Fransız 
efktmumumlyeslnln mUhlm bir ek. 
serlyeti, bir Dörtler paktı siyasetinin 
''eya ona benzer diğer bir siyasetin 
intihar olduğu kanaatindedir. 

Fransızlar birbirlerine soruyor
lar: İspanya da Alman ve İtalyan 
hakimiyetine mi tevdi edilecektir? 
Hitler, son nutkile, Almanya ve t
t:ılyanın lspanyayı pek kolay kolay 
bırakmayacağını dünyaya llAn etme. 
miş midir? 

~h . . 
~~·~ bt~lin h~r günkünden daha başkaydı. Geniş omuzları 
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·~ 0~~ca.. ınsanda, çökmüş tesiri uyandırıyordu. 
lr.~ t, hıçbir gün, bugünkü vaziyette görmemişti. Göt.. 
"'°'İtı~ SelitninJdlerle karşılaşmca, onlarda gizli bir ele. 
o~~ U!du. Onun böyle bir gününde dışarıya çıkmanın 

Bu mesele Fr,nsanın omnlyeti 
lıalom rndan stirntle halli lttzrm go
l on pek hayati bir meseledir. 

Mister Edenin istifası neticesi ola
rak Fransa hükCımettndo bir değişik 
Jfk olncal~ mıdır? Geçen perşembe 
günkU kahine toplantısında Hariciye 
Y<'ldll Mösyl\ Dellıos istifa etmek 
Jstedl. Onun bu isteği kabul edilmedi 
Şurası muhakkaktır ki Mösyö Del. 
bos Mister Edenin istifasını Brltan
ya slrnsetile milvazl giden kendi po
litlkasrna mühim bir darbP. olarak 
te!Akkl etmektedir. 

YC'ni bir hükumet ve bilhassa yeni 
bir Harlclyo Vekili bulmak mesele. ' 
si iktlbamı çok zor bir problemdir. 
Yekiller üç muht<:ımel politika. şekli· 
nl milzakero etfüişlerdir. ' 

1 - Rusya. Ye Çekoslovakya ile 
Fransa arasında mevcut paktları 
kuvvetlendirmek; Polonya ve ölğer 
memleketlerle askeri temaslarda 
bulunmak. 

Bu siyaset, kısaca, Brltanyayı na
zarı itibara almadan gUdilecek mUs
takll bir siyasettir. Fransa kabine. 
sinde Uç vekil bu siyaseti derpiş et
mişler, fakat söylendiğine göre mös 
yö Dellıos ve Baş\"ekll mösyö Cha.u
tempsı bu fikre iştirak ettirmek im. 
kflnını bulamamışlardır. 

2 - Mister Çemberlalnl körcesine 
takip edecek bir siyaset. 

Bu siyaset m6ey6 Flandin tarafın 
dan pek tenic cdllmektedlr. Bu da 
kabinede ittifakla reddedilmiştir. 

3 - Mösyö Chautempsın ileri sür
düğü bir nev:f uzlaşma siyaseti: 

Fransanın, İngiltere ne arasını 
açmadan eski mUtteflklerine ve mll· 
Jetler meclisine karşı olan sadaka
tinin tekidi. Yani bir "Bekleme,. si. 
ya.seti. Çemberlain siyaseti suya dU
şUnceye kadar sağı solu oyalayıu 

beklemek! 
Edent11. bıgUlz Jrablneslnc!en CekU

meslrıtn doğurduğu iyi neticeler de 
var: Bu, merkezi A vrupada öyle bir 
aksi tesir uyandırmıştır ki '"aziyetl. 
nln pek nazlkleştlğlnl gören Polon
ya, Çekoslovakya ile anlaşmak 1lze
redlr. 

Fransa.da bilhassa nazarı dikkati 
celbeden Mister Çemberlayn'ın nut. 
kunun bir noktasıdır. İngiltere Baş 
vekili nutkunda: "Diz kilçtik devlet
lerin herhangi bir taarruza uğradık 
ları vakit Milletler remiyeti tarafın
dan htmayo edilecekleri fikrini onla 
ra aşılamamalıyız.ÇünkU Milletlerce 
mlyfJlinden böyle bir yardım bekle
nemtyeceğini herkesten lyl biz bili· 
yoruz .. , demiştir. Fransız nıUnekklt. 
lerlne nazaran Mister Çemborlayn'ın 
nutkunun en tehlikeli kısmı burası
dır ve onun siyasetinin Mister Ede-

Dün geceki konser 
ve bir musiki tenkidi ·--* Yazan: Osman Cemal {t---. 

Aman Allahım, neydi o diln gece
ki konser? Gocoyarısına yakındı, 
tatl ıbir uylnıda idim, önce, kaba 
to}ler üzerinde ağır ağır gezinen ala 
turka bir keman yayı ne uyanır glbl 
oldum. Yay taksime başlamadan 
cince, kendisine zemin ,.e zamana uy
ı;un bir makam arıyormuş gibl telle
ri okşuyor, perdeleri yokluyordu. 

Biraz sonra makam bulunur gibi 
oldu. Kabadan gelen kalınca nağme
ler, kulaklarıma baygın ve garip bir 
hicaz çeşnisi vermeğc başladı. Biraz 
sonra nağme. yavaş ya,·aş değişir 1 
gibi oldu, kemanın sesi hem hafiften I 
tlzleşmeğe başladı, hem de o baygın 
vo garip hicazdan acaip bir nevaya 
atladı. O ne ya? Kemanlar iklleştl. 
Birisi oldukça tizden o acalp novayı 
yaparken bir başkası da pesten süzl
nt\ke yakın notlar çıkarıyordu. Daha 
biraz sonra araya bir de klArinet ka
rıştı Ve bu çok usta klArlnetçinin çe
vik parmakları, beş, on saniye kadar 
perdeler üzerinde inceli kalınlı bir 
kovalamaca oynadıktan sonra birin-
ci keman ötekileri bastırarak blr- J 
denblre en yüksek perdeden keskin 
bir taksim tlıtturdu. 

Ağlamanın,. inlemenin, sızlama
nın makamla hiç de münasebeti ol
mad1~1 halde. nedense, uzaktan ba
na ağlamalı, feryatlı, figanlı, bir e
'"iC gibi geJen bu taksim de çok sür
meden işe bir başka kl6.rinet karıştı. 
D6rdüncU olarak araya karışan bu 
nefes çalgısı, ah bir duysaydınız, ne
ler yapmıyordu, neler! 

o meşhur Ramazanlar, Şerefler, 
Şükrüler, mUmkUn olsaydı da, klArl
netle ne !şitıımemiş, ne orijinal nağ
meler yapılıyormuş gelip. dün gece 
benimle birlikte dinlese ve hattA bu 
işin nsıl erbabından biraz da ders al
saydıl:ır! 

Neden sonra kulağıma bir de ar
monik - blmdlkl adıyla okordeon -
sesi geldi. Fakat, bunu çalan herhal
de elleri ve parmakları titrek lhtt
yarca bir zavallı olmalı ki o koca 
körüklil çalgının sesi biraz sönük, 
oldukça titrek, bazan da hlU sebebslz 
yere birdenbire kısık çıkıyordu. 

Blrdaha dikkat kesildim, baktım 
ıd geceyarısına yakın, uykumun a
rasında çeşitli bir konsere hazırlık 
egzersizi yapan bu güzide <;algı takı-

-nln siyasetinden pek değişik oldu. 
ğunu tcbarUz ettirmektedir. 

Mister Eden Hariciye VekA.letinde 
iken Almanya lngllterenln hattı ha
reketinden hiç emin değildi. MeselA 
bir gün Çekoslovnkyaya hUcum etse 
bunun İngiltere üzeı'indeki aksi te
sirini bir ttirlU ta\min edemiyordu. 
Şimdi artık Almanyanın Edenden 
korkusu kalmamıştır. Mister Çem. 
berlayn'ın nutkunun yuknrıdakl kıs 
mı ise, Almanyaya şarkt Avrupada, 
ne yaparsa yap~m göz yumacağıpı 
imn eden bir ifade vardır. Fransa 
efktmumumiyesl soruyor: Hitler 
in bu şüphesini izale etmek İngiltere 
için Hlzım mı idi? 

ıy ABAN C 1 D 'L,L ERE ı N A 

- Neye dair?. 
- Hayatımmı. .• 

mının içinde bir tek mızraplı saz ,.e 
bir tek tef, yahut darbuka falan gibi 
şey yoktu. Seslerinden anladığımn 
göre bunların hepsi do yay, nefes 
ve körük çalgılarıydı. İçimden, zahit' 
bu da yepyeni bir usuld" hazırlan
mış, büsbütün modern bir çalgı, ta
kımı olacak deyip verlyecek konsere 
karşı gözlerim kapalı. kulaklarımı 
kabarttım. 

En sonra, çalgı seslerinin arasına 
bir de kadın okuyucu sesi katıldı ve 
o da önceden kAh tiz, kAh pes, lcAh 
tatlı tatlı. ktıh acı acı ve kAh y~nı;;ak 
yavşak, kAh ciyak ciyak bir müddet 
ses denemesi yaptı, uzaktan uzağa 
birkaç makam dolaştı. 

Bir aralık sokakta sert sert öten 
bekçinin dUdUğü, sanki bütün bunla
ra marş! kumandası vermiş gibi ol
du ve düdüğün ötmesllo birlikte bü
tUn calgıların hep birden fştlrakile 
konser de başladı. 

O ne ya? Bu ne biçim peşref böy
le? Zaten, demlndenberl tam Taksi
me benziycn adamakıllı bir taksim 
dlnllyemedlğlmlz yetmiyormuş slbt 
şimdi de hep bir ağızdan bir peşre! 
tutturdular ki dlnlenıiyen canlara 
ne mutlu! Kemanın biri rast, öbUr\i 
nihavent, k1Arinetfn biri yegAh, ö
bürü dilgA.h, armonik hüzzam, okuyu 
cu da bestcnigA.r yapıyor. Alın size 
bir acalplik daha: Seslerin arasına 
kAh gevrek gevrek lnUyen, kAh kıv
rak kıvrak hUngUrdeyen 'bir de snks-
1'on karıştı ,.e haydi onun arkasın
dan bir de civelek ve cırlak bir ca7. 
trambonu! 

Çalman ve söylenen şimdi no ala-
turkaya benziyor, ne alafrnngn-
ya! Tah hant: 

Çelebi böyle olur bizde clP konse1· 
dedıgın! 

Cinsinden bir konser ki değme 
keyfine! 

Birinci sazların her birl, birlblrin
<lcn o kadar ayrı '"o hlrlbirlne oka
dar nykırı notlar Uzerinde koşuşu
yorlar ki oluş şey değil! J."'akat, böy
le olmakla beraber, blitün bu ahenk 
ve nağme aşuresine karşı ikinci saz
ların hep bir seviyeden tuttukları 

terupo, kendi aralarında de~il yarım 
ses, hatta. çeyrek ses aksaklığı bllC': 
yapmıyor. Yani, birincilerde çinge
ne talıryo, hırpani oynuyor; ikinci
lerde ise kat'lyyen, hattA bir incoclk 
kıl kadar not aykırılığı görülmüyor. 

