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Süµısa 

Habeşis .. 'an 
gömülemıyor 

Mllletler Cemiyeti içtimalnrırun he
yecan, hatta alAka uyandırdı~ de\ir 

artık arkada kalını§br. Fakat gelecek 
aym dokuzunda toplanacak olan kon· 

sey mliza.kereleri bir noktadan ente
resan olacak. İngiltere, Habeşistan • 
daki İtalya imparatorluğunun tanın • 
maması için girlfileu taahhUdden her 
devletin serbest kalmasını taleb et • 
miştir. Hakikat şudur ki Milletler Ce
miyetine aza olan yirmi kadar devlet 
ve bu arada Çekoslovakya gibi, Fran
mz ve Sovyet elyasetlerine bağlı olan 
bir devlet de Ha.beş imparatorluğunu 
tanmır§tır. İngiltere de İtalya ile ge -
çenlerde imza ettiği itiltıfla bu impa -
ratorluğu znnmen tanmııu bulunuyor. 
ltiW'name, bnştan qağı, Habeşistnnı 
İtalya toprağı teIAkkl eden fıkralar -
l& doludur. Hududlann tahdidi hak -
kmda hllkUmler var. Tsana gölünün 
ıırulan hakkında tnahhUdler var. Fa • 
kat sanki Milletler Cemiyetine kar§I 
giri§llen her taahhUd harfi harfine 
yerine getirllmiıs de bu kalmıı gibi, 

lngiltere bu taahhUdden serbest bı • 
rakılmadrkça ltalyn. imparatorluğu -
ııu tanımıyacağını iddia etmektedir. 

Geçen hafta İngiliz bUkfunetl, Mil
leUer Cemiyeti umumi k§.Ubliğine te
vdi ettiği bir mektubda Habee mesele
si etraf mdnki ••aykırılığın" ortadan 
kaldınlması için meselenin bu def akl 
içtima ruznamcsfne alınmasını iste • 
mlştir, Umumt kiitib Avenol da bu 

mesele Uzerinde görUşmek Ur.ere Lon
draya. gitti. Avenol''un ziyareti, Fran· 
sız başvekilinin de Londrada bulun • 
duğu sıra.da yapması, verilecek kara
ra. Fra.nsanm da İ6tirfildnl temin mak
ıadma matuf olmalıdır. 

DUşUntilcn tedbir, "hlylei Beriye" 
aramaya benzer: İngiltere ve Fransa 
serbest knlınnk istiyorlar. Fakat ko
nsey bu kararı anc_ak ittifakla. vere • 
bileceğinden serbest kalamadıkla.n 
takdirde meseleyi ekseriyet kc.rarmın 
kifayet edeceği umumi heyete götUr
meği dUşilnm\,;ktedirlcr. lngilterenln 
Milletler Cemiyetinden karar almak
sızın Ha.beş imparatorluğunu tanıma· 
makta Israr edişinin lki sebebi vardır: 
Bunlann birisi İngilizlere mahsus bir 
mantalitedir ki bunu anlayabilmek 
için bir lngiliıin günô.h i§lerken de 
vicdanmı Uıtmln edecek sebebler dil· 
§{inmesinde aranmalıdır. Mussolinl bu 
mantali~yi nnladığı için f çinden gü
lerek: 

- öyle olsun 
Demin olacaktır. 
İkinci l!!ebeb de hUkfunetln İngilte

re kamoyuna ka.reı kendisini korumak 
_ Devamı ' UncUdo 

.... IWW1 .............. rmı ............ ,_ 

1tasg.ef.e - .... 
CJJçltlıncü c ınsny te 
a ln taşr muhabiri, gazete ine 

bir ht&bcr gUndcrmJş. lznıi

rln Bostanlı köyUndo GUlbnhnr a. 
dmda bir kadın, dört tocok dUn)·ıı 
J'• gcUrmlş.. llnh ömtırler ver· 
a!n t LAldn muhnblrfn bu haberi 
veriş tanı bir hııyJJ gnrlp. Aynen 
törle dlror: Çocuklard n lkt f kız, 

biri erkek, bfrl do ölUdUr. A mUbn
rck muhabirim, acaba öJU de bu. 
aiino kadar mevcudlyctfndcn ha· 
berdar olamrutı~rz bir n vl cln
sJyct midir? 

