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Yahudi 
muhacirler 

Macarlıtana kabul 
edllmlyecckler 

Budapeete, 1 (A. A..) - Din itleri 
naan Bomon s.ııtee hutfamet parti. 
aiııJn bir toplantmmda hilkftmet pro -
grammm, cumart.eel gllnll bapektı Da. 
rauyt tarafmdan balı edilen, Yahudi 
meselealne 4a1r kmm hakkında bazı 
tamamlayıcı izah&t vermiftjr. 

Nazır, Macartatanm, ))u meeelenin 
baUi için kanuni vuıtaıara. malik ol. 
dutunu bildimrlftlr: 

l - Hıriatlyan J4aear gençliğinin 
okonoml hayatına hazırlanacak veçhl-

l le talim ve terbiyetıi. 
2 - Kaııumu yahudl unaurlarmm 

1 
si1tWmell va ,..ı yahudf muhaciri b.-
bul edlJmemell. 

~ Ba müoatla htlkhıet ,..... ...... 
~lnı eon gUDO, BaJdahoran olıııuı mthıuebetlle her aene olduğu kontrol lgln Wr lalldbMt hımlaerl ta. 

~ -eflenceler terUp edllmJ ştir. Kalıeeıi b1r kalabalıkla dolan mey. ytn edecektir. 
~ 'tal elbJeeet gtymtı birkaç kiok1en maadaeım aeyb' lçbl plmlo o. Nuır, 1ıtlkGmet programmm mlJJI 

tlhı~Yord.u. Seneden sen.eye raibetten dllten bu bayramda, bu aeıne Jurilıttyu, IOQll ~ '99 
·~ giyenler geçen seneye na.zııran daha az olmu,tur. al n.s.t oldulimu bfldbıımfttfr. 
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BU1ffik lngiiz ga:tJete8' Taymla, bu aıbahki poata i1B gelsn tii871aaw1M re
m.. aay/4M71ı AMxıranın fotoğraflan na tahri.! etmi,nr. lngUite ~An
karotam bir 1«ı.9aboyken, tlG8tl modenabir hiktlmet merJcıe;n 1laHM geJcHğhri 

tGkdvkdr bir i/adey'l6 an:tatmaktatlır. 

HOLIVUD 
sular altında 

Klark Gebl evinin penceresinden sulara atılıp yDzeret 
kurtuldu; Mima Loy otomoblllnln tepesine çakarak 
canını kurtardı, Leo Karlllo saatlerce bir ağacın tepesinde 
bekledi, Şlrley Templ ıtftdyoıla mabıar kaldı 

Clenler 150 vı buldu 
9'9 Yuw 8 hıclcll 

:4. "'~ kaMnesf içtima 'luılinde 

Avusturya istiklôll 
ile Çek istiklAll 

birbirine bağlıdır 
~ Y•mı 4 l'acllll 
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zarf ar 
Yazan: NiLBmettin NAZİF 

1 NG1LTEREN1N denizde, ka. 
rada ve havad~ çok kudretli 

olmnk ıçln verdiği kararları biliyoruz, 
sarfetmekte olduğu milyarların deh§et 
veren yığını ise hiç meçhulümüz değil. 
dir. 

Bu silahlanmanın sebeblerinl de ı:ıim. 
diye kadar bin defa tahlil etmi§ ve ~u 
neticelere ula.~mış bulunuyoruzz 

l - Ya kendini çok zayıf buluyor, 
icabında bir hücuma karşı müdafaa. 
da bulunmak için kuvvetlenmek isti
yor. 

2 - Ya çok kuvvetli bir hale ulaş
mak, saldırmak, ve dünyanın her tara. 
fında tam bir eğemcnlik kurmak isti. 
yor. 

3 - Yahut kuvvetsizken dinleteme. 
diği sözleri, kuvvetlenince, bu kuvve. 
ti harekete geçirmeye lilzum kalma • 
dan dinletebileceğini sanıyor ve her • 
kese gözdağı olabilecek bir kudrete u. 
laşmak istiyor. 

İngiliz sil~h1anmasının bu üç şekli. 
ni şöyle tevil etmeye de alıştık: 
1-SulhU korumak için sulhU koru. 

yabilecek kudreti elde bulundurmak 
)Azım. 

2 - Cihan sulhUnUn devamı ic;fn 
muahedelere riayet edilmesi ve mua • 
hede1cre riayet edilmesi için de mua· 
hedeleri tecavüzden masun bulundura
cak kurlrctin temini 18.z:m. 

Ve ilah. 
Bir umumi ei!Mılan!ı!amn dUnyayı 

de·:a•nlı bir sulhe ulaşttrdığını tµih. 
ten mısaller göstererek ısp-at ~tmek 

mUmkUn değildir. Bunu d1'. biliyoruz. 
Umumi harpten evvelki silahlanma ya. 
rışmm umumi harbi doğurduğu, Bal. 
kan harbinden evvel Balkan devletle. 
ri tarafından muht.clif Avrupa sil!h 
fabrikalarına. yapılmış olan ke"İf sipa
rişlerin Balkanları suiha değil, harbe 
götürmüş olduğu unutulmamıştır. Ne
tekim son yıllarda da Italyan sllA.h • 
lanması Ha.beş Mdiscsine müncer ol. 
muş ve Japon. Alman sila.hlanması da 
Avruııada sulhü adeta tahrib etmiştir. 

Belki; 
11

- Ya Rus silah1anmasına ne bu. 
yurursunuz? İşte bu eiHihlanma Ja
ponyanm Rusyaya saldırmasına ma.ni 
olmuştur: ve Rusya bu muazzam kud
retini .Japonyayı tahribe !!evketmemiş. 
tir. Yahut Fransa kudretli ordusunu 
asla harpr.i emeller peşinde tahrik et. 
memektedir.,, 

Diyenler bulunabilir. 
Bu takdirde şöyle cevab verilebilir: 
"-Rus silahlanması belki Japon ve 

ya Rus topraklarında bir harbe §imdi. 
llk rnA.nl olmuştur. Fakat sulhU koru. 
yabilmlş midir? 

Asla. İşte Çin gözilmUzUn önünde. 

::::::JCJ 

1 
'
._................... :ı···----.. --....-...-.. ı 

ıttLJ"ö·~·;;~ ... ---·---· ~' 
lj Ueğil mi ? ~ 
11 ~o ır u:a s o~ e c n o a k ı~ 
~ı M u.alUmle;in izin alabilmeleri için H 
:f raporl.:ı.rınm Moorif ı-'Ckdlefüıce tas. r: 
:: d' _,;ı·z . b . t' l -.3-k· H :ı ı;c c;uı me.!ı mec ur.ye \ yo unuu ı 1 
.ı , , il • . ii nw.ar zcrıne geçen gün bu 8iıtun. ! 
fi <la ı:ı-:rimi.."'i söy~cmi§tik. Bunu yaz. • il dıldan "~nra Ulu~ arT;ada§ımtzda 1: 
i ~ayanı dıkl«Jt bir fıkra gördiik. • 
i: Mevzuıımuzıa· doğrudan doğruya a- • 
d ldl;ıası olmamal:ta beraber bu yaz... J 
H muallimlere dair bah,,ettiğimiz ka- 'i 
fi rarı tenkid için güzel bir uygunluk h 
~ g6.!feriyor. Fıkrayı aynen alıyoruz: H 
§ "Hik~ye meşhurdur: Almanlar :: 
H büyük harpte bir memleketi işgal H 
-~:! ederken, ellerindeki haritaya göre if 
: \•ar eandıklan bir yolun yerinde Iİ 
;. yeller eetiğini gördüler. Sımsıkı bir f! 
li ormanlık. Halbuki bu yolun vaktile il 
ii alelftsul mUnakMMı illn edilmiş a . li il lelfüml ihale!i yapılmr~. hattı a1~IQ. li 
fi eul tes1im alınm~,trr. Hartada bulu. I 
H nu~u da bütUn formalitelerin tamam ı 
R olma.l!lındandı. ı 
g Andre Maurois bir romanında, e- 1 

l
u linde!d 100 mitralyözden birinin ek- ı 

eildiğini gören bir in~liz levazım 

zabitinin, kırta!li usulleri kulhma . 
rak. onu ayn ayn getirttiği muhte. 
lif parçalarla nasıl tekrar kurup de. 
pova maletti~ini. fakat bir ~n mit-

=i =· !! .. .. :: 
il .. .. .. 
it .. 

ralyözlerin adedi 101 oldu~nu gö
rilnce yeninen nasıl ~a~a kaldığmı 
nakleder. Yani kırtMivecill~in ten. 
kidi, ve onun garabetleri ile mUca • 
d~le ne yenidir, ne de bizlere rnah. 
smıtur. 

İnsanlar "mutlak emniyet .• e lA
yık olmıyacak kadar zayıftırlar. 

Fakat faaliyet adamlarını tazyike
den ve bUllin ~ahsi takdirleri kıran 
''mutlak emniyetsizlik,, e mUstenft 
usullerin de yol<Jttzlukları dı•t'dur . 
muş oldu~ ~örUlmemi.,tir. Bu ce • 
~it usuller ka~rsmda hem i~ gör . 
mek istiven dUrUet adamm. hem de 
yolsuı1uk etmek istiven ahlaksız a. 
da.mm kara:rnak ara.~trrdrklarmı e-ö-Ei 

u U rilrı11\lnUz. Bfürl ... ~~. '" ,..:-
•• pıevenin f ı ~rar.a · M,;;.,d Ustfüıf!p 
n tertemb·.dir! Fi~ rnUrekke'" vfizii 
•: 1' 

;: görmemiş bir k~ğıd kadar dil7. ve 
il beuaz! 
fi t~e. her brafta.. ht~ olmı:t7,C:" 
h ytik•ck dcref"e nıemnrlar irtn. ~ancıf 
i! t .. J~dirler k~dıtr. tefticrte de şahst lıt\. 
n kli'!'T\ ve knnaat1ere ver veren c'!ah~ 

H:ıtırıılarını ıınl:ıtan 

CE\1\IS Nonont 
Entellicens Ser\'İ~in en meşhur ca~u~larından 

TEFRiKA 

NO: Öİ 

Bu vaziyetle esrar perdesi çUzüiilneeye 
kadar Alman&arla benlnı arama Ho.anda 
hududunun MirmesJol muvalık buidum 
Z:ı:fı kemali dikkat ve itina ile, biç 

bir taral'ını bozmaksızın açtım. içfode 
filhakil\a bir tevkif müzekkeresi vartiı 

ve muhteviyatı şöyle idi: 
Tevkif müzekkeresi 

Bu tevkii müzekkeresinin hamilini 
deriıal ve vz.kit geçirm:ksizin tevkil e
dip gayet gizli bir §ckil.:e muhafaza et
me3j için Bri.ikselde Sen Jil ukeri hapi
sanesi müdürüne emir verilm.iıtir. 

Ven Bissing 
Hadise aleladeliğini çoktan ktıybet

rrişti.. Büyük bir tehlike atlattığım, 

hatta el~n tehlike içinde bulunduğum 
muhakkaktı. Eğer Kar~şeytanla Pinko
fun har.::~et ve sözlerinden §Üpheler.mc
m:ş o!say~ım, §:mdi Sen Jil haph:ane· 
sinin bir hücre:inde pinekliyecektim. 
Sen Jil direktörü, müzekkereyi alır al
maz beni tevkif ettirecekti. Fakat c..::a
ba ne isim eltında?. 

Şimdiki halde me~ele bunu anlamak
ta idi. Müzekkerede hakiki .'..smim, ya
ni Ceyms Nobodi yazılmı1 olsaydı va· 
ziyetimi tayin etmem kolaylaşacaktı. 
F~at it böyle değildi, müzekkerede 
hiç bir isim. hatta muhtemel bir lsim 
dahi yuılmış değildi. Şu harJe §öyle 
bir muhakeme yürütmek kabildi: 

Almanlar benim halimden şüphelen
mişlerdi. Fakat kFm olduğumu bilmiyor
lardı. Beni şimdilik hapsede:ekler, di
ğer taraftan hüviyetimi ve yaptığım İ§· 
leri tahkik etmeğe çalışac:.!,{Jardı. Her 
hal ve kArda Sen Jile gitmek intihar 
etmekten farksızdı • 

Acaba nasıl bir ihtiyatsızlık yaparak 
onları şüphelendirmİ§tim? Hafız.::mı zor 
ladımsa da bu yol<b hiç bir ~ey hatır· 
la yamadım. 

Bu vaziyette esrar perdesi çözülün
ciye ~dar Almanlarla benim arama ... _ .. ~ .. 
bulduın. K:_.-aaeytanla mücadelelctden 
vazgeçmiş değildim. Bal§kis milcade· 
leye devam edebilmem için herşeyden 
evvel hürriyetime sahip olmam lazım· 
dr. 

Böyle dü§ünürken bir yandan da 
mektup zarfını tamir etmiş, ütülemİJ, 
açıldığı b:lll olmaz bir hale getirmiş· 

tim. Yolda fena bir tes••:lüfle Kara
şeytan ve rilfckoo:ndan biriyle kar§ı· 

laıırsam mektubun ortadan yok olma· 
sı derhal mahvimi intaç ederdi. 

Aksi takdirde kurtluı ihtimali var· 
dr. Bir bahane u)1durup geç kaldığımı 
söyleyebilir, şüphelenc.'iğimi onlara bel· 
li etmiyebilııUim. Sözüme ina~:akıa
rı muhakkak değildi amma inanmaları 
ihimali yok ta denilemezdi. 

Otel sah'..b::si kadınla vedalaıt•ktan 
sonra Sabl sokağına giderek •serıbeat 
Belçik3., mensubu rehberlerinden en 
emini ile konugtum. Bu zat beni tanı
dığı ve yapt ğım hizmetleri gayet iyi 
bil...iği cihetle Holanda hududunu geç
mem i~.:n bana yardım ve re.lalr,,at et
me :i memnuniyetle kabul etti. O gece 
yarısı buluşmak üzere sözkştik. Lua ve 
Spa wkaklarının birleıtiği noktada bu
lu~caktık. 

Bu sır .da ortalık kararmı1, gece ol
muştu. Rehberin evinden çıkt.ğım za
man devriye tarafından çevrildim. Dev
riye çavuşu sordu: 

- Evrakınızı gösterin.. 

tt:raf edeyim 19 bu sefer hapı yuttu· 
ğumu zannettim ve sırtımdan soğuk bir 
şey boşandı. ismim §ilpheliler listesin· 
de yazılımı ise hü .. iyetimi bildirdiğim 
anda beni tevkif cdeceklerli. Fakat ya· 
pac:•~t ba§ka bir ıey de yoktu. Bu ıe· 

beple Alman zabıtasına mensup oldu· 

ğumu isbat eden hüviyet varaka.mı u· 
zatarak amirane bir tavırla sordum: 

- Bu kafi mi?. 

İlk bakı§ta resmi milhürleri g8riln:e 
çavuş derhal vaziyetini değiıtirip ıellm 
verdi ve öziir daedi: 

- ı . 
- Affeder!iniz. F~t .• 
Sözünü kestim: 
- Tabii, tabil .• Vazifenizi yapıyor

sunuz .• 

;a~~i'Çii"~~·diha .. Ciöi~:'f ötaeak -ti 
aradan iki dakika geçmeden Mayer, 

Duyzberg ve Plank ile kar§ıla1tım. Be· 
r}. görünce üçü de h:ıyret C"tti. Çün~ü 
Brüksele avdetimden haberdar ediğller· 
di. 

Plank teklif etti : 
- Biz bir kaç kadeh atmafa gidiyor· 

duk. Beraber gelsenize ••.. 

1 
maltnl ve uysal usuller aranması 1 
btınd'\"ldrr. i 

Kırta~ivecilik dec1i;;.lmb; !leV. h~- ================ 
Bir şeyden haberleri olmadığı anla· 

şılıyordu. Rnhat .bir nefes aldım ve o 

anda aklım:> müthiş bir §eytanlık ıel· 
di .. 

kik .. tte volıruzlııklarm önilne J>"f"'ll. 

1 mek İ"in konııııı~tııt": o'lıın lfl~lmu 
:rıa~rl hıld\r o111nııb;l;T'? Fakat kn1:a. r: 

l 
f'l,ve"l111t "ı;.,ııcıt te•Pr"''s ve- f,.ıılh•ı>+ 

le:rle, kli"'Ttl mem11rlt1~ .• ar~·,.,.,-'aki • 
fa.r1n tpl-ı .. rfiz ptHrerek """ 1~,,11nk ve 

1 
ıwcı"tlhk'rhn m"lır11Tr1 ota11~1 no'{ta-ı 
1r-rıh va!;ifesini tet'!line yapmış olu. 
vnr. 

~~:? .ıııs .. asııı •. e. *'"· .ı.w .... at fiti fit .;..cısı ı 

kalarına gözdağı verelim derken ken. 
di kendilerini kundaklar gibi oluyor • 
lar. Eski mevcutla.rma. nave ettikleri 
her tayyare, her tank bu paşa konak. 
lannm çatı ara.lanna veya merdiven 
altlarına, bir ucu tutu§turularak kon. 
mU§ bir yağlı paçavraya benziyor. 

Sulha mı gidiyoruz? 

inşallah. 

mına iki zar atmaya hazırlandığı ne. 
ticesine varılıyor. 

Evet; bütUn sulh Umitlcri bu iki za. 
rm atılışına. bağh. 

Birinci zar, ltalyan - İngiliz pazar
lığı. İkmci zar da İngiliz • Alman pa. 
zarlığı. 

Ya İngiliz oyuncu bu iki zarda da 
dubara atarsa? Atar a! .. O zaman ne 
olacak? Cihan yanacak mı? 

YanmMa bile e!kJ hal bir pat'ÇB. da. 
ha azıtarak, !il!hlanmıı. bir parça da. 
ha hız alarak devam edip ·{decek. Ya
ni bu müzmin f el~ketten kurtulamıya
cağız. 

İngiliz oyuncunun atacağı zarlardan 
birinin dü~ çık.ma!lm& ihtimal var 
mı? 

üzülmüş g.~bi davranarak Planka ce· 
vap verdim: 

- Beraber gelmeği çok isterim anı-
ma ..• 

- Amması ne?. 
- Başımda bir angary!l var, voo:i!e .• 
- Allah, Allah 1.. Daha ıimdiden 

mi? Br~sele geleli daha kaç "4lat oldu 
ki ...• 

- Ne yaparam? Sen Jil haplıaneaine 
bir zarf gôtürmcğe memurum. 

Mayer sordu: 

- Bir zzd mı K.:.ıne verilecek? 

- Direktöre .• 
- İl! bundan ibaretse ıen onu dil· 

şünme.. Ben dönti~te veririm.. Biliyor 
sun ki Sen Jil yolumun üstü.. 

Hararetle te§ekkür ettim 
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Tilrkt'e ve fransııca hilen bir d~111iP'; 
lhtı y:ıç vardır. Oereti t'lll lirıı~ılİJirıe ııl 
rin Hukuk hkülteı;i dekan kl'ıltP f 
racaallcri l;'11md1r. 1.,.-••c•n ••n• •ucon n• ~ue# 

• işçilerin ırevi yOıilnden truJ ' 
shunıaıııua ftaltyeti ilcrliyem1Y0.."~11yi~t

• Vlyanada krallık lehinde n1~ f'lr 
yapılırken Hillcrciler fena koku 
ler atmışlardır. .., 

a:ınemaıa• . e~ıerıi~-: 
Türk: Macera adnmı ve Parıs iP ,r: 

Saray: Napolyonıın çılgınlıld~rı, Silrr'Jd 
Kııra altın. Jlelek: Tali güneşı. bOrıc ~ 
Milşkill itiraf. Sal;arua: Naıar rroikO ' 11 
Alkazar: Bay Tekin avcı, T?n: .,ıu ı.•d;,. 
20 milyon onıt Aşık Yıldı:: 1'.~~~meıt'l~ı: 
ve hu~·at ve hakikat. Şık: Dı . \·r ~· tıl 
Şark: Progr11mınt bildirmemıŞ 1 ·gr'ıtl~ 
Beyaz kadın ticareti, Zafer: P~~ııı 
bildirmem iştir. Sancak: Proı;ra 
dllmeru iştir. 

IST 1NRUL aeY1'' ~ 
Ferah: Oç film birden. Jfillf cerırıe! ıif' 

dın tic::ıreti • • .ı:al~: Rtl:ôrtl '!fıtı;nıef11 1,if' 
rhl. llllt1l: Programını ~tıtırrneııılf 
Alemdar: Proınramını b . ur 
llalk: Programını bildirmeınıt ' 

K.H>IKOY: rrıırıt ~ 
llnle: Çinçin. Süreuua: Prosr' 

ctirmemhtir. 

RAKlllKöY: ittif' 
Jllllluad: Programını bildirdlcııı 

T•yatıroıar 

nı:FSBA$1 Da.&M flfl'"1 Jd 
FlDAr:.4 dl 

Draın 3 per 1 Jl 
1'1' 

Ya Fransız silMıları? Milletler Cemi
yetinin büyük havarisi Fransa, !tal • 
yan • Habeş hMisesinde şark cenubi 
hudutlarında Milletler Cemiyeti namı. 
na en basit bir tehdide kalkışmı§ ını. 
dır? Asla. Büyük devletler yalnız kor. 
kunç sila.blarunaları ile değil, ayni za
nıanda insanlık ve erkeklik telakkile
rini isyana sevkedecek derecede kıv. 
rak tabiyeleri ile, yani zayıf devletle. 
rin topraklarını harb eahnesi hallne 
sokmayı itiyad etmi§ olmaları lle de 
dünyayı tedhiş etmektedirler. 

Fakııt, yangına körükle gitmeye 
benziyen bu gidi§, nasıl bir sulha gl· 
di§? 

Belki var. Fakat tngilterenin um. 
duğu dli!!eş~e diğer ntllletlerin, bilhas. 
sa kUçük milletlerin teselli butabile. 
cekleri dU~eş ayni dU~eş mldir? 
Konuşmalara takaddüm eden dedi

kodular bu iki dtleeş tclnkkisinin biri
birinden çok farklı olduıunu g&teri
yor. 

ı§m. 
- Te§::kkür ederim azi.ı dostum. ııı Yazan: rfll t'oli' 

Pandeli Horn F•~ .. -

Betbaht tspanya.nm insanlığımızı a. 
zab:ı. sokan kanlı nilmun~l devam edip 
gidiyor. 

Büyük devletler insanlığın İ§tiyak 

duyduğu "sulh" u pek hodg~m bir 
tarzda tefsir ediyorlar. Onlarca kıvıl. 
cımı kendilerine ula.'1llıyan bir harbin 
adı da sulhtUr. Fakat dışardan göze 
vuran bütün heybet'crlne rağmen iç 
sıyasaları bakınımdan birer e!ıl:i, ah
şap pa3a konağını andıran bu büyük 
!evletJer, kolayca ateş alan, kolayca 
parlıyan maddeleri idhnr ettikçe, baş- • 

Ma.nlvelllan Lord Halifaks'm eline 
verilen İngiliz hariciyesinin, başvekil 
ÇemberlAy'm yüksek direktiflertle 
bu işi halledebileceği rivayet ediliyor, 
İngiliz ve Fransız gazetelerinin neeri
yatıyla. vaziyet miltalea ed11ince. İngil. 
terenin hem kendi namma, hem de eon 
zamanlarda vastıik ettiği Fransa nL 

Niıo:amettin NAZiF 

Tonton Amcaı
noın perukaso 

Bu sayede ben de yirmi dakika kade.r 
r.=zinle beraber i!Q kadeh içip bira.ı ltf 
atabilirim .. ÇünkU Sen Jilden baıka bir 
yere de ;itmeğe mecburum .. Yüzbaıı 
Bergamın b:'}ka bir emri •.• 

Meyhaneye gittik ve ben filvaki yir
mi dakika sonra yanlarından ayrıldım. 

( Devamt uar) 

., .. t:ıtr.1 Üdit 
Bugün tat 
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Ruşen bırlıkte 8 kışılık m elli 
Penrer ve ~1nr·•r- • . d. 3 per r1 
ŞEYTAN KÜLAHI kome 1 ,,r 
ERTUGRl!L SADJ TEi< 'f 

Bu akşam {Bakırk5y) 
Çer~nmha: (t'ı;kürlar) !'in 
malarında: <Ru Mn~l b~Y 
le bllli) •odvil 3 perde 
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BALK OPERE'1'1 fdl 
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8 mnrt Sah ahnmı rıınfl•ll' •• t.ı,_şf 
tivalro~ıında EN . .\ ti.ER t d• r-

9 mart eıl'$amba akşatnı 
Çankaya sinema<ıınıfa 

EN AİT.ER 
Bü,,Ok orkestra • Bale 
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&tün 
tışları 

•ene iyi vaziyette 
~devam ediyor 

1111l&alarda tütün satışları iyi bir va· 
tt. devaın etmektedir. 

Piyaıasındakl. tütünler tamamen sa· 
• KöyUl elinde adl neviden kalmış 

llftJt bir miktar da küçük alıcılar ta· 
satın alınmaktadır. Bu sene, 38 

~lo gibi timdlye kadar yetiftir
bil)'iik bir rekolte haıırlayan Ese 

bu neticeden memnundurlar. 
41...~niz mıntakasında, Samsun, Baf
ııı..~ Sinop, Tokat .e Trabıonda da 

llliisaıt fiyatlarla denm etmekte· 

~ seneye kadar müşterisi az olan 
tlitünlerl bu sene iyi fiyat bul
• Bu tütünler, M1Sır piyasasına 

~ktedir. 
ı.... · mıntakasının Bursa ve Koca
~flarında da tütün piyasası açıl~ış
-..ra.da on betten fa&la firma tütün 

dır. Şimdiki halde fiyatlar 65-70 

~andadır. Geçen sene Bursa mın· 
lıııı... et. satılan tlltün!erln vasaU fiyatı 
~ ıeçmediline ıöre bu sene pi

tolt limitli ıtdiyor demektir. 