Meğer. o dehşetli kinler, hırslar. 
gazaplar; korkunç fırtınalar, kasır
galar, yıldırım çatırdıları, gök gU
rtlltillerl, salt o yetmiş beş, seksen 
kişilik orkestralarla çalınan senfo
nlklerle gösterilmez. ara sıra böyle 
ve en çok bu aylarda. geceleri, bazı 
evlerin damlarında ·verilen konsPr
lerde de yapılırmış! 

tşte benim, dün geceyarısma doğ
ru yatakta, gözleri kapalı olarak din 
Jemfş olduğum konser de böyle sona 
erdi; yani öonserin sonlarına doğru 
damın Uzerindo bir kıyamet koptu ki 
deme gitsin! , 

Osman Ccmnl KAYGllıl 

KIL:i ı H'A KIKH lM .A 'H F'U'Z O U,R • 
- Konuşacak bir şey mi görüyorsun? 
- Evet hem pek çok .. Mesela .. 

'lctıttn·ca~ı anlamı§tı. Hatta Feride niçin hazırlanması 
~ 1, 80ylediğine üzüldü. Bir müddet kendisine kar· HABERİN EDEBİ TEFRiKASI: 8 

Selim başını ancak sözUnün bura.smda kaldrrdı. Balfı§Ia· 
rmı ağlamaktan kızarmı§ ve hatta biraz da şişmiş duran Sabi. 
hanın göz kapaklarına çiviledi: 

.~'l' it<>ca.smı ııeyrettikten ve sesinde hüzünlü bir hava 
ı....~llrtt, ıı. ~alıştıktan sonra sordu: 

t.._"'l\•a1ı ~orgun gorünüyorsun. İstersen dolaşmamızı ya_ 
k't !)\. 

~7k, fakat insan kalbini nUvazişle saran tatlı sesiyle 
q~lttl .. 

1 l<ı:ırı~ Dir rnesele ic_:in babamla görüşmek mecburiyetin. 
~-1aca::arnrz da belki uzun 8iirecek. ~zınemiz tabiati-

~ \ btt'cl 
enbire kapıya koştu. Yan aralıyarak dışarıya 

~ )lo~l'i<t 
~~.'tı. )'Yavrurn .. Hazırlanma .. Çıkmayacağız. istersen 

~illa 4kat iyice örtünmeyi ihmal etme.. 
1:1~1'. Pt:yı kaparken de Selime: 
li~'fı babam aşağıdaydı, dedi. Çıkarken görmedin mi? 

, ~lkr· 
'· tekrar odasına çıkmıştır. Fatmayı gönderelim 

}:l~lt 
~~ı,:lesi yok Sabiha. Azıcık dinleneyim sonra ben 

~.o· 
~ ll'aı .. 

~ • ~· once, Sa.bihanm asabi pannaklarile yırtar-
s~~lll bU kavradığı koltuğa oturdu. Işık solundan 
S 'lııtrı.~ hatla yüzünü ikiye ayırıyordu. Parmakları. 

1~lt far ge~irerek çenesine indirdi. Sonra, bıyıklan 
1 oldu~ edılmiyen kalınca dudaklarına götUrdU. O 

\ ~~l ~ zamanlarda daima böyle hareket ederdi. 
«"lelt ı:~U~dUren sebebi sormaya cesaret edemiyor 

·-uınıu lilzum.suz eeylıeri düzeltmek iç41 dola. 

Yazan: Hasan Ras~m Us 
Slim, neden sonra: 
- Sabih~ dedi. Feridi kırdığıma çok müteessirlm. 
- Kırmak da ne <lemek ? .• 
- Öyle değil rniya? Tcnbihin üzerine söylediğini bil-

uıı3 ols~ydmı ba3ka türlü hareket ederdim. Dört senedenbe· 
ri, mütemadiyen amca diye çağrılırken, birdenbire "baba., 
deme.sinin, hem böyle bir günde, asabımı bozduğuna inanma. 

nı isterim. Yoksa Feridi kırmak aklımdan geçecek bir §eY 
değildir. 

Sabiha duraladı. Selim "böyle bir günde,, demekle bugü
nün f ev kala.deliğine işaret ebnemi3 miydi? Sonra asabını ne 
diye bozuyordu. 

- Bugilnün f evkalfideliği mi var, Selim .. Asabını boz
durmaya sebep olduğum için müteessirim .• Fakat niçin? 

Duralamak sırası Selime gelmişti.. Ne söyliyeciğini bi. 
lcmedi. Adeta geveliyerek ve mırıldanır gibi sordu: 

- Öyle bir şey mi söyledim? 
- Sanırmı. 
Selim bir müddet durdu. Sanki gözJerinin, Sabihanmki

lerle karşılaşmasından korkuyordu. Yere bakıyor, ayakta du
ran kansının başı hizasına tesadüf eden hiçbir yere baş kal. 
dırmıyordu. 

- Söyle Selim, ''böyle bir günde,, ne var? 
- Böyle bir günden maksadmıı biraz sonra anlatırım Sa. 

biha. Fakat bunu anlatmazdan önce seninle .:söyle basbasa ko
nU§IDak fsterlıJL 

- İ§te, • dedi • bugün yine ağlamı§Sın. Gözlerin kıMr
tnış ..• Hatt~ şişmiş ... 

Sabiha: 
- Bcnım mi? - diyecek oldu. Selim devam etmesine mey. 

dan bırakmadı: 
- Sakla.maya mahal yok Sabiha .. Görünüyor. Sen neka

lar UzüldüğünU, ıztırap çektiğini belli etmemeye uğraşan da· 
Iışlann, hareketlerin, duruşun, bunu ortaya vuruyor. Gel şöyle 
yanıma canım ... Otur da konuşalım ... 

Sabiha suçlu bir çocuk gibi çekinerek kocasına yaklaştı. 
Yanındaki koltu~ :ıdeti. ilişti. Selim, karısmm ellerini eli. 

ne aldı, gözlerini gözlerine dikti: 
- Bak, dedi. Ne kadar da kızarmış gözlerin. Kim bilir 

kendini nasıl hırpalayarak ağladın. Sebep neydi? Feride mı 

üzülüyorsun? 
Sabiha her şeyi yapar fakat kocasına yalan söyliyemezdi. 

Çocuğu için gerçi üzülmüyor değildi. Onu, biraz daha sarar· 
mış gördüğü günler kalbinden bir parçanın koptuğunu his
sediyordu. Bugün böyle bir şey yoktu, Hele paşa babasının 
sözJerinden sonra .. Yalan söylemektense susmayı tercih et. 
ti. Selim: 

- l<'erid için olmadığına göre ... 
Sabih~ kocasının cUmlesini tamamlatmak istemedi. Fa· 

kat o susmadı: 
- Suad için değil mi? 

Sırrının ortaya vurulmasnıdan doğan bir hicapla 
kızardı. Kocasının hal~ ellerinde duran elleri ve solgun du
daktan titredi. 

(~mı.m) 



Yunan Başvekilinin nutku 
----.......................... ıımı .. .. 

Türk - Elen . 

dostluğu ebedidir 
Ati.na, 4 (A .A.) - Atlııa. ajansı 

bildiriyor: Başvekil Metaksas, Gtimül
cünede söylediği bir nutukta, Balkan 
Antantı konseyinin Ankara toplantı -
sında. alınan kararların ehemmiyetini 
tebarüz ettirerek ezcümle demiştir ki: 

"- Filhakika bu kararlar, Balkan 
müttefiklerinin tesannlidünü mtidafaa 
azimlerini bir kere daha tebarüz ettir. 
miştir. Aynca., Ankara. konferansı, 
Türk - Elen ittifakını ilelebet bir su
rette uzanan munzam muahede ile iki 

memleket arasındaki bağlan: sıktlaş • 
ttrmıştır. 

Bu~ Yunanistan, bütUn eski da

hili kavgalaI'Ull ortadan silmiş, birle

şik bir millet halinde bulunmaktadır. 

Yunanistan, bugün, ayni zamanda, ar. 
zu etmediğimiz fakat lüzumunda kar
şı koymağa azmetmiş bulunduğumuz 

her türlü ihtimallere karşı da ask@rl 

bakrmdan organize edilmiş bir halde. 
dir. 

RA BER - :4Jil91'1m ıx>9fa8I 

Amerikadan 
silah alanlar 

En başla Çin geliyor 
Vaşington, 5 (A. A.) - Şubat ayı 

ıa.rfmda. hariciye nezareti ta.ra.fmdan 
verilmi§ ihracat vesikala.rnun tetkiki 
neticesinde harp malzemesi alıcıla.n a. 
ra.sında. Çin ile Japonyanm ilk safta 
geldikleri a.nlaşıJmıştır. 

Çin 1.918.613 dolar kıymetinde harp 
malzemesi ve bilhassa askeri tayyare
ler almıştll". 

Japonya. ise 1.184.950 dolar kıyme
tinde bilhassa tayyare ve motör satı. 
nalmıştır. 

Harp malzemesi alıcıları ara.sın.da 
bundan sonra 237 bin dolar kıymetin
de Avustralya. ile Brezilya. ve Sovyet
ler birliği gelmektedir. 

Hind yağı tohu· 
mu zeriyatı 

SMART-19~ 
• 

lngiliz -Alman m i.zakerelerı 
--Fon Ribentrop Lon

drada neler isteyece~ 
Almanya aleyblodekl neşriyatın kesllfll~,, 
talebine karşı loglltere Hüktl.me~loltJ ~eı 

zetelere talimat ·veremiyeceği söylene 
Berlin, S (A.A.) - Siyasi mahfi1Jerde 

söylendiğine göre perşembe günü Hiller 
ile Henderson arasında yapılan mülakat 
yakında Londrada İngiliz - Alman konuş
malarına yol açmıştır. 

Lord Halifax•ın Beri.ini ziyaretinden 
sonra bir çıkmaza girmiş olan bu konuş• 
maların İngiltere - Almanya münasebetle
rinde bir salAh husule getirmesi muhte
meldir. 

Siyası mahfiller bununla beraber şimdi 
ııarfedUen gayretlerden büyi}k bir netice 
beklememek IAzımgeJdiiff kanaatindedir -
J.er. 

Buhran ve muva
zene vergileri 

Ankara, 4 (Hususi) - Buhran ve 
müvazene vergilerinin birleştfrilmesile 

ınükelleflere tenzilat yapmak hususun
daki tetkikler son safhada bulunmak
tadır. Söylendiğine göre, proje Başve-

kal.etten bugünlerde Meclise verilecek
tir . 

Proje, henüz k,at'i şeklini ahn.amq 
olmakla beraber yapılacak ten.ıil§.tm 

yüksek maaş alanlardan evvel az maaı 
alanlara tatbik edilmesi yolwlkla kuv-

vetli bir cereyan vardır. Zira ,yüksek 
maaşlardan ~esilecek ilç dört lira o
maaş sahiplerine bir yaşama vüs'ati 
temin etmiyece~ gibi, bir nisbet dahi

linde küçük memurların aylı'J9arm.dan 
kesilecek cüı'i bir para da bunlara 
fazfa fayıda vcrmiyecektir, denilmekte 
ve tenzilatın muayyen bir maaş haddin
den aşağı olanlara tatbik edilmesi uy
gun görülmektedir . 