* UClYICE ~~ırlttYJqffinJJ~ 

G OZC?ıfE bir yerde lllşn iş olncnk 

ki dcttcrlmo ııot etmişim. \"a

ka Srnaa ballı Bnlnbanın Kiremitli 

HAH .. _t< - Aksrım c:>nstan 
=============~============= 

Arnavut kralı Zog'un nmTıt~şcm dıiliinü, 1zd'4 diinya ga·,ı:lerimn belli başlı mcv·21darmdan birini teşkil etm~kledir. Bma 
daki resimlerde, dülı7n merasiminde kralıçenin incilerle süslü etelirn tutan kttlar ve düliin alayım ıcyriçin ıokoklara toplanm 

ı§ kadınlar görülüyor. 

yı dızların 
kazancı meselesi 
Zavallılar nasıl istismar ediliqor? 
Ç@c~ naııroın ~ ~a con<dl lb>ev yıroaın ıstlfecıe et· 
meoeırn nı kkuırl)o aılJ=n<ŞJn<dJ ecdleını kaılriluın ınazıroanıyoır 
Zavallı Çeki Kogan, çoc:Ukken milyon

lar kazanıyordu. Koca delikanlı oldu, elm 
di de ~ parasız ..• Geçenlerde annesi a· 
leyhine dava açtığını yazmı~tık. Bu, bü· 
tiln Amerikada heyecan uyandırdı. Kil· 
çUk artisti vaktile Amerikada sevmiyen 
var mıydı? Bu dava derhal hafızalarda 
uyuyan eski hatıraları canlandırdı. O va
kitler Ceki gangsterler tarafından kaçırı
lır, açlıktan ölüme mahMm olur, fakat 
her defasına son dakidada annesinin mü
dahalesile kurtulurdu. 

Bugiln Ceki artık çocuk de~1dir. Fakat 
etrafında gene felfiketler dolaşıyor ve bu 
aera annesi yavrusunu felah-etten k\irtar
mak için koşmuyor, bit§kis kendisi o fe· 
lAketlerin müsebbibidir. 
Eğer bu davada hükUın vermek Ga1Ahi· 

yeti Amerika efkan umumiyesinin elin· 
de olsaydı Ceki davasını çoktan kazan· 
ıru, bulunacaktı. Halk sonu iyi biten ma
ceraları sever. Gazetecilere gelince on
lıır da §l)hretli sanatkarla beraberdir. 
Bütün gazeteler bir ağızdan Cekinin an
nesine ve babalı~ma hücum ediyorlar. 

Fakat bu dava bu bakımdan da Cekl 
Kogan:ı ait bir mesele olmaktan çıkıyor, 
Amen'kada çalışan küçük sinema sanat
karlarının kazancı \'e bu kazancın istis
marı meselesi halini alıyor .. Amerikalılar 
küçük yıldızların akrabasını onlann hak 
hırını ~an adamlar gibi telfıkki etın~e 
başlı~·or. 

Holivud. ümitsiz bir mücadele ile bir· 
kaç defa b-J işin 6n0ne geçmeğe çabala. 

mı~. fakat muvaffak olaınaını,.tı. Bu de· 
fa bu mesele ile devamlı s·ırette uğraşı· 
tacağı anlaşılıyor. Hatta I<alifomiya 
parlaınentoc;una çocuklann kaıancından 
ebeveyninin i!!tifade etmeleri hakkını 
tahdit eden bir kanun teklif olundu. Bu 
meı:etenln eh mmivetini 2ö•tertT'Pk 07ere, 
Holivuttakl ne:riyat a~taları, çoctik 

..;. 
köyünClo geçmiş: U.öyc, bir dUğllnclc 

bulunmak Uzere gelen Ömer oğl11 

.. url, gene ayni tş için nrn.da hnlu

nan Hec p oltlu Karo ile tanışmış .• 

Gece ,·akt.I ikisini de bir crln bir o. 

da ma mi nflr etmişler. Yatılmış. 

Ömer uyumuş; Kaya uyanmış. J\nl

karıık yeni tanıştılt arkac'ta~nın cO· 

hlnt1cn pnra mı, UıhancaStnr, yamçı-

tnı nlmış, a,n(;ıya lnmteı. ahrrdn d 
ı;enc Ömcrtn ntma ntlıyamk ırm 

kndcm basmış. 
\ 

J>otnı unn öylcmek ldzımgcllrsc 
ömcrln başına gelene hem üzUl<llim 

lıcm de o kadar ucuz kurtuluşuna se 

''inelim. Verilmiş sadnkn ı \'tınnrş.Yn 

c\·kncn kendisi olsaydı. Tnhnnt·ns:ı" 

yıldızlar hakkında meraklı hesaplar yap. 
tılar. 