~ ... 
lene rekoltesinden satmalman 

"da uı igleme faaliyeti 'bqlamtf. 
rekolteel manipilltsyonu kıs. 
~ ederken yeni rekolte ima. 

da buna lmmıam etmeal le. 
bınır, Salll8Ull gibi tehirlerde 

~ h&J.ll artzn•ama 1e-

~ bir ~esaba. göre, son ay i. 
hlıuz eehriml.ıe bıhiaarlar f • 

ı....ı. ttıccarl&rm depol~ 20 
"Si ~. BUtUn memle. 
tGtuıı manlpU1'8yon illerinde Ç&· 

'-ele mlktan ·100.000 i bul· 

t ttlccarıl.n harice brtı olan 
tlerinl yeriDe ptlrebilmek 

' amele tutarak ·~erini 
~ ~1& çahfıyorlar. Bu arada VL 

ı ~emek ve nUlk bir mahSul 
,~ manlptlllayonunu teah-

h.Pabllmek için if kanununun 
"1Aııi;retta istifade ederek 

~thaneı.inlıt cumartesi 
'keama kadar açık · olmumı . . . 

ler. 
~. ttlccarlan bunun için htlldL 
.... ~t etmJelerdlr • . 

~!olncl yakalandı 
~da VUnecilerde turfu

..... . ~ko ~de blr satiıka· 
""'il .ıap sektili rabıta memur

da içeriye ıitmiflerclir. Ale
&irdı!t;i bir aıtalda zabıta 

..._ ~ içeriye ıirmiflerdir. Ale· 

. ~de bir paket eroin bulun-

• ~&nda yapılan arqtırmada 
~ kıürit kutulU lçh*le tıç pa

~e CJd tane . eroin ~ye 
kanadı da bulunmUJ, Aleko 

~Jet mildürlillUne ıetiril-

~ · . 

'"inil Halkevl 
~binası . 
~· )'eni 7apılacak otan Emi· 
'-eı; binasının IOn tadil edileli 
~~nmıtbr. htimllk edilen 
~ i'1llıt "Ye enkaz kaldırma ltl 

'ili Proje tudik için Ankaraya 

h..·-~Je tetkikten ıelince der· 
~ Te bina önilmüzde

barramına kadar bitmif o-

Mısırla ticaretimizin 
inkişafı tedbirleri 

Kaybettiğimiz bu zengin pazarı tekrar 
elde etmek için teşebbOsler yapılıyor 

Hükümet, l\fmrJB olan t~car~timl~in in.ki· r 
şafı için çalışmaktadır. ~aktıle Turk mal
larının en zengin pazarı olan Mısırı umu
mi harp esnasında kaybettik. Harpten sor{ 
ra da bu piyas:11la eski mevkimizi bir 
türlü bulamııdık. nunun sebebi üzerinde 
tetkiklt>r yapılmıştır. Alın:ın neticeye gö
re, halkının ekseriyeti mallarımızı istiblA
ke esasen alıskın olan Mısırda ticaretimi· 
zin muvafCnk olamııması bu memlekette 
rakiplerimiz gibi teşkilat yapamamış ve 
Mısıra olan ihrac:ıtıınııın m:ıliyetini düşü
rememiş olmamızdan ileri gelmiştir. 

Eskiden fııüm, incir, kavun knrpuz si-

BftyDk Millet Mecli
sinde dün kil 
müzakereler 

Ankara. 7 (A.A.) - Bugün Fikret 
Sılayın ba§kanlığında yapılan Kamutay 
toplantısında, Refik lncenin Recep 
Turol hakkındaki arzuhal encümerinin 
1099 numaralı karGırına yaptığı itiraza 
karıı encümen mazbata muharriri ile 
ltiraz salıibinin milli müdafaa ve maarif 
vekillerinin cevabı dinlenrniı neticede 
arzuhal enclimenWn milli müdafaanın 
noktainazannı teyid eden karan kaıbul 

olunmuıtur. 

Bundan &0nra Maraıın Urçan ltöyün
den Mehmet oğlu Mustafa Kargı'nm 
ölüm cezasına çarptınlması hakkındaki 
mazbata tasvip edilerek çar§Clmba günü 
toplanmak üzere lçtiınaa nihayet vc
rilmiıtir. 

Belediye suçluları 
Dün Eminönü mıntakaımda muh· 

telif belediye ıuçlanndan SS kiti ce
.ııı.la~dınlmıs. 60 kilo francela, 90 kilo 
neıv.a, .. u JUlo yutKa. ~:> KtıO kaaayıt 

imha e&ımi§tir. 

Kalamışttt yakalanan 
hırsız 

Kızıltoprakta deniz kenarındaki ka
yıklann pirinç talmnlanru aöken Oha
nea isminde birisi yaki)Jannuıtır. Tah
Jal;&t deriıileıtirilince Ohanesin o ci· 
vardaki hıraızlıklann fail~ olduğu anla
tılmıttır. 

Kaynar su ile 
başlanan çocuk 

Kaaımpa§Clda Küçük Piyalede M4.U
racı sokağında oturan Sebzeci Abdülün 
dört yqmldald oğlu Adnan dün odada 
yalım kaldığı bir aı:rada mangal üz~ 
rinde bulunan kaynar auyu devimıiı, 
vücudunun muhtelif yerlerinden yan· 
mqtır. Adnan hastaneye blclınlmııtır. 

bi taıe yemişlerimiıle, tütünlerimlzin, 
kuşyemi gibi baıı hububatın külliyetli 
miktarda ihraç cdildili Mısırda son sene
lerde bu mahsulAtımız için bir çok ra· 
kipler türemiştir. 

Yunanistan ve İtalya çok ucuıa mal et· 
tiği yemişlerle bu piyasada hAkimdir. Tü· 
tün cihetinden de Japonya Mısır piyasa· 
sını ele almıştır. Japonlar, sigaret randı· 
manı fazla olan tütıınlerini çok ucuza mal 
ederek bütün Mısır fabrikalannın lhtiya. 
cını kendi mııllarile karşılamaktadırlar. 

Japon tütünlerinin bu rekabetinden l\lısı· 

ra satılan Yunan ve Bulgar tütünleri de 
mfileessir olmaktadır. 

Japon tütünlerinin l\lısıra ithalitı her 
sene artmaktadır. 934 senesinde 1041185 
935 senesinde 1299769, 936 senesinde ise 
147626.& milyon kilo Japon Uitün ithal edil 
miştir. Buna mukabil tütünlerimizin ihra-
catında tedrici bir aıalma nrdır. Bu 
memlekete 93" senesinde 900.686, 935 
senesinde 648.3~5. 936 senesinde de 
532.539 kilo tütün satılmıştır. 

Tiltün ve taıe yemişte olduğu sibl zey· 
tinyağlarımız da bu piyasayı kaybetmiş· 
lerdir. Bugün Mısır piyasasında en fazla 
sarfcdilen yaıJlar, İtalyan yaAJ.arıdır. İtal
ya, her sene memlekeUmiıden külliyetli 
miktarda zeytinyaAı almakta bunları mem· 
leketinde slnndardize ellikten sonra husu· 
si teneke ambalAJlarla Mısır pfyasasınJl 
sevkelmekte ve İtalyan yaAı diye satmak· 
tadır. 

Mısırla :.iyasi münasebetlerimizin çok 
inki~of ettiği ve ıırada iki taraf tebeasına 
ait ibtiltıflı meselelerin halledildill bu de-

virde iki memleket ticari mtıoasebellerl· 
nin takviyesi de düşftnülmtıştür. Türk • 
Mısır muhadenet cemiyetinin teşebbüsile 
yakında iki memlekette birer sergi açıla· 
cağı gibi, fkt memleket tlcnet erbabının 
tanı~mıdan için aynca tedbirler alınacak· 
tn·. 

Ayrıca, hariciye l'ekllimfzin Mısın ıi· 
· yarını sıraınrıncıa oır tıcoret heyeumııin 

de Mısıra giderek Mışır büktımetlle mGaa
kerelerde bulunması mevzuubattstlr. Ba 
suretle, dost Mısırla iktisadi münasebet· 
!erimizin inkişafı için her fmkAndan isti· 
fad~ edilecektir. 

Yerli planörler 
TOrk kuşu yeni 
slparlıler verdi 

Türkkuşu Ankara merkezi tarafm
dan yeni planörler yaptınlacaktır. Bu 
planörlerin pla.nian Tllrk mUhedisle. 
ri tarafından hazırl&nmı1br. Yeni ve 
en makbul bir tip Uz.erine kendi tayya. 
re fabrikamız.da yapılacak olan bu 
plbörlerin inşaat mal:aemeleri hariç. 
ten getirilecektir. 

Bu planörlerden bir kısmı fatanbul, 
Bursa. ve İzmir Tllrkkufun& gönderi. 
lecektir. 

- -
-- ,~~· r.. ~- ... J .. !.!'ı·it.J • ÇORUH'un kurtuluş yıldönilmü dün ~ -~--

heyecanlı merasimle kutlulanmış tehir 
clnr köylerden selen halkla dolmuştur. 

-~ -IÇERDE: 

• BAYTAR MÜDÜRLOGO'nde, veremli 
hayvanlar üzerinde tetkiklerdo bulunmak 
üzere bir baklriyoloji heyeti teşkil olun
muştur. 

•SİGORTACILAR dlln Milli Reassürans 
umum müdüril Refi Bııyıırın reislili al· 
tında bir toplantı yapmı§lar ve yeni ha· 
sırlanan sigorta JAyihası üıerlnde görüş· 
melerde bulunmutlardır. 

• DENIZBANKA geçen müesseselerin 
kıymetini takdir edecek olan komisyon 
bqünlerde işe başlıyacaktır. 

• GÜMRÜKLERE, ticari münasebatta 
bulunduğumuz İtalyan adalarından lhra
catımu mukabilinde yalnız menşei bu a· 
dalar olan malları ithal edebilecetimiz bil· 
dirilmiştir. 

• ADLiYE levaıım memurlarından Emin 
n defterdarlık muhasebe avans kAybi 
Necmi, avans mahsup muamelelerinde 
şüphe edilen yolsuıluklar1ı yüzünden tev· 
kif edilmişlerdir. 

• ORT AM&KTEP mualliınllAi için açıla
cak imtihanlara. muallim mekteplerinden 
yedi sene önceye kadar mezun olmuş 
bulunanlann da sirebilecekleri, maarif 
nWeti tarafından aJAkadarlara bildiril
miştir. 

• HOKOMET Kütahya vilAyetinln Emet 
kazasındaki Linyit madeni imtiyazını 99 
sene müddetle Etfbanka vermiştir. 

• EL ARABAJ.ARI hakkında hazırlanmış 
olan talimatname şehir mecfüinin nfsan 
toplantısında görüşülecektir. 

• EYüP kazasında belediye teşkil.Ilı 
haziranda kurulmala başlanacathr. Bu it 

için icap eden tahsisat blltçeden a1nlmıt
hr. 

• GlRESONDA yaptınlacak olan yOz 
yataklı hastanenin inşaatı mOteahhide 
ihale edilmittlr. Bina 100 bin liran çıka· 
caktır. 

• EMNiYET TEŞKlLATI memur ve 
müstahdemlerinin kıyafetleri 79nl bir 

nizamname ile tesbit edllmltt1r. Lisan bl· 
len resmi polislerin kollannda, si•lllerin 
de ceplerinde hususi işaretler olacaktır. 

• TORKKUŞU'nun motörHl tayyare 
mektebinden yetişen talebeler buraya ge
tirilen çift motörUl tayyare ile staj yapa· 
caklardır. 

• ESNAF CEMİYETLERİ heyeU umu-
miye toplantılan dün yapılan madeni 
eşya sano.tkArlarının toplantısı ile sona 
ermiştir. 

• BO'KREŞ Te ATINA sefirlerimil Ham
dullah Suphf Tannöver lle Ruten E,ref 
Ankaraya gttmi~lerdir. 

EMNİYET MODORLOGO'nde seyrise
fer nizamnamelerine aykın hareket eden· 

leri takip için bir büro kurulmuştur. Büro 
memurları nizamnameye aykın hareket 

edenlerden derhal pana cezası illacakJar-11 
dır. 

• ZEHIRLtGAZ'Jardan icabında tehri 

Yumurta 
ihracatımız 

neden azaldı ? 
ihracat değeri 10,5 
milyon liradan 695 

bin liraya dDştll 
Ankara.da toplanaca. büyük ziraat 

kongresinde yumurta istihsalfttımız da 
iki bakımdan tetkik ve müzakere mev
zuu olacaktır: 

1 - Sanayide kullanılacak yuınur. 
ta. 

2 - Bir kısım TUrk köylüsi1niln 
başlıca maişet vasıtası ve ticaret me. 
taı olan yumurta. 

Yumurta bugün için memleketimiz. 
de sanayide müstamel değilse de, i. 
kinci beş yıllık sanayi programı yu
murtaya da yerli sanayide mühim bir 
yer vermektedir. 

Umumiyetle yumurtacılığımıza ge. 
lince, maalesef bugün gerek istihsal, 
gerekse ihraç ba.lmnmdan çok teden
ni etmi§tir. 

Yumurta, memleketlmlztn dış tica
retinde öteden.beri husus! bir ehemmi. 

yeti olan bir ihraç maddesi olarak bu. 
lunmU§tur. 1931 senesinde yumurta 
ihracatımız o zamanki umumt ihraca. 
tmıızm yüzde 8,12 sini teşkil ediyor. 
du. Bu lhraeat memleketimize 10,5 
milyon TUrk liruı getirmişti. 

Geçen ııene ise memleketimizin bil. 

tUn yumurta ihracatı ancak 695.000 
liradır. Yani yumurta ihracatmıız a • 
radan geçen altı sene içinde yirmide 
birine dÜfmilıtUr. 
Yumurtacılar, Ankara.da. toplanacak 

kongreden mühim kararlar beklemek
tedirler • 

ilk tahsil 
çağında 

... 

15 bin dllslz var 
Yapılan tetkiklere göre memlekette 

ilk tahsil çağına gelmiş, fakat dilsiz 
olduklan için mekteplere alınmıyan 

çocukların miktarı 15 bini bulmakta.. 
dır. 

Maarif vekaleti bu vatanda§lıırm 
hiç olm'Ha ilk tahsil derecesinde ma. 
ltimat sahibi olmalarını temin maksa

dlyle yurdun muhtelif yerlerinde dil
aizlere maluıua mektepler açmayı ka. 
rarla,tırmıgtır. 

Şimdiye kadar vekilet tarafından 

İzmirde bir mektep açılmıt bultınmak. 
tadır. Buradaki dil8İ& talebe AY.JSI da 
25 kadardır • 

_,, ___ _ --- . 
temlllemet için Anupaya ısmarlanan 

maheme ıelmittlr. 
• 0NIVERS1TE rektlhil tarafından Sö

mestrde Atina, Bültret. Petle ve Viyanaya 
ıiden talebeler için bir çay ziyafeti veril
miştir. Toplantıda alınacak tedbirler gö
rüşülmQftQr. Talebeler bu husus hakkın· 
da bir npor hazıtlıyarak Perapııla~ta rek-

tör şerefine Termeli kanarlaşhrdıklan bir 
ziyafette rektöre takdim edeceklerdir. 

• GOMROKTEKI kolculara dilnden lU· 
baren )'enJ elbiseleri Yerilmiştir. Bunlar 
artık nzlfe pnasında ılTll elblae sJynıiye
celderdir. 

• BELEDl\"E tarafından mntcahhlde ve
rilmiş olan yeni sebıe halinin inşasına 

bu a7 içinde başlanacak "Ye cumhuriyet 
bayramına kadar tamamlanmış olacaktır. 

• OSKODAR'ın imar projesini hazırlı· 
yacnk olan şehircilik mütehas."ısı Prosl 
bu a11n on beşinde şehrimize ıeleceklir. 

• MAARiF VekAJeli yilksek tedrisat mü
dQrtl Cenl dün Üniversiteye siderek rek· 
törle yeni UniTersile bQtçesinl sörüşmllt
tür. Cevat yann Ankaraya sidecektir. 

• YABANCI OKUL'larda okuyan TOrk 
talebeler, bu mekteplerdeki ahJAk denle
rlne sinniyecelder, ders saatinde bafka 
vazf nerle ulnışacaklardl1'. 

• Kamutayda tetkik edilmekte bulunan 

bir kanun proJesinde klçGk sanatlar söıtl 
Jerlne unaal kellmealnfa alınmaın hak· 
kında TOrk dili lrunımundan K.mataJC& 
ftya hQkOmetce mfttal• sorulup ce.ap 
alınmıf oldulu yolundaki şaYlalınn ıslı 
olmadılt Türk dili kurumJLleDel sekreter· 
lllfnden blldirflmJ,ur. '\ 

' 

, 1 

- -
KURUN' da 

Yıldırım harp ı 
SPANYA dahlU harbi Avrapa dtvld· 1 lerindtn bazılarının mü•lakbel harp 

icin hazırladıkları •mthların bir nevi tec
rübe •ahan olmuıtur. Ve 11ene burada an· 
laıılmııtır. ki 1imdi11e kadar Almarılarıa 
ehemmiyet verdikleri :ıırhlı otomobiller, 
kendilerinden umulan neticeleri vermek• 
ten çok uzaktır. 
A•ım U•, di11or ki: 
"935 senesinde Almanya Versay mua· 

hedeslnin askerl hükümlerini bozarak ye
niden sillhlanmala başladılı vakit bfiyük 
bir sürat ile hareket edecek zırhlı otomo
billerden mürekkep askeri kıtalar teşkili
ne girişmişlerdir. Bu tanda makineleşmlf 
kuvvetlerin teşkilinden maksatları • Fran· 
sıılarıo iddiasına göre • Fransa hududun· 
daltl iki majino battı arasır.daki boşluktan 
bir gece baskın halinde ıeçerek büyük bir: 
sürat ile Pariı kapılarını tutmııktı. Bu 
tanda hazırlanan makineleşnıif askeri kı· 
talar ile bilhassa harbin ilk lfinlerinde 
düşmana yıldınm darbesi TI1J11labilece· 
tini hesap ediyorlardı ve hava kuvvetleri 
ile birlikte bu tekilde yapılacak bir hube 
yıldırım harbi {Blit:ıkrieı> diyorlardı. 

işte ispanya dahili harbinde t•ranko 
cephesine s6nderllen bn sistem harp va· 
sıtalarınındır kl mu tecrilbe 'Ve .tatbik sa· 
basında aranılan maksadı tahakkuk ettire
mlyeceti anlatılıDıştır. Bunun baflıca se
bebi be aırblı otomobillerdeki süratin 
harpte işe yaramıyacak derecede fazla ol
ması ve bu süratl nrebllmek için zırhlı 
kısımlarının hafif tutulmuıt olmasıdır.,. 

Binaenale11h. Alman11a fimdiue kadar. 
11apılmıı olan bütiJa zırhlı otomobilleri 
bir lara/a bırakacak ve yeni evıa/ta 11enl 
oıomoblller uapmalc için milyonlar aorfe
decelttlr. Tabii olarak, ordularını makine
leıllrmek için ecnebi fabrikalardan •iltUa 
alan memleketler kendtler.lnl bu 1HJ..-i11ete 
uudarmala mecbur kalacaklardır. 

Karun baımuharrlrl, ba noktaları kati: 
dttllkten •onra. uazmnı ıöule ba~lıuor: 

"Mllletlerarası alllblanma yarıtı ba te
kilde devam ettikçe neticesi bü)·ük bir. 
dllnya bubi olmasa bile blrtok milletlerin 
iktisadi lntibanndan başka bir feY ola
bilfr miT., 

AKŞAM' da 

Mus1k1mtzde bir 
canlanma 
manzarası 

V .tLA NCREDDIN. lle•a.t Cemllln. 
"Türk mu.tklll nedir?., lalmll bir 

kitap hazırladı4ını haber oeriuor. Bu ki· 
lapta dtdeltriml:ln •eı ıanatleri hakkında 
mevcut e•erleri e•as tutarak mıulkimi=ln 
tekni4lnl lıah edluormuı. Dile~ taraftan. 
ö6renl11onı: ki, aunl •analkdrın teıebbüıi
le martın 11 ıında bir koıuer oerllecektlr. 
Bu ltoruerde, ualnı: 11 inci ve 18 inci mır. 
Türk be•lekdrlarının eıerlerlnden mürelc
ktp bir pr:ooram dlnletllectkllr. Koro he· 
yeli, kültiJr aahlbl 20 oençten miiteıekkll
dir. Koronun •adece ıtı lrtlfaına uardım· 
cı roliJnd• bir lanbur ile bir ktmenre ba· 
!anacaktır. Vaid NIJreddln ba. mintuebel· 
le ıöule uazıuor: 

"Maksat. ıırf bir sanal hamlesi: Eski 
Türk musikisinin baklkJ ftslQp ve çeşnJ· 
sini bulmak Ye bir konser programınm 
tamamında bu ciddi eserlere yer vermek. 

Besteklrlar: ltrt İbrahim ala, Mustafa 
Çavuf •e mümasillerl. 

Babsettilimlı :yirmi ıenç iki aydıınberi 
bu gayeyle çalıfmaktadırlar. 

Bir yazımda demltUm ki: 
- Mevcut musiki llml pyet kendi ölçi1· 

lerlle bizim sanatımı:ıı ölçemiyorsa, k:ıba
hatl kendi mlkyaslanoın noksanında ora· 
malıdır. 

Şimdi münener ıençlerimiz, hakiki ve 
eıı ftstadane Türk musikisini, • ses sanalı· 
mızın SOJeymaniye camllne tekabül eden 
şaheserlerini • bulup çıkarmak. naıariye 
n talbikatlle kendileri ötrenmek, bize de 
ölretmek yoluna sinnlşlerdlr. 

Esasen şimdiki devirde, her tubemlıde 
olduiu gibi, musikimizde de bir dirilme 
dolrulma, yükselme nr. buna • bazısı Pİ• 
yasanın mOzayakası lcinde kalan - mün· 
ferit 1>rofesyonel sanatkArlanmızdan bas· 
Jıyarak, radyoda yavaş yavaş ıslah edi· 
len ses akislerine. musikiyi oburluktan a
yıran Münir Nureddin konserlerine Te 
nihayet işte bu bahsettllimiz sekilde Me
sut Cemilin ve amatlirlerln hamlelerine 
kadar muhteJif tezahürlerle hissediyoruz,. 

Naşit Jübilesi 
Ayın 22 sinde 

yapılıyor 
22 Mart salı ıünQ saat 16 da Eminönil 

balkevi merkez salonunda sanatkAr Naşit 
için bir jübile yapılacaktır. Jübile için 
zensin bir program hazırlanmıştır. O sün 
daveUIJere bir çay ve ba münasebetle dt 
sanatkAra bir "Ar Kuronu,. verilecektir. 
Törene Adh Sım Levendin, sanatkArın 
hQatıaa alt bir konferanala baflanacaktır6 

• 



Hatayda seçim 
ihtilafı 

Cenevre komitesi 
dün toplaodc 

Cene~ 7 (A. A.) - Ha.tayda ya
pılacaklllt intihabat ruıa.mnameslni 
tetkik etmeye memur milleUer cemi. 
:y:eti komitesi bugUn toplantnı§tır. 
~kiye mUmessillerl, llıtihap ko _ 

m.Jsyonu tarafından haz.ıtlanan ni
zamname hakkındaki mUllba.ıalarrnı 

bir mukabil proje şeklinde komiteye 
tevdi eylemi~tir. 

Komite, evvela lntihab nizamname
shılıı cezat ahkAını meselelerinJ tetkik 
etmek Uzere bir tali komite teşkilini 
bn.rla§t.ırmJ§tn'. 

Bunu mUteakip komite derbal esas 
meselenin tetklldne geçmi§tlr ki, o da 

Hatay anayaşasmda.ki "komilnote" ke. 
lime!lnln tefsiridir. HataydakJ intihab 
tarzı bu tdsiro bağlıdır. 

Adam döven 
Kunduracı Yahudi 

ağırcezada 
7opkapıda Hamamodaları sokağ:nda 

126 numarada aakin lnınduracı HUseyi-
' 

1 

1 

JÜn ihban men:ne 'Jı;unduracı yahudi 

Karko aleyhine açdan TUrklUğU tahkir 
~vaaına diln afır ceıada baılanmııtır. 

htanbul Çlçekpazannda Jiüscyini 

;.!{Svm~k, aövtnı;k ve TUrklüğü Ulhltir 

etmekle suçlu Marko, ıu~unu evveli 

tamaıncn inkh etrqi§tir. Fakat ldört ga· 

!ıldin ke.ndiııin.:n Hüseyini aandalyc ile 
l!övere~ sövdüğUnU ve sonra da §dısa 

hakaret ettiğini söylemeleri ü~erine • 
.Mırko au~unu itiraf etm.if, fakat Türk-

lflğe değil, HUseyinJn şahısma hakaret 

~ini söylemigtir. 

· Bunun Uzerine müddeiumumi ortada 

TUrklllğU tahkir bulunmayıp, doğrudan 

doğruya ıahsa hakaret. roevzuu babaol

duğunu, binaenaleyh usqlü muhakcmat 

kanununun 353 lincil maddesinin son 

fıkrası mı.ıcfüince ~vr~n. •ulh ı;nahke· 
mesine gönde.rilmealni talep etmlttir. 

Mah~eme bu hususta t\UşUpülüp karar 

v~rilmelt için muhakemeyi ayın on al· 
tnına bırakmı§tır • 

Gümrüksüz 
ham maddeler 
Teşviki sanayiden istifade 
ed~o nıü~sşeseler vekalete 

nıftröcaal edecekler 
tktısat vekAleti teşviki sanayi ruh

u.tnamelerinden istifade ederek çalı. 
1p.n smat milesaeselerin içinde bulun
lauğumqz maU senen1ıı ham madde 
lgilmıilk muafiyetinden hrtifade ed~ • 
bilmeleri içUı bu ay:m piha.yetine .ka. 
o.ar vilayete mtıraca.at ederek malt se. 
nenin ilk dokuz ayma ait mevaddı ip-
' tidaiye sarfiyatlarını ala.kadar memur--

lar VBJ!rtasiyle tetkik ve tesbit ettir • 
melerini esas olarak koymuş ve bütün 
&nıat mUessesele..--e tebligatta bulun • 
m1'§tur. Bu t~tkik talebi yapıldıktan 
aonra diğer taraft.1ı.n da sınat mUesııe. 
aeterin yeni muafiyet için nlsanm on 

~e kadar iktisat veklletine mUra.. 

~tıan iCllb etmektedir. Vekfilet mu. 
afi yet ruhsatnamcl~ine esas tutula. 

cak ~rfif1),t için g~ ııene hazira.
nmda.n bu seneniİı şubat? nihayetine 
kada.r geçen zaman zarl'ında her ,ı;mal 

mtlessesenln ~kten ~ktiği re • 
slmıiz ham maddenin miktarını gUm

rilk kaYltlp.ondan istemiatir. 
Nisanın on bçşinden sonra mümca.. 

atta bulunacak olan fabrikaların bu 
mUracaatı ~ it.Jbira ~acak 
ve kendilerine muaJ'iyet verilmiye. 