Tayyareclllkle ehem
miyeti olan bu mad
de memleketimlzde 
de istihsal edilecek 

Salahiyettal' mahfiller ise bu hususta 
pek ihliyatlı davranmakta ve beynelmilel 
matbuatın beynf.'lmllel konuşmalann inki· 
şafı hakkında malQmat alamaması lazım 
geldiği hakkında HiUcrin son beyanatını 
tebarüz ettinnekle iktifa eylemekledir1er. 
Alman Hııriciye Nazırının 
ziyareti 

Yugoslav 
müdafaa 
bütçesi 

813 milyon dinar 
arttırılıyor 

Belgrat, 4 (A.A.) - Mel/usan Mec
lisinde harbiye nazm general Mariç 
ınil1t mildafaa bütçesi haklo.nda izahat 
vererek geçen sene orduya verilen tah
stsatın 313 milyon dinar arttırılmasının 
lizım geldiğini söylemiş ve ancak bu 
§Clt'tlarla Yugoslav ordusunun modern 
techizata malik olabileceğini ilave et· 
miştir. 

Nazmn nutk,u alkışlarla kaI"şılanmış
tır. 

Bu esnada heyecanh bir hadi~ <>1-
muştur. Muhalefet mebuslarından olup 

b!rkaç gündür milli müdafaa bütçt:ı: 

münasebetiyle mühim ifşaatta buluna
cağını beyan eden Rasoviç içeri girmiş 
ve clı~arda meçhul şahısların Uzerine 
atılarak: nutkunu istinat ettireceği ve
sikaları zorla alıp kaçtıklarını b:.ldirmiş
tir. Muhalefet bunu istismar etmek is
-tem.iştir. 

Bu hadise üzerine celse tatil olun
muıı ve tekrar açıldığı vakit dahiliye 
nazırı, tecavüze uğradrğrnı il:ldia eden 
Rc:ıloviçten bu tecavüzü tesbit etmek 
'üzere doktor muayenesine ra.zı olup ol
nıadxğnu sormuştur. Rasoviç reddet
ıniştir. 

Bundan anlaşılıyor ki, ''mevzuu bah
•edilen te<:avüz hükUmete hücum et
'mek üzere tetrip olunmuş bir manevra
~an başka bir şey değildir.,, 

Yaldızh demir 
satarken 

_... Baştarafı l incide 
9u telgraf üzerine zabıta memurlan kah 
~ede ve otobüslerin durak: yerinde ter
tibat olımşlardır. Mehmet iki saat sorua 
otobüsten inmiş ,doğruca kahveye gi
derek üst kattaaki odaya çıkmıştır.• Bir 
müddet sonra üst ~ta Rizeli Hakkı 

ile Süleyman isminde iki kişi de çrkmış
*ıt. Bunlar yukarıda altı buçuk s<.ıntim 
boywıda bir tarafından kabartma yedi 
domm, diğer tarafında haç resır..i bulu
lunan altrn yaldızlı r.ıltr parça demiri ah
!iI Mehmcde 500 liraya satarlarken me
murlar yukan çı:kmrşlar, dolandırıcıları 
yakafaımşlardır. 

Mehmeıdin verdiği maHimata göre Şi· 
leli Ali Üskü:iarda bir eski binayı yı
karken temelde Bizans zamanından 
kalına eski altın lçülçeleri bulduğunu 
söylemiş, hatta bunlardan bir tanesini 
Mehmetdin önünde rendelemiş, altından 
sapsan altın görünmüştür. Mehmet, Şi
leli Aliye bunları alacağını söylemi~, fa
kat Ali hakkmda tahkikat yapınca bun
ların ,sabıkalı olduğunu öğrenmiş. işi 

gizlice müddeiumumiliğe haber venni~
tir. 

Yazdığımız gibi de cünhli meşhut 

yaprlmışsa da Ati gelmemiş, iki arka
daşını bu işe rÖemur etmiştir. 

Bu tenzilat senelere taksim edilecek
tir. İlk devrede tatbiki yolunlda tahmin
ler gösterilen maaş haddi 50 lira ola
ca~trr. 

Çek Başvekili
nin nutku 

Prag, 4 (A.A.) - Bugün mebu~n mecli· 
sinde başvekil Hodza, Çekoslovakyanın 

harict ve dahilt siya5eli hakkında izahat 
vermiştir. tnslltere, Yugoslavya orta elçi
leri ile Çekoslovak.yanın Bcrlindeki elçisi 
..::elsede hazır bulunuyorlardı. 

Bütün meclis tarafından alkışlanan Hod
zo, bilhassa şöyle demiştir: 
"- Çekosfo,-akyanın hudutlan taarruz,. 

dan ma~mıdur. Ve Çekoslovnkyanın dahi. 
Ii işlerine ecnebiler tarafından müdahale 
edilme~ine :ısla müs..ımaha eclilmiyecektir. 
Çckoslovalı;ya, sulh peşindedir, fakar ken· 
dimizi müdafaa etmek icap eden noktada 
bütün kuvvetlerimizi cumhuriyetin emrine 
\·ereceğiz. Hükumet, ekalli}·etler meselesi· 
ni kemnli istikl31 ile ve zarurl gördulHi 
~ekilde hal ve fasledecektir.,. 

Başvekil bundan sonra, Hitlerin Avru
panın huzur Ye sükunete ve bir anlaşma-
nın imkfınına müteallik olan ıı;ö:derindeıı 
bahselmi~liı-. Mumaileyh, Çekoslovakya 

ile Almanya :ırasında mevcut olan ihtilU· 
ların siyasi olmaktan ziyade psikolojik 
okluğuna söylemiştir. · 

Hatip şu suretle devam etmiştir: 
''- Bu psikolojik maniaların ortadan 

kalkması z:ımnnı gelmiştir. Almanya ile 
müzakerelere girişmcğe amadeyiz. fakat 
bu müzakerelerin iki müsavi taraf arnsm-
da yapılan müzakereler mahiyetinde ol
ması şarttır .. ., 

Hariciye nazınnm nutku 
Prag, 4 (A.A.) - Mebusan meclisinde 

beyanatta bulunan hariciye nazırı Krofta, 
Çekoslova.kyanın Şotaıı TC Delbosun Fran-
sız: mebcısan meclisinde yapmış oldukları 
beyanatı memnuniyetle tasvip etmekle 
oldufİunu söylemişlir. 

Krorta, "Fransa, Sovyet Rusya ve Çe
koslovakya arasmda rnünakit mualıedena· 
menin sulh siyasetinin bir i\lefi olduğunu 
göstermiş bulundu~unu., ilave etmişür. 

Lehistanda çokostovakyaya 
hücum 

Varş.,va, 4 (A.A. - Hükfımet partisine 
mensup gazetelerin büyük bir kısmı bu
p;ün birdenbire, Çekoslovakyaya ve Praı; 
hükumetin in PolonY:ılı ekalliyet bahsinde 
takip ettiği politikaya karşı şiddetli hü
cum l:ırn ha.,Jnmışlır. 

Efgantstanla ti earf 
miloasebat 

Dugün sümriik statisliklcrimizcle hiç 
yeri olmay:ın F.f1:1:ınistanla !icar! münase· 
b:ıl tesisi imkJnları aranmaktadır. lki 
memleket arasındR karşılıklı münasebat 1 
nrzufarı mevcut olduğu cihetle Efganlsta· I 
nın bir kısım ihruc tnaUarımız için iyi bir 
mahreç olacağı kanaati vardır. 

Evvelce yalnız tebabett.e kullaml
dığı halde bugün tayyarecilik bakı. 
mmdan bilyük bir ehemmiyeti olan bir 
maddenin zeriya.tı memleketimizde ilk 
def & ya.pı:lımş ve fevkalade iyi bir ne
tice alınması üzerine a.18.kada.r ma· 
kamlar ehemmiyet vermeğe }Ja.şlamı~ 
laniır. 

Bu madde Hind yalınm çıkarıldığı 
f asuiye şeklindeki tohumlardır. İzmir 
çiftçilerinden bir zat bunlardan mem.. 
lekteimize getirtmiş ve kendi arazisi
ne külliyetli miktarda ekmiştir. Pek 
ümit edilmemekle beraber bunların 

yetişmesi sabırla beklenmif ve nihayet 
f ev kala.de bir mahmıl verdiği görül· 
müştür. 

Bunun üzerine bu zat tohumlan öte. 
kine berikine göstennif, o clva.rdaki 

çok ihtiyar köylüler bunları tanmıa.kta. 
gecikmemi§lerdir, Bu ihtiyarlar, bu 
tohumların btmdan yıll~ evvel 
memleketimizde yine yetiştiğini,, fa,. 
kat ne işe yara.diğı bilinmediği için 
öylece btrakıldığmı söylemişlerdir. 

Bunun üz.erine derhal nümuneler
den şehrimize getiren bu zat lsta.ııbul 
Ticaret odasına göstermiştir. Yapılan. 
tetkikler sonunda bunların tıpta kul. 
la.nılan meşhur Hind yağı olduğu an
l~dmıştır. Fa.kat iae ehemmiyet veri
lişi bundan dolayı değildir. Çiinkil, 
Hind yağının bucttiin t:ayya.re motörle. 
rinde kuUa.ruşı tıpta.ki faydasm.r go1-
gede bJTakmıştlr. Bugün Hind yağı 
bütün dUnyada hemen hemen benzin 
kadar ehemmiyeti olan bir maddedir. 

İstanbul Ticaret odası derhal va.zi· 
yeti tktrsat Vek8.let1 vasıta.sile alfilta. 
dar makamlara. bildirmiş ve nüm~ 
ler göndermiştir. 

Şimdi bu tohumlar tizerinde tetkik
ler yapılmaktadır. Tohumla.:rm ınuh -
teviyatmm ta.m.amen yağ olduğu ve 
en yüksek evsafta olduğu göı:iilmüş -
tür. 

Ingllterede gUnilllii 
asker bulunamıyor 

Londra., 4 (A. A.) - Deyli telegraf 
gazetesi, İngiliz. ordusuna gönüffl 
ka.ydr meselesinde bazı endişeler ~ • 
termektedir. Gazete 1936. 37 yılnıda 
yeni kaydedilenlerin adedini yalnIZ 
22.800 ve 1937 - 38 yılında da 28.500 
olarak tahmin etmektedir. 

Terhis edilenlerin adedi ise 32.000 
dir. 60.000 askere ihtiyaç olduğu hal
de henilz 30.000 bile bulnnmamıştrr. 

Birahanede tnfllAk 
Nevyork, 5 (A.A.) - Üç kallı bir binada 

bulunan bir barhanede ibirkac infilak vu· 
kubulmuş ve bina tamamile harap olmuş
tur. 

t!ç kişi ölmüş bir Jcfşi a§ır ve ell iTdşJ 
hafif surette yaralanmıştır. 

~yüpte bir dfikkAo 
yandı 

Dün gece, saat yirmi ikide Eyüpte 
Otakçılar caddesinlde Nacinin 27 nu
maralı dükkanından ansızın yangın çrk
nu~. ahşap olan dükkan tamamen yan
mıştır. 

Dükkan iki bin liraya sigortalı oldu· 
ğundan tahkikata devam edilmc~ddir. 

Londra, 5 (A.A.)' - 8 martta buraya 
gelecek olan Von Ribbelnrop İngiliz ve 
Alman e!Un umumiyeleri arasındaki ger
ginliği izale etmek üzere başvekil ve ha
riciye nazırile mühim müzakereler yapa
caktır. 