Bu hesaplara göre Ceki Koper beş ya
şında iken haftada 1300 dolar kazanıyor 
du. Annesi, büyfik annesi ve amcası ta· 

Çingene 
Kralı 
rahtından yuvarlan

mak Ozere •• 
Çingene kralı Janüz t1tutı zaman tah· 

tı.oda kalabil~ .mi? {..'in&enclerin kan
ları kaynamı:, her taraftan krala kar§ı 
isyan sesleri yükseliyor. Lehistanda bu· 
lunan ınUhtelif çingene kabilelerine men
sup 10.000 ki,I krala bir ültimatom gön· 
dermek niyetindedirler. Bu illtimatomla 
kralın diktatörc.e hareketlerinden ve ver
diği birçok emirlercen derhal vazgetme
sini istemektedirler. 

EV\'elce de yazdığmıu; gibi, kral, tahta 
geçtiği gUndenberi çingeneleri modem 
bir yaşayışa doğru götuıınek, onlnnn hır 
sızlık yapma!:ını menetmek, kadmhınn 

saç 6r~lerini kestirmek istemişti. Hattfı 
kadınların boyunlarına altm takmaları
nın bile nteyhinde bulunmuştu. 

Fakat çingenelerin en çok kızdıkları 

nokta, kralın, onları falahktan vazgeçir
mek isteme idir .. Bu noktada çf ngeneJer 
kralı mllH varlığa hiyanetle itham cdi· 
yorlar. 

Kral, tebeasınm hasır sandalyeleri ta· 
mir etmesine. ıskara ve ma~ yapmasına. 
dibi delik tencereleri lehlmlemestne mü
saade edironnuş. 

Bu mU aadeler kartı<;ında çingeneler 
şôvle dOct\nfivonnuş: ''Ounlara milcaadP 
ediyor, çünkü bunlar kendic;fnln eski sa· 
natrdrr. B11,,1~rı m0 .,•tccvdi talıtan atrl· 
dı~tan sonra yanacak f 11 bulamryacaktı ! ,. 

mamen bu para ile geçiniyorlar. Hem de 
hayli muhteşem ve masraflı bir hayat 
sürerek .. 

Bu çocuğun serveti milyonları bulması 
icap ederken bankadaki hesabı carisi 
4ô.OOO dolara çllanı~trr. Halbuki sanat
kar son günlerde çevirdi~ iki filmden 
her birisi için 21,000 dolar almıştır. 

Bundan ilı; ne evvel Fredi Bartolo
mef hata ile beraber tngiltereye gelnü~· 
lerdi. O vakit Da"id Koperfild {ilınlni 

çe\-innek için haftada 175 dolar alıyordu. 
Halasına da :ıync:a menajer aıfalile haf. 
tada 100 dolar veriliyordu. nsaflr b r 

kadın olan halası bu 100 dble.rla hem 
kızı hem kendisini idare ediyor ve 175 
dolan kız namına harikaya koyuyordu. 
Sonra Fredinin kıymeti yükseldi. Hafta· 
da 1100 dolar altna.E:,~ başladı. O vakit 
o güne kadar klıla hiç ıneşgul olıruynn 
annesi ve babası kızın kazancından bO· 
yük bir parça kopannak için kın yan. 
lanna aldılar. 1937 de Fredi 98.000 dolnr 
kazandı ve ancak 33 dolar ı;arfedebfldi. 
Demek oluyor ki kmn bu kazana ailesi, 
menajeri tarafından artmı§tl HattA Fre
dinin bugfin 67.000 dolar kazanç vergisi 
borcu vardır. 

Şirley Templln annesi \'e babası, çocuk 
yıldızların ebeveynleri arasında en dil· 
rQ t olanlandır. Onlar kıılannın kazandı 
~ı paradan bir kısınlle ~..ham ve tah\'il~t 
alırlar. Kızlarını sigorta da ettlrmlşlerdir 
Şirley 20, 30, 40, 50 yaslannda siıorta 
§irketinden mOhim miktarda para ala
caktır. Bu yıldız senede bir film çevirir 
ve her filınl için 125.000 dolar alır. 
Yıldmn vaziyetinden istifade eden 

babalardan birisi de Diyana Dilrbcnln 
bahasıdır. Vaktile borsada gimsar olan 
ve meteliğe kurşun atan bu adam bugün 
kızının ayda kazandığı 25.000 dolar sa
yesinde prcn'ller gibi hayat stlrüyor. 