~tir. 

Öğreııdlğiınlıe göre, iktısat veklle. 

tt yeni mali sene başmda mevaddı ip
tidaiye cetvellerinde mühim deği§iklik
Ier yapacak ve verilecek muaf bam 

maddeleri uıemleketiıı ııın~t yUrUyU§U. 
ne u~ bir vel4lde tev.zi edeoektlr. 

Moskovadaki muhakeme 
_... Baştarafı t incide 

mü?.akerelerden haberdar oldufunu in. 
kara teşebblls etmi§tir· Bıı müza.ker~ 
Jer Beyaz Rusyamo, Ukraynaıun ve 
diğer yerlerin Rusyadan ayrılmasını 
istihdaf ediyordu. BunUlll& beraber, 
Buhn.rin sağcıların konU§lll&larmı Ka
irahana bildirmi§ ve onun da bunları 
tasvib eylemiş olduğunu itiraf etmiş. 
tir. 

Müteakiben mahkeme Buharln, Ri -
kof ve Şarangoviçin if adelerile gunu 
tesblt etmiatir ki, §ağcılar grupu Go. 
boded, Çerviakof ve Sara.noviçin f aa. 
liretleri ile Polonya ca.sus teşkilltlan .. 
nm direktörleri casusluk iflerile uğ -
ra.'1lUŞ}ar ve memleketin mildaf aa ka. 
biliyetini baltalamışlardır. Bu husus.
ta ie başına kendi adamlarını geçir. 
nılşlerdir. Maznun Rikof, sağcıların 

beyaz Rusyayı Polonyaya vaadetmta 
oldı,ıklarını itiraf eylemi§til'. 

Buharin ve Hocaef ka!"§ıl"§tırılmış.. 
Jar ve Buharlnin Hocaef e ŞB.ğcılar blo
Jqı 1le Alman fruııistlerl arasında bir 
anlaşma mevcut olduğunu bildirdiği 

ve Hocaef i de İngilizlerle mUmasil bir 
a.nl8.§ma. yapmaya. memur eylediği an
la.sılmıııtır. 

Yine Buharinin isticvabından anla. 
eılmt§tır ki, Karahan sa.ğcıla.rm tali • 
matı dahilinde Alman fa.şist mahafili 
ile mtlzakerelerde bulunmua ve mez. 
kfır Alman mahafillnln vartlarmı aağ. 
cılara blldirınfştir. 

ı - Alrnnnlara, Rusyada.n bazı pır
çalarm verilmesi, Fransa ve Cekoslo
vma ile olan Mılıklı yardım pakt. 
larının feshi ve Almanya. ile askeri bir 
ittifak akdi. 

Sağcılar bu prtları kabul etmişler
dir. 

Buharin ve Rikof yme ifadelerinde 
itiraf etmi§lerdlr ki, Sovyet rejiiminl 
devirmek için memleketin hudutlarını 
Alman ordularına açık bırakılacaktı. 
Buharın mUddeiumumtnin sualine, 

cevaben, casusluk etmediğini söyle • 
mistir. Bunun ~ miüırloi•nnnmt 
Rikofu istlcvab etmi5tir. Rikof, biye. 

lcırsusya grupunun b~ında Çepviakof 
olduğu halde ve bizzat kendisile ve 
Buharinle irtibat halinde Polonyalı • 

larla c1.2usluk ye..ptıklırmı itiraf eyle
miştir. Buharin bunu inkfu' etmek is. 
temi§tir. Fakat Rfkof ısrar etmiş ve 
demiştir ki: 

"- Buharinin casusl1J.klanndan h&
beri vardı. Bunu biliyordu.,. 

Bunun Uzerine müddeiwnumt §öyle 
demiştir: 

"- BUtUn bu ifadelerden mı netice 
~ıkarılabllir ki, ~rek Rikofun, gerek 
Buharlnin mensub oldukları grupun 
caslll51uk i3lerile de meşgul olduğu a. 
3ikfird.ır .• , 

Her iki maznun bunu kabul etml§. 
tir. 

Şahitlerin ifadeleri 
Celsede aahid lmyım Yakovleva dln

lenmigtir: 
1918 denberi solcu komUnistle.rin &. 

rasmda bulunmuş olan ban.n Ya.kov .. 
levanın ifadesine göre, ~pun Kf! o. 
lan Bubarinin muayyen bir plbı Yar. 
dı~ Sovyet idaresini bqta Lenin ol -
:rnak Uzere devtrınek, yte:ıini, Stalinl 
ve Sverqlçıfu tevkif edip öldUrmek ve 

solcu komUnlatlerle lhtilUtj ~yalist
leyden mUr~kkep bir hUk{\ınet k~· 

Bu prognı,m Buharln tarafllldan 
Möskova mmtakaeı parti bilroeunun 
bir to,t>lantısmda izah olunm~tur. Fa· 
lt~t solcular mşğlfıb olqp ~Lenin t:\.. 
raftarlan muzaffer Qıkmca Buharln, 
bu ha.bela ki hattın il eni için fena ola· 
bilece~nl söyliyerek bayan Yakolev • 
ada.o r.abtm gosyAda.n çıkarıla.ra.k 

~·akıtmasını istemiş :ve bu zabıt da O 
zaman dosyad8Jl kaldmlmı~ır. 

D\ıha.rln, 1918 de Lenrn hUkfutıetini 
9evinr.ck ve Lenin, Stalin ve SvePdlo. 
fun tevkifi mevzubahs olduğunu itiraf 
eylemiştir. 

tkt senede ttıam edılenler 
F1iim~ıca Pariı ~ SQir mctcai 1 Sl36Y 

d~nbcri $QyYet Ruıy+ıda ~pıları bU· 
yilk ıiyHi mYPl\'kemelı:riJl bir bilAnço· 
ıunu çıkartmIJtlr. tktibaa edlyoruı;: 

Birinci muhakeme; 936 ıeneııi 19 
ağuııto:st.ınc1an 24 a~uı;t9:ıuna kadar: 

Suç Troçki ile beraber SoVfet Rus· 
yayı P.Clr~amak gayeaiyle komplo ku.r.-

mak, Stalin.: ve memle~etin diğer aiyaıi I 
ricalini öldürmclc. 

Bu ıuçtan yakalanıp füüm ceıasın.a. 
,arprlan 16 ki§i: 

Sınirnof, Olberg, Zinoviev, Kame
nev, Guzman, Bernan, Yaurme, NtJtan 
Luri, Moiz Luri, Tervaganian, Friç 
David, Rcmıold, Dreyıcr, Eydelo'.tnov. 
Bakaiev, Mraskovski. (15 Ağustoı 936 
da idam edilmişlerdir.) 

ikinci muhakeme: 23 İkincildnun 
5137 den 29 tkinci)sanuna kadar: 

Suç: Vattma biyanet, cuuıluk, mem
lekette tedhit hazırlamak. 

Bu suçtan yakalanıp adam edilen ıs 
lciti: 

Piatakov, Boguslavkl, Dronis, Lif -
çis, Seçtov, Muralov, Arnold Gıra~. 
Kmazev, Screbrilı:ov, Puşin, Turok,, 
Rıttayjak, (30 1kincfl\anun 937 de idan;ı 
edilmişlcrdlr.) 

Onar sene hapse mahkilm olan üç 
kiş;: :::( ·:·_, Arnold, SokolnikoY ayni 
ıuçla yakal;r.r..ıi olan Shoilof da 7 se
ne hapse mahkOm olmuıtur. 

UçüncU muhakeme: 12 Huiran 937. 
Su~: Memlekete ve askert sırlara 

ihanet. Y «*:ti ölUın cezası: Mzıreşal Tu
haçevski, general Y~r, Uboreviç, 
Kork, Aydemın, l1'cldman1 Primok~v ve 
Putna. (Ayni günde idam edi).n)işlor· 
dil'.) 

Dördüncü muhakeme: 2 Mart 938 
dı batl~r. 

Sus: Casusluk, tedhi11 Maklem Gor· 
kiyi zehirlemek, Kirovun katline işti

rak. 
21 Suçlu: (Ba§lıcalan) Rikov, Bu· 

barin, Çerkof, Grinko, Rakowld, Krcs

tinsk,i, Besonof, Roıenholtt, Ya&<xla. 
Bukamov, Shranıovi~ Kriukof, Plet
nev, Maksimof, Kbrakof, l.cvin. 

1918 iHTiLALiNi YAPAN KO· 
MONiST PARTiSi SiYASi 

BURO AZALARI NE 
OLDULAR! . 'f • 

Len.in: 1924 te ölmU§tür. 
Zinoviev: 25 Ağustos 936 ~idam 

edilml&tir • 
Kamenef: 25 Ağuatos 936 da, idam 

edilmiştir. 

Troçki: 1929 danberi memleket hatı:
cine çıkanlmı~tı.r. 

Klrof: 1 Birincik1nun 934 te katle
dilmiştir. 

Tomski: 23 Afuatoa 938 da intihar 
ctniştir. 

Rikof: Hilen Moskovada m~emc 
olunmaktcın!ır. 

Buhıı.rin: Halen Moıkovada muhake· 
mc olunmaktadır, 

Stalin: Elyo-nn komuniıt partiai u
mumi Utlbidir. 

inhisarlar idaresi 
bira imal e·decek 

Bomonti bira yapmadığı için 
mevcut stok bitti 

Domontl tirkeünin imtiyaz mukavelesi 
bUiği \'C yeni bir mukavele Yıu>ılnıadığı 
için şjrlı:et :nlhaıundao beri imalfıt yapma
maktadır. İnhisarlar idaresile şirket ara
sında tpkarrür eden esaslara göre, §irket, 

btra .. iıö"ku~;skrtıcn9ıa~u Şe-kiıae f~'ıii-
sar resmini yermek :sureUlc satacak, rakı, 
varap. gqzoz gibi mnmq)Atını, hususi Amil· 
ler gibi YOJIP\Bkla serbest olacaktır. 

Boınonli şirketinin bira ~ıoı..-undan fıcı· 
lar jcinde bulunan bcyaı bira bilmiştir. 
Bu itibarla, fazla nıal nlmn.mış olan birçok 
lokanta ve meyhaneler de düble ile beyns 
bira !!alışı durmuştur. Bunun yerine siyah 
bira satılma}\lndır. Şirke\ elhıde bulunno 
fıçı halindeki siyah biraların da ilo dört 
ay içinde tnkcneceiji anl:ııılmıştır. O zc.
man lstanb hlo, mevsimin en c:ot bira is
tlhlAk edilen günlerinde bir bir buhram 
hasd olacaktır. 

Şlrkelin elinde ve satıcılar nezdinda 
bir h:ırl! mfülclet 'kifayet edecek şi~e bira ' 
vardır. Fakat şişe birası pahalı olduJ;u icm 
faıla ı;srfedi.lmemektedir. Bu itib:ırl"9 ll· 
nüıni\:rdekl aylar içinde zuhuru muhlemeJ 
olan bira buhranına kal'fl 'imdiden ted· 
birlev alınma~ üzeredir. 

lşiıtfAimiıe ~ör~, inhisarlar idaresi ya· 
kın bir atide bira imalAtına başlayacak· 
tır. ldare, bu maksatla müskirat fnbrikala· 

ımda yeti~~n bau gençleri biraoılıkta ile
ri gilmi~ olnn ecnebi mcmlekeUere sönde· 
rcrek bira imalAtı üıerindo staj yaptırmı~ 
tır. İnhisarlar idaresi bira lmalltını 'Sa 
Bomonll fabrikasında ~apacak. yahut M ... 
"".\Ut cn.U3'1uuv-• .... _.., •• _... • ..._...._~ -.....,-· 

ıesisat vücude sclirccektir. lnhi arlar ida· 
resinin bu tesisat için de Bomonti şirke· 
Unln bira nıa'ktno ye kavlarındcuı istifade 
etmesi muhtemeldir. 

1nhi5prlar umum m(ldQrü, Avrapodan 
döndilkten sonra Bomonll tesisatının satın 
lllınması mlizakercler-i baotayacakhr. 

Fakat, inhisarları idare inin bira lmall· 
tına baştam~ı bir zaman meselesidir. ı~ 
fnnbulun ve memleketin diğer yerlerinin 
birasız kalmaması için o azmnna kadar 
Ankaradaki bira Cobrika'iının tam randı· 
mnla ve geceli gündüzlü çnhştırılarnk faz
la bira i<11tihsal etmesi icap eylemektedir. 
Ankara bira fabrika~ı bu mamulAtını fıçı· 
lorla muayyen pıcrkezlere sevkedeceklir. 
lluralarda büyük miktarlarda bira ştoku 
Haydarpaşada ya~ılan büyük depoda bu· 
lunacak ve bııradn kap f!den yçrlere scy
)cedilecektlr. 

Bu suretle bira buhranının 6nfine seçi· 
lcc~ anlıış1lmaktoclır. İnhfgarJor idar-csi 
bira ya~mala başlad1\tan SQnn da bira 
(h·aun JndirUecektlr. 

istiklal Fedaileri 
Sinemanın genç ve güzel iki çift artisti olan 

Willy Binıel ve UrMlk G~ley 
. Victor IUal ve Hanai Knotcc:k 

tarafından temsil edilen bu emsalsiz 
Fransı:?ca sözlü filminde 

Muharebeler ... Süvarilerin hllcumu ... Le· 
hfstan lhtilMl esnasında vatanını, vazife· 
ııfnl, Gerefini ve arkadRşlannı unutan genç 

bir askerin aşkı... ,L~--... 
Bu per§etnbe T .r.. k ~· 11'~-

Akşamınl.ian itibe.ren Ur Sinemasında 

Gaziantep Nalla MUdUrlUğUodenı 

1 - 25653 lir1'. !>7 kuru§ bedeli keai fli Ke.rsentq Gümrük karakolunun in
şaatı 2.3.938 tarihinden itibll-I'en 21 gtln müddetle ve kapalı ~ 1}.SY}lle ekşilL 
meye konm~tur. 

2 - Jhıııl~i 23-3-938 tarihine müsa dtf Ça.I"§amba günü saat 15 te Guitan. 
tep Nafia. Müdürlüğünde mil~kkil ih o.le komisyonunca yapılacaktır. 

3 ~ K~!f. proje ve h~wıi eıwtname yi, görmek Jııtiyenler Gaziantep Nafia 
MUdUrlilğijne müracaat edeceklerdir. 

4 - !steldilerin elinde 938 yılı i~fn Na.{ia. ~~~letinee v~lmis müteahhitlik 
vesilcıun btiluJ'\Dlası şarttır, 

~ - İstekliler 2~90 sa..Y!lı kD!lunıın, 2, 3 neli maddeleiinde yazılı vesikalar 
ve ın.uv~kkat teminat roakbu~ ve~ banka kefalet mektupları ile birli}cte ka. .. 
nı.ınun tarif ıı,t& ve ,oartnamede ,0era.ite tamamen uygı,ID ve noksansız Qla.rak yaza. , 
<-.aklan keşif mektuplarını kapalı zarflar! iMle ~atinden bir aaat evve.l kom\a, 
yon .Reisliğine venncleri illn olunur. .. ~127~) . . 
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Avusturyanın 
istiklali 

vtyana, 7 (A. A.) - vatan~ 
cephe genel sekreteri diln akŞan; de• 
yoda söylediği bir nutukta ezcUiJl 8 

miştir ki: ıd JJ· 
"- Berhtesgaden ~ası 1 ,. 

man milletini ebedt bir surette us1 ti' 
tırnw.ğa ve Avusturya içind.~ b~l~~-enf 
mine matuftur. Tatbik cttig~~ > 11 • 
yol ve Alınan ba.rıgı, devlctiınizill d9i 
tlkllline dayanmaktadır. PoUti~P' 
yalnız vatanperYer cephe va.rdıl'· P"' 
hede ne ~ube, ne parti, ne de yarı ıttır· 
litik cemiyetler butunnııyat' net• 
Kimsenin devletlmlz aleyhinde rıı 
deleye hakkı olmıyacaktır.,, ryt 
Çekoslovakya .ve A vu~~ pot· 

Parit, 7 (A. A.) - VJa.diıJllr kJJ14' 
meson, Avusturya. meselesi bak ya' 
Figaro gu.eteeinde ~ ıatırlart 
yor: ~ 

"Avusturya lıUrriyctile Çekoeloolc!°' 
ya hUrriyetlııin blfibirine bafli dl" 
ğu tesbit ed.ilebtlir. Pta.g'ın nıuk~ 
ratı Viyanatıa oynan.nı:aktadit· 

111 
41 

binaen, Çtk bqveldli ~~ıtflJİS' 
fi<>ylediği gibi, Çekoslovak istık~ıı 
bir harp veya. banş meselesi old Jı•ttJ 
söylerken, bu Çek l!t.iklAlini ve ıilıol 
bütllii Tüna iievletlerlnin ııtilc tıP' 
A vueturya letlkllllntn teınln et 
görmemek manasız olur." ~ 

DTŞARDAr ı~ 
• lrak parlrmentosu teuıPluıda ub.ııff 

im~alıınan hudut anlaşmumı 10 ın ,uııı"' 
karşı 80 reyle kabul etmlştlr. Ptı 

0 
~ 

to, Türkiye, lrak, Iran ve EflllplSl~05~ 
Jında aktedllon Saad bat paktil• ,.,." 
n hakem muahedeleriui ittifakla 
eylemiştir. sırt' 

• Diln Uulsarlslanda Şünına .., ı•• ,O• 
aıore bö18elcrlnde r;eÇllen fO rnebu;ukl•"ııl 
hllkt'ımetln ılYllc_Setlno taraftar ol 
bildirmişlerdir. ~~· 

• Mısır kralı paruk, yukarı ?JıS~e0e)üf• 
J;ıVIU..lir.tJvı.(l.ÇJı e,9Qrıa ıiyaret e 
Mısıra gidecektir. 10rıı~ 

• Berlinde 1Ş38 beynelmilel 
0 stl~ 

wonu dün akşnrn kıtDıınnııo.ur. ,, .. IF" 
bu sene 1937 den 39 bin fo.u3sıle, 
kişi ılyaret ctml~Ur. m~~ 

• Er-Franı kumpanRS\Dt ~il de'fıet.1 
bir tayyare Hlndlst.anda Dııti~ ""'ıf!'. 
raıisinde )'ere düşerek par ı;oıel'~.tl 
Havallden kalkıp ıarba doJl"U. : 1oıcıJ.!"' 
lan bu tan·ıırenin m{ift!tlcbl!tiJ . ..ıl 
kAmileP ölmU~lerdir. ~p~ 

• Avusturyada Vatıınpe"erltr fıa• ~ 
"sosya\ tş,, kısmının anıele 11nı ~lif"" 
sop bir çok kim&elerle tuvi1t1 ıl 
bildirilmektedir. b•fild I 

• ParJste iyi moiflmat alan 111~e.terl, 
öğrenildiği.ne göre, Akdenlı m;s~ll -..
rafında nnr.ırlar arasında yaın ~ır ıl"/ 
konferans çarfomba st1nfin~ ~· vıılll'ri 
edecektir. Tunu~ Fııs uınuın 

1 
r . 

bu mtiıA}çer tere iştirak cdi)·or 9 
• "'~~I 

•Mısırda Vefd partisine ınensu~ '';f 
s1r,, gazete~inln vaktiyle bir ~=o ~--" 
edilerek sonradan kefalete nı~ıtı•tl ~il 
bırakılan bımııuharrlrit hOk yıedif11 ' 
tethişçiUAi yapmal(ln itharn e ıııırr1'1 
dolan gaxetenln di~cr iki nıu ştotı J 
birlikte yenfd~n tevkif oıun~P tçl f' r 

• ltal)•a lyan meclisi rel~i Al ue t•f11 

~onf, ltalya akademisi reisli " <' 
dilmiştir. ty(ı11ıı ,, 

• Meşhur Alman tenis ~ıın~ )l,..-.,, 
Gramm umumi ahlAb mugayilf otııtt 

I f 'S'k 
bulunmak suçile Ber\lnde le 

tur. a" 
Sir senede va~,,ı 
yag mu r ll n rı'!!~ıı'·s:::: 

Hava fena." Fırtına ver. -re siı I j 
cerenin camlarını kamçıtıY0t ... 111A~,1tf 

· din''"'' ıı•• Jeniyonmnuı. iKendı ken \"\lınu 
yorsun uz, bu yıığıuur! raI'dÇ 

1 
ı".1 .. ıt ı 'ıa a c"Oım .. ,, fiztr a ~ 

t'akat.1 Yl'ATiıurlıırlP arı•P nndııollf , 
~ar sa düştüJfinü hif- . d~~il ~l'iııt'" 
H@Y!f, aklını,ıil gelmedı, ~ ı.ııtıl 111. \1~ 

Hnlb\l~İ bunu düşfinenle~~~1ıııL ~ 
Dl hc~ap (!dcnJer JlÇk tok. ıcesf ıall• il ~ 
dan birinin tetkikinin ?eitnde ,-Jt 1,~, 
~er tıütftn bir sene ıç ,dlP ııll' 

nıur suları buhara tahn~! ıct"t" ıt J" 
havaya uçmacoa, vcyıt ~opr:ııaıııde ' 
dilnyayı bir metre yukse t 
tar. Ne dersiniz bu lt~ 



llAIJERIN TARİHi TEFRlKAST: f8 Vazan' 
A. Cim 

~ Vesikalan veren: Donanma Komodorluğu RaşkAlibl Binbaşı İhsan 

~hafız efradın açtığı lkapolaır
Clen maınpus bahırlyeonneır lhapns

ten çnl!<mnş, azSın birer boğa 
savaettııe şehrnn sokaB<Darıına 

deAılmışDerdı 
de:-

1 
Allah şevketlti efendimizin öınrU l 

•etlerin: · leri 
1 

ı milzdad buyursun, kelime. 
liu Yk e başlıyan cinayeti haber verişi 
Ci~·n fuı çok müteessir etti, mabeyin-

ması lizımgeldiğinl bir namus borcu 
diye tanıdığı için, her türlU tehlikeye 
karşı ölünceye kadar mukavemet et-

e kızan padişah: 
tıe - ~fol şuradan! Bir iradeyi yeri. 
tnafetınnekten ~ciz sefil, yaltaklan • 

ı) ~ay AUah belalarını versin!. 
d"k·e~ı. TeessürünUn şiddetinden elin. 
h;ııı lnci tcsbihi bir kenara fırlattı, 
gc ... 

1 adımlarla mabeyin dairesinden 
~r:k harerui hümayuna çekildi. 

hah ~dur süvarinin elbiselerini alan 
. rıy l'l 

donınu e 1 er akşam Ustu divanhaneye 
tılar şlerdi. Orada bir toplantı yap
a1c1.1· Sonra ellerine gazli meşaleler 

. ar Ar • 
al'altk' ı Kabulınin Unif ormasmt, 
~lq abılarmı sırıklara geçirdiler ve 
lra~ 1 

ettikleri kanlı fener alayı ile 
Caı~Paşa sokaklarını, KaraköyU, 

\r YI dolaştılar. 
let ata.n, millet, memleket, din, dev. 
lu 'u~adişah haini alçak Ali Kabuk
inıere .nun işte setresi. Pabuçları .. Ha-

1'i ibret olsun! 

\a:ı:alariyle uluyarak geceyansma 
hıtincı ~ka~ sok~k gezdiler. lbtilAlin 
~al\11 feg\lnU denız kuvvetlerinde bu 
l'ıtnı1h ner alayının yapılma.siyle geçi-

~ Oldu. 
llıt • • • . 
~~ ııaı b~Jadığı srrada Taşoz ve 
tıl\~l\~ lorpito muhrlbleri, Azapkııpı 
aı ~ tamirde bulunuyor, havm:a 

a~ ~~ar-t sabahı ihtiİaı ba.şladdcta:n 
~n~. '""a • i ""11! as ler İstanbul sokaklarmda 
fııa.!a.r er teşkil ederek tecavüz ve yai! 
la... a b:ıeıt o• 
... , ~b· "-.i amışlardı. Yolda rasladık-

ıtıe-· 'tt .... 
h .biye ektepli misin. alaylı mı 1 
t ~et B~ruyorlar. Alaylı olanlara 

1 
~~eı: t>steriyorlar, mektepli zabite 

1erıııe ~ :_r::;e, bin tilrlii hakaretle ön. 
hl'? bir '-·8.rak g5türUyorla!', ve zaval
~~er ev~e~nrda öldlirüyorlardı. Za • 
C' ~ısınd crınde kapanmış, bu vaziyet 
1h et~· a hiçbir yere çıkmamayı ter. 
~i ışlerdi. 

~<el ~iYel 1 · v ııaat . . ı erın azgmlıgı hemen bir 
~lerin ıçınde karadaki deniz mUes. 
t"<3.l-"t' e de sirayet etmiş bahri11e 
~lı ~ ınd k' ' v 
~ q~kö e ı neferler, Kasımpaşa t. 
~a ve ~ arasında uzanan deniz f a.b-

harek aVuzlarının mUrettobatı da 
~ilhrj e~ uymuşlardı. 

~~!'if\J ~elılerin ötedenberi haplsha
t hah bu eşkil eden (Camialtı) da o 
li;:lttı açt:~Yana karışmı~. muhafız ef. 
~liier h:1. kapılardan mahpus bah • 
~ ~alın Pısten çıkmış, aylarca mah. 
~ ltli.rt 

1 
anın doğurduğu mahrumiye. 

~hlin ~in az~m birer boğıı savleti. 
~ %ruıtu sokaklarına dağılmışlardı. 
)'ıı~a ilah Ye yağma her dakika bir 
~~'llı ll~ artarak devam ediyor, Is
~ ~ttrt erı her ta.rafı sanyordtL 
~ ~ ı~a.n ha.vuzlar önünde yatan 
~ll ~aıll'\ a~z destroyerleri de ma
tı~ de btuı~dılar, fsyanm 3 Uncu saa.. 
~~la 8eyı atın mürettebatı da başlan-

l:ı e~ek~i kaldıktan harekete işti. 
İta •~ra gecikmediler. 
l laıt rını su 
··ıı: ıs~ı Şu va.rsi Remzi kaptandı, 
~ltnll:tord krtı bey de Ta.~ozda sUva.ri 
~111lldarı ~ u. İhtilalin zavallı ku .. ban. 
~id ~a!>ta ~arıtevtik süvarisi Alt Ka. 
tlb l:ı,-et he nnı karde~i çarkçı kolağası 1 

~.ı~8lVdı.:Y de ayni destroyerin ~ark
~. ıı il ltara ~zniler tamir için sahilde 
t l'(ı.te ~arıt durduklarından ne sUva
~de ?ne Çrbaşı, ne de dl~er zabitan 
'l\ lçı ~~c~ttu. Herbitisinde yalnız 

~ti ı.~~a tı Yardı. 
~ lttı~U llôbet"i zabiti mülUzim ev-

"" •tıı ~fena· ·~ı 'l'fııd ıvdi. Dahıı pat·rt·nın 
~~ ~ ~tııt a. tehlikeyi ser.en mttlb1m 
~} '~~ Yl bırak n gitmevi dü§l\n. 
~~her Türk bahriyelisi gf

her §eyden üstün tutul. 

meye karar vererek gemiden ayrılma.. 
mıştı. 