Söylendlıtlne göre Nevn Herİdenon ile 
arasındaki görüşmeler lagiltere ile Alman· 
yanın daha fyt bir şekilde anlaşmalannı 
teminen sarfediiecek gayretlere yeni bir 
yol hazırlamaktadır. 

Kabine gelecek çarşamba gllnQ toplan
tısında HiUer ile Herıderson arasındaki 

mülAkatın neticelerini tetkik edecek ve 
Von Ribbentrop ile yakında yapılacak g3-
rilşmeleri hazırhyacaktır. 

Salabiyetfar mahfiller bu görüşmelerin 
Jngillz - Alınan mtizakerelerin1o kail sn· 
rette açılım' olduğu manasını tazammun 
etmediğin] koydetmekte ve mesela matbu
at tarafından yapılan hllcumlann durması 
gU "maneTt,. bazı neticeler <verebiJeccllni 
!:ısrib etmektedirler. 

ln_.sntere hükı'.kmetl her ne lı'adal" İngiliz 
matbuatına ta.lima.t veremez ise de .'TDU
tecileri milli menfaat namına Alınanyaya 
karşı yapılan hücumların durması lhım
gelece~ne ikna edebillr. 

Vott lUbbentrop burada ancak 48 s:a.at 
kalabilecek ve gelecek hatta sonunda Ber
line d6nmü~ bulnnacalctır. 

Londrada 
Londra, 5 {Hususi): 
Kral, bugUn Roma.ya ha.reliet eden 

lııgilterenln Roma. el(;isi Lord Pert'i 

Rusyadaki 
-- Ba§tarab ı 1Ddd9 

Rakovski bir Japon Kmlhaç gcmisfo· 
de mühim Japon §ahsiyetlcrinden bi-

riyle görüştüğünü~ bu zaqı Japon 
menfaatlerinin Troç.kistlerin menfaati-

le bir olldueunu beyan ettiğini söyle
miştir • 

Feyzullah Hocaefe neler 
yapmış? 

Maznunlardan eski icra komitesi re
isi Feyzullah Hocaef 1920 den beri hiya
nette bulunduğunu itiraff eylettıiştir. 

Daha Buhara Halk Cumhuriyet Reisi 

iken Nasyonalist birliği ile münasebete 
girişerek Buharayı İngiltere ile Sov-

yetler birliği arasında bir tampon dev
let haline getirmeye çalıştığını ve öz
bekistaru İngiliz himayesine k,oymak 
için de 1930 da Moskovada Rikof ve 
Buharin ile temasa geldiğini söylemiş
tir • 

Hocacf bundan sonra özbekiatanda 
nastl kurnaz hareketlerde bulunduğunu, 

endüstri ve ziraati baltaladığını anlat
mr~trr. Bu cümleden olarak partinin 

köylere tevzi olunmak üzere verdiği 

130 bin baş hayvanın ancak 30 bininin 

köylülere dağıltrldığını ve yüz bininin 
Nasyonaliııtler arc:ısında payiaşılldığını 

bildirmiştir. 

Krestinskinin itirafları 
Müddeiumumi Vi;faskinin sıkı is· 

ticva.bmı müteakip, KrC$tinski, tam 1::.ir 
itiraf teş~l eden aşağıdaki beyanatt:? 
bulunmu1tur: 

''-İstintak s.a.fha.smlda verdiğim ila
deleri tamamiyle teyit ederim. Dün, o 
dakikadaki kuvvetli bir hissin, hava ve 
muhitin yarattığı khip bir hicabm it
h<mnamenin kıraatinin üzerimde bırak
tığı hislerin ve marazi vaziyetin tesiri 
altında, balpkati sö:yliyecek, evet ben 

muhakeme ~u&iıı"1. 
mücrimim diyecek hallde .değ cıifı" 

Ve "Evet, ben mücrlınuı;~iııf ôİf 
ğim yerde bemetı hernen ~lit'il'' :1 
tarzda, "hayır, mücrim d~ğı ..;!P..,?'~ 
cevap verdim. Dünya efk~r~ye'~/ 
sinin önünde, hakikati so~ de 1' r 
daima Troçkist mücı:l1elesJil de 4e 
duğumu itiraf edecek rnecal ~ 
dim. ütUıt j ~1 

Bana karşı serdedilen b ıı?ıS / 
Iardan kendini tam s~:~tt~;,ıısııtl / 
lunduğumu kabul ettıgıın . ..b~ 

·rıı Jl1Y 
bu beyanatmu ~ydetrııesı 
den talep ederim . ., 

lzmir Fuar!,,, 
Bu yıl yeofdelJ ıır' 

çok devletler fŞ 
edecek ~v': 

Jlafldı!- g1ıP 
1zmir, (Hususi) - go ıosltl1'İ~' 

vanya. bükümetleri kon.so jl:ldetl pıl 
dan ve Lehistan hükfıDle ıııel<ttl~· 

. . . geletı _ 1gt /1 
mız fuar komıtesıne viYOJ.I' aııc;J 
da bu seneki fuar ve ~atir· J{eJ\ tıır 
kında malfım:.ıt iste!llll1ş . ırıelt 

tı havı "" ne plan ve izaha. ~,. 

gönderilmiştir. titıdeJl ıJ!I r 
Bu yıl Yunan hükfıııle ın:ıııfil ai' 

diğer Balkanlı koroş~ıar rııJtl ~eJ)l 
ara. iştirak edeceklerı tslı tı iJe.' 

un ill~s,.ıı. 'ıft&' Yunan paviyonun L •JV 

tedir. . · ~til'..r.f.1 1 ~ 
Belediye reis ınuavıJll, ı:ır~~ı.: jlÇ 

fua.fJ.ll 'Jfll!-'.,, ; 
Anka.raya. gidecek, . . yııl'tJ! )'11i Jı! 
aii~lerinin tab'ı ~~~:;~tir· ~ıet; 1&. 
alftkn.darln.rla goru§e ı:ınd" ~el'e~ 1ıa 
manda fuarm P~pa: IJlııs VS.#)~ ti 
Türkofis merkezile . ~ofiS ~fs 
Bu yıl fuar için 'fi.iT e:!li~ ~ 
dış memleketlerde g 

l ca.Jttıl"~ propaganda. yapı a 
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Cengizin bayramlığı 
_: Reşat Enis 

onu hatn"Jama.uJı. 
verdiğini sormuşlardı. Bir türlü eöy
llyememi§ti· Ağlamıştı. 

- Seni kim kandırdı? r?eplerinin üzerinde, kollarmm yenle-1 
d ın~e. kısn pantalonunun paçaların -
a. UsUeri çap:ılı san düğmeler parlı

~orcı~ Bayılacaktı bu elbiseye küçük 
k engız... Biraz büyükçe gibiydi. Fa. 

at, aradan bir yıl geçmişti. Ufa.klar 
~abuk büyür .. , Muhakkak ki, küçtik 
ti arde.şi, bıraktığından çok f arketml§. 
k. İbrahim; bacaklarında, yakalanmak 

Akşam oluyordu. İşte artık mahal. 
lelerlndeydiler. İbrahim tuhaf bir Ur
peri§le titriyordu. Mahalle çocukları. 
nm oynadığı arsaya doğru yiirüdUler. 
Cengizi orada bulacaklarını umuyor -
dular. Gerçekten de öyle oldu. Arııanm 
en ucundaki du\'ar dibinde zıbzıb oy. 
nıyan küçüklerin arasında Cengizi se
çer seçmez, Şaşının yüreği titredi. 

- Hm ... Hem de eülslnden ;eok, L 

Akpmdı. Kucakları paket dolu 
genç, ya,elı, bir sUrU insan, evlerinin 
yolunu tutmuştu. Bazan alınları ka • 
sık, sura.tlan küskün erkeklere rastlı. 
yorlardı. Şa§ı İbrahim, bu elJeri bo§, 
kUeldin insanlara acıyordu: evlerinde 
''bayramlık,, bekliyen çocuklarının ya
nma boa gidiyorlardı. 

Diye, müthiş bir dayakla. dövmiletü 
babası ... Onun, dayaktan çok, söylenen 
sözler gUcUne gitmişti. Anası dn, baba
sı da, zavallı Cengizin yok yere gtlna.. 
hma girmişlerdi. 

ğabey ..• 
- Peki, ya annen naaıl ! ... 

Fanti Hikmet, kilçllğiln mosmor çü. 
rilyen boynuna acıyarak bakıyor; Şa
şı lbrnhim dişlerini gıcmiatıyor, l!I(). 

luyordu. - Fanti! 
- O da eskisi gibi.,, 
- ..... 

- Burada mı? .. - ..... ~rkus.unun verdiği telA~.·· Yüreğinde, 
~. ngizı göreceğinden ve sevindirece
iinden doğan memnuniyetle, için için 
gUlUyor, patlak iskarpinlerinin ucuna 
tasthyan çakıl taşı hazan bot cıgara 
l>aketini sekiyor v~ dilşUnüyordu: 

- Na.h... Parmağımın doğnısuna - Cengiz, eeni dövUyarl&r mı? 

Her eli paketli insan, gözlerinin ö
nUne Cengizt getiriyordu. İnce mavi 
§eritll beyaz, enli yakası; siyah, par. 
lak fiyongu; çıpalı pırıl pırıl yanan 
san dilğmclcriyle bahriye biçimi clbi. 
ae, KilçUk Cengizc kimbilir ne kadar 
yara.şacakt.Jl 

- Elbise ne oldu Cengiz? 
- Elbise mi? ... Babam onu bu sa.. 

bak ... Gördün mil? .•. lşte şimdi iğildi; - Arada. sırada, ağabey... Sabah bah satmnğa götUrdU, ağabey ... 
yerden bilyasını alıyor ... lgte o ... Cen. 
giz. .• Benim kardeşim .. . 

Neşeliydi. Kn.sl•etini önüne iğdl. 

akşam! ... 
- ..... 
- ..... 

Şa6ı lbrahlmin gözlerinden yq geli. 
yordu. 

k Yıllarca evvel, Cen.,.izin ya§mday
b en, ?,öyle bir kat bahriye biçim! :rtL 

1 aYI ozicyfşinl dilşUnüyordu. Komıu. 
harı d~ktor tınba,eısınm oğlu Murad, 
~p böyle elbise giverdf. Onun, önün
ei "Yavuz" yazılı -kUçUk serpugunun 

1 Yab, uzun kol'delfuımı uçurtarak ça
~nıı~ dolB§ışı !brahimi öyle imrendi. 

Burnunu kıstı. Tınınkları uzun par
maklarıyla, ceketinin yakalarından 
kıvrılan yağlı saçlarım karıştırdL 

- Cengiz, yo.rm bs.yram .•. 
Ela gözlü yağmur yeniden aldırmıştı. 

• • • 
- Haydi dCln evine, Cengiz... Sık 

di§lerlnl, Cengiz. .. 

- KArata amma da bilyUmllş! ... El. 
bise bUyUk mil)1lk derken, korkarım 
ki uf ak bilem gelecek ... 

- Bayram ... 
- Elbisen var mı! 
- ..... 
- Bayramlığın? 

-Yok ... 

Akşam geçeli epey oldu. IruçUk 
Cengiz belki hllA arsada, yağmurur., 
çamurun içinde bekleyip duruyordu. 
Belki bir k()&cde uyuyup kalmıştı. 