1325 seJ}esf martmın 31 inci salı 

gUnU saat 10 da Ta,..qoz mürettebatı 

topluca nöbetçi zabiti Hüseyin HUsnü 
efendiııin kamarasına geldiler. Nöbet
çi çavuşu kapıyı vurdu. 

Bir stirü ayak sesinin kamarası ö
nünde durduğunu duyan HUsnU efen. 
dinin ytireği hoplamıştı . 

- Eyvah, bizimkiler de gilriiltUye 
karıştılar! demekten kendini alamıyan 
Hüsnü efendi, bu anda ne yapacağını 
dilşUndU. Yapacak bir şey yoktu. 

Kamara kapısının önünde llitfen ka
pı tıkırdatmak nezaketini gösteren 
mürettebat isyan vaziyetinde bulu • 
nurlarken ne yapıla.bilirdi? 

Hiç! ... 
HUsnU efendi bu dUşUnceyl yürütür. 

ken kapı bir defa daha, bu sefer da. 
ha şiddetle vuruldu. 

Artık düşünceyle geçirilecek vakit 
kalmadığını idrak eden HUsnU efendi 
ayağa kalktı. SUratle komodinin gö • 
zünden iki tabanca çıkardı. bunları ce
ketinin yan ceplerine soktu, kapının 
dışında homurdanan gemi müretteba... 
tmı karşılamaya hazırlandı. 

Şimdi açılacak kapıdan içeriye mü
rettebat dolaC'.aktI. Bunların arnsma. 
\...._n ... ~ .A•ft~•u·~....... lrarıco1'\1""""' ""' '.:1Drrlr 
Bunların hcı halde bazı isL ikleri o • 
lacaktı. Bakalım bu istekleri verine 
getirilebilecek §eyler miydi? • 

Ya. zabit arkad:ı.şlarmdan bazılan • 
nın hayatıyla oynamak isterlerse bu 
nasıl is'af edilirdi? 

Geminin sUvarisi kolağası Ştikrll 
bey evinde bulunuyor, iki gündilr de 
gemiye gelmiyordu. Refikasının h! • 
mile olduğunu önceden arkadaşlarına 
söylemiş: 

- Ben hamil bitmeden gemiye ge
lemiyeceğim ... 

Demişti. Üç gilndilr ikinci liapbn 
sU\•arlye vekalet ediyordu. 

Efrnd ikinci kaptanı hiç sevmezler. 
di. Yüzbaşı rUtbesinde bulunan Taşoz 
ikJnC'isi Ahmet kaptanm lakabı (Kara. 
bacak)tı. Sertliği, titizliği efrad ara. 
smda ilrkekli:t hAsıJ eden bir za.bitti 
Ahmet bey! 

O da gemide değildi. Ç',arkçıba~ı ko. 
lağası Hidayet beye gelince o, diln • 
yasından ziyade ahretle uğ'ra~an, va
zifealnden artan zamanını namaz 8ec- ı 
cadcslyle abdest ibriği arasında har. 
cıyan bir adamdr. 

Kend! işinin dışında ne etliye karı • 
ŞJTdt, ne sUtlUye, hiç bir i~te, çor • 
hada.ki tuz kadar bile onun dahli bu. 
lunmaz, parmağı görülmezdi. 

Geminin makine miirettebatı onu 
"evliya gibi adam!,, diye muhabbetle 
sayarlar, onun yanında kötUlUk yap
maktan değil, kötü düşünce taşımak
tan bile utanırlar, kaçınırlardı. 

Destroyerin diğer zabitleri .gedikli. 
terdi. Gedikli zabitler nedense milret. 
tebatıa ~k yiiz göz olmuş insanlar. 
dı. Onlar da neferden yetişme değiller 
miydi, bahriyenin alaylı zabitleri ge
dik'i!erdi. 

HUsnU efendi, kapmın arkasmda. 
elleri ~cketinin ceplerJnde tabancala . r 

rm kab~asını tutarken, bunları gözö • 
nünden S?e~irm:şli. Bu sefer oda kapı
sma ~lddetll blrka<: darbevle \"'ltnıldu. 
Ham-lığını tamamlamış bulunan na . 
betqi zabiti, heyecanclan titriyen sesi. 
ne milmkün mertebe kuvvet vermeye 
eah$ar.ık: 

(f)p,ırım1 tJnr) 
:---~-------

( t) Ali Kabuli beye Ali Kabuklu 
'1.emek?e onttn milslüman olt'!Uldrğın:ı. 
bir telmih. ytıptıklarım .~nıyor'lardı!. 

H.A.REf< - ~k$ftm nntttıuıt s 

1 Günün meselesi 1 

Devlet hava yollarımız 
tevsi 

edilmelidir 
lzmir - lstanbul 
arasında deniz 

tayyareleri işletilmeli 
ve halkı havacıhğa 
ahştırmak için yaz 
günleri tenezzüh 

seferler• yapılma~ıdır 
Kış ve havaların fenalığı dolayısi· 

le tatil edilen Devlet Havayolfon ıe

ıerlerine pek yakında tekrar baılana
cak .. 

Bu sene de (Ankara - İstanbul), 

(Ank,ara - Adana) ve (bmir - An
kara) arasında yapılacak olan Devlet 
Havayollan ıseferleri hakkında Nafia 
Vekaleti tarafındi.a daha bazı yeni 
scrvislerı ihdası düşünülmektedir. 

İ§te, bu ısır<Jda ben de, bavayollarnnız 
için bir kaç fikri ortaya atmaktan ken
dimi alamadım. 

masrafsız bir is
tasyon tesis et
mek, bu fevkalade 
ihtiyacm k~şı

lanması için kafi
dir sarurım. 

m;,,~~ 

Bütün !dünya medeni milletlerinde 
olduğu g.\bi, Türkiyedc de vaktin na
kit olduğu anlaşılmıt ve bir kaç sene 
evvel ilk olarak An~ra-lst:anbul ara 
sında tesis edilen havayolu, yavaş ya· 
vaş, İzmir ve Adanaya uı:atılmıt bu

İzmir - İstan .. 
bul hava seferler.! 
tayyarelerin ine -
ceği sulann kuytu 
yerlerde bulun
masından dolayı 

havalann çok fe
na olduğu günler 
müstensa, kış 

Devlet hava yollan tayyarclcrfnden birkaçı.. 

lunma~tadır • 
Fakı.ot bence, bugiln'I!iU hava postala

rımız ihtiyaca kafi olmaktan epey u· 
zaktır. Mesela (brr.ir-İ&tanbul) ara
ıunaa muntazanı ruı.cıyoıu tc:ıııcı "'·•h4· 
lide elzem olduğu halde, bu sene de 
henUz böyle bir teşebbüse gfriıilemedi
ği görtilmektedir. 

Halbuki, İstanbul - Ankara yolu 
kooar, bmir - htanbul yolu da çok 
büyük bir ihtiyaçtır. Ankara - İstan
bul arası, trenle nihayet 14 aaat ıür
dliğil halde, İzmir - İatanbul yolu 
24 - 28 saatlik üzücil ve oldulf&a kül
fetli bir yolculuğu istilzam eder, 

Bu yol, hava ıef erleri vasıtasiyle bir, 
bir buçuk rıaz.t zarfında yapılabilecek 
bir va::iyete getirilirse, o zaman yol
cular içfo hem fevkalA.de bir kolaylık 
olacak, hem de bu yolun hastlAtı, hava 
yollan tt•rafından yapılacak masrafları 

kolaylıkl& kapayacağı gibi, hiç tüphe· 
siz bir hayli de ~Ar bırakacaktır. 

İtalyanlardan, Devlet Havayollarına 
geçen ve şimdi tam"-11en muattal bir 
halde duran Büyükderedeki deniz tay
yare tesisatını faaliyete getlrmek ve 
iki tane yeni lT.iyilk deniz yolcu tayya
resi alarak, İzmir limanında kU~ilk ve 

masrafsız bir tstasyon tesis etmek, bu 
fevktıla!tle ihtiyacın karşılanması için 

kafidir sanınm. 

İzmir - 1stanbu bava seferleri tay· 
yarelcrin ineceği sulann 'lıiuytu yerler
de bulunmasından dolayı havalann 

çok f cna olduğu günler milstesna, kış 

mevsiminde de hı~ ~nkıtaa uğra.randan 
devLı:ll eldeb:ıccektir, sanrnm. 

Daha uzun bir yol olan Ankara -
İstanbul arasında bir yolcu için 38 lira 

gidip gelme ücret.: alan Havayollan, 

İzmir yolunun daha kısa olmasına gö

re yolculard.:ın alacağı para, ya bu 

miktarda, yahut ta bu mfütardan a~ağı 
olacaktır. 

İşte böylece vapur ve tren fiyatları

na yakın bir ücretle ve bir buçuk sa

atte h:mirc gidileceğini gören bir çok 

yolcuların havıı yolunu tercih etmeleri 
muhakkaktır . 

Halkı hava yolculuğuna alıştırmak ve 

tayyareye k.arşı duyulan ürkek\~ğl ta

mamen ortadan kaldırmak için de bir 

çok yenilikler y~ıpmak, ve faydalı ted

birler almak bgünün en birinci ihti
yacıdır. 

MeselS, yaz günleri,, stanbulda, Flor-

ya ile Bursa, Yalova gibi yakın yerler 

arasında, Ankara ve İzmirde de bunlara 

benzer ucuz t.:yatlı tenezzüh seferleri 

yapılırsa, bu yolda ilk büyük adım atıl· 
mış olur. 

Sonra, tayyare meydanlaranızı bi

rer eğlence yeri haline getirmemiz de, 

havacılık propagan~ası için hemen ya

pılması icap eden işlerden birisidir. .. 
Meydanlarımızda her türlü ko .. ııforu 

havi, gazinofor, lokantalar, bü' -der ya· 
pılmalr, buralara gayet u,,.euz fiyatla 

na'J91 vasıtal:m işletilmer''ilir. Halk bir 

taraftan eğlenirken, r ..ır taraftfan aa 
tayyarelerin kalkır .;1 ... inişin~ • ~ö~ecek, 
o zaman yakınck n gormedığı ıç;.n ür-

keklik duyduğ·'u bu aletlerin ne kadar 
tehlikesiz ı .r vasıta olduğuna inanc,;ak-

tır. t' 

İşte buih~a.ziyet başanldıktan sonrad•r 

ki h ')llarımızıdan tam randıman 
. , ava Y• • 
I 1 

__ •• oil olıxaktır. 
amamız~ 

Bugün/ yalnız ,,Londrada günde 200 

tayyar .: havalanır. İngiltere Fransa, 

Al ~ya ve Rusya gibi havacılıkta mar 
fevk:.al!de ileri gitmit memleketler dai-
ma böyle hareket etmişlerdir. 

Hem vatan müdafaası, hem de ik

tısadi noktalıırdan halkı h<YVacılığa alı§· 

tırmak için çok çalışan hükumetimizin 

Devlet Havayollanmızda da fevlıjalide 

yenilikler yapacağı §Üpheısizdir. 

HABERC1 

CWfiil·I 
ıstanbul radyosu 

8 MART - 1938 SALI 

18,30 pldkln dans musikbl, 19, Eminö· 
nil halke"·ı neşri:) at kolu namına Nusret 
Sala, 10 Memleket havaları, Feryadı Hak
kı Arns, 19,30 konferans: Eminönü halke
vl sosyal yaı dım şubesi namına: Docent. 
Sabri Esat Siyavuşgil (Masallar ve cocuk 
ruhiyatı,) l9,55 Bor.sa haberleri, 20 kltısfk 
Türk musik isi, Nuri Halil ve arkada,ıan 
tararından, 20,30 ha,·a raporu, 20,33 Omer 
Rıza tarafından arapca söylev. 20,45 Ve
dia Rıza ve arkada,ıarı tarafındıın Türk 
mu~ikl~i ve halk şrkıları c~nnt ayarı), 21, 
ıs Tah~in ve arkadaşları tarafından Türk 
musiki~i ve halk ,arkılan, 21,50 orkestra, 
22,45 aJııns haberleri, 23 plAkla sololar, o
pera ve operet ıııırtnları, 2:l,20 son hnber
Jer "e ertesi Sünün P.rogramı, 23,30 son. 



~~ .. "-·.._..·-c--· 1940 olımpigadı 
bir 1 kalacak mı ? Rengarenk yollar bomboş, bayır! işte 

adam, ayaklarında eski terlikler, gazete 
okuyor, yanından geçerken onu 

tanıyorum : Geri Kuper 
-9-

Nihayet fotoğrafçılar, Marleni ve 
treni rahat bırakıyorlar. Sıra, yıldız • 
lnnnı ciddi bir şekilde selamlıyan Pa. 
ramount mümessillerine gelmiştir. 
Gazeteciler endige etmiyor, heyecan 
eseri göstermiyorlar. Biraz sonra, se
y-;hatin bütün tefcrrüatını ve birkaç 
havadisi ihtiva eden, iyi hazırlanmış 
bir beyanat alacaklarını biliyorlar. 

Şimdi, arbk Marlen, Protokollu 
merasimin nihayetini bilyük bir süku
netle bekliyen ve kendisini siyah ve 
beyaz renkli uzun bir otomobile doğ. 
ru sürükliyen ı;ıahsi dostlarının kolla. 
nnda dolaşabiliyor. 

İstikbal merasimine karışmamak 
için, trende Marlenden müsaade al • 
mıştım. İstasyon bir dakikada boşa
lıyor. Sarı saçlar, uzakta, istasyonun 
nihayetinde uçuyor gibi. 

olmU§tu, yani sabahları aktörlük, öğ. 
leden sonra operatörltik, ak§8.lll}arı 

laboratuvarda işçilik, geceleri senar -
yoculuk ve her zaman makinistlik yap
mıştı. Bugün ise Paramountun en de
ğerli sahne vazılarmdan biridir. Do • 
kuz ayda on film yapar, her sene üç 
ay tatilini Çinde geçirir, hiçbir zaman 
Fransaya gelmez. Fakat akşamlan pi. 
posunu içerken hep Fransayı tahayyül 
eder ve paralarıyla boş zamanlarını 

Napolyonun el yazılarını toplamağa 

hasreder. 
- Sizi ''Vandom" a yemeğe götü • 

rUyorum, diyor. Öğle yemeklerini bu. 
rada, akşam yemeklerini de "Troka
dero,, da ye~ek ''laznndır,,. Bunun 
sebebini bilfihare anlıyacaksınız. Ho -
livudun kaideleri, bir manastırın ka
idelerinden daha sıkıdır. Tabii bugün 
pazar olduğu için kimse bulunmıya -
caktır. Fakat şimdiden alışthak daha 
iyidir. 

Pembe kireçten ve betondan bir mi. 
kib olan "Vandom" tıpkı Daka.r-

Tokyo, 7 (A. A.) - Hü.kfunetin 
parlamentoda 1940 olimpiyatları hak. 
kında sorulan müteaddid suallere mü. 
tema.dl surette kaçamaklı cevablar 
vermesi üzerine, buradaki kanaat, hü. 
kfunetin, olimpiyatların hazırlanması-
nı ve yapılmasını Çin hMiselerinin ce. 
reyanına bağlı telakki eylediği merke
zine varmıetır. 

lngilterede 
Lik ve kupa maçı 

Londra, 7 (A. A.) - Devam edil
mekte olan lik maçlarının bu haftaki 
neticeleri şunlardır: 
Arsenal • Stoke 
Blakpol . Portsmut 
Bolton • Çarlton 
Derbi - Birmingham 
Everton • Grimsbi 
Layçcster • Liverpol 
Volverhampton • Leeds 

• • • 

4.0 
2-0 
l-0 
o.o 
3-2 
2-2 
1.1 

LondrA, 7 (A. A.) - Kupa maçla
rının altıncı turunda. alman neticeler 
§UDlardır: 

Astonvilla - Ma.nçster Siti 
Preston - Nordhend 
Tottenham • Sunderland 
York • Huddersfild 

3.2 
0.3 
o.ı 

o.o 

Bir zenci, kalabalığın boş bıraktığı 
yerlerden, kağıt parçalarını, kaybo • 
lan bir eldiveni, ezilmiş gazeteleri, 
çiğnenmig çiçekleri topluyor. İstasyon 
§efi esniyor. Pasadena artık bir say. 
fiye durağından, manasız bir mevki
den başka bir §eY değildir. Amele tren
leri burada tevakkuf etmiyorlar. 

daki vali sarayına benziyor. F I .1 te 
!çersi' perdeleri cililı, ve her masa- r an sa - n g 1 re 

Beni bckHyen bir otomobile bindi
ğim sırada, birdenbire, ellerinde iki 
valizi bulunan ve bir otobfuı durağın • 
da yalnız ba§ına bekliy~ kırmızı 

mantolu kadını görUyorunı. Bir sevki
tabilyle, o da yıldızların istasyonuna 
inmi§tfr. 

sında telefon bulunan şık bir lokanta
dır. Vestiyerdeki· genç kadın Karol 
Lombardan daha san§Ul, Loretta 
Yung'dan daha gUzel, Garbodan daha 
gururludur. Ona ppkanu verip, şef
faf ve kokulu ellerinden bir etiket a. 

Askeri takımlar arasında oyna· 
mm bu maçta Fransa 5-0 

galip geldi 

lırken sıkılarak kızarıyorum. 

Otobüs için hiçbir zaman yolcu bu
lunmaz. Esasen bu otobüsler de iki ve 
ya Uç saatte bir geçer. Azimk!r ve U. 
,mitli talihsiz kadtnt c;a.ğ'mnak -bete 
bu· jest yapıyorum. Başını çeviriyor. 
Benirt:l merhametimi istemiyor. Oto • 
mobilim hareket ediyor; onu daha u
zun mUddet1 sahra gibi boş caddede, 
hareketsiz bir kırmızı leke gibi görU
yorum. 

ÖLÜ ŞEHİR 

Günlerden pazar ve sabahın saat 
dokuzudur. Holivud, cuma ak§8lillll • 
dan pazartesi gUnUne kadar tama.mi
le boşalır. Kışın Dovil gibi ölü, Pom
pey gibi ölil, ölil bir aehre giriyorum. 

Beyaz, mavi, pembe çimentodan cad. 
deler akıyor çaprazlaşıyor, deltalar 
ve göller te;kil ediyor. Bu rengarenk 
caddeler boyunca palmiyeler, portakal 
ağaçlan, ayni zamanda mUstemleke, 
köy ve gotik stilinde alçak villi.lar ve 
ya idari makamlara ait olan dört kö. 
şe yilkaek evler uzuyor. İnsana öyle 
geliyor ki, bu eehrin resmiküşadı bir 
az sonra, yarın yapılacaktir ve henüz 
kendisine ha.yat vcrilmemigtir. Sine • 
m& payitahtını, bu ilk gelişimde; is. 
tendiği zaman sun'i bir hayatla can

landırılabilen, bir sinema. dekoru şek
linde görmek gibi şayanı hayret bir 
ta.lic mazhar oluyorum. SeyrUsefer i. 
şareUeri, polissiz, kendiliklerinden 
yanıp sönüyor. Halbuki ortada bunla. 
ra riayet edecek veya karşı gelecek 
insan yok· 

Hayrr, var! İşte birisi villasmdan 
çıkıyor. Ayaklarında eski terlik, omuz. 
larında pantalon askısı var, pipo içi
yor, gazetesini okuyor, başını sallı -
yor, Ruzvelt'in siyaseti onu herhalde 
dilşUndürUyor. Bu, Kalif omiyanın or
ta halli bir Amerikan vatandaşıdır. 
Otomobil yanından geçerken başını 
kaldırıyor, onu tanıyorum, bu Geri 
Kuperdir. 

"VANDO'M" 

Robert Florey dirseğimden tutarak, 
kocaman adımlarla beni sü.riiklüyor. 
Bir metro doksan boyu, gri renkte bir 
pantalonu, san benekli bir cekeli, ö. 
nA uıın-. kabarık bir şapkası var. 
Rant!iat Hollvudu en iyi tanıyan 
Fransı~. Buraya, bundan bir çeyrek 
asır evvel gelmiştir. Azimkar arka • 
daşları gibi o da sinemayla meşgul 

• 

Salon bo§tur. Tam manasiyle değil 
Gilzel bir genç kız, kırmızı saçlı şl§. 
manca bir delikanlıyla oturuyor. 

C"-P.DQ kızın. .-incı. i~..U • ' li ~ 
belli, delikanlıda ise canı sıkılan bir 
adam hali var. Bizi görür görmez 
Florey'e göz kırpıyor. Yaklaşıp otu
ruyoruz. Genç erkek bir reklam §efi· 

dir. Yanındaki genç kızm ismini söy
lemek istiyorsa da. kekeliyor. Bunun 
üzerine genç kız, sandalyesinden h:ı. 
fif çe doğrularak kendi kendisini tnk. 
dim ediyor. 

- Ancelina Lebstcr ... 
Ancak iki gUndenberi Holivudda • 

dır. Teksas'ın Danver şehrinde bir 
güzellik müsabakası kazanmıştır. Bi
rincilik mükMatı Holivud iç.in bir kon-
turattır. 

Hulyalarının cennetine geldiği için 
çılgın bir sevinç içindedir. Vazife i~i~ 
b1irada bulunan rekl&mcı, koUctmı 
dügUnceli bir tavırla yiyor. Florcy 

muhavereyle pek fazla meşgul olmu -
yor. Hulyayla büyümüş bu gözlerle 
sihirli macerasını anlatan bu memnun 
sesle yalnız ben alakadar oluyorum. 

- Ben tam manasiyle Danverli de. 
ğilim, fakat onun yanındaki bir köy. 
denim. Ben intihap edildiğim zaman 
evdekiler sevinçlerinden adeta çıldı -
rıyorlardı. Buradan çıkan ilk güzellik 
kralicesi bendim. Bunun için, birisi, 
köye · yeni bir isim, Ancelinavil ismi 

takılmasını teklif etti. Fakat belediye 
me--..lisi idaresi, biraz dl.ha bekleme -
nin daha doğru olacağına karar ver
di. Bazı kimseler benim hakikaten yıl
dız olacağıma inanmak istemiyorlar. 

dı. Bunun için onlara konturatrmı 
göstermek mecburiyetinde kalmıştım. 

Bana buraya kadar refakat etmek 
için hakiki bir heyeti seferiye hazır. 
landı. Danverden, sureti mahsusada 
kiralanan ve çiçeklerle süslenmiş olan 
bllyük bir otobüsle hareket ettik. Kö. 
yUmden on beş kişi bundan istif a.dc e
derek Kalifomiyayı ziyaret için gel -
diler. Hatta içlerinde köy muhtarımız 
ve bütün yol müddetince trombon ça
lan çilingir vardı. Bu sabah geriye 
döndUlcr. Pek yakında, zengin ve meş. 
bur olduğum zaman, köyde yeni bir 
mektep inşa ettirilmesi için is.ne ve. 
receğim. Çünkü şimdiki mektep cid. 
den pek eski ve pistir. 

(Devamı var) 

Fransız ve İngiliz asker! futbol ta
kımlan geçen hafta Pariste karşılaş -
mışla.rdır. 

Çok heyecanlı cereyan eden bu mU. 
sabaka bir sürprizle neticelenmiş ve 
Fransızlar kuvvetli rakiplerini 5.0 gi. 
bi büyük bir sayı farkıyla yen.meye 
muvaffak olmuşlardır. 

Yukardaki resmimizde bu enteresan 
m~tan bir safha görülmektedir. 

M~lli küme 
Puan vaziyeti 

Beşik la$ 

Ocok 
Güneş 

Gnlntnsarny 
l\lubafızgücil 
Alsancnk 
Fencrbahçc 
llarbi)·c 

O. G. B. 1\1. A. Y. P. 
" 3 1 o 9: 3 11 
5 3 o 2 6: 9 11 
3 3 o o 12: 4 9 
3 2 o 1 5: " 7 
G O 2 4 7:13 R 
3 l o 2 2: " 5 
4 o 2 2 3: 6 5 
2 o 1 1 2: 3 3 

Altıok gençler birli
ğinin yenl idare 

heyeti 
C. H. P. Altıok gençler birliği heye_ 

ti umumiycsi 6 Mart 938 pazar günll 
saat 14 te toplandı. Yapılan intihabat 
netiC('sinde, Fahri Reisliğe: Necati 
Volkan, Faal Reisliğe: Abdullah İnal, 
Genel sekreterliğe: Naki Teı.el, Mu • 
hasipliğe Muzaffer Erökten, Umumt 
kaptanlığn Süreyya Birol, idare i§le
rine: Reşat her, yardrmcı üyeliğe: 
_Nureddin c;>..ğlryan seçildiler. 

renır (ŞcSlkaco) gözııe 
Milli küme 

Güne§ ne yaptı1 Jl'enerbakçeye dnğ. I 
ru gitit, biz oradaki (Fener) in (4) 
oomı wr sanıyorduk, meğerse ( S) 
camı varın'I§; (Fenerin) (iki) defa a.. 
çılıp kapanmasını gö-Jilr görmez (5) 
camını kırdı. Çatlattı diyece1dim ol
madı! 

lzmirden (S) Ok aldı. Ora-ya gidin
ce (q) ok attı. (1) SU: vuruldu ama ... 
( 4) oku d.a hedef ine vardı. .. 

Gerek l:mıire attığı ok1.ar, gerekse 
Feneri~ (Muh.afız) 1.arı da (birer) 
birer Güneşin kar§tsına çıkınt;a o dn. 
onlardan (3) er puvan almadan yük. 
selcmedi. 
BEŞİKTAŞ 

(!) a,e ( 1), de G<Z1.atasa:raya'la \ 
çarpı§tr. (Üç ole) un kar§ı81nda BB§i. 
ğinden (3) fa§ al.arak (A].,ancak) di
reğinin dibine bırakıverdi. lzmirden 
kaçtı, IBttınbula geldi. 