ŞB.§ının 1 çi burkuldu. 

* "' * Taş kömUrlin kıpkızıl Alevi, mah • 

.rdı ki! Bir gün, arsanın en ıssız ye. 
?inde, doktor blnb~ısının oğluyla, kı
:. bir mUddet için, elbiselerini değiş· 
taışıerdi, (Muradm da, Ibrahimln par. 
~.elbiselerine kar§ı içi giderdi!) Ib. 
~ ırn o gUn, ömrUniln en sevinçli bir 

Uzakta durdular. Cengiz, a.rasıra da 
onların bulunduğu tarafa da bakıyor, 
fakat bir tUrlU f arkedemiyor, tanıya
mıyordu. Hikmet de, Şaşı da katılı • 
yorlardı gülmekten... Neden sonra 
1CB1cndfler ... 

Şaşı, Hikmetın taşıdığı elbise pake
tini aldı. Cengizin koltuğuna sık11tır. 
dı: 

Fanti ne başb8.§a yllrUyorlar. 
İbrahim dU.,ılııUyordu. Bahriye biçi

mi elbise, Cengire kimbtltr ne kadar 
yaraşmıfjtı t M.a.hnllenln bUtiln çocukla. 
n, sırtının hiç görmediği elbiseleri ı. 
çinde, onu tannna.kta belki de gUçlUk 
çeloniştir. 

zende başbaşa. veren 8el'Berllerin kirli, 
pnsaklı suratlarını bUsbUtUn korkunç
l~ırıyordu. Fanti ile Şaemm ort& • 
sında, Reis Hallo, dalgındı; dUşUnU • 
yordu. Kara ellerinde, tas kömUrUn 
aleviyle kızıllaşa sedef kaplı parlak 
bir bıçak dönüyordu. Bu bıçak, wlht 
bir bıçaktı: Kaldırımcı PirÇık Hilaeyl· 
nin muavinliğini yapıyordu bir vnldt· 
ler ... Karanlık bir gecede, bir altın sa. 
at yUzünden çıkan kavgada, şişko Pır. 
çık, dolanrlınrı Arab Cemali işte oo 
bıçakla öldilrmilştü. Ve, sedef saplı bt· 
çağı Pırçağa veren, Halloydıı. 

- Bayramlığın, Cengiz.. Haydi eim· 
di Allaha ısmarladık ... 

tint ya§adı. 

Cengiz, çekingen adımlarla, inan • 
maya inanmaya yanlarına geldi. tbra.. 
hiin boynuna sarıldı. 

Beni gördüğUnU kimseye, sakın hiç 
kimseye söyİeme, Cengiz. .. Ne anana, 
ne babana. .. Anladın mı?. Yamı ak. 
şam bulup.hm buradL .. Elbl.!enl giy, 
gel... 

Ya acaba anası, babası ne demişti 7 
ŞaşI, bunu eimdi düşünüyordu. Evet.:. 
KUçUğUn cevine sevine eve götUrdUğil 
bahrlye biçimi elbise nasıl karşılan
mıfitl? Merak etmeye başladı. Adımla
rını açtı. Fanti ona. uydu. 

- Beni unuttun mu Cengiz? .. 
--- .... 
- Vah Cengiz vah! .. 

- Olur ağa.bey ..• 
YilrtldUler. 

~ A~ııı günün akeamı mahallede kı
b'arnetıer koptu. Muradın a.nneal elci· 
}\jlltuıı' şmuı.rık bir İstanbul kızıydı. 
~~~l oluyordu da Murad, mahalle ço. 
~l.lllun partal, bitli elbiselerini sırtı. 
~geçiriyor ve kendininkileri o pis 
~ atıı mendebura giydiriyordu! Mu
~ ln l!Uçu yoktu. Çocuğu kandıran 
\(~ şaşıydı. Ve, lbrahimcik, doktor 
il llhaşısınm çocuğunu kandırdı diye, 

111~e~ eşek sudan gelinceye kadar dö
"llJd"' 

KUçUk ağlıyordu. Ağabeysinin göğ
süne kapanmıetı. Fantinin bile gözle. 
ri yaş içinde ka.lmıvtı. Cengizin arka
daşlan, bir mman uzaktan süzdUler. 
Sonra oyunlarma daldılar. 

Cengiz ~ırmıştı: sevinçten ... De -
mek a.rt.Jk onun da bayramlığı vardı! 
Demek o da arkadaşları gibi, yarın 

yeni elbise giyecekti. . 
Ah, bu İbrahim afabey ne iyi bir 

çocuktu! Aradan aylar geçtiği halde 
onu unutmaml'§tı. lbrahlm, anasmm 
söylediği gibi hiç de haymnzm. biri de
ğildi. Öyle olmuş olsaydr, arefe günü 

Arsaya varmadan, Cengize ra.sladı. 
lar. Çapaçul elbiseli Cengire Kilçtiğiln 
gözleri yaş doluydu. İbrahim titredi: 

- Ne hal bu? ... Yeni elbi8enl giyi. 
necektin hani? .. 

Bu hatıra az kalsın onu demin Vt'Jl'>o 

diği karardan caydıraca.ktı. Ama, kil.. 
çük Cengire de acıdı lCrdenbire ... Öf. 
Jceden dudakları kıvrıldı. Dişleri gıcır
dadı. 

Kalyopi oyuna Jfalktyor, ldris mm
kasmr çatmaya davra.nryordu. - Nasılım Cengiz? 

- Iyiyim ağa.bey ... 
- Baban nasıl! 

ıt. - Eskisi gibi... 

K A H R A J.T A N K T Z -----------..........--. ..... -· 
i a·ct yaptr, o da, §aş'km bir hald:: onu 

t1ki;> etti. Korinyc:n, :t.:at t.tmeıd: ği tak

dirde d .. :ağa:ınr boylayacağını pekil! 
biliyordu. Bunun için, kaçmayı a!la 
diişUnmedi . 

Ve Raskas onun itaat edeceğinden 
0 kadar emindi ki, bagmı çevirme

ce bile lı.izu."l'l görmüyordu. E&ascn Ko

t" nyan d:ı, artık Brigitin dayaklarından 
f .1a halde ürkmüş ve bıkmıştı. 

.. - Ba.na bu pia ~an uğursuz geldi, 
·} c düşündü. Bana su içiriyorldu. Bu, 
1"nıstırdaki hücreden daha berbatt?, 

\Jnku üstelik cbyak ta yiyordu, Ras· 

lcas beni manastıra götüriiyor. Orada, 

licnc eski hayatıma ka~cağım. Ve 

trıademki bacakarz; bu kadar iltifata 

lllaıhar oldu. Ben de onunla ahbaplafl· 

rıtn ve bütün k!rbrı taksim ederiz. 

Raakaa, nihayet bir lok.antaun ~ 
lltltı:te durdu. Burası, köpeğini bırak· 
1111

1 olduku meyhaneydi. Gürültü yap· 

ll'lafa bağırmağa baıladı. Nihayet kapı
l'r açtrbr ve köpek, üç ayağı üzerinde 
g1Çra 

Yarak ve bir tek kulağını sallıya-
rak • \·:n' geldi ve onun ayaklan altında ac-
' Çle taklaklar atmağa braıladr. 
~as~as: 
- lia••"i r .r .... 

ırn .... 
Korinyan, dedi, yürüye-

~ahip tc: 

- Geliyorum, kardegciğim l . 

b ~iye cevap verince, Raskaa hiddetle 
agırdı: 

-s· 
r. ıze söylemiyorum, cübbeli 1 Bi· 
ınc· le.o . 
~1• nnyana hitap e~.'yorum. 

~lh-'"'Yct manastıra geldiler. Peder 

..,, f buraya beş ldakika evvel gclmigti. 

tı ~tlPhcsiz bazı emirler vermiş olacak
h\lr ' kapıcı Rahip, Raskasr büytik bir 

lrıct Ve nezaketle kabul etti. 

Korinyan, birinci Korinyanla baş

bap bir odaya kapatıldı ve köp'J\e bet

baht rcıhibc hiç te dostça bir muamele 

gösterm:ycrek mütemadiyen hırladı. 

Nihayet Raskas, iki iriyan rahibin 

refakatinde içeriye gfrdi. Bu rahipler. 

günah işliyen meslektaşkırının cezasnu 

vermekte ihtisas kesbetmişleıidi. Deh

şet içinde inliyen Korinyan, sağlam bir 

tahta koltuğa bağlandı ve ulur gibi ba

ğırarak sordu: 

- Merhamet edin, karde§lerim, bana 

ne yapmak tstiyorsunuz?. 

Rasl\aS ta manalı bir tıavırla cevap 

verdi: 

- Sadece yüztinüz.tleki §İ§i indire
ceğiz •. 

- Şifi mi?. 

- Evet, cübbeli! Manutırm tc?.bibr 

bu işi büyilk bir tatlılıkla yapacak .. 

K orinyan gözlerin.~ fal taşı gibi açtı .. 
Mevzuu bahis tabip içeriye girdi. Bu 

adam da dev cüs!eli bir adcımdı ve bir 

öküıU devirecek kocaman ellere malik· 

ti. Elinde bir miktar çelik alet \W• 

dı .• 

Köpek, hl.r tek lrjulağıru muzaffer bir 

tavırh dikerek ve Uç ayağı Uzcrinde 

aekcrek, betbaht adaşının etrafında dö

nüyordu. 

Raslaıs, sakin fafkat m1nalı bir sesle 
ıordu: 

- Bana açıkça söyleyin. Onlan bana 

iade edecek misiniz, etmiyecek miai· 
niz? •. 

Koriinyan hayret ve dehşet içinde 
bağırdı: 

- Neyi iade edeyim?. 
- Dişlerimi, canım! Dizinizle sök-

tüğltnilz yedi di;imi. Bu di!ilcrimi iste
rim. 

Yumruklarıyla gözlerini bastırarak 
uzun zun hıçkırdı ve anlattı, Cengiz.. 

Ha11o Reis ınahıenden fırladı. 
lbrahim, şaşı gözleri yaş i~irtde, 

dchsetıc, arlmsrndan bnka kaldı. Anası da, babıı.sı da, elbiseyi kimin 
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- işte geldim, monsenyör 1 dedi. 

Bu komik sahne, mUthiş dü§üncele-

rin müvellidiydi. Bu fac.!anın seyircileri 

artık nefes almıyorlardı. Ri§liyö, çılgın

lığın, pkaklaırını darıbelediğini hissedi
yot'du .. 

- Bu mektup senin eline nereden 
geçti? • 

D.:ye kekeledi. Verdür de diı;leri ara• 

smdan cevap verdi: 

- Mösyö dö Sen - Priyaktan ! Bu 

büyü~ ve asil baron kına şöyle ~edi: 

''Bu mektubu götürüp kardinal haz

retlerine ver r,, Bunun üzerine ben de 

bu emro itaat ettim. 

Kardinal bua kesilmiş elim, ate§ gibi 

yanan alnrna gCStUrerck mırıldam:lı: 

- Sen - Priyak 1 .• 

Mektubu açmağa cesaret edcm!yor

du. içinde öyle bir kanaat vardı ki, bir 

rüyanm oyuncağı bulunuyordu ve uya

nacaktı. tesadüfen Trankavc.l ve Mo

lüse bir nazar atfetmesi, ona biraz so

ğuklr,anlılık ve bir nev.! hicap verdi. Bu

nun üzerine me~bu açtr. Göz gezdir

di. Okudu. Bir <bha okudu. Bu, kendi 

mektubu, kendi eliyle yazmıı olduğu 

mektubuydu!.. Halbuki, bunu yalaruş
tx f •• 

Bu esnada, kapının önünde hareket

ıiz kalmış olan bu gri gölge, bu garip 

hayalet ilerledi. R.:şliyö, peder Jozefi 

tanıyınca, 6evinçle k:rrı§ık derin bir 

nefes aldı. Peder Jozef, büyu~ bir sü

kunetle elini uzatarak mektubu onun 

elinden çel.ti ,tetkik etti, salonda bulu

nanlı:cr üzerinde seri bir nazar atfetti ve 

beklenilmedik bir hareketle bir ş;:rnda

na doğru koıarak mektubu ya'Jstı. Alev 

bir artla mektubu yuttu. V crdü.ı\ hiç 

bir ıeyle meşgul olmuyor, prap tite
sini boşaltma~a çalıııyordu. Riıliy~ 

vahş.: bir sevinç nicbsı kopardı. Peder 

Jozcf te onun yanına yaklaşarak fıalda

dı: 

- Çabuk hareket edinl. ı 

Riıliyö hep ayni aevinçle ve hiddet· 

le: 

- Şimdi besaplaf&lımt •• 

Diye bağırdı ve, muhafızlara cnüı 

vermek üzere kapıya doiru ilerledi. 

Falr,at tam bu anda, Verdüt önUllı 

dikilerek, ayni milatehd tavriylc fU 

cümleyi tekrarleıd.ı: 

- Monaeny8r1 &ze, matyö dö Sen 

- Priyak tarafından gu mektubu geti-

riyorum!. , 

VerdUr, bu oozlerle beraber, karelin&· 

la gene bir mektup uuttr .. 

Kardinal gene mektubunu tanrdt! .. 

Y~tığt ve bir dak.~ evvel peder Jo

zefin de yaktığı ve hal! lrlllleri kımıl

dayan mektubu tcırudı f.. Bu, solunda 

ayni mürekkep lekesini tagıyan, orta

sında ayrı.~ küçük çiziği taşxyan me'k;tup, 

kendi eliyle yazını§ olduğu mektuptu ... 

Rişliyö, saçlarının diken diken olduğu

nu hissetti. Gerilcd.:; ve büyük kardinaJ 

Frıc.ı:ısanın bSkimi olan hapnctli, kud

retli kardinal, dch§et iç.ı.nl::!e titriycrek 

istavroz get.:.nıi. Peder Jozef te, sapan 

kesilmf§ ibir halde, f~t h~detindcn 

sapsarı kesilmiş bir halde, ilerliyordu. 

V erdür, hep ayni müstcbzt tavriyle 

sordu: 

- A ! .. Siz de mi bir mektup istiyor

sunuz? Alın bakalım!.. 

Ve Veroür, yağ ve ıanıp lekeleri için

de ~C'Jlmı§ olan, eıs1ri yeleğinden üçüncü 



Eski Romalılar harp vasıtaıaranı nasıl 
maklneteştlrlyorıardı ? 

Son ıtlnlerde Romada Aupteo aer
Pl ilminde bir serci açılmııtır, sergiyi 
aplıhlı ıOndenberi ild milyon kiti zi. 

,aret etmiıtir. Burada eski Romalılınn 

ı...p &Wılanm nalll makineleıtirmiı 

1anan eski Roma harp lletJerinden bir Sağda ve Ustte: Bu bir vinç değ~ 
\c:ıçmı gösteriyor: Sol tarafta: Romalı- BUyUk tq cUDeleri savurma\ isin kul-
lar, blkim bir mevkiden ok atan dilt- lanılan ve 0 saman buıUııldl topun ye-
manlarma daima urtlannda tapdıklan rini tutan blr llettir~ 
kalkanlan resimde ıCSrtiOğt\nüz cibi 
kullanarak kendilerini müdafaa ediyor- Altta: BU kale, kuçbap ile, relimde 

olduklln ı&terilmektedir. ltaıyan er· ~ gördOl\inüz tekilde deliıılyordu. 

Jdmhırbiyesi aramdan eü:i Romabla· ı------------
rm ukerl balymdan tarihlerini tetkik 

isin e.eçllmif olan bir heyet, JUl Sezar 
!Drdulannda lrullanıtımı olan harp llet· 

lerinln bir çoklanm yeniden !np ettire· 

ret bu aerciyi viicuda ıetirmftdr. 
Eekiden Roma orduJumda harp n

ldalan Ud 1mma aynhyordu. Bunlarm 

1ıirindli atıcı, dilerl )'lkıcı SllhJardı. 
Yakandaki resimler, serp için hazır- ' 

ilanlarınız için yalnız 
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mektubu çıkardı t.,. Ye bu da, ayni 

mektuptu!.. 

VeıldUr, IUl'&tma prip ve ıtUUnç 

haller vererek, keaJdn leliyle baln'· 
map bqladı: 

-BIMa istiyen 'ftl' mı? Herkes ipn 
nrL. Palavr.cı Tranbvel iP- Cahil 

olan ve okuma1mı bilmiyen llolUa 
için.. Olmmnmı pyet iyi bilen kral 
Jpt. 

Verdür, bu baiırmıJarJ•benber, tıse

rinc!ea. d8rdUncO, betfnd, aJtmcz ~
tabu da çıkardı. 

Nihayet yedinci, aauncu, yinnind 
mektupları da çıbıwak, •la ,,IOJa, ba
Jmm ilzerine &rlattı. V erdUr hem bun

Jan etrafa llÇl70r, hem de. danerek, 

ımereır, ap, 10la çarparak baimyor· 
du: 

- Var mı c.tiyen? .. Var mı ı.tiyen? 

Peder Jozef onu kolundan JÜll]adı 