Şimdi (Beşik) inin yanında (9) taş 
oynuyCJT. 

GALATASARAY 
TecriU>e seferini Beşikfa.§a kadar 

yapayım dr-di Makine (iki) de birde 
bozuld2'; cam sıkıldı, doğru ( An1mnı
ya) gitti. 

Ankara kalesine çıkayım dedi. Dik 
yoku§'lında (Muhafız) 'Zarla~ etti.. 
Galatasamydn.n (3) Mu1ıafıman (S) 
kİ§i bu 1/arı§a girdi. 

BaT1;iyeye kadtlr kofayım dedi, ma.. 
zam ya GalatMaraylılar, kofu,yu da 
severler. (1) k"i§i 1cıo§aln1di. AnT<nnı 

onlara (6) puvon 30Çtı. Gaüı.taaaray 
orada bir lokal a~, faJ«ıt duramadı, 
1 sta.nbula kaçtı. 

3 OK (lZMlR) 
Gü~e kar§' geldi, lzmirin gütıe§i 

sıcaktır. lstanbulunM serincıedir. 

puvanıarı 
Mu1ı.afız2a ya~tı, berabere lil''TA 

(S) puvan aldı, mektebine da]dı· 
FENERBAHÇE 
Her horos kendi (kümes) inde _. 

bt' aenenin milli (kümesiniüJ) 6t_,ı: 
yen Fenerliler marlan 'loendi soJ.aJil 
rında isterler yal.. Jd 

Kaç yıldır Ö'IJle altşmt.§lar, ona F 

9fllı§mış2ar. 
Şimdi '/calkıp da o güzelim aa'Jt6 et' 

rak"ılır dn., yanmJ§ bir fdbriklJ 1J<J)f/" 
Bini andıran, herkesi T«ındımn bir:. 
re gidip maç yapılır mı' Ben ~ 
sam gitmem. 

Sonra da git ( Gane§) in 7«J1'~ 
dikil, (Güne§) düz ooolara, ~!J 
ra daha ziycıde tesir eder, (1'~I) 
gibi tepelere taksim olunur. (5 dl -A 

kuvvetini kaybeder. lktncisi ~ 
insan imle (muhafız) 7.arına ~ 
anlatamaz-

3 ok da gelir itı.'klna ~-~ 
/uzlar elden gider, 8fi1w.ya g~· 
(1ıU.kmcn) kaybeder. .~ 

Bızimlo maç yap'fTID.k ~~ 
(bahçe) mize buyursunlar ~_.:a·, 
Fa.kat Af.sancak bu i~ (n.mm) ~ 

tur demesin mit lzmirde ona ~ 
si; (~) ok attı, biri raagelai, o~
denizde alabanda, iskele- (B? 
(Al) elerken ~ bitti. Rotayı I' 
(Be§ikt"") (i81celesine) yaw -nı.01'/I 
tedi; çek uğraştı. Çünkü hava ço1I 
tınalıydı.. _ ~ 

(~)defa manevra yapan ~ 
nihayet (funda demir!) emrini • .,, 
demirledi. (!) a:inciri 9tJprcız attt;, 
turdu. Bakıalım bundan sonnıki--"""' 
Zerinde ne yaıxzcak, yoZ do.ha t1ıP'" 

(ŞAKA~ 
Onun için bu lzmirli gençler /atam. 

bulun serince gün~ kar§'ıSındn. ban· 
namadılar ..• ( 4) de 1 ni.tpetinde °kDy· 

- -
Ragbi 

.. ·---'--'-- • ... ~ • .,..-... JAf" 
10 - O yendi le~~ ~ta;k1an (ok) l;n keskin ha::ırla -

mı§ Zardı. 
Fener 1m-şı1.anna ç.1cmadı. 
On'lar da 7olzmı§ oW.caklar ıi, gemt.. 

ye bindiler, (rota) yı '1)6T'ai1er, lzmir! 
dediler. 

Çok değerli (6) 01«.ı bir iüJ Alsan
OCJğı k"!Jtarak (7) puvanüı yerlerine 
oordılar. 

MUHAFIZGÜCO' 
Resmi ödevleri çok önemli olan bu 

gençler spor sa1ulsmda ilk defa f'k
tıklan okuıla kar§ılcı§tılar. 

(iki) ( gUç) çarpı,,tı. (güçleri) be .. 
rabere kaldı, yalnız; 

(Galatasamylı1.ar) tn 7.okallerini aç. 
tıklan gUn onları yenmeye kıymadı
lar! Hem de misafir~ B'lğdıramadı
lar, onZann S ziyaretine iki defa kar. 
şılık 1JeTdiler. 

5 puoonla merkeze clö1f4iüer. 
HARBİYE GÜCÜ 
TtJ (Harbiye) den (Ga1o.tasamya) 

kadar geldi. Bir Ga1o.tasarayı, birinci 
geldi. Yan§ da bitti.. 

Müth\ş yumrukları 
Geçenlerde, ı.enci boksör Coe Luiz.. 

in, Nevyork Gardende boksör Natan 
Man ile yaptığı maçı üçüncü ravndda 
kazandı~ı ya.zmı§tlk. Zencinin müt
hış bir sağ kroşesi ile yere düşmüş o
lan rakibi bir daha kalka.mryarak na. 
kavt olmuştu. 

lşte yukarki resim bu nakavttan a
lınmış çok gilzcl bir enstantanedir. 

Stutga~ 7 (A.A.)- Adolf f 
ırtaıdmda dördüncü ~rııla~ " 

pan italya - Almanya milli ~ 1' 
k:mı1an arasmdaki maç, A1ma1' rJ". 
takımmm 10 /O galibiyetiyle neU: ~ 
miftir. Maçı bir Fransız h~ 
ctmi§tir. 

Boks 
Yarı ağır dOny• 
blrlnclllğl maçJ 

yapılıyor '1 
Bertin, 7 (A. A.) - Ço~ ~ 

lenmekte olan yan ağır bokS ;JI 
§alllpiyonumm yapılmasl arUl' 
rUr etmiştir. , 

Alman pmpiyonu Ado1f Bo~ 
dUnya pmpiyonu Belçikalı -A, 
Rot, 25 Martta Berlinde DoyçllP"" 

le' de karşılaşacaktır. 



~sırlık ağaea 
sallandırılan zenci 

Suçu, bir beyaz kadınla 

münasebette bulunmaktı ı 
RuzveDt ıınç Adetine karşı . 

mücadele açıy~r .. 
Amerika mec isi, 28 saat konuşan bir mebusu dinledi; 

fakat lin~ kanunu gene çıkanlamadı · · 
'. 

•11terıkanın Gorgia ~Wle zencU er 1wlpls1aat1eıercr. ~ bu "le gdtürülüyor. ~ reaimde,, K ali/orniytM• &Mjoze ~ı bir 
aenciyi füıç etmek '9in 'halkın hopU11auye ~ g~ 

~ Amerikada zenciler .Un Jbıo l 
~~!:esine maruzdur. Arada aıra-

olan ba feci manzaraam Ş leçmek için Amerik:ın hiltameU 
~fıyor. Fakat, serek mebuslar n 
' balk arasında fikir mutabakatsız
~ >Gınndea bir tilrltl bir neticeye van
~or. Birçok klmşeler linç karfısında 
~etin JAkayt kalışını, hükdmetin acı.i 
'" l•IAkki etmekte Te bilsbüUln cesaret 

Ce t.dırlar. 
~. Ceıı ay Amerikan mebusan meclisi 
~ &eyaz sarayda toplaamış ,.e Jincln 
~ ~ Recınek için çok alır cezaları muh· 
''" :ın bir kanunun müzakeresine baş
't.le,.11· Fak:ıt bu toplantı da, iki mebusun 
llı"'1 ni müteakip neticesiz olarak dağıl
~~· nu mebuslar arasında Georglo es. llıebuslarından Ellender 28 saat hl· 
\ bot aöz söylemiş ve bu milddel zarfın· 
lıtıa it f1ıı söyledi~! sözlerin tutan ikfyilz 

elınıeyl bulmuştur. BilAhare, diler 

bir mebus sa. almıı, birkaç saat ıllren 
nutkunda Bfrl"ik hOkftmeUerl itham et· 
nilftlr. 

Zencilere karfı yapılan ba muameleden 
çok mustarip olan Amerika cumburrelsl 
RuZTelt, teker teker nazırlannı c;alırarak 
şlddetll tedbirler alınmasını ve bu ldbl 
ıın .. lerl yapacak kimselere mtlsamaba 
gö5teren hAkiml.rln çok şlddetll bir suret· 
te tecziye edilmelerini bildirmlıUr. 

Amerikada cok dolaşmı, bir ltalyan ıa· 
2etecı, ~bit oldttlu bir linç hAdisesfnl 
şö,•Jp, nnlatrralctarfır: 

"nirlt>~lk hükihnell('riıı zencilere kal'Şt 
1•üyük bir hu .. umet besliyen mıntakalan 
J.lvlsana, Casohlne, Teksas, MisslJIJI, Aıa. 
lrnnrı ve Florldadır. Zenciler Amerfkaya 
hicret eltlklerl vült buralarını kendi 
memlekeUerinln iklimlerine uysun bul· 
muş ve yerleşmişlerdir. Buradaki Amerf· 
kalılar bunlan araJanndan · maklaftır· 
mak f~in zavallılara elden ıelen her f• 

' . ~~ayak aeslerlnin farkmda olmadı. Kapumım vu-
~' ikinciden sonra dµydu. . 

-.._~·.sesine kapı gıc.ırtw kanitL F4iJd;e göri1ııen Fat. 

ıstanbulun me•hur dalllerlnden 

Krallar kralı 
neler anlatıyor? 

••••:::mmı=m:=:ııaı. ı w. ı ı 111111• m::=:m:::::::-=::a::ı.::ıüi 1111 m• • a ı :a:a:: 
·ı "Rumeli kavağında bavarlyondan Sen Piyerle zıpzıp oynarken Piyer Lermit yamma geldi: 1 Ayan mecltsl seni krallar kralı nasbetti f dedi. işte o gilodenberi krallar krahyım ! 
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Krallar kralının şairllQI de vardır; şu kıtayı 
be{lenecek mısınız 

Deli on çeşitmiş ... Biri Umar, dokuzu 
açıkta dolaşırmış .•• Öyle derler, bUmem 
dolnı mudur1 Fakat yarı delilerin akıllı· 
lardan fazla oldulu muhakkaktır. 

Her faninin bir derdi vardır. Bir teJ'· 
Jer tutturur, bu tutturmak çeşit c~iltlr. 
Bu çeşitlere verilen adlar arasında: 

- Oturalı tuttu t 
Sözn pek meşhurdur. 
Akıl doktorlarının hangi cin5 delilere 

ve hangi tilrUl deliliklere ne albi adlar 
koydukları kendilerince mal6mdur. Fakat 
halk dilinde dcllli#in islmlt-rl, tRblrlcrf 
hayli zengindir. 

Tozutmak, yelkenlemek, oynatmalı, sa· 
pıtmak! .•. Say sayabildilln kadar .. 

Her devrin zararsız delileri, yanm deli· 
lerl, aklı gelir gider delileri vardır. Me· 
aelA eskilerden çıplak Mustafa, Ademi ev
vel Mehmet bey, deli Patran, Kartallı Be
kir, Deli Salih, A\-urzavur Dlkran, Pazaro
la Hasanbey, 6n sırada ıelenlerdendir. 
Şimdi de; dünya ııilzellerl, krallar kra· 

tı, Giritli Hidayet, Trabyal.ı Parasken 
vesaire tilredl. Evet dilnya erkek ıtızeU, 
dünya kadın IJ(lzeli, hem de kaydıhayat 

şarlile. sal ve canlı lsıanbulda. ıramııdı 
bulunu)·or. 

Krallar kralı Hasan, sadelikten hoşlanan 
alçak gönDIIQ bir tacidardir. Ayaklann· 
dakl çizmeler rupn· delil, konçları ta db 
kapaklarına kadar çıkan, ilden kokolu, 
siyah lQamcı çizmeleri cinsindendir .. 
Panlalon, yelek Te cekeU baıka bqka ku· 

nalılı Jllpmaktadırlar. 
Bir l{ln, NenbeaS1 fehrlnde, yolda ld· 

derken blrçok polis ve balkın bir zenci· 
yl kova'ıadıtJa.nna phit oldum. Blraı son
ra tutuba ıeııclnlD ismini, '" auçuauıl 
nevini Qreadlm. savanı adam "bir be70 
kadınla mGaa•hetfe hulanlll1lfla. Eler 
ahıta tfddelle mld9hala etmmaıt olsQ
dı, adamcatız orada derhal ilaç edlleeet-
tL . 

Ertest Ktın biçarenin muhakemesi yapı
'INalıü.. BQUla tillf tiilki, "8'iliq•Jt bir 
"t'Ul79lte, baplshaae,. saldırarak .,.rdl· 
)'anı 1>aıtadıktan sonra zenciyi dıtan çı. 
kardılar; meçbAl bir istikamete dolnı 
atlrOkledller. Atf&Dla dolfıı sabahki hld· 
detll ırupun nete içerisinde tritar ve 
mandolin çalarak d6nm'ekte olduklarını 
ılSrdflm. lçJerfnden birisine yakJa,tım ve 
sordum: 

- Ne oJdu zenci T 
Ytlıftme bakt: 
- Ne olacatT Anrdfde ataca meraıim

Je lalJandırdık! dedi.,, 
EIAn Amerfkada teaadtlf edJJen bu "t'ab· 

şete )arşı Runelt mtlthJt bir mtleadeJe aç
mak nlyetJndedlr. Gelecek mebasan top. 
lantısında bir kanan netredlJecelf ve ba 
1UreUe zenci neslJnln de beyazlar ldbl 
btlrrl1etfne · knuşacalı 2annedllmekte
dlr. 

Tramvay geçli sllzgeçten 
Çıldırdı vatmun sevinçten 
Nargilem duman çıkardı 
Fosur tosur prinçten 
maşlardandır. Horoz ibiği renginde bir 
pl tat.lağı, hoynunu soğukt:rn muhııfaza 
etmektedir. 

Ka,ıarı ıOr siyah, polabıyıkl:ırının u'°
ları :'<sünneti senlyc.,ye u)·gun olarak ke· 
silml,ıir. Uzaktan bakacak olursıınıı, birnı. 
da "zerdeçal,. ile boyanmış zannedersiniz. 

Gölüs baştan başa nişanlarla doludur: 1 
Sarı, beyaz, teneke;kurşun, bakır, )'U· 

1 

nrlak, flç köoe, dört köşe, beş köşe, sekiz 
köşe madalyalar •.• Kiminin üzerinde bir 
at resmi, klmiade bir tenis alı, bir domuz 
başı, ötekinde futbol O)'nayan bir deli· 
kanlı". Birlbirlne uymayan, blriblrlle a· 
lAkası, münasebeti olmı)·an, meslekleri, 
sanalları, hevesleri, merakları sösteren, 
hatırlatan blnbir ~şit resim, oekil, firma, 
nnvan, marka, sanal nımuzlan .• Hele ya
kasına taktılı bir çaydanlık kapaitı, kral· 
lar kralının en çok itina ettiği nişanlar· ı 
dandır! 

Krallar kralı Hasıının huzuruna çıkmak 
için, bir takım sıkıcı teşrifat usullerine 
haf vurmaya hacet yoktur. Bildiğimiz 
krallar slbi sayılı günlerde sarayından 
çıkmaz, onun sarayı gök kubbenin altın· 
dadır. Krallıibnın tahtını gönlünde kur· 
muttur. 

lstanbul ve BeyoAJu caddelerinde, ı5A· 
silnil ıilslilyen nişancıklannı okşı)·arak, 
şen ve miltebessim dolaşır. Güniln bir sa
atinde mahalle kahvesinde, kahvesini hl>· 
pQrdeUrken, bir başka saatte BeroAJunun 
en Hlb bir gazinosunda çayını icer, etra
fına toplananlarla konupr ... Onlara kah· 
"t'e, ~ay ikram etmekten ıert kalmaz. 

Krallara yakışan da iltifat, ihsan delil 
mldlrf-

Kahvelerimizi içerken sordum: 
- Kaç yaşındasınız? "Kraltar kralı,, 

payesini siıc kim TcrdU 
- Kırk Sekiz ıa,ınaerun-· Rumdika· 

....ıında hnariyundan Sen Plyerle zıpzıp ' 
oynarken Plyer Lermit yanıma geldi.: 
.. Tebılr ederim, ayan meclisi sizi krallar 
kralı nasbetti" dedi. işte o vakiltenberi 
krallar krah~m. I 

- Nerede oturuyorsunuz? 
- Bakırkô)•ünde! .. 
- Neresinde? 
Diyecektim, fakat kendimi tuttu .... Sen 

Plyer)e ı.ıpzıp oynadıAından bııhsedtn bir 
adamın nerede oturduğunu sormak biraz 
ona benzemek olmıyacak mıydı? 

- Mazhar Osmanı tanır mısınız? 
Tepesinden kovalarfa soluk su boşatıl

mış gibi titredi. Sonra ceketinin yakasını 
ısırdı: 

- Tövbe 1 Tövbe! estağfurullah 1 
Di)·erek, başını kahvenin kuytu bir k(). 

fesine cevirdi. Dakikalarca oraya baktı, 

herhalde üstadla doslluAu '°ok eski olacak 
ki, sorgumun cevabını Termcdl. 

Bir sual daha sordum: 
- Bu kadar nişanı nereden aldınız? 
- Rrııllıır krııh ol dunum icin, yen Ü· 

ı.ündeki bfitiln krııllar, imparııtorlar en bfi· 
yük nişanlarını gönderdiler. Taktıklarım 
çok eksik ..• Yarısından l 'lrmi beş kere 
rıızlıısını çaldılar. lnşııllnh yerine altından 
yapılmışları gelir .• 

- Sizin ordunuz, donanmanız yok mu1 
- Nasıl yok! .. Ordum deniıin dibinde; 

donanmam göklerde bulutların arasında
dır. Fakat işin doğrusunu sorarsan ben 
bu iki km-vele de ehemmiyet vermem. 
Esasen krallar krallığında da gözüm yok. 
Yalvardılar, yakardılar da onun için. ba 
yükü taşıyorum. Benim, asıl hilvJyetim 
ilim ve fen adamlığıdır. Birçok icallanm 
'"nrdır. Bunlar, insanlılıa hayır Te selAmet 
getirecek şeylerdir. Bunun içindir ki, 
krallardan başka, dünyanın en büyük fen 
ve sanat adamları, bilhassa vapur kaptan
ları, makine tamircileri, ş:ıpka temiıliyen 
ler, çapan ile orkinos tutan balıkçılar da 
nişan verdiler bana .• 

- lcaUarınız ne ılbi şeylerdlr'I 
- Bunlar o kadar coktur ki, bir tanesi 

bile aklımda kalmadı 1 Esasen bOytlk lllm
lerin, ren adamlarının akıllan başlannd• 
değildir kJl. 

- Birini olsun anlatsanız.. 
- Dinle: Yüksek bir yere çıkacak.sın~ 

mesela yangın kulesine... Kendini. oradan 
denize dalar gibi balıklama atacakna a· 
şağıyal- Ve size bir feY olmıyacak, ayak 
ilstil toprağa düşeceksin L 

Ha:tTelle haykırdım: 
- Nasın Nasıl? 
- Evet bir ıey olmıncatL. Nasıl mı! 

Gayet basit ..• Atılmadan eTVel. kulenin 
dlreline bir ip hathracaksın,bir ucunu da 
belJne dolayıp kendini aşalıya atacaksın. 
DO.şerken yapacatm bir yerinde hareket 
ile ayaküstü düşeceksin! ..• 

Nasıl, güzel bir ihtira delil mn Bir tec
rübe y:ıpınız isterseniz!. 

Krallar kralı bir çay daha ısmarladı. 
Bunu fırsat sayarak sordum: 

- Cayı çok SeTlyorsunuz ıallha!.. B.,.. 
ka içki, meselA rakı içmez mislnld · 

- Neşelenmek. keyif çatmak ber fani· 
nin hakkı delil midir? Biras neplenmM. 
biraz dıı sünün kötn hAdiselerinl, itrenc 
taraflarını sisli bir sörüş ıaTi1esinden 
seyretmek fçfn, rakıya benim de başTUl'
dutum, iltifat ettiğim çok olmuştur. Fakaf 
her oeyden evvel beteriyeUn Jdlatahlıklan. 
insanların hırslan, hasetleri bınl çok 11-
rendirdill için, çok rakı içerim. Bun~ 
gôrmeyeyim, hlssetmiye)im diye.. Ba• 
insanlar vardır, içmeden sarhot olur, ~ 
radılış itibarile bedmest n cıTlkbr. Bd 
onlardan delilim, ben fazilet •e fnsanlılf 
Aşıkıy:ım. (Devcımt U Mcide) 

Hiiteyin Rüttü TIRPAN 

YABANCI DiLLERE NAKLi HAKKI MAHFUZDUR 

Pqa eevab veremedi. TeeMUrünUn aevincine galip olduğu anı.. 
§Ilıyordu. Suadin hayata dönütti ölümü haberinden beterdf. 
Kim derdi ki Suad, gUnUn birinde evine kör olarak d&lecek w 
dönlilil bu ihtiyar ha.bayı, tedbir alınaY1-7. hazırlık yapm&)'a 

mtcbur bırakacaktı. 

HABERiN EDEBi THl'RIKASI: t t 

Yazan: Hasan Rasim Us 
yüzü ça.rpmJlf,ı. 

Büy\ik oğlunun ince ve içli yara.dılışI, Jd1çUğUniln kötü ~ 
ziyeti, gelininin iç sızlatan hali hep inceden inceye cJOothıfUıneye 
muhtaç eeylerdi. Paga, bu muammanm dllti)nmmekle halledWr 
clneten bir DE'Y olmadığmI; kalp ve his i&in1n kanetığl bir yerde 
dört ba.p mamur bir anlqmaya, bir karara vanlamJyacağmı 
pek iyi biliyordu. Birinden birini feda etmek ll.mndJ. Sabiha 
zaten bu neticeye varmJf ve kendiliğinden kendisini feda et. 
ml§ti. Ona bunu yapma dese dahi sözünU kabul ettlremfyecek. 
ti. Sabihayı tanımaz mıydı! Suad'i nasıl sevdiifni bilmiyor 
muydu? 

&)'ili tonla cevab verdi: 
~ 11.:vır kızım hiçbir eey yok ... Hiçbir gey ..• 

&,ıe bir ceva.ptı ki, bunu, kendisine bir baekaaı söylemit 
0 da tıpkı Fatma kadar inanırdı. 

-~· Sa.bihanm, adeti bUyUk sofadan sendeliyerek geçti. 
kıvnıan dar koridorun başındaki kapıya kadar ay
JUrtldUğUne dikkat etti. Sabihanın içeriye girmek 
bir gayret sarfettiğlnl anl&ml§tı. 
ka.ırtekı bugilnktl havayı pek beğenmedi. Sabihayı 

' kendisine Selim bey söylemişti. Şimdi dütUnUnce 
~ deki gayritabiUiği de farkediyordu. 
~ "Cfevkaladeli.k,, bulunduğuna inandıran daha birçok 

1: her gün, her Allahm gUnU, agağıdakl salonda top. 
, llltycb? Senelerdenberi süren bu itiyadı bozmaları ne 
~ "ıluhakkak bir şey var!,, diye dil§UnUyor ve kUçUk ha· 
~ lloUıJOrdu. 
~~ l'atmanm da anladıfı gibi, Pqanm odum& bl1yik 
~~ lh.~ lartederek girdi. Kapıyı a.ralacbfl zaman g&One, 
~ ~ d&ıUk oturan Selimfn 10l omuzu tl.lerinden, Sa. 

ın, elektrf1c Jl1fr altında daha. an a&Oüea ayıf 

Kapı tokmağmm çıkardığı ... Selimi '9rinden kaldırdı. 
Odad•kf'ter, bir nıilddet Sablh&ya bakmak cea.retini göstere. 
medller. Oda gen1ttL Uçll de bir tarafa topı•nmıtJar, yan yana 
oturmutlardL Odanm bllyU.ldttfll bu ya.Jnnlığı bunm burwıay. 
ıiıil1&r gibi pteriyoıdu. 

Sabiha, Pqanm gözlerine, ha.klanda verilen karan anlama
ya çalıp.n bir dikkatle baktı. Arkum& uzttığı eliyle kapıyı ka. 
pattıktan aonra d& hareketalz kaldı. İçinden b1r aee: 

"- Çık git._ Bura.da durma..· Topla eeyaiarmı ... Seni bu
gllnldl b&Une d~ yine bwılarm karan olmadı mı!,, diyor· 
du. Paeanm wlnde, dllfilnceaini anlam11 bir mana 1e2rek ar. 
mldı: 

- Gel kızım .. Şöyle yamma otur ... 
Çaresiz ilerledi. Kararın okunmuım bekliyen bir mücrim 

t&\'TIYla kenarda dUT&n bot bir sa.ndalyeye ilişti. 
Pap devam etti: 
- Kızmı • dedi. Selimin getirdiği haberi biliyorsun. üzün. 

tUyle sevinci bir arada getiren haber. Bunu men benden daha 
önce atrenmll, hatta mUBktll vaziyetten kurtulmamız için bir 
de karar vıermipin. .• 

- Ben henlla bir karar vermit cleğilim, Pq& baha.- Sad~ 
ee. aklıma gelen Ye bana en çıkar yol gibi görtınen teJf anlat. 
tnn. Karan 8lz vencekelniz. .. 

Genç tadın, tiunlan, yaV&§ yavae keke!ememeye Çallf&r&k ve 
ztiıllerlnl kup cbıvuda uılı duran levhaıa dikerek .aı,ltlJm!u. 

' ' 

- Ben Sabihayı kararmda haklı buluyorum, • dedi. Suad 
çok hiali bir çocuktur. Ona karısmm kardettyle evlendiğini bil
dirmek, malCıllilk acısına daha başka bir acmm ili.vesi olur. 
Beklemek, Suad'in gelmesini beklemek daha doğru. Nihayet 
bu hafta içinde gelecek. Selim zaten Sabihanm Suad'le yeniden 
evlenmesin! istiyor. Bence mua.mmanm bil~Un rm Suad'in iki 
dudağı arasında ... Ağzmı ararız. Şayet o, Sabihanm U7.erlne ev. 
leıımeaini makul telAkki eder ve yeniden onunla evlenmek ar
zusunu gösterirse 11 kendiliğinden halledilmiş olur. 