Ye hiddetinden korkunç bir bal alan .. 
liyle IOMU: 

- JCimain teıı? • 
- Ben mi? .. Canım, VerdUr ! Yazı 

ilatıadı Verdilr 1 Tranbvel eskrim Uata
dJ)'Jlll diye ıeçinir 1 Gelliıı babhm r .. 

Çıbm brpnat .. 

- Peklll.. Şimdi in1t!mp et: Ya Hr· 
-.et, yahut ta ip .. Bu mektuplardan ten· 

de kaç tane var? 

- Kaç tane mi? Durun bakayım. •• 

Kas tile:rli ı .. Sorun ma.ya dö MolUae .• 

Yirmi bet mektup, doltum. Sa~ ha>ai 
buradadır •• 

-Hepli mi?. 

-HepaiL. 
.... dolrulda- Artık keke1emlyordu. 

~rtık ctnmGyortiu. Artık aendelemiyor
du. Jtor1mni ve Mkin bir ..ıe Dlve et· 
th 

t 

1 1 

- Hepli! Yalııu bir ta.Delil Hallül· 

Iİ mllsteaa ı. • 
Peder Josef, elini a1nma vurdu. 
V~dUr de, cldcU, aakin. ve IOl't bir 

tavırla devam etti: 

- itte yapacağınız lf. Bir an evvel 
.aylediniz 1 Servet veya ip .. Ben de lize 

ayni feyi liSylUyorum.. Sis de intihaP. 
1 edin: Ya 1izi her aman için .erbeat bı· 

raJannus ve yahut ta mektup krala 
tealim edilecektir. 

Peder Jozef Ritli,.CSye yaldaıtz ve 
lilt'atle onun kulağına tunlan fmlde-

dı: 

- Muhafızlarmua 18yleyin ~· 
citlinler .Bu adamlar bizim için mubd· 
deıttr ve bunlara dokunamayıs, çUnldl 

n1 ınatıapturlar. Alicenaplık g61ter· 

mele balan.. Mailruıiyetinbi örtmek 
için yeglııe çare bt.iclur • 

Ve peder Jozef, mektuplan toplaya • 

ıak, bwılan birer birer yakmala bq· 

ladı. Rifl'yö, pyri ıuurt bir tekilde, 

ne yaptıimı bilmeden itaat etti. Bir 

emir verdi ve keadi6iyle beraber gelmit 

olan muhafızlar, lokağın nChıyetine 

ır.-tar çekilerek orada beklediler. Tran· 

kavel, Mollll ve Montaryol kıh~ 
~ 10kmutlardı " 

RitJiyö umniyetle: 

- Maıyaler, dedi, hiç birinizin, bun· 

dan IODra ula rahatsız edilmiyeceiine 
dair, size liSs veriyorum. 

- Rukum da ayzi ilti&ıta muhat 
oJm•unı istiyorum • 

Rifliyö ayni tavırla cevap veıdi : 

- Kabul ediyorum! Fabt siz de, bu 

adamın emin bir yere koydup haklld 
mektubun, h!ç bir zaman knıla vanmya

cağına dair, namusunuz Userine .az TC• 

da.. 

Montaryolla Tranbvel, yemin etmek 

için ellerini uzattılar. Tam bu anda, Mo

lOı ilerledi, VeıtdUriln 'k,endialııe venniı 
oldup mektubu çıkardı ve RifliyCSnUn 

önünde elilerek töyle dedi: 

- Monsenyör, bakild mektup, ün 
mektubunuz, itte budur 1 Bunu .Ue ve· 

riyorum ve .,m amanda mi temin e
diyorum ki bunu hiç bir zaman okuma

dun..; 

Peder Jozef bu mektubu aldı ve, 

bakmadan ,esteki mektuplar Fbi yalı\tı. 
Bu hakild mektuptu 1. 

Peder Josef Rifliy&nlln kutalma fıaıl· 
daldı: 

- Aldanmayın 1 Sonuna kadar alice· 

naphk ıCS.terin; bu mektup ta diğerleri 

gibi kopylfdır; hakiki mektup biç bir 

saman eJiınise geçmiyecektir; bu adam· 

Jar bin ınailQp ettiler 1 e4 

Rif)iyCS: 

- MiSly6 diS MolÜI, ~edi, üz cidden 

mert ve utı bir adamllnu. Aileniz tara· 
fmdan Kral dördüncil Hanriye veril· 

mit olan mebllilarm, llıe iadeli için, 

hemen yamı, icap eden emirleri vere

ceğim. Ma.yö dö Montaaryol, Bonan· 

fan 10bpdald aı.demi tekrar açıla

caktır. lıtediifriz anda bu akademinin 

uhibi olacabmu. M<Slyö dCS Tranb

vel, lizin için ne yapabilirim? • 

-Hlç bir wey, monaeny8r, yaJmz m
züıle milcadele etmek mecburiyetinde 

0

bllDlf oldupından, affının rica ede

rim. ÇUnkU ben lltdece uaclet ve haya· 
tımı müdafaa ediyordum. 

RifliyCS devam etti: 

- MiSlyöler, bu ıqamdan ithııren, 

~umda bir dOlt bulacabum. Size 
teklif ettilbn dOltlukta mukabele ıiSr· 

ıem, kendini cidden bahtiyar add~ 

celim.. 
Uç dolt hürmetle ellldller. 
Peder Josefle Rifliye ele aalondan çr• 

karak apğıya indiler. Sofllda Korill

yanla Bficiti buldular. B.:r katede de 

Rubı duruyordu. 1Wkal her ttJi 
duymuıtu ve 'Jrıaıtdinalden biraz evvel 

qapya inerek, KorinJU.1 ıCSzetliyot"' 

du..,. 
ltorinyaa, mutad 11mapklığı ile tor· 

du: 
- Monsenyör, memnunlar mı?. 
Briclt te 18ze bnpnk: 

- Tabii delil mi? dedi, 8yle sand'" 
!diyorum ki ild bin altım hakettim. 

Peder Jozef hiddetle bağırdı: 

- Yümi kırbaçl Heyi Bu hataıUI 
yakalayıp yirmi JmMç atm. 

Korinyan dehpt isinde 11alcb. Bri&lt 

acı çılhldar kopartb. Fa1'at emir derbli 

yerine ıetirilcli. 
Kadın dayak yerken peder Josef tt 

devam etil: 
- Sana gelince l Seni ne yapayaD7• 
ltorinym dehtet içinde kekeleıli: 
- Muhterem n mukaddeıl pecSd"' 
Ta:n bu anda Rubı Derliyerek: 

-MonaenyCSr, dcıdi, bana tbi.S ~ 
vermedin!z -

RqliyCS IOrdu' 

- Ne iatiyonun~, 
- Bana Korlnyam .erin ı .. 
Peder Jozef de hayretle: 

- Onu ne yapKıbm? delcU • ırr 
- Sadece, dua edip, tatirahate 

la~ wımuı için onu "'1J1Mtı1W 

ıun. .. 
-Alaylqle! 
Ye Bnhs onu alck. ~ 



S MAJn" - 1931 HABER - ~lCeam T'Oltatr 

:ı 1:11ı 1ıı ı .. : 1ı :. t , ı: :· · " ·: · ·~ ,: . . .. ·: . : 1: ,: ·u ııı ı•,,:···ın,,:ıı :1111 ·ı4ıı:~·'ıı: •, 

B 1 O C E L ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
• • • ve kı ymetH bir cevher 

gUn zarfında yaşh kadınları 

ıçın yenı 

l8 
daha genç gösterir. 

Clldlnlzln genç, terlltaze ve pembe kalması için onu 
besley.nlz. Artık buruşukluklar kalmadı: 

ALFA-LAVAL 
Dünynda me,·cut sut mnkinclcrlndcn en emniyet
le kullannbllcccğfniz ycgl\nc markadır. Genel 

Deposu: 

M. CAMCAN 
Galata, MahmuıUye Cad. No. et 

Te'nr-.f adre,al · ı~t~nbul - CA "ti C N 

Açık eksıltme kaimesi 

N~ğde Daimi Encümeninden 
Bor - Aksaray yolunun 50XOOO - 53XOOO kilometreleri arasında 3175 U

ra bedeli ke§ifli sandık açma bülükaj kırma taş fer§i 15. 2. 938 tarihinden iU. 
haren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu§tur. Taliplerin % 7,5 teminat.. 
la ihale gUnil olan 7. 3. 938 pazartesı saat 15 e kadar villıyet Daimi encÜJnP~ 
ne müracaatları. 

Bor • Aksaray yolunun 28XOOO - 3GXOOO kilomctreterf aramıda 4380 u,.; 
· ra bedeli keşiflı yapılacak eosaya moloz taş ihzarı 15. 2. 938 tarihinden i~ 

barcn 20 gUn müddetle nçık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin % 7 5 tem). 

natla ihale günü olan 7. 3. 938 pazartesi saat 15 e kadar vilayet Dai~ en.c~ 
menine müracaattan. 

25 yaımdan aonra1 

cildiniz, kıyrııcth 

Biocelini ka)·oet. 
meğe öaşlar. Eier 
hemen beslenip ib • 
ya e 'ilmeue '>u • 

nıtup ıolar ve ih -
tiyarlar. 

8 i o c e 1 bu y~11 

cild unıurunda cil • 

dinizinkinin ayn) -
dir. Adeta be~ue

nizin lazımı gıayri 

müfariktir. CılcJi • 
nizi açlıktan öl dur· 
meyiniz. Onu 8i • 
occl ile beılevır.ia 

ve )'atlandığınız 

zamanlarda bile 

1 
Aksaray - Bor yolunun 4.X500 - 9X500 kilometreleri arasında 1562 mc~ 

re mik'ap hanı taşın nakli, istifi, kırılması 1438 metre mikii.p şosada mevcut 
t~şın kırılması, 600 metre mik'ap kum nakli ve istifi. 5 kilometre sandık açı).; 

ması 6000 metre mik'ap silindiraj yapılması ke§if bedeli 8287 liradan ibaret 
olup bu işler 15. 2. 938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Taliplerin % 7,5 teminatla ihale günü olan 7. 3. 938 pa7.arteet 
saat 15 e kadar vil§yet Daimi enrlimenine milracaatlan. 

cildinizin 

BiOCEL 
tes r~nı gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 

50 yaıtarında mil -
y~ntarca kadın'arın 

ki'• akterleri geni o • 
lab.Jir. Fakat, L'ıti • 
yarlamıı gibi ıö -
nindükleri cihrtle 
erkeklerin yüzünde 

taze ve cazip :rö • 
rünmeaini hmİn 

ediniz-

Biocel'; zenıin bir cilde 
maJik ctan 50 yaılar.ncla 

bir kadı .. 30 ve 30 ya.la • 
nnda l'İr kadın Z4 Y•••n -
da sörianebilir. Genç kız
lar da bit bir nkit ıore
miyecelderi taJ'•nı ha)ret 
bir tene malik olurlar. 

biç bir itibarları yt.k • 

tur son ıamanıar -
d• bll,,Uls bir Alim, 

Viyı ta Tıp Fa.ı:ültesinin profesö • 
rü :aıafından ırrşfeclilen bu yeni 

renginddd ( rafsız) Tokaloa 
kremini sabahlan kullanınız. 

cild •.rsurund.. kemali itina ile 

inti!1ap edilmış genç hayvan -

lardJ gizlenr.ıı§ cild hüceyı atı 

mcrkezınden isrırsal edilmig saf 
Biocı:I vardır ~u cevher, pembe 

rengın3 :ki TOKALON kremınde 

cildinizi besle'1.' k ve gençle~tir • 

Terkibinde "Bc:yaz Oksijen,. bu

Jundufundan b:r kaç giln zarfm -
da biı birinden daha beyu Uç le

vin ü;-erine cildinizi şayanı lıay

ret oir surette beyazlatır. Siz de 

h~mm bu iki kremi kuJJanmoğa 

mek İ\İn mat.Op nisbet daıre - b:ışhyınu:. M ~mnuniyetlxıht ne-

ain:Je mevcuttı..f. Gc:eleri yat • ticesin ien son derece 

kala :.:ıl:sınız. 
memnun 

mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

s·ocel'li TOı<ALON Kremini 
ve her sabe.h 

görününüz 
kullanınız 

daha gene 

r--;Hıııı·n·e l'ukaıou ıııu -:.ic risirıJen uıüı•,,;se!'leıııizc llıt'klup 
1 ıızan:arıu mü~alu-Jeleri kendili~inden gelen en luyruetli 

lelillerıf ir. 
( Tolmlon Kıenıiniulcn bilınklan ittıifade ettim. 

rii:iimdeki çirl•in lmbarcılı:lar :ail oldu .... ) 
Z. 8. R. O. Fatııa 

( Toknlon KrPminin lumim rildimin nP-~İnf' çok 
ıır~un l{Pltliğini itiraf ctmP)'İ bir va:ifr. bilirım • 
r.itdim P.3mcr olıluğu l.alde Tol.alon sürdiiktPn J<Ntrtı 
beyn::.lanmakta ve ufak k"barcı!.-lar ıamamiyle aail 
olmaluadır. ) 

Me"·tuırlar n 
H ~rlıir f. R. l\f. F.~i Til. Knny~l·rfıp_ 1 as:I arı dos··alar:mızda sa;~ 

lleşriyat 

lQtk 1 
lstanbul lnh~sarJar 

~ ikizi eri 
it il t.ı 
\ ıı,ll "ırttoe 1\ 
t~ lle4red· urumu genel merkezi 
~.._~ ll~ve ;ırnekte otan çocuklarn 
~ .. ı~ 1"da11 ok l"ltnk üzere Uaynn Cnhlt 
~ 1 -. rıııııdcıtı al.ıne alınnn "Türk ı. 

l~ı~ &acı, Lıkiıap neşredilıııişlir. 
~ ~ti ileti-;; , Üslüple ynzılon ,.e 
lıa.'. lıfltQ" nı lnmamlıyan bıı me· 
..... ı:or ı 