Herkes susuyordu •.. P88& Sabiha'nm izr.etinefaile oynaml" 
yor muydu? Onun bu şekilde konuşmumda ve muhakeme yU .. 
rUtmeainde hakkt yok değildi. ÇUnkU Suad'le biriblrlerine v«. 
dikleri sözU bilmiyordu. Sabihanm Selimden ayrılıp, yeıılden 
Suad'e V&nn&Sm! pek ta.bil teltkki edebilirdi. Netekim ki Se. 
lim de böyle dil§ünmilştii. Belki Safinaz Hanımm kanaati de 
bbyleydi. 

- Pqa baba .. cJedi. Belki doğru dU§ilnflyoramıua. Ama, Su. 
ad ıateee de benim onunla tekrar evlenmeme lmkAıı yok... Su· 
ad'i babası o~funuz lsfn tanrmamamz mihnktbı değil, fakat 
tCu ••• 

(.Deotımı -var} 



Holivud sular 
altında 

Birkaç gUn evvel Los Ancelos, Ho. 
livut ve bu civardnld 225 kilometre 
murabbalık araziyi tahrib eden müthiş 
su baskını hn.kkında her gün yeni taf. 
silat gelmektedir. 

Son gelen haberlere nazaran, sellere 
karış .. p ölenlerin adedi 150 yi bu!m~ 
tur. Kaliforniya hükfunetinin resmen 
bildirdiğine göre, ölenlerden gayri 200 
den faz!a kayıp vardır. Maddi zararın 
derecesini tayin etmek §imdilik inık~. 
sızdır. 

Yıldıılarm başına gelenler 
Holivutta sinema aleminin en me§· 

bur yıldızlarının oturduğu evler de su. 

lar altında kalmış, beyaz perdenin 
m esh ur simalan bu yüzden birçok ma
ceralar geçirmişlerdir. 

.Madlcn Karol ve Ceki Kogan ile 
karısı Betti Grabl sular tarafından 

muhasara edilen evlerinde günlerce 
mahsur kalmışlardır. 

Mirna Loy bir aralık suların alçal
m ıg olmasından istifade ederek kendi. 
ni kurtarmak istemi§ ve hemen oto • 

mobiline athyarak evinden uzakla§ • 
maya başlamıştır. Fakat yolda otomo. 

bili yine suların içinde kalmış, tehlike· 

yi anlıyan artist hemen, arabasının U. 
:zerine ~ıkarak etraftan avaz avaz im. 

dad fstemlştir. Nihayet bir izci grupu 
müşhiilatla otomobile kadar yaklaşa
re.k Mirnaloy'u kurtarmıı:ıtır. 

Con Kravford ile kocası Fran~a 

Şi'<ftvetler temenn'ler 

Ton, gUnlerce evlerinde mahpus kal • 
mışlardır. 

Leo Karillo, saatlerce bir ağacın te. 
pesinde oturmak mecburiyetinde kal
mıştır. 

Klark Gabl evinin birinci katından 
eulara atlamı§, bir mUddet yüzdükten 
sonra. polisler tarafından kurtarılmış. 
tır. 

KUçUk Şirley Templ,,Foke film stud. 
yosunda.ki locasında mahpus kalmıt

tıi-. Holivuda giden Fransız artistle • 
rlnden Daniel Dariyö ile Anna Bella 
nm evleri tepede olduğundan bunlar 
fclAketten yakalarını kurtarmış'ardrr. 
Sular, rejisör Ernest Lubiç'in evinin 
birinci katına kadar çıkmıştır. 

Başta Fran~a Ton olmak tlzere, 
birçok artistler ağır eurette ha.stalan. 
mışlar ve hastanelerde tedavi altına a
lınmışlardır. 

Vn~macılıtr 
Son felaket y{lzUnden yenıfz yurd. 

suz kalmış birke.ç bin insan, Los An. 
celosta, bazı yiyecek içecek mağazala. 
rmı yağma etmişler, bu vaziyet karşı. 
sındıı hükömet yağmacılığa karaı çok 
§iddetli tedbirler almıştır. 

Su baskını ile harab olan mmtaka
lar halkından birçoğu, ba§ka kasaba. 
lara hicret etmeye baş1amışlardır. 

Yamlan tahminlere nazaran, seller 
altında kalan mmtakalarda tabii ha
yatın ba•1ıım•1 i~tn, en az Uç aylık bir 
milddet lftZ!mdrr. 

Sokak ıambaları yan· 
hş yerlere mi asıhyor 

Belediye reis"nden iki sokak balkının bir r .ca11: 
" Ahşaındnn soura sokağa bakmasınlar 
diye çocuklarımızın başında beklemek

ten blzl kur ta .. ıoız ı ,, 
Beyazıtta Takvimhane caüdesinde doğan kcmeririn dibine, Vezneciler 

Kaptanpaşa mektebi ve Kaptanıderya caddesi üzerine astı. Halbuki orası e· 
sok.ı~larında oturan okuyucularımız- aasen gerek Vezneciler caddeli üzerin· 
dan bir mektup aldık. Senelerdenberi de ve biraz ileride bulunan bir llmba-
aokaklarının zifiri karanlı~ta bulunma· nın ı§ ğı ve gerek Bozdoğan kemeıini 
aından yanayakıla tikayet eden bu o· mütccU:ip başlıyan iki taraflı dükkan· 
kuyucularnruz .dertlerini 9öyle anlatı- lann ve bunların nihayetinde de gene 
yorlar : bir ao~k lambaaırun aydınlığı içinde 

''Her gün on binlerce ki~inin gelip bulunuyor. 
geçtiği bu sokağın adını belki bir çok- Senelerdenberi yaptı~ımız müteaddit 
lan bilmezler. F'akrıt ufak bir tarif he- müraca;.tlarda d.:a dileaiimiz gibi, bu 

llmbanın Kaptanpqa mektebi .okaiı· 
run tam ortalama yerinde k..."f'liı yapan 
kö~eye, yani beşinci mektebin kUçük 
kııp.unın yanına asılması lbımdı. Böy

lece hem bu sokak ve hem de Kaptanı
derya sokağı boydn boya aydınlııtılmrt 
olaca~. Ya,i bir tek llmba ile iki M>· 

kak ~firi karanlıktan kurtulacaktı .. 
Anla1ılıyor ki Şirket, bazı aokak lAm· 
balarını kendi itine gelen yerlere as· 
makta mahzur gömüyor. Nitekim bura-

men herkc3in bu so~ağı hatırlamasına 

kafidir. Beyazıtta Ask:rl Tıbbiye, mek· 
tehi yanından Sülcymaniyeye giden 
cadde üzerinde Üniveraitenin bir kapı· 
sı vardır. Kaptanpaıa mektebi sokağı, 
iıte bu k;ıpının tam kaqıaııvdan baılıya
rak Bozdoğan kemerine iner. Sokağın 
bir tarafında beıinci ve altıncı ilk mc~
teb=.n duvan uzanır.. Diğer tarafında 

evler vardır. Fakat evletin arasında 

bir kaç boş Drııa bulunduğu için bura
da hemen her gece pek çirkin manzara
lara rutlanır. Akıam karanlığı bastık· 
tan sonra çocuklarımız pen:ercıden eo
kağa bak:ı:aklar diye içimiz titrer, bat· 
larında bekleriz.. Senelerdenbcri ta· 
hammill ettiğiniz bu vaziyetin ne ~
dar azap verici olduğunu kolayca tasav
vur edebilirsiniz. 

Sok"1ğımız kör ve aapa bir aokak ta 
değildir. Çünkü her gün buradan bin· 
lerce üniversite talebesi akın ak.n ge· 
l~p geçer. Scnra Sultanhamam, Fincan
cılar, Kapalxçarıı ve Mercan yokuşu 

gibi §ehrin ticaret ve i§ yerieriyle Boz· 
doğ•a kemerinden Vefa, Unkapanı ve 
Fatihe kadar binlerce haneli~ geniı bir 
sahayı biribin:.ne bağlayan en 1ma yol ' 
dur, bir nevi geçit, pasajdır. Esasen 
kaldırımları tda pek muntazam olmıy:cı 
bu sokaktan akşamdan sonra zifiri ka· 
ranlık içinde geçmek mecburiyetinde 
kalan binlerce kişinin çektiği sıl!iıntıyı 

da he:;aba k:~arsnn·z bir lamba, evet, 
yalnız bir tek sokak l!mbası konmama· 
sı yüzünden, on binler;e İstanbul hem
şehr~:nin nıısıl bir azap i~inde bulun
duğunu anl:ıyabilirciniz. 

Belci'ye bir kısım sokaklara yeniden 

lamb •"ar t ·~· l:nası i:in şirl:cte b•r füte 
vere'.'. ve ~irl:et te bunfarı takm··~a baş· 
ladr. Bu meyanda bir lambayı da getirip 
bu sokağın tam nihayetine, yani Boz-

• 

da da bir~:.; metre kablo sarfetmemck 
için bu llmbayı itine geldiği lir yere 

takmıf, Bozdoğan kemerine kalJıdan 
karııya bir tel çekerek direk dikmek 
zahmetinoaen de kurtulmuıtur. 

Son listedeki l!mbaların taliki c1i bit· 
meden ya bu lamba ~Ulerek söylediği
miz noktaya getirilmeli veyahut bura
ya b~ka bir l!mba tak lmalıdır. 

Sayın valimiz Muhit:din üstilndağm 
bu vaz.~yeti tetkik ettirerek düzelttire
ceğini ve bizi bilhassa çocuklarımıza 

kar§ı aenelerdenbcri düştüğümüz müş· 
kil vaz:iyetten kurtaracağını ümJt edi
yoruz. 

Okuyu:ulanmmn dilekleri arasında 
dik,kate değer bir noktayn temas ediU

yor: Bu da Elektrik 1irk:t!rfo bazı lam
oolıırı di:ct~iği yerlere a:mağa kalkı~ma· 
sıdır. Bu nokta tahkik edilmeli ve lam
baların §ehrin azami derecede ist.:fade 
ed:ceği ıeki!de asılması temin olunmt .. 
lıı:hr • 

1 nJ!tllz "omUnl<1llerı 
Londra, 8 (A. A.) - İn3"iliz komu. 

nist fırkası, Uibentropun Londrayı zi. 
yarctinı pro~e~to etmek Uz2re bu ak. 
§am bir nümayi~ tertib etmeğe karar 
vcrmi~tir. 

Nilmayioçiler, eaat 22,30 da PikadeJ· 
li SirkUst.e toplan8cakla.rdır, 

lngiliz sil8.hlanmasına 1,5 
milyar k8.fi değil 

: _. Haşıaratı ı ln<.'lae ı lık ne kadar alır olursa olsun, bize lama· dır. Fakat benden istennen femfrıat• tad 
berl:ıyn ve Lord Hıılifaks'dan almış ol· mile müzaheret gösterecektir. olarak meclisinize verebıllrıın. 
dugu tulırnııt He mücehhez bulunduğu hal· Başvekil müteakiben muhalefetin ademi Almunya ıle müzaaeıeler 
de avdet etmiştir. itimat takririni tenkit eylemioUr. Hu tak· Londra, 7 (H si) _ Deyli 91-

Müzakerelcrin hafta ortasından sonra rirde, tecviz olunmıyan bir siyasete mil· . USU iriDI 
başlamasına sebeb olarak Polonya harı· zaherel için tatbik ediJmekle olan silAh· p:ea ga~tesin~ Biy~t muııarr il• 
clye nazırı Bek'in Homııya gelmesi gös- !anına programı hakkında en kati ihtiraı gore, HıUer, Sır Nevil Henders<>P 
terilmekledir. Romadaki gıızeleler, lngiJ. lıeyı&o olunmaktadır. olan mülakatında, iki hUkünıet P 
ıere ile başlayacak mfizakerelerden nıeın· llıış\•ckıJ dcmıştır ki: sındaki mü.zakaelerin diploı:ııaai yolU 
nun bir Jis3nla bahselmekledirler. Tecviz olunmayacak bir siyasetten bah· ile ve kat'i bir gızlilik içinde cereyatl 
ltıılyan hilkC'lmelinln, müzakerelerin mu- 5edılıyor. liillıkis iddia ediyorum ki, ben tm i i . i ti B tal tı1gUIJ 

vorfaklyetle nellcelenece(ti rıe büyük bır Milletler cemiyetinin ondan bahsedenler- e es n ıstem ş r. u ep, tJ. 
itimadı olmnctan matbuatın bu Umldi gös- den bir çoğundan daha ziyade doıtuyum. ~atbuatının aiddetl~ b.ir kon~ola tef• 
tennesl tasavvur edilemez. Milletler cemiyetini hakiki bir dünyı ce- bı tutulması arzu ed.ildıği teklinde 
1ngilterenin müdafaa pro !rnmı miy~ti ~ıalin~ koymak ~çin çalışanlar, ona sir edilmektedir. 

J.ondra 7 (A.A.) _Bu ün Avam kama· bugunku vnııyette k~bıliyetlnln fislfinde Muharrir ÇemberlAyn'm bunU ,e6-
, . • . • S vazıfclcr vermek isllyenlerdeo herhalde u1 --"li-

rasında lmıılız sılahlanmo programı hak· d 1 . d 1 . t d ' 1 8 - 1 dedeoeğini t.eyit vaziyetinde b ~ 
ıı ıa zıya e ıızme e ıyor ar. ugun ıan· 

kında~! ~üz~kercler B~ş,·ekil Çemberlay· ı kil ilk devlet bil ·ük bir kom usunun ğunu bildiriyor. 
nın buyük bır nutku tle acılmışlır. g . c . . ) .. ş • • ·~-.,.,._ 

B k., l'·ld d h h . b" hfikA lsllli'ısı lehlıkesı karşısında mudafaasını Yine lngilız matbuatmm ~- . 
aşve ·ı~ "' ar a er ansı ır ·u· . . b k · bili 7 8 __ .a 

l b 1 b 1 1 · ıı 1 . i Mılleller cemıyellnden e lıye r u ya ve onun aefine karp hiçbir aaı--
me u unursa u unsun ngı ere çın 5 • sualim,. muhalefet azası arasında cevap il .,...ıL 
lAhlanmanın bir zaruret olduğunu ehem· b"l k 1 k bi ki . meydanı bakıız hücumda bulunmadığı b a»-. vere ı ~ce e r şı varsa 
miyelle kaydellıkten sonra harbin yolnız 1• il .11 1• 1 h . d hl u mektedir . çıı\sın. u mı e ın, onun e ın e r m • • 
allôh ve adamla deAfl ıhllyat kuvvellerle h r h• . 1 k h k 1 d k uJ ... uh ir ba ...n .. o .. _,. .. 1' • 1 • a ız ve 11mı o ara are e e ece ve s J11L arr c;aream &""" UDu--,.e parayla yunl hır m llelln muka,·cmet ve . b' 1 ' , _. 
tahammül kah il iyeli ile de kazıınılılıAını ht ut korukyad. cakFkukvvt ektlfiı düokstladrı 1 tol lıl ıl 'ı' gelecek olan B. fon Rlbbentrop Ull _.,.'I 

• . • . $ e 0 ıı ar a a c ev e er su · bal B. r--be 1 il Lord HaJif.-ve bunun dn ticaret ve endü~ırı raalıyetı· h b 1 d 1 d Ih d dıye ~ r ayn e . un u unma ı ı yer e su Tir ır .. 
nln ıdameslne baAlı bulunduğunu sdyle- lk 1 kt r d dl • gx-~ .. , ve kendisinin ·-.. t AV!Ur-1 d 1 r ki noa ça ışrna a ay a ne r, ..,.........,auu 3'g&O.O ..ıııit" 
m ,!
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h nı k b" hpanya meselesinde muhalefet, onun banfı muahedesi hakkmda ıarib ıı 
z m mu avcme •e a amm 11 ı . . . duftt' 

il l' I b"lü d- t 1 B flkırlerlne iştirak elmedılım için beni 1er beyan edecek vaziyette bulun 
ye ım z u n unyaca .ıınınmış ır: u diktatörlere temayül etmekle itham edı· 

laarruzlıra karşı mühim hır set leşkıl e- yor. Fakat ben dlktıt3rlerln hüküm ıür-
der. . düğü memleketıerl hesabı katmak mec.-bu-

ÇfinkQ herhangi bir devletın muarııın' • ti d 1 0 1 d t rejimi r·ın . . rıye n ey m. ra ar a mevcu e 
birdenbire ezebılmesi fimltlerı ne kadar diAer memleketlerdeki tesirleri ltlbırile 
il olur!!&, • son tecrübeler bu hususta pek bizi al6kadar eder. Ne naıilile. ne rı,ıst-
cesaret verici mahiyette olmamıştır. • la· lllie ve ne de bolşevlkllle hiçbir temı)'ii· 
hammül ve mukavemet kabiliyeti çok O· tüm Yoktur. ÇQnkll bunların bepal benim 
Jan memlekete taarruz etmekteki tereddli· kafamda kök salmıt olan ıibnlyeUe telif 
dil o kac1ar fazla olur .. gölürmiyen şeylerdir: Benim alyaal tma· 

Ba,vekll bundan şu nellceyl çıkanyor nım ferdin bfirriyetldlr. Ben fikir. a6ı •• 
ki: lnglllerenln eeclnnekle olduğu büyük hareket bilrriyeUne lmın etmlt bir adı· 
masraf devresinde ekonomi ve endüstri mım ve bence bunlar olmadıkça hakiki 
istikrarını muhafaza elmele mecburdur. demokrasi olamıı. 

Başvekil lnsiliz programının heyeti u· Demokrasinin muhafınsı ki, hOrri~ll-
mumiyesini şöyle lıırif etmiştir: miıin korunması demektir, mücadele ede· 

1 - Memleketi müdafaa etmek. 
ceğim ve zannederim ki, bfiyllk Brilan)·a 

2 - · Memleketin yiyeeek ve iptidai mllleli de benimle beraber mOcadele ede-
mndde ihtiyaçlarının lemınl için ıarurl cektir. Ve cene zannederim ki proSTamı· 
olan ticaret yollarının hürriyetini aarıın· mızda takip ettilimiz yol korkunç ıavaş 
ti altında bulundurmak. 

3 _ Bir harp takdirinde fngfllerenln ııırurelinin önüne seçecek en emin Hsıta· 
mlltıerikl olan devlellerle, bunun toprak· dır.,, 
Jarını müdafaa için teşriki mesai etmek, Uzun ve sllrekll alkıılar baıvekilin aut· 
ve her şeyden evvel Jngllterenin mfidııfa· kunu selAmlamı,tır. 
nı umnn~1"'-tnCT'ml.1e ı~eunı uha\Hlerln hılnln ToddedUdl 

tir. Bu cihet lıükCımelin müdafaa siya· Londra, 7 (A.A.) - Avam kamıraıı 
selinde esastır. Başvekil bu hususta şöyle bugün müzakerelerden sonra, ltçl pırtlıl· 
demiştir: nin siltıhlanma programı aleyhindeki tak· 

Harp takdirlnde imparatorluAun sev- rlrlnl 13t muhalife karşı 35• reyle reddel· 
kulceyş noktalarına mühim kuv\·cller sön mişllr. 

dermeAe mecburuz. Fakat müdafaalarının Başvekilin hnriet siyaset 
ehemmiyeti bakımından müt:ılca edersek 
bizzat kendi memleketimizin müdaCaıısı hakkındakı sözleri 
kadar ehemmiyetli değildir. Biz, kendi Aman ka.m:mısında fıçi mebuı Bender· 
memleketimizde nıağlı'ıp olmodı~ımız müd son, hükı'ımetten bazı sualler aormuşıur: 
detçe, hariçle mağlı'ıbiyellere de uğrasak lngillerenin Fransa, Almanya ve ltalyı 
bilAhare onları teHHi lmkAnını bulalıili· ile bir anlaşmaya varmak nı)'elinde olup 
riı. olm:ıdılı ve böyle bir anlaşmanın MilleUer 
Başvekil silAnlanma masrafının daha cemiyclı paktına UY1Un düşlip düşmi>ece· 

timdiden çok yüksek bulunduğunu kay· li sualine Çemberlayn •erdill cevaplı 
delmiş ve ezcümle demiştir ki: lıükı'ınıetin hiçbir zaman Milleller cemıyeli 

1939 • 19.tO senesi masrafları bu sene- paktını mugayir tartJar kabuJ etmemi, 
kinden çok daha fazla olacaktır. Mezkı'ır olduğunu ve lıükCırnelin mezkür pakta mu 
sene de azamisini bulmayı temenni ederiz. hnlif munhecleler al.delmemek hakkındakı 
Faknl artma veya ckı1illme hlldisııta haA paktın yirminci maddesıle mukayyet kal· 
lıdır. Kail olarak bir ıey aöyliyeblliriı ki, dı#ını sO) lem iştir. 
o da şudur: Diğer bir suale cevaben de Çember· 

- Daha ıecenlerclc mnsrııf olarak der· la)·n, Alman mü\lemlekelerln in iadesi 
plf ettilimiz bir milyar 500 milyon lngi· mesele~inin İngiliz • halyao müıakerele 
Ilı lirasının daha şimdiden ehemmiyellı rine dahil bulunmadığını beyan etmiştir. 
bir tandı ırayrlkftri olduğu anlaşılmıştır. İşçi mebu5 Filecer başvekilclen, Berlindt' 
Bu rakamın ne olncntıını sö)·leyebllmek f. Hiller ile fmciliz bfiyQk elcisi arasında 
çin dahı erkendir. Fak:ıl meclisiniz, pek yapılan mü!Akat hakkında izahat lıtemit· 
korkarım, esaslı bir tez:ı:rüt beldemt'k ıa· tlr. 
nırellncfe kalnraktır. nu rakamların etıcm· Baş,·ekil Hillerfn İngiliz büyük elçisini 
miyeti hnkknıda meclisinizi iknoa lfizum kabul ederek iki memleketi aUıkadar eden 
sörmüyorum. bQtün me.,eleler hakkında kendlsile görOt· 

Başvekil, hül<Qmetin siltıhlnnma prog- tü~ünli ve fok t bu babdı hiçbir fe)' s6yle· 
ramı lle al5kııdor olmak üzere hunu eko· miyf'Cc#lni cevaben bllcllnnlşllr. 

nomi hayatındaki aksülamelll'rine mani Frıın,a tııarruza uAradılh takdirde in· 
olmak için ııarreıtiAi muvııffnklyelli soy- 11illerenin Frnnsa hakkındaki taııhhülle-
retlcrclen bahsederek demiştir ki: rine dnir de Çenıherlayn şöyle demışlir: 

Vaziyeti iyileştirmek için gayretlerimi- Fran ... a:ra karşı olan laahhüllerimiz Mil· 
ze devam elmlye azmeylemiş bulunmnklıı !eller cemiyeti paktının tazammun eyle-
heraber hfilfınü dün~·o şunu lıilmelidir ki dilderinden başka 19 mart 936 tarihinde 
bizim sulh arı:umuz sulhu bugün yarındnn Londradn yapılan anlaşmanın Ü\'Üncü 
daha ueuz Hlın alahilel'e~lmiı fimiıHnin kısmınıla teyiden beyan olunan ı.okamo 
bir mnhımlüdeğildir. J<eza hu hizim mil· muııhedesintleki taahhütlerdir. 

lngilterenin merkezi Anupaya karşı 
olan vııziyetırıe dair yaptlan ısrarlı lza· 
hat taleplerine Çernberlayn şu cevabı ver
mekle iktifa etmiştir: fngilterenln bu 

letlmize ve umumiyetle bütün lıcşcrb ele 
karşı olan manevi mt'sııliyctimh:i unuttu· 
ltumuzu da ifade etmez. Dünyada hir nok· 
lndn cıkıın kavf!a umıımt bir lhtil!ıra yol 
acabllmt>k iııliclndında oldu mu bizim için 
fevkol:1de ehemmiyet kesbcder. Binoena· bahtakl hallı hareketi Edenin 24 haziran 

1937 tnrihinclcki beyanatı ile tayin ve lea-
leyh diğer memlekellerin işlerine karışmak 

veya oralarda enlrikıılnr çevirmek ııl:lımız 
dan get'memekle hcr:ıher ku'·'·etc veya leh 
dide mfirııc::ıal eclile~ck yerele ımlh yolu 
ile lhtilAflnrın halli lehinde arıııııra llt'Si· 
mlzi yüksellmemiz IOzım'teldii(i kon:lalin· 
deyiz. Bunu yapıyoruz. Hu!lu,ile ki gaye
nıh:i rliinya clevlctlerinin ekserivcli ı;em· 

pati ile tı-1:1 1dd etmektedir. Fnknt hnllin 
f!A\Tcllerimi1..P rn~cn !!t!lh ve llim:ııh tt-k 

rar lc.51s elmt'Ae mtmıffak olmnuak ııllllh· 
!anma pro$rramımızı 1tr.ni~letmek ve tesrt 
el'lemekde asla tcrcddilt ctmlyecelUı .. 
Eminiz ki, bu surelle hareket ederek mem
leketimiz, kendisine yüklenecek fedakl'ır-

blt edilmiştir. 

Hillerin lnglliz hfiyilk elçisinden fn11lllz 
matbuatı lnrııfınd:ın nıısyonııl sosyalist 
rejimi aleyhinde yapılan neşriyata bir nl· 
hayel verdirilmesini istedilline dair olan 
haberler hakkında sorulan suale ve fn
nll!ereyf ııl:1 1rndar eden meı1elrlcri lam bir 
hfümü niyetle rne\·zuubahıı etmekten f nıtl· 
llz mnllıu:ıtının bir ecneht memlı.-kel inle· 
bl [!zerine mt'necJilmiyereline dılr temi
nat rica dilmesi fizerine hariciye ılyast 
mfüıteşarı füıllc.r demiştir ki: 

Benim bllrli~im, Bitlerin tnıiliı bQy(lk 
c~cisine böyle bir talepde buluomadılı· 

na yazıyor. 
Alman hilk!lmetlnln, mOzaJcereld' 

başlamadan 6nce, eıkl Alman mU~ 
lekelerinin kayıtsız ve aartaıs ~.; 
geri verilmesinde ıaraı edecefi ...-
dilmektedir. , 

Ayni muharrire gfSre, Jngllfs_ ~~ 
man görtlemeleri haftalarca .uıw---
tlr. __.,,-

----~~--~------------ispanyaya • 
ltalyanrar yenı

den asker 
göndermiş:er 0 naıear. ~em isi ııe 60 

11.1,1 hoiuldo ;ııld 
Londra 7 (A.A.) - Deyli il tJiı1 

ı•eteainin Cebelüttarıktaki as~ ,
lı4uaoliııinin hpaııya iç harbirıt bal oJI" 
evvel bitirmek için son bir gayret ,.. 
rak yeni kıtaat ıöılderdiğini babı' 
riyor. ıs' 

Muhalir, geçen hafta GracliaP ~ 
taane ıemiıiyle Antonyo Siıf0 _,,,,. 

kumandaıında küçük bir torpido "", 
ribi filosunun Kaciibe, Garpuabl\11 1ıd 
dan beı bin aıker ~ettiğiııl -~ 
lataatua GuadclajanJ& acvke 

yumaktadır. 

Batan gemi Balear ıoıit ~ 
Londra, 7 (A.A.) - Amir~ cıss4 

ıi dün Paloı bumu ıçıklannda bl ~ 
olan Fran~t kruvazörün Balcaf ~ 
vazörü olduiunda biç ıüpbe oıasa 
bildirmektedir. S 
ıo~ilız toı pllo"arına ta~rr:# 

Londr(), 7 (A.A.) - AdCJd.l as ~ 
le devriyeaine mensup iki tnıUi.S ·"f"') 
pido muhribi yani (Blant~ ve (8~~aJ 
muhripleri, dün öğle vaktı P~ #' 

yakuunda hüviyetleri anlat' ~ 
lan bet tayyarenin hücumuna 

~lmıflardır. ._.;_ 

Bu tayyareler mUteDddit IJOSSS~ 
ıtmıJlar ve muhripleri bekleaseutf"" 
ortadan kaybolmuşlardır. cebel ~6' 
ka avdet etmek üzere buluııall; f/Jç 

muhriplerinin dün aababki d ~ 
barebcsine giritmit olan genıild' 
dilmiı olmaları muhtemeldir· 'ftt 

. "ul•O· .~ Bıtlear gemısıyle bog tr• İP"'"' 
Cebclüttt.c"ık 8 (A.A.) - ti~ 'JIÔ' 

kruvazörü Balear'ın batmall ~· -" 
kaydedilen zayiat bilinçoıu l .. .ı' 
vari ve .zabitler de dahil ~~~ r. 
600 kiti olarak tahmin edilJISC " ..1 fi 

Söyelndillne göre ~~ıo~. ~ 
Ye Borcaı iıminldeki ın,~ :. 6-... 
batan kruvazörün mürette~ .9 1.,e ,ıtY 
atlamalannı i1are.~le • biJdırast ısı. t * 
mUrettebatın bilyuk btr ~ti'' ff' 
ze atl~-naktan imtina etrnel~ 
llnçosunun bu kadar aiti' ;ti 
bebiyet vemıittir • ,lı1lıt1 ,. 

ı ·ı· h . 1 • tablisi1' ~.r ~ ngı ız mu np en tl ~u- ~ 
ve aandallariyle iki yüS ~ ttıl' ";r-
tanmılardn. Balear ~ 
Gr~i direğinde Jiontr. 
rap tafl"'*ta leli; 



.......... 1•1t;-

* ~ oda, adetA kilçllk bir llbora.tu • , gizlenemlyecek derecede açık bir §e. 

~ Mik:roakopl8:1', ölçU !Jetleri, kü· kilde mevcuttur. 
bir ocak, tübler, ıiteler.ı. Doktorun yüzüne hayret ve takdir- ( - Şimdi buyurunu.zf fddialanmm 

~Efendim, buraaı mühendisi~ le bakıyordu. Fakat o susmuyordu. delillerini mikroskopta hepinize ayn 
~ tuva.ndır. Kendi ioleri için ltl • - İş bundan ibaret değil, efendim, ayn göstereyim! 
~ u iletıeri buraya getirmişler. dedi ... Kadın öldürillmeden evvel bir Kf\dm mikroskopun başmda bitti. 
ee, de bunlardan istifade ettim. Ge- tenasüli taaddiye maruz kalmıştır. Bir gözil aletin uzun borusuna yapı
~~:_~~~ ııonra, yine son çare. Yani cebren ın:ma tasallut edilmiş .. §ık, tUrlü tUrlü sesler çıkanyor ve kı
~vurmu lhmıgeldiğini düşün- tir. Bunun izlerini şimdi ahşa üzerin. sa beyaz çoraplı, diz kapaklarına ka.. 
\tııld Cesedi açtım, filetlerim ya • de mikroskopta hepinize gösterece • dar çıplak bacaklarını durmadan oy. 
' lf aydı, cesedin birçok uzuvlarını ğim... natıyordu. Nihayet bir kuş gibi öttü: 
'l'a.zatını mikroekopta 1 tetkik et - Merakla mikroskopa yaklaşanlar - Ah! Evet! Evet! Mikrop! 

oldu. Hat~'l Alman kadını sevinçle e- Telaşla koca.sına döndü: 
~Üddeiunıumt onun sözünil uzatma.. 

lkleYda,n brra.kmadı: 
~ ~etlce? Netice ne oldu doktor? 

ktor ona baktı: 
~ ~e~, meselenin can alacak nok
~ ~etice? Ne t.hmfn edersin! 
....... ddeiumumt durakladı: 

\a:ı. 'raJıınin mi? Bu kadar tetkikat. 
Bonra tahmin ..• 
~ l'ok t Mera.leh bir eey olması· iti

l'le •• 

!erini çırptı: - Ah Lube! Gel bak! Hani Ber • 
- Aman ne tuhaf eey! llkönce ben linde, (KurfUrstenda.m) da beni bir 

bakayım ..• Rica ederim!.. Rica ede • müzeye götürmüştün! Mikroplar! Mik
rimt. Diye doktorun etrafında dönmeye rop!.. Onlar gibi!.. Onlar gibi! .. 
başladı. Parmaklarını bir araya toplıyarak 

Doktor: onların kaynaşmalarını anlatıyor ve 
- Biraz müsaade buyurunuz muh- siyah gözlerini haşyetle kırpıyordu. 

terem mad:ı.m, dedi, sözümü henüz bi- Vali, alay kumandanı, müddeiumu
tirmE'dim. Mikro3kopta birinci dere - mi, hepimiz sırayla doktorun göster • 
ceniz mahfuz kalacak! Fakat lutfen diği lfunla.n seyrettik. Frengi mikro-
beni dinleyiniz! bu tanınmıyacak bir §eY değildi. Dok. 

Sonra. yine göilerini bize çevirdi: tor sözlerinde tamamiyle haklı görü. 
- Asıl garib ve meraklı nokta şu! nüyordu. 

dcdL • • • 

-, _, 
Frengi 

ilhan 1arns 

lif gekillerde ve muhtelif mtiddetlerle, 
(A.ğlt) tutulur. Bu, bir nevi (milşte. 

rek kederlenme merasimi} dir. Başlı. 
ca karakteri, hep beraber ve makam
la ağlayıp inlemektir. Ölüm vak'ası-• 
mn maktulün köyünde şimdiye kadar 
duyulduğu, işitildiği muhakkaktı. Bi
naenaleyh evinde giili veya açık, be • 

' hemehal bir (Ağıt) yapılacaktL Bu 
suretle hiç olmazsa maktul kadrom 
hüviyetini anlamış olacaktık. 

Biraz sonra izciler de geldiler. Bir. 
kaç jandarma ile onları ö!Umün vuku. 
bulduğu mahalle yolladık. Ve izi so -
nuna kadar, jandarmalarla beraber, 
takip etmeleri için sıkı sıkı tenbihler
de bulunduk. 

Amele de yavaş yava ştoplanmaya 
başladı. Demiryollarmda. çalı§an diğer 
üç doktorla altı sıhhiye memuru, bun
lan birer birer muayen~ ediyorlar ve 
frengi şüphesi olanları alıkoyup di - : 

. ğerlerini işlerinin basma gönderiyor. 
lardı. 

geriye döndü ve elindeki sopayı ağa~· 
ların gövdelerine vurarak, hat boyu. 
na. doğru inmeye başladı. 

Frengi §Üpbcsi altında olanlar se. 
kiz, on kişiyi bulmuştu. Güneş karşı 
tepenin arkasına düşmek üzereydi. 

Karakol kumandanı elindeki pusla. 
yı, valinin önüne gelerek, okudu: 

- Bin sekiz yüz yetmiş altı amele 
muayene edildi. Dokuz kişi doktor 
beyler tarafından alıkonuldu. Müte . 
bakisi vazifeleri başına dönmüşlerdir! 

Doktorlar bu dokuz ameleyi alarak 
laboratuvara girdiler. Biz de birer 
sandalyeye çöktük. Vali, gô'beğini tu
tarak geniş bir soluk salverdi: 

- Oh! Yorulduk be birader! 
Dedi. Müddeiumumi mırıldandı: 

- Allah doktorlara kuvvet versin! 
Vali gözUniln ucuyla ona baktı: 
- Öyle, öyle delikanlı! dedi. 
ViHiyet müddeiumumisi düşünüyor-

du. Göilerini iki tarafta gezdirdi: 
- Yahu, bana bir bardak su vere. 

cek bir hayır sahibi yok mu? 

Neferlerden biri k~tu. Hakiltnten 
Almanlar ortadan çekilmişlerdi. 

~Uddeiu.nıumt ba.şmı salladı: 
~Vallahi, ehemmiyeti olacağµu '?n ben de bir tahmin yapabilir • 

lİ 'ına. .. 
._:Beler dokt.or atildı: 
~d tlendinı, U%U.11 sözUn klsası: 
~~r, başına sivri bir taş vunılarak 
~UQı. tnüştUr. Taşı da gece gittim, 
\ti Buyrunu.z ! 
~~kopun yanmdan kUçük ve a
~ a.ıır nıuşta gı'bi sivri bir taş par. 
~iı dı. \Taliye U7.8.ttr. 
~~ ~ parçasını elden ele ge2ldi • 
~: doktor ia.hatma devam ediyor. 

'l". 

Efendim, maktulün son daltikala • 
rmda ona tecavüz eden ve suçunun 
meydana. çıkmaması için ocaktan bir 
taş alarak onun kafasına vuran ve 
derhal ölümüne sebebiyet veren phıs, 
bir frengiliydi. 

Doktor susmu~tu. Hepimiz olduğu • 
muz yerde donmuş kalmıştık. Herkes 
biribirinin yüzüne bakıyor, kimse bir 
şey söylemiyor, ne söyliyeceğini bil. 
miyordu. Yalnız vali, bir ses çıkarma
mı§ olmak için: 

Civardaki köylerde iz takibinde ta
nmmı§ iki çoban varmış. Onlara ha
ber yolladık. Civarda çalışan bütün a
melenin öğleye kadar orada. toplanma.. 
sı içiiı emirler verildi. Bütün buralar. 
la alakası olan, demiryolu inşaatına 

amele gönderen iki§er, üçer, beşer sa. 
atlik köylere gizlice adamlar saldık. 
İçten içe tahkikat yapmalarını, bfl • 
hassa (Ağıt) yapılan evlere dikkat 
etmelerini tenbih ettik. 

Alman mühendisleri, demiryolu fa. 
aliyetinin, velevki kısa bir zaman için, 
durmuş olmasından memnun göriln -
mUyorlardı. Bilhassa esmer kadmm 
kocuı olan sanşm, uzun boylu, kö • 
pek Bl1l'atlı mühendis hafiften homur
danmaya bile başlamı§tı. 

Nihayet vali, kadının tercümanlığı 
ile ona, bu işin halledilmesi la.zmıgel. 
diğini ve bunun için icab ederse inşa. 
atm günlerce tatil edilebileceğini, 

biraz sertçe bir yüile, anlattı. 
Kadm bunları kocasına ade~ bir ke. 
di yumupklığıyla tercUıne ederken 
mahzun mahzun gillilyor ve topuklan
nm üstünde yükselerek onun san ve 
sert sakalla.nm, kUçilcil.k etleriyle ok
şuyordu. 

Biraz sonra kadın evin kapısında 

göründü. Meğer giyinmeye gitmiş! 

Sana. nasıl tarif edeyim: sırtında. bir 

dağ sporu elbisesi vardı. Koyu kırmı. 
zı faniladan! Fakat bunun panta1onu 
gayet kısaydı. Hani §U İskoç askerle. 
rinin, izcilerin fil!n giydiği pantalon. 
lar yok mu? İşte o kadar. Oylukla
rmm yarısı çıplaktı. Bize doğru yü
rürken nefis adaleleri biribirine giri
yor, sonra açılıyor, tekrar toplar.ıyor 
ve yılan gibi bilkillilyordu. Yine o 
canlı gülüşüyle: ~ nra.nın etrafmda tOpral[ zerre-

- Süphanallah! Süphanalta.h! 
Deyip duruyordu. 

- Ah, affedersiniz. dedi, sizi yalnız 
bıraktık. 

~ ~Ça görlllUyordu. Taşm ucun.. 
~'ll Ve kMıfk zerratı da za.nne -

· btru diklmtli~ bir nazardan Doktonm sesi tekrar gürledi: 

(Ağıt)ı bilmem bilir misin? Ana • 
dolunun iç ta.raflarında, içinden bir ce 
naza çıkan, veya bir ölU.ın felaketine 
uğrıyan evlerde, yerine göre muhte • Bu hadise Uzerine herif hiddetle (Sonu yann) 

1 M.ARlnZ Dö '.Pô'MJ> AbUR 

......... ----------------------~----licyecan ı?de titriyerek bağ"trdı: j 
() - Ah l Möay<> ona merhamet edin ... 
~ Öldürmeyin, mösyö. ! 
~ e genç 1nz g~zlerini k-\rpındakine 
re dırınca, birdenbire geriledi, son dc-
'c tc •.arardı, elini kablinc götUrdü ve 

lldcliyerck m.ınldandı: 
; lüaı ı. Kral! .. 

,~ n beıinci LQi bir, hamlede atından 
~ dı ve genç lçm kollan arasına ata

baıfı~: °' ..._ Olur ıey değil ı Bu güzel çocuk 

~or:· 
ttıİif itı, güzel batı geriye doğru düı
~· Yarı baygm bir halde, gözleQni 
rı11;::e açtı. On betinci L\iinin kolla
~}'! buıundu~u gördü, titredi ve 
it lırkcn lçinden kendi kendine §Öy· 

~rtlclindı • 

~"' le.aıbirn ~ahbuı kaldı diye .• Sakın, 
'•ldırma .. Iıte nihayet ıevdiğim 
t~~ · Efaanevt prens geldi.. Sev-

ı- • ltraıı. 
Qll ... _. 

~ b· • -.11yelden daha çabuk geçen kr· 
ll' ır •n •Urdü. 
~~~t bu an, bu itin erbabı olan, gü
ftttc ~ perestitkarı, incelik ve zara
~~htın krc:ılı olan on l>eıinci LUinin bir 
tcıd·arı1ı1t ürpenneai hinetmeıine kafi 

l • 

~L Soılllt rna • .. 1 • • b k . 
~i . vı goz ennın erra zıya 

!?~ ltarip bir heyecan kapladı. 
bı.ı h.ı ~t bu aırada, kollarında tuttuğu 
)~ rıJtuJade mahluk, bir rüyadan u
?ttı~0trnuı gibi ağır ağır onun kolla
bit lı ll kurtuluyor, mahcup ve bitkin 

......_~de ayni kelimeyi kekeliyortıu: 
~t\ braı.ı •• ~ı.. . 
......_ Ctıneı LQi çabucak: . 

1İı\ Siz:n • . be d 1 '-bi . ıçın n, ga ece, mem e .. e-
~~r tı~~i centilmeniy~.. Yani, bu 
~h tuzcı dudaklardan çıkan bir ri· 
'-il.: ttddetıneıine imlı\ln olmıyan in· 

J'rı kı 
~~~ Z1lırdı.. Nar.ulan, kralla kendi 
'<llt do dlzUmiş olan süvariler Uze

laıtı.. BUtUn erkeklerin selı· 

resinde, tecavüzkar bir istihza, bütün 
kadınların gözlerinde ise kıskançlık ve 
hiddet okundu .. 

Bütün Fransa sarayı erkanı geyiği 

öldürme~ için buraya toplanmıştı. Bü
tün bu saray erkanı şimdi genç kızı 

keskin nazarlarla kamalıyordu .• 
Bunun üzer.:n,e güzel ve cesur bir 

istihkarın ihtiyacım tatmin ve bütün 
, bu asil ve kudretli insanlann hepsine 

birden harp itin etmek iıtiyormuı gi
bi, genç kız meydan okur bir jestle, za• 
rif başını doğrulttu, eldı:venli elini, kö
pekler tarafından manyatizme edilen 
geyiğin boynuna lr,oydu ve, en asil ve 
tccrubcli kadınlara dahi nilmWle ol•tbi· 
lecek güzel bir reverans yaparak şöyle 
dedi: 

- Sir, ben küçük bir kızdan başka 
bir şey değilim, ve siz büyük lir kral
sınız. Hayvanı bıçaklamak için bu asil 
erkeJ9erin ean attıklarını .. bu mzaza
rayı seyredebilmek için de bu yüksek 
soylu kaldmların hümma içinde yan
dıklarını görüyorum .• Sir, küçük kız, 

bu kadar ölüm hissine karşı, 6izden 
canlı, insani bir his istiyor.. Betbaht 
hayvanın affını ... 

Avcılar ar.-..sından, hiddetli mırıltılar 
yükseldi. Sert ve hiddetli bir •es ide 
şöyle dedi: 

- Bu, k.ral avının bütün kavaidine 
muhaliftir! . 

Kral da düşündü: 
- Olur şey ıdeğil, bu çocuk kendisi

ni bir düşes g.'.bi idare ediyor ve büyük 
bir şair gibi konuıuyor.. • 

Ve on beşinci LUi, bir kelimeyle, bü
tün saray halkının, düıüncelerini ifade 
etmiş olan adama dönerek, soğuk b:r 
tffVırla: 

- Kont dü Barri, dedi, avın dağıl

dığını itaret etmek için boru çalın. 
- Sir!.. 

On beginci Lüi, konta müthiş bir 
nazar atfetti. 

Çehresi aaramııı ve Jan'ın ~erine 

- Hey 1 Seraeri 1 Git ıuradzc'ı... Siz 
de öyle ~üç ilkler 1.. Siz de madamı. 

Jan döndü ,istihfafimiz bir kahkaha 
atarak §Öyle dedi: 

- Mösyö, av borunuzu cidden fena 
tutuyorsunuz, bu bir hatadır ve aizin 
hiç te asil bir adam olmadığmızı göste
riyor .• Fakat bunu sadece bu küçilk 
hatayla isbat etmiş olmadınız 1 •• 

Hiddetinden sarara.n avcı ba~rdı : 
- Maıdaml.. 
- Haydi, mösyö, gidip mösyö dö 

Damyenden avcıbatılık derai, tesadüf 
edeceğfoiz her Fransızdan da nezaket 
~ersi alın.. Ondan sonra tekrar gelir
siniz. 

Ve genç kız, bu &Özler Uz erine pcm· 
be saten ayakkabılannm ~ek topuk· 
lan Uzerinde döndü .. 

Çehresi sapsarı kesilmiı olan avcı a· 
tını sürdü. Ona yetişip, onu devi
recekti.. 

Ço::uklar bıığırı§tılar. Meçhul yolcu, 
bastonunu elinde sıktı, lir ıeyler mı

nldandı, bastonunu kaldırdı.. Fakat 
bastonunun inmesine vakit kalmadan, 
avcının atmın birdenbire gerilediğini 
gördü .. 
Meyd1nlığa girm:ı olan genç süv~ri, 

hiddeti.! bir hamleyle, genç kızla avcı
ntn araaına atılmıı ve dizginleri kavra
yara'M; 1iddetle sarsarken. ayni zaman
da, heyecanlı bir sesle şöyle bağırmıı· 
tı: 

- Bu n~. mösyö? Kudurdunuz mu? 
tki at göğüs göğüse, tepiniyor, kit· 

nivorlardı. tki erkek, gözleri gözlerin
de b~ribirlerini tehdit ediyorlaırldt . 

Genç erkek devam ediyordu: 

- Olur ıcy değil 1 Demek buralar
da kadınlan tahkir etmek ~ettir! 

Avcı hiddetli bir ıeyler mınldandı; 
fakat derhal sükunetini bularak., soğuk 
bir nezaketle şöyle dedi: 

- Dikkat c:idin, mösyö 1. Ben burada 
av güzcgah.mı açmak vazifemi r,CJP.ıyo· 
ru.m... .. 

- Ben de nezaket&Uleri yola cetir
mek olan vazifemi yapıyorum l 

- Size, dikkat edin diyorum! 
- Fazla gevezelik etmeyin, diyo-

rum ! Basın geriye, mösyö, diyorum!. 
Avcı, elini hiddetle beline götürdü ve 

ancak o zaman bıçağından baJk,a bir 
fey olmadığın fark ederek, bıyıklarım 
titreterek bağırdı: 

- Pekala! Tekrar buluşuruz, genç 
Donki~... Eğer sizi bulmak kabil o
Iuraa t. • 

- Galiba kul~annrn kestinneğe 
azmettiniz, kadınlan ezen mösyö.. Ben 
aranınca bulunurum! Hatıl aranmadı
ğım zamanlar bilet. 1 

Avcı bağırdı: 

- Şu halde ianin.izi söyleyin t 
- LOtfen ıizin ismini%? • 

• - Majestelerinin emrinde binicilik 
muallimi, Kont dö Bani.. ' 

- Ben de Ovem taburu bayraktan 
§ôvalye d'Aısas. Mezuncn geliyorum, 
Parise gidiyorum.. Sentonore sokağın
da, "Trua - Dofin,, adlı otelde veya 
lokantada, yarın ve diğer günler, kont 
du Barrinin palavralareyle ıercfyap ol
mak üzere bekliyeceğim ! .. 

Hiddetinden çılgın 1:ir baı1e gelen av
cı kekeledi: 

- Pek.ali, §Övalye d'Asııas! Beni 
fazla beklemiyeceksini%. Ve ıiz madam, 
ıiz.:nle de görüşürüz r. • 

Genç kız ıakrak kahkahasını tekrar-
1ıyarak cenp verdi: 

- Benim için, cidden bU~ bir ıe
ref olur. 

Kont bir telJdit jesti yıtpt?, atını çe
virdi. Ve bütün hıziyle ağaçların ara
sına dalarak, gözden kayboldu .. 

Bu müddet zarfında, Fransuva Dam. 
yen olduğunu söyliyen meçhul yolcu, 
h:r ağacın 2ıltma çekilmişti ve oradan, 
uzaktan genç km ıeyrclderek tekrar e
diyordu: 

- No ıUzelf •• Ne cüset bir kul, 

• 

• 
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Şanpanze 
aşıkr111ş ı 

Karımı şempanzeden 
kıskandım, boşadım! 

Londrada, bir şempanzenin, sahne arkadaşı güzel 
artistle sıkı sıkı alakusı merakla karoılaoıyor 

Son günlerde Lpnd~nın en meşhur ti
yatrolınndan birisinde ııkrobııtik danslar 
YO ııwıı:ırnlıır yapan Kclty lıfaro, halkın 

ılAJcasını ib:erinde toplama#a ,.e hoşa 
lltmeAe muvaffak olmuptur. 

Sahneye çıkmakta olon bir Şanpanze 

seylrcUerln bllh{lssa merakını tahrik 
etmektedir. Ketty ile gilzet kızln etcJe 
verentk birçok numorolar yapan, ayakla
rına paten takarak artlsıtcn daha mfikem
ınel bir suretle kayna Şonpıınzenln oclı 

Katarlnosdur. Daha ilk silo, biltün Lo.ı
C:trahtara kendini sevdirmiştir. Sab .. ede 
Şanpanzenln artistle Cevkn16de bir 5Urettıe 
oynadığını gl5ren birçok naUlrnlisUer mc-
raka düşmüş ve tetkikata ba,I:ımışlardır. 

Bu araştırma esnasında 1740 da Prıın
aıı natnrıılistletfnden nuffnn tarafından 
yazılmış bir kitap ellerine sctmiştir. Buf
fan bu kitobınrh: 

"- l'aktlle A(rlkadan 'dönerken bir 
~anpanzeyl de beraberimde Parise getir· 
miıttm. Fakat, ptk krıa bir :aman zarf ıtı· 
da karıma dıık oldu; '" ben onan kıakanç· 
lığı ylJzifoden karımdan ayrılmak mecbu.• 
riyttinde kaldım!,, 

Demektedir. Şanp:ı.nıenin insana her 
)ıayvandan daha yakın olduğunu lsbat 
eden bir delil dnhn vardır: Berlin hayo.· 
not b:ıht"eııl dirck!örO llesrnesin kQçilk 
t"OCUğ\J, iki yıltlanberi bir şanpnnze fle 
~ayet somimt bir dost olarak yaşıyormuş. 

Dlr glln her ne dense Hesmes hiddetlene
rek şanpanıenin l anında altı Y•fındaki 
çocuğuna bir tokat aşketmiş.. Eler kendini 
korumamış olso)mıo, ,anpanıenin pençe
leri arasında can verecekmı,. Şanpanıe
nln patronuna karşı olan hiddeti dört ay 
rtevnm etmiş. 

Söylen il<lilUne ~öre. T.ondra, l\ettjy 

Şempanu iıe arti&tin birlikte yaptık. 
kırı bir ınnmara 

Maro pnpanıesinden bir dakika olsun 
ayrıJmıyormu~ Güıel artist kolislerden 
dışarı çıktıRı vakit 3anpanze derbal ar
kasından fırh)'or ve onun sahnenin dışa· 
rmnda erkeklerle konuşup konuşrnadıgı
nı sözlnyorn:ıu,. Bütün Londratılar, artls
te: 

- Şnnp:ınzeofn sevgilisi:. 'diyorlArmt~ 
Gilndo on posta mfi\•ezıii artistin kapı

sını çalmakta ve gelen mektupların hop. 
sinde, Ketıy fU sualle karşılanmaktadır: 

- Do11t11nuz Katarimos hakkında .an 
knrarmı:: nedir:' 

-----· - ·- -·~-

YARKIZ DO POMPADOR 1 
J ---

Şövaly• d',Aasaa atından indl ve Ja· 
nm önünde efildi 

- Madam, dcıdl; beni nazari ltiba· 
ra almanızı riça ediyorum. her ne 
oluna olsun, endiıe etmeyin; aiıe ye· 
mm ediyorum ki, b\.l küstah oiam ıa. 
yık olduğu ccıayı görec~tir. 