.__ 11 lnra ,.e çorukl:ırını 
•e babalara ta,·si)'• ede 

Başmüdür:üğünden: 
Piyasada sa.tı'makta olan ispirtolann satı~ fiatlan, 15 Mart 938 tarihinden 

:baren indiri ecektir. 
Dükkanlarında yakılacak ispirto "boyalı kamineto ispirtosu,, ve şişe içinde 

tuvalet ispirtosu satanlar; mevcutlarını birer beyanname ile 14 Mart 938 akşa. 
'llma kadar "Yalnlacak ispirtol:ıra ait olanlar Kab:ıtaşta kain Başmüdürlüğe 

ve ~itı-::!'i tuvalet is.oirt o-•ırıı ait olanlar da en ..vakm satıs deı>0larına... bildire-
ceklerdir. (1184) 

Aksaray - Bor yolunun 4X500 - 5X500 kilometreleri arasında 4620 lira 
bedeli keşifli yapılacak bUlükaj taş ihzarı 15. 2. 938 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin % 7,5 teminatle ihale 
gUnU olan 7. 3. 938 pazartesi saat 15 c kadar Daimi Encümenine müracaatla.. 
n. 

Niğde. Nevşehir yolunun 24 X 100.aoxooo kilometreleri arumda 9954 1) 

ra 48 kuruş bedeU keşiflJ toplama taş ve kum ihzan 15-2-938 tarihinden fü, 
baren 20 giln müddetle açık eksiltmeye konulmuetur. Taliplerin yllzde 7,5 te• 
minatla ihale gUnil olan 7-3-938 pazartesi saat 15 şe kadar vil~yet daimt en. 
cümcnfne milracaatlan. (928) 

lnhisar~ar Umum 
Müdürlüğünden: 

İspirtonun sıhhat ve temizlik üzerindeki büyük tesirlerini dllşünen tnhls8.?" 
_ lar İdaresi, 15 Mart 1938 tarihinden itibaren bu maddenin fia.tları U7.erinde blSı 

yük•tenzil!t yapmıştır. 
Aşağıdaki tafsilattan anlaşılacağına göre, bu tenzilAt yil7.de 35 dir. Evvel. 

ce litresi l 40 kuruştan satılan kolonya ispirtosu bu tarıhten sonra 90 kurup 
satılacaktır. İçki bayileri bu ispirtoyu 90 kuru§ta.n alıp 100 k~a perakende 
olarak halka satabileceklerdir. 50 santilitrelik şi§Cler içinde 70 kuruşa satıl ~ 

makta olan tuvalet ispirtosunun fiatı 50 kuruşa indirilmiştir. 
Perakende olarak 76 kuruşa satılan yakılacak ispirto, badema 50 kuruşa 

satılacak ve bundan böyle bayiler evvelce 68 kuruşa toptan olarak aldıkları bU 
ispirtoyu 45 kuru§a alabileceklerdir. 

İyotlu ispirtonun litresi de 120 kuruştan 90 kuruşa tenzil edilmiştir. Bun. 
dan başka hastaneler. eczaneler, mektepler, ilAç yapan laboratuvarlar ve resmS 
müesseseler ispirtolarını 130 kuruştan almayıp 90 kuruştan tedarik edebile. 
ceklcrdir. (1162) 

ı s t bu ( ,··._· B e te d i e s i i ı a n ı a r ı 
1 Kurtuluşta Kosti sokak 25 numarad a oturan Pala.ton Menel 450 numarada 
kayıtlı eski bisikletini Uç sene evvel şu bemi7.e bırakıp ve bugüne kadar mUra.. 

1 caat etmemiş olduğundan üç gün zarfın da müracaat etmediği takdirde borcun• 
ı dan dolayı 14-3.938 pazartesi gUnU sa.at 11 de seyrüsefer muhasebesinde açık 
1rthrma ile satılacağı ilan olunur. (B) (1208) 

lstonbul ikinci icra memurluğundan: 
l\lchmct C\~lu Osm:ının tnlı tı t:ısnrnı· 

hında iken, Il:ı)'an Muhlbcdcn istikraz et
liAi resülmal 500 liraya muknbil, birinci 
derecede ipotek irnc eyledi~i Aksaraydn 1 
Sofular mahnlesinin Hn.sıııbey sokağında 

eski 5 yeni 9 sa)•ılı sağı Serlf hemşire
sine alt bostan nrkası, Osman mahdumu 
Salih bostanı \'C yıkıcı Hacı HRsan hane 
\'C b:ıhçesl solu 548,5 arşın müfrez ma 
nbnhçe cephesi Ragıpbey soka~ile çe" ril· 
miş 157 metre miktarında maabah· 
çe ahşap hane a r t t f r m e y a 
metre miktarında maah:ıhçe ertıırmayn 
çıkarılmıştır. 1-:vs:ırı zemin kot: 9 numara· 
1ı knpıd:ın girlldikte bir n'·lu üzerine ze 
mini malla \'e toprnk tn\'ansız dolaplı böl· 
meli ev allı olup burnrl:ın bir knpı ne çi
mento clöşcll koridor üzerinde bir oda ''l' 
bir halô ile geçilir, bu kısım, so!mktnn 14 
nunı:ırn :ılın "nuıncrotaj.,, Evin altından 
bahçeye çıkılır. Bahçede kısmen çimento 
döşeli bir kısım üzerınde 3 metre derin· 
liğinde sarnıç tı lı mb:ılı kuyu ve 8 mey,·e 
ağacı vardır. 1 - Kat: Bir sora Ü7erinde 
üç oda bir hnlô bir gusulh:ıne ve bir de 
zemini Kresmcn mermer musluk ta~h ve 
mııtıız ocaklı bir muır:ı~ı vardır. 

Umum mesnh:ısı 107,5 melre murabbaı 
olup bundn 62,5 metre murnb:ını dn hah· 
çedi. 

İşhu gayri menkule fiç yeminli erbahı 
,·ukuf tarafından 1335 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Arllırma 12 i 938 tarihine mfü::ıdir ıuılı 
giin!l !IO:ıt 1 t cil'n 1R yn kndar cfnirede ic· . . 

kıymetin yilzde )edl bucu~u nisbetinde 
pey nkçesl ''eya ulu:-;nl bir bankanın te· 
minnt mektubunu \enne~e mecburdur .. 
işbu artıırmndn verilecek bedel kıymeti 
mulı:ımmencnin yüzde yetmiş beşini but
m:ıd ığı takdirde son orıtıronın tnahhüdll 
hnkl knlmok şartilc arltırm:ı 15 gün daha 
tem lit edill'rt'k 29-4-!138 tarihine müs:ıdi( 
cuma günü sant l4 eten 16 ya kadar tem· 
diden müznyedcvc de,·:-m olunarak en çok: 
:-rttırnnın ü<ıtnnde bır:ıkılacnklır. Arttırm:ı. 

peşin para iledir. Müterakim vergi 'e tan
zifiyc ve tenvlriye ve teJIAllye, ''okıf ka
resi horçlu,•a alt olup sntış tutarından 

tenzil edilecektir. Tııpu harçlarile 20 sene· 
lik C\'knf ttl\'iz bedeli milşteriye nillir. 
2004 numaralı kra HMs kanununı•n 12G 
ıncı mactcıco;ine ıcvriknn t:ıpu sir''lerlle 
sn bit oln11~ ıın ipotekli nl'.lcnklılarla dilter 
nlllkodnrlnrın irtifak hakkı sahiplerin bu 
?11klarını hususile fah: ve masrafa dnir o• 
lnn icldiolnrını fliın trrihindl'n ftih:ıren 

20 1:lın içinde 935·3272 numarnh dosyası• 
n:ı hfldln>ıl'lr.ri lôzımr•r. Aksi tnlıdirdl!f 
h:>kl:ırı tanu sirillerile 'lnhit olmıy:ınlnr 
salı~ bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lırbr. 

Arttırma 5<'lrfnnmesi herkes tarn' "dan 
Rf-rülehilml k üzere 1·4-938 tarihinr' icra 
dh·nnh:ınesine asılı bulunnt'nktır. Daha 
fn:r.lıı mnlilmnt olmak istb·enll'rin 93· 3272 
n11m:ırnlı dos\ nc;ına müracaatla vaz., •t ve 
takdiri kı~·met rnponınu r,örehflirll'r· 

Arllırmnya l~llr:ık ede~eklrrln hu RAY• 
rlmenkule :ılt hfilün mnlCımnlı öğı:enmlj 
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NERVIN 
UYKUSUZLUK 

asabi öksürükler asabi zayıflık 
b•• ve yarım ba• aQrıaı 

B•t dlnme•I b•rıın:ık, çarP1nb ve •lnlrden ileri 
gelen bUtUn r•h•t•az ıkları iyi eder 

-. Arada büyük fark var -• 
Pmev Çocak Pıulnm: Jlmdiye tadar hiçbir bemer1 taratma.ıo tak. 

Ud edilememlftlr. Bu pudnUmı, en bllyllk meziyeti bllhuea çocuk clld. 

lerl lçlD bazırJanmıı olmam ve terkibinde tabrie edicl hiçbir madde bu. 
lunmamamdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vticutlu, bazı k1m1eler de kullanmaktadırlar. VOcudün iltl. 

vaJannda ve. koltuk altlannm piıiklerine k&J'IJ bundan daha müessir bir 
pudra henUz keşf edllmemıetlr. 

ONU DlGSR ADI (TALK PUDHAJ larr ile ktnetmnaymız. 

--Dr. lhHn Sami --1!11 
UksDrlk şurubu 

Jksüriik Ye netcs · darhg. bolmıcı· 
9e kızamık öksilriltleri için p u ıt 

sirli ilaçnr. Heı eczaqede ve ~eza 
depo1ınada bulunur. -ı 

• ww::I 
oı, Dokıoru D 1 

lvecati PAI<.Şi ~ 
ffutalllrmı llerıia aaı.Ja IUl ; 

10 dan-..... 19 a kadir bbal eder. a 
Sah ft cama .-...ı aaat 14 ten ij ı 

18 ...... paruachr. 1 

Adres: Kankö, T6nel meyclam, 
T ...... ca.w.i ı.pada No. 1/2 

DOKTOR 
Kemal Oaaan 
()pttatör • Oroloğ 

Galata ~ Karaköy • Abdullah ef. 
lokaİıtuı karpamda Galİçi Han 

Hergtln ırs den 20 ye kadar 
Telefon: 41!$5 

.AD•IATICA 
1~0C. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Ufrıyaeaklan limanlar Vapurlann talmlerl 

Pire, Brlndlai. Veneclik F. Grimani 
Trleate P. Foscari 

F. Grimani 
Bntan A mıpa için ekspres trenleri p F~· 1 fJe telltf ederler. • · ........ r 

Hareket ıUnlerı 

Fenicia "' .. /3 

GRiP - NEZLE ve üşütmekten hUS 
gelen hastalıklarda hatırınıza gelecek 

iLK iSiM 

BAŞ - DiŞ - ROMA1iZ 
Ve bütün ağrlları derhal geçi 

Eczanelerden t - 2 ·nk ambalajlarını ısrarla 
Taklltlerlnden sakınınız. 

RADYO iLE 
Kolayhkla istasyon burmak meselesi 

halledilmiştir 
Amerikanın En Lüks 

Radvosu 
Rekabet Fiyatında satılmaktadır 

6 U\mba ve 45 Liralı 
saat Modeli Dlnleylal 

Bir HArlkadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBIA PAZA. 

Sirkeci : Hamldlye caddeal No. 
Telefon: 28818. 

Bu akşam ÇAGLAYAN'da 
Tiirk Hava Kurum 

Menfaatine fevkalade zengin müsamer~ 
AMBASADOR - HATAY SAZ HEY ETELER! n GARDENBAR - TURAN - LONDRANIN • ifi 

D1Dllal'lllan. ZATI SUNGUR, dalmU,. ..-ttir. TeWoa: 40335 

Oksllrenlere ve KATRAN HAKKI 
g6ğlls nezleleı ine 

'~ Saat17dl 
Merano ~4 · ~~~~~----------------------------------------~--

- -------------·--~ADEM 1 1KT1 DA R 4 
Pire. Nıpoli, ManD11. Oenon 

ICnaJa. Sellnik. Golot. Pire. Patrn. Quirinale 
Ayuranda. Brlndiıi. Ankona, VentcSilı Diana 

Trlnte Abbazia 

Veata 
ŞeJlnik, Mlda1ll. tzmh, Pin. K•lam.1tı laeo 

Patru. Brlndili. Venedik, Triestr Alban" 

Burcu. Yam, Kaıtence 

Fenicfa 
lseo 
Diana 
Meran o 
Alb:ıno 

Abbazia 

~enicia 

IDiaıy. 

llerano 
AbbUla 

17/3 
31/3 saat 11 dl 

14/4 

1213 Baatlldl 
26/3 
9/4 

9/3 
1()/3 
16/3 8aat17dl 

23/3 
24/3 
30/3 

1. 9/3 
16/3 Saat 17 de 
j313 . 
30/3 

ve B E L CI E v ş E K L 1 CI 1 N E K A Fi -

HORMOBir1 
Ookloı 

Hafız le aı 
LOKMAN fl'l:Khl 

Dalailiye lfüteleu..., 
PaardU -.u wftalerde 811ed1D .,..,. 

.. , C2.& tan 8 "' tcMar llltanfıalda Dl.ar 
90IUJlflıl f104) JHımıuab ~ IUıtıll?....,.,. 
................... .., 8ab ........... ... 

·ert •""" ;ea ır ._.,..,. ... 111111 ru1raray 

,.. _______ _ 
&ez Heklmı 
Dr. ŞDkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruommüye cad. No. S 
Tel. 22566 (Dr. Olman Şerefettin 

ıpaıtamam 
aauaaa.t.. Muayene..... " n teltfG9J .. ________ _ 
mi' Kıthk telefon: 2lOH. 