Ve, ccns erkek, doirulduiu ein&'da, 
kar§ısmda bulunan harlkullde genç 
kızı ancak bu anda görmUı glbl. hay· 
ranbiından dona kaldı. 

Bütün mevcudiyetiyle ürp~ddi ve 
genç kalbi daha büyük bir hııla sarp
mağa bqladı. ~ 

fl9si de gil.ıel ve sevimli olan bu iki 
genç lnsanı sanki danti bir aan'atkir 
bulup kar§' karşıya gctinniıti. Biti-
birlerine gülümaiyor, biribirletine 
hayranlıkla bakıyorlardı. Genç erkek 
ldeta Mrhoı olmuıtu.. Gen~ kıt, ise, 
uf ve masum tuhluğiyle, bUyük Qk· 
lamı mu~nmet ecl.Umez snt •e bek· 
lenllmedik baglangıcrom ıtarip •e meç
hul hiniyat.ını duyuyordu. 

;Birdenbire kendisini toplıyarak, tat• 
lı ı siyle: 

- Ah 1 Şövalye, dediı .iae nasıl tc
!ekldir etmeli?. 

- Dünyanın en bUyük tttekkütilnc 
nail oldum .. Slzi gö11düğüm bu anı hiç 
bir .zaman unutmıyacağım.. Unutamt· 
yaeağım. 

- Dögüımiyeccksinb, değil mi? 
Söyleyin. Döğüımıyeceltsiniz .. 

- Ab ! Madam, benden neler istlyor· 
aunuz f .. Binbir ölüme '.karşı k,oymak 

icap etse bile .. 
- Aman ya Rabbim ı Ya yaralattır

urtız~ .. Benitn l~in yaralanırunız'? .. 
Sat ve tnUıtelıı:i bakışınd:t, hakiki ~n

dişcden ziyade güzel bir tece!!UsUn ifa· 
idesi okunuyordu. Fakat genç erkek 1.. 
O haftf~c trttiyordu. <;ebresi satamnt
tı. ıtalbli'in derinliklerinde meçhul şey· 
ler çatpqtyordu. BUtUn tne1/eudtyet\ni 
aık sarıyordu. 

Samltnt dU Oh l Evtt .. En &lıll t!i· 

mt>tlatına \tati.ncıya l\adar &amimtydi t 
Bu k1ldar çabuk bir qk! .. Onu bili

yor muydu? Hesapaı•, dliıünccsiı. te• 
reddütsüz L.:r ıekilde, kcndiıini ver· 
mefe mUhtyya bulunan atc§in ruhun· 
da heler cereyan ettiğini biliyor ~uy
<lu ~. 

St>ylediklerini tartmadan vo kendi 
cür'etinden ~deta hayretler içindt kala
rak ke);eledi : 

- SiZ.:n içi.'l yaralanmak! .• Şimdi u· 
tık, ye&ine hayalim, belki de ~nim ar• 
kamh.n ailayacaiıruıı ümit ederek 61-
zin için öylmekken bir yaranın ne e• 
hemmiyeti var 1 • • 

Genç kız, tatlı bir heyocm duymakla 

beraber &ülilmsiyere~ı 

- Susun yalvarırım üe, 9USwt. de
ci: .. 

- 6uamak 1 .Dudaklarıltla semavi bir. 
ahenk yükselirken, içimde her ıey CO• 

şarkın, baıım dönerken ı'*1lak.. Ob l 
Beni alfedin .. Betbaht bit Sill&ını l&Ht• 
din.. Tanımadılıtlı halde, atırlirdan 

beri tanıyormuıwn gibi has duyduium 
siz .. Beni alleclin .. 

Genç kız sür'atle: 

- Suaun, dedi. Bakm ftUyotlat .. 
Dinleyin f(Snlye .. Ben Ti anrtefil Pl)
riste, Bonuınfan ~ltfıda, Arjln -
sonun ilı;ametalhı Jıarıwnda, lıkatttel e· 
oiyoruı. Şimdi gldin, yal'nnmn ıiıe, 

ı;abuk gidin 1 •• 

lleyaz eldi.enli elini uzattı. Şöval· 

ye bu eli luttti, ince u.tUtl patMaltlarıın 

ucuna dudaklarrnı koydu n bu buse 

onda mUthi~ bir bat ~önme.i tevlit 
etti .. 

Doğruldufu ıaman, ]anın Ud ıtatltn.1 
doğru koıtuftinu g8tdU. 

Bunun \üeıtne atına atladı ve, ha
yatında vuku bulzıı attt ve bUyWc ha· 
cfüeden - illh1 sa:tıdet.. V cya cehenne· 
tni 'bir feliket ! · ~ihni lrjarmakarııık bir 
\Taziyette, bafttrnlk, lğlamak, gfilmelr. 
tarkı söylemek için duydup çılgın bir 

.......... 
ar.&U ivinde, mUtlılf bl.r •llr'atle atını 

sürdü .• 
Jan, belki heyecanını plemek için .. 

Ve yahut belki de b11 tQadüf onun 
kalbine kadar nUfu.t etmediği için, hit 
bir şey vu~ubulmamıı gibi, gUlerek tek
rar kUçilk krtlara kltıtmı1tı. Yeni· 
den, gölün etrafında d~nıneğe baıladr· 
lar ve genç kta yeniden, fakat daha bU· 
yük bir at~l• ttrkı ı~ylcdi: 

Kuia lcutu uyufQI', ollU sakın 

u~dır.-; 
Bülbül telip 'Mt nuıll* onu da 

YyaDdJJ'd'; 

Kalbim ınıdıpııa ltaJdi diy• aakm, 
Sikin aldırma; 

Sevdiiinin bir busesi kalbini de 
kandmr .. 

Jan birdenbire tuatu, hcleai daraldı, 
g5zleritti pıaı:lak gl>zyqları bUrUdU. 

- Sevdiğ.inin bir busesi! diye mınl
darilr. İ-leybatl Sevaigim nerede? Mah· 
ıms kalbimin ~t<ledigi ef ıaanev1 prenı 
nerede? • 

'hm bu sırada. 7fizü erıenlikli kadın 
bağırdı : 

- t c "'"'··Bak, ıw •• itte ~yilt ıuya 
girdi .. &kıooa, yutum ı. 

Ve, k" di~ine refakat eden nahif b· 
dına dön-erek 'alçak blr ietıle Ub~ ettt: 

- Biraz çekilelim, azizem mald:un dtı 
Hosse. Burada, belki de, vu'kubulaca'kj 
mei'ut hidltıtde, bit bot ve lüıumsuı: 
birer inıan ğıbi kalım •. 

• - Nasıl bir hldiacye lhtimal ~eri• 
yorsunuı. uiaem ttıodam Buusön?. 

Madaın Buuaon, 6n:ı. tlfİfib bir t\a
zar atfetti ve mınldahdt: 

- Hiç .. Hayır .. Bir ıcy yok .. G<Szültw 
ı:niyelim. Bekleyelim.. ttmit edelim l 

İşte kral a.lanıyorl. 
Jan gözlerini göle dikmitti. 
Meydanlık, boru eeilari, at ldtn._ 

melcri ve 'k,öpek bavtmıalarile dohhut" 
hı. 

Suya girmi§ olan geyik, b&§l asil bir 

gunırla ltalltınll lduğü halde ncıli-
yortdu.. 

flmcli ••cılar ıaıurı etrafını~ 
tardı, bu avcuar •rasındıa, eararıı1 
ileri gelenleri, be.~larında uç lr<Sıe t'~ 
kalar bulunan tarU lrjadmla.r -;ardı 
bütün bunlar o devir Fransa~ 
mefhut illr.f cti, tuvaletleri içlod" 
gillil1Up, nıu:lll§ıp, giltel W töyl~ 
te lbiribirlettyle yarış ediyorlarldi· ıld 

Jao, çıhrtsi sapsın kcailnıit ôlc!ilt• 
halde, heyecandan büyüyen g8ıı.t1' 

' babyordu ~ , • ~ 
Aman Ya :Rabbiıiıl ZaTallt ha~ 

ZaYallı hayvanı •• 
AıU hlyvaıt, taıvit edileme% bit ~ 

kari& yUzaUkten lönta, nihayet .;_ 
dan çıknut ve bir ka~ a d.iı1i attı d" 

ıonra; ldört saatlik çılgın k09u 'f'e J' 
kipten bitap düpUf bir vattyette 
nın yanında durdu •eı etrafını ~":! 
olan ~3labalıkla, zaferin sült(ltU ıçlôatl' 
soluyarak ve onu tehditkat nata~ 
seyreden seksen köpeğe doit'U: ~ 
şerefli mağlUbiyıte uğramıf tır O)) 
tavriyle çevirdi. Bu an cidden a 
rqtı.. ' P' 

t°t... ·k · "'"" l • • bi "'UzUll Jtl u.y.ı5an 6 oa uını acı r " . !ti 
!adı. Ve gözlerinden, ağır ağır, jki 

göa ya1ı aktı. .,; 
Merhamtt i'inde ürperen !Jan Jı 

liyorduc r 
..- Ah 1 Zavalli liaynn 1 Za.aıt1ı ili 

van 1 Ağlıyor ı. tt'J 
.A+tılar, botwir, köpekler, her ~· 

auııuybrdu.. :Bu, ğtyiğin aıuınune 
kaddüm eden zalim andı • ~ı 

Birdenbire bit ll!i, §U etıırı ~ 
- Dampyen, Jli.itr 61un !. l>ll 

hayvan ıiliııdir... ~ 
Jan, dltrinl, bu etnti veteJ\ • f.f"l1 d" 

Şüphesiz av 'ıruti öWı ldam& doı;·-
zattr... ~ 

''Hıyvatt ıiıirıdlrt,, detn~'lç. "h~~,. 
bıçakla öldilrlln 1,, d~ktİ !. ttt°'et' 
Haytrl Bu korkunç ~eyi .ıö 
tahıııımmül edemedi 

' 



Eserleri ölm·ez Türk sanatkarı 

Tanburi Cemilin çok sevilen ve çok aranan 
P L A K L A R 1 satışa çıkaralmıştır. BütUn P LA K satıcııarendan aravın•z. ,,. _____ _. 

DONYANIN MEŞHUR ŞEKERCiSi Istanbul delileri 
_... Baştarah 7 incide 

)o.._ Pazilet ve insanlığı nasıl telAkki edf-
suda bolar,.. Hele bir kere dfif, işin bo
%Ulsun, o ıaman görürsün? •• "DQ,enin dos
tu olmaz,, hele bir düıde gör!., ıJememlı
ler tevekkeli atalarımız 1-

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
l'lunuz1 

ı-;; Kimseye zararı dokunmayan adam
~ fullet sahibi derim ben.H Kendi çı
ıe{'nı başkasının zararında arayan kim
h.ı er, insanlık için zararh bir mahluktan 
~ka bir fey deglldir. Ya~maktan maksat 
~katarına iyilik yapmaktır. Fenalığı 
'4- keı Yapar. Fenalık Jtlpanlar ise •ic-

Hüseyin Rüıtü TIRPAN 

Mamulitrm tefhir ettiği Awupa ve Ame1'ika sergileı-inde daima birincillii kaza.nmı!bl'. Güzel hWıhulu 
sezmeye gelen seyyahln nefaseti cihamıı dört köıeaine nam salan 

Hacı Bekir Lokum ve Şekerlemelerini Alırlar 
İstanbul asliye mahkemesi altuıeı hu

kuk dairesinden: 
Ayşe tarafından Bursa Altıparmak ma

baUesi 9-2 numarada iken halen ikamet
gAhı meçbiU bacı Hasan otlu Yaşar aley
hine açılan boşanmanın tescili davasında 
tahkikat 26·4-938 sah ınnn saat 1' olarak 
tayin edilmif •e davetiyenin on bet gün 
müdıtelle illneo tebliAine karar verilerek j 
bir nüshası da mahkeme divanhanesJne 
talik edllmi' oldulundan muayyen gün 
•e saatta müddeaJeyhin mahkt-mede hazır 
bulunması lüzumu lehlil yerine geçmek 
üzere llAn olunur. 

Bir buçuk uırdan fazla bir tarihi olan bu meıhur Türle tic:aretbaneai lokom Ye ıeker'leri kadar nefiı Karemeli 
imaline betlach. Hacı Bekir Karemeliıı gayet lüks ambali.jlı ve kilosunun per-kende fiyatı 80 kunııtur. 

llları kara adamlardır. 
it ı..e Ye c"zibesile knıtlar kralının ıön
llıı ilde •ısk tahtını kuran bir kadın var 
•rdı at"aha1 Sordum: 

hıt .... Ba~ınızda aşk rüzıAn esti mi7 Hiç 
kadın i\evdinlz mi 'l 

..... AD EM i KT O AR~-• i • 1 

.... hıyırı. 
.._Sizi ~evenler de olmadı mı!.. 

ve BEL GEVŞIEKLDGINE KARŞI 
..,.. .... Wok 1 .. Reni sevenler, Aşılu'laşhk 
eo:ftı•k tein yalvaran kadınlar o kadar 
ı. ... 'u ki, bunun için evlenmele nkit bu-
"'1•dını, 

' Kat li~ın biltnlnlz'l İi\tanbuJ beşinci icra flıemurluilunıJan: 
HORMOBin 

.; Lisan bilmem... Fakat benimle ko
ltıak için tercüman lbımdırl 

ı.;- ~dehi:vatı ~ever ml~iniı7 Hiç tllr fa
k )'azdınız mı? 

-., 'allar kralı, parmaklarlle bıyıklarını 
.:_ılı Yarak cevap verdi: 
..._ Runtarın telleri kadırl-
l!ı birkaç parça okur mmıunuı' 

~•hı~ nazlanmadı, yeni .-ırterlmlı, mO
"'tıı" cfdhilerimiı ,Obl ezilerek, bfizilll"rek 

Co' lok, erkek bir 11eııle tunlan okudu: 
oh~,, helin dibi duin 
aı t iJter melin melini 
c:;•luahdır dibi yerin 

at Otur deni:ludel 

1 ••• 
b:,.~~ltr sarıan rıfnr, 
ır: llfllal;tn unlar, 
~il: "il OÖ::lii kurboıjacık/ 

Orda saman salar/ ,. . . . 
l'ortı" M 

Cıırt "" nectf suznulen. 
~ttr '"dı varman sevinçten. 
t0~:~ern daman çıkardı, 
'lt • fo:rur pfrlnctenl 
')r!;11"~i mektepte okudunuı'-

~)1\i rb~r mekteMnde... Benim ltoeam 
~-l•ıt,llıde1tı benekler, kanımdaki bOcey-

1 .... p 
ltıeıı ,. 11"- hakkında fikrfnlı nedir? Kıy-

' 'Par Tnıdır'l j 
~~ 01 •radan kıymetH ingndır. Fakat bu 
'4~'•ı •sı •ey, en dolru adamı kölü, ah
•ıı,1"11 Yaııar. Mademki, hayatın y(lkftnf) 
~l'ıı>'a tda ta;ımaya mecburuz, mahkftmuz, 
''~• 16dı iltifat edecelfjz. ÇünkO bu yük 

'ttı lıı~ tl!i ta,ınmaz. Fakat her şeyden ev-
~ .... ~~1na bir hanel saadet lbım .. 

~'11Aiııd' kranu kralı! .. Bakırköy ml5a· 
~•ııeı erı bıkmı, olacak ki, ba$h başına 
·~, h "•del)e sahip olmak istiyor, bir 
'- il •ıırett dll:ruyor kalblnıte .. 

1\..' ~!'llluttı lnanrr mıı;ınız? 
~I ta ' 1luk mu? Dün~·ada dost otur mn' 

ltnetıiklerimfz, insanı bir damla 

Bir borclan dolayı mahcuı olup birinci 
arttırmada yüzde yetmiş beşini bulmadı
tınden ikinci arttırma ile satılmasına ka
rar verilen fotoğraf makinesi ve ufak sine
ma makinesi vesair fotolraf levazımı 
12-3-938 cumartesi gtlnü saat 11 Te 12 ara· 
sında Sandal Bede~tenlnde aatıbcatından 
tallp olanlann mezkftr giln Te saatte San· 
dal Bedesteninde memurluAuna mllraca· 
allerf llAn olunar. 

• tabletlerı Her 

- Birinci ıınd Operatör-
Or. CAFER TAV VAH 
Uraural cerrahi •• alnlr, dlmal utetill 

cerrahlıt mlUehauı1.1 

Paliı Tıb F'akOlt~I S. tıılatanı, erlıell, 
kadın amellyatlım. dtmal estetik 

.. Yol satıhJan, döşemeler ve sair inşa- .. ,.Oz. meme, lrarın bunışuklulu " 
sına mahsus ıslah edilmit usul ve yahut ıençllk ameliyatı". (Na~lye .,.. dulum 
malzeme" hakkındaki icat tein sanayi mil- mOtehasaııı.) 
düriyetl umumlyesinden istihsal edilmiş Muayene 11abahlan 111efc1 nen 
olan 26-2-9311 tarih ve 211 O numaralı ihtira 11 ıten 10 a kadar IJ b U 
beratı bu kere reral veyahut icara verile- Ö~leıten 110nra Ocretlldlr. Tel. UOSI 
ceğlnden meık11r ihtira satın almak "eya lleyoJUu. Parmakkapı. Rumeli lıon. 
isticar elmek arzusunda bolunan zevatın l .. ••••••••••-
Galalada Taptas hanında 18 numarada 
mukim Teodor K. Slnanldlse milraeaat et-
melert. 

ı::aaouıı:m:::::::mn:m::::a••-•••••• • 
Dlf De»k,oru 

Necati PAKŞj 
Hutalarıni berıüa · Abat. saat 

10 dan akıam 19 a ka~r kabul eder. 

Or. V. HALAÇVAN 
Nanai Tıp Fakültesi ~amulan 

DAHiLi. MiDE ve BARSAK 
HASTALIKLARI HEKlMl 

MUAYENE 
Sah Ye cuma rünleri aaat 14 t.ea 

18 • kadar paraarzdır. 14: • 19'a kadar; sabahlan randew 
Adres: Karaköy Tünel meydanı, ll.zere Taksim (F.eki Talimhane) 

Teraaae caddesi lnıında No. 112 Abdülhak lilınit caddesi Dirlik 

n apartmanı No. 18, 2 inci kat. 
mı:c::::sı::m:::m::m:::::ı::mmmımma ill••••••••••llli••ıi 

KAYIP - Ankarada fabrikalann 
birinde usta olduğunu itittiğiın 13 ıe· 
nedenberl kaybolan Arpaçayırlr Bay· 
ramm nerede olduğunu veya adreıint 
bllen varsa haber vermesini insaniyet 
namına dilerim. (24823) 

ADRES: Şebzadebaşr 18 Sekbanlar 
sokağı No. 5 de teyze~ Ayşe. 

•ı:ıwww:numwm • .:mam:m:::::::::mc: 

ALTIN 
Alış ve satış 

DEFTERLERi 

1:czened• ararınız. r Pf:'sle kulu•u 1255 Harmo!lln l -· 

1 
NERViN 

U Y K U S U Z L U K · 
asabi öksürükler asabi zayıflık 

baş ve yarım baş agrısı 
sa, cfönn:esı baygın:ık, çarpantı va sinirden Heri 

gelen bUIUn rahatsız ıkları iyi eder 

lstanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

-Piyasada Eatılmakta olan ispirtolann Batıg fiatlan, 15 Mart 938 tarihinden 
itibaren indirilecektir. ,,. 

Dlikklnlarmda yakılacak ispirto -,)oyalı ka.Dııneto l!pirtosu,, ve ıige içinde 
tuvalet ispirtosu satanlar; mevcuUarmı birer beyanname ile 14 Mart 938 akp.. 
mına kadar •'Yakılacak ispirtolara alt olanlar Kabataşta klln BaşmUdürlüğa 

ve ıişell tuvalet ilpirtosuna ait olanlar d& en yakın sat.ıa depolarma,, bildire-
cek.lerdJr. ,(1184). 

Kan c:;ıbanları, el ve ayak pamıa.i(larmın arasındaki kaşıntılar. dolama, 
mem iltihabı ve çatlakta.r, flegm<Jnlar, yanıklar, traş yaralan, ergeııllk· 

lürk Hava Kurumu 
l:lüyQk Piyangosu 

25, 50, 100 yapraklı 30, 60, 120 • ter, kolluk altı çıbanlaıı, ANTlVlR'OS ile · 

~ .? · nci keşide 17 Mart 938 dedir. 
~~ük ~kramiye . 50.000 Liradır. 
~ i>atka; ıs.:uı. 12.00U. 10.000 liralık ıkramıydede (20.000 .. 10.000) 
~~ mükatat vardır. . 

~nkara caddesinde 
kirahk dükkan 

~llrlt yurdunun altındı (6lın Franm tcitıpçııınm) yeri ve 1rkadald 
ı:ıarı kiralıktu. 

'h l leştirilmek l\tretfylc 150 metre murabbalık bir mesabı elde cdilcbl· 
lllııııııı...., •tev~nlerin V11kit yurdu idare memuruna mürac1atlerL 

'~----------------------la.a:tao (>ol Nafıa l\1UdOr•ilğUoden ı 
\~t ~amba güntl saat 15 de İstanbul Nafia MüdUrlUğilnde (2985.13) 
~ ~<>ııuınıeliı İstanbul erkek lisesi asfalt ve kurşun tamiratı açık eksilL 

b~~j llltt\> l Uştur. 
' t~ei; e eksiltme Bayındırlık İşleri Genel hususi ve fenn! §artnameleri 

~"~"'-kıt hulAsasile buna milteferri diğer e\Tak dairesinde görülecektir. 
~ ~ ~1~emınat (224) liradır. 12teklilerin en az (1500) liralık bu i"e ben- 'ı 
~~ '-ltı a dair idarelerinden ahnmı§ olduğu vesikalara istinaden tstan _ 
~ '1 dtırıo.fijnaen eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınınt ehliyet ve J 

"estkalarile gelnielerf. ·" 1046) 

kuruş Yenlpostane karşısında : Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. '• 
Meydancık hanında 6ğretmen Jl'u. 91._ ŞARK tSPENÇtY ARI LABORATUARJ 

1 adın Anadolu Türk kltap deposun ! ~I 
da. 

mı=====mm:n ··~n.cm.ım=="=:mm DAQANIZ rAiZ Gb:TiR.M(~ 
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Kaloriferlerde 
Salamandralarda 

Her n:vi aobalarckl 
Mutfak ocaklanndt 

kullanılır. lkametıihlara derhal 
teslim. Toptan ve peraken<!c 

satıı merkezi: 

GlLKRtST VOKER ve Şsr. LTD 
Galata yolc:u salonu ~rş~aında, 

Tahir h:a, Be;inci kat. 
Telefon: 44915 - -İstanbul beşinci icra memurlu~undıın: 

Bir Alacağın temini için haps~dilip pa
raya çevrilmesine karar \"erilen, lcrzi 
dükkllnına ait mıı!a, dolap, ınuş:ımlıa ve 
saire, 10 mart rn:ıR ner~embe ıriinü ~ııııt 

15 de Beyoğlu htikıaJ cııddei\İ 185 numa
rııh m11.hallin ikinci katında acık arttırma 1 
Jle satılacağı ilAıı olunur. 

\\G 'e \~\.~ 
\ ., ~ "~'I•• 
~ L!.--\.~....-.. 

JSTAN&UL- 9'AQAl{0Y J>.4LAS -- AL~L,J!:l_C_l_~A.li 



Amerikada Kallfondytı cfvannda bay Uk tıığytJnlar o'ldu§umı, 150 den faila 
adamın boğulduğunu telgraf haberi ol arak yazmı§t&k. Bu ftilô.kete ait bir 

reami de bııgitn neşrediyoruz: bir çij tlik bina.sı sular arııatnda ada halini 
almı§tır. 

Çin w.bi dolayt.tfyle lapon mallarita. boy7cot yapılması için bWUıaaa in. 
gUtere ve l"raMada propaganda yapılmaktadır. FU'h41rikıa yalmz Ameriko. 

da bUe Japon mallanna, mescld ipekli mamul4tına boykot yapıldığı tak. 
dinle Japonya ekonomisinin ma1ıoola cağı hem.6'1 hemen mu1ıal*ak gü>idir. 
Re.timde, Pariate yapılan bir 'boykot nUmayifi garfUmektedir. 

:AmmJocmın .Lo"4raya tayin edilen ye nl elçfai loze/ Kenedi L<>ndraya vasıl 
olanak wzifcriM bafJam.,tır. lngUU gazete'leri bu ınüna.scbetıe onun ailesi 
a7'Clllndo rımnlm1f bir reamini MfT6 tmektedirler. Be/iri bu reaimde, en 
bfıVlkU IS yatında olan 90CUklan w z evceaile beraber glJrüyorBUmu. Fakat 
.wuceai aoaba ltangisi1 Bunu tahmin etmek pek ko'lay değil sanını. Biz ha. 
ber wı:eZim: ~klan11 anne.ri resim in en aağlnda g6rillen bayGtldır. 

AZnMltl Jltıre§alı Garing geçenlerde Le• 
histana gUmlf, orada hem avlaıın ış, 
MM dıe bClil atyaai temaalarda bulun. 
mu.ffu. .Reai*'de 06J'f11g IA Cumhur. 
rmivfe beraber aııa giderkc11 görUlü.. . . 
yor. 

lta1ya VeUahtının bir çocu~ dünt'!'t!'« 
geldiği ya:dmtfh. Reaimde küçük 
prena, UUyilk baba8ı ltalya Kralının 

kuotJğlntla gljrlUüyor 

lngilterenln 0M1Jatan ~ :Akdeniz /Uo lan aünden itıbaren ~ ti! 
mt§lardtr. Jlcmevraıann Wc deweai ayın 10 unda bitecek, aorn U ~ 
tan 18marta1oadar tkinci dmn'e manev ralar ba§1ıyacıakttr-

Bundan birkaç gan ewel Parfste yapı

lan "Zarafet mUaabaXı:ım" nda, reaim. 

de gördağünflz !3 1JG§lannda Mabna. 

:=el Jeanne Hyne birinciliği kazanml§

tır. ' 

Meşhur dnema yıldızı Klodet Kolbet 
lsvf!reye gitmi§tir. Ora.da kı-1 sporları 

.yapmaktadır 

1'lÇAtal 