mllDIDll!DllR )c 

Suat o ırvnş•nn 
yaşa v saça 

1 1 ~ 
ol' .... 

l\Ierl Pik.ford lngilb gnzotclorlnc 
hlr beyanatta bulunmuş; ve artık 
kadınlann, bundan sonra hnkiM 

cchrelcrilo göl'Unmorc çııhşncnklorı

nı, nlhk, pudra, cludak boyası kul· 
lıınmıyncnldnrmı; hole, ııaçlnnnı ho· 

yntmıyacııklarınr sörlcmlş, lngillı 

gnzet<ılcrt huna pek lhtlmnl vcrml
:rorlnr. Un mUnnsebetlc,ynşım bUyUk 

bir hnssnslyotlo snklnynn '\'C bir tek 

beyM.t hu1unmıyon l)•nh s.ııçlı aziz 
mcelcktnşmı Suat Der\'lşt l'e gene gn 

zetoc11crln Bnş\•ckllo 'C1'dlklcrl ziya 
fet sotrnsmdn. geçen şu mnhn,crc)'l 
il" hn+ırln1mı: 

- Oehrcnlzi bir hlı>·ll doği mte 
görUrorum! 

Suat Jlcniş ce"ap verdi: 
- Yaktllo atlarımı plAtJnc borl\t

mıştım. Şlm<li ıdrnhtrr .. Onclan ofn.. 
cBk, ctcndfm. 

Göı111Uror ki kndınlarm bakikt 
çehrelerllc karşılaşmak erkekleri 
bir ha7ll t1.rsıyor ve kadm tehrclo

rlnl, ha.klkt çlıgllerlle ;Hrme.ml7e 
ahşkm orkeldcrc rn<hrga.ma vcrlror 

Bn,\•ck:Jlln ofrn ında geçen bu 
muhn\'crc, l\lerl l'Jkfordun kulağına 
git'8eydl, şUpbe hı ki beyanatını gert 
alırdı .•• 

KURUN 

Düğün hediyisi 
HASAN Kumçauı ua:ıuor: 

.,Kontes Aponyf Ue evlenen Arpım 
krnh Ahmet Zos'n sGnderllen hedi)·elere 
dikkat elllnfı mi? Musolini bir yat, Jlltler 
bir otomobil, Llıbriln bir Sevr ,.aıoıu, Ma· 
r.ar bllkCımetl de halis fnsUlı d6rt ıt ver
miş. .. 

Jbtimnt kf Musollnlnln hedfye etlfll yat 
kı:rmet itibarlle Almanlann otomobilin
den, Fransu:Jarın vazosundan, MacarJonn 
nUanndan çok OstOndQr; fakat Macar hfi. 
kQrnelinin göndcrdllU atların ötekilerden 
ılynde Tlnınada makbule gcçtıaındcn hiç 
fQphe edilemez. Zira Ahmet Zog'on sam· 
yında şimdi kraliçe olan Kontes Apon)i
nln en çok 11evdil;I şeyler şunlardır: Te· 
nls, yüıilcOIQk, ıta binmek!. •• Bu flibnr ile 
!lfal'nr hükQmcllnln hediyesi 61ektlerden 
ziyade kraliçenin z~kfne unun olmas1 
tabiidir. 

E11kl dil Alimleri ıı6ıdekl dıellllt .. muk· 
taıayı hale mutabakat,. tabiri ne ifade e
derlerdi. Hedi)'elerln ıtııellllfnl de mad· 
dl ve zahiri kıymctJcrfnde delil, manevi 
kı)metlerlnde. )-ani bal ve meTkle uymak 
)'olunda aramak daha dolnıdur: Macar 
hQkCımctl yalnız kraliçe için bir ıt delil, 
d6rt ıt 16ndermlştlr; yani ıeımde tıktı· 
lh ıaman kral Zog'un Oç kıı kardeşinin ra. 
nında ayni cinsten aUara binerek lcendld
ne arkndashk etmeleri fhtlmallnl dOşOn· 
mOştOr. naylece hediyelerin bat " me? .. 
kle uyınınluJtuna aıamt dereceye tıhrmok 
suretlle JnymeUcrlnl bir kıt dıbı ,.Okselt• 
mf§llr .. " 

* CUMHURiYET 

Sarhoş gazeteli 
S Eln'BR Btdl yarıyor: 

"Pariste (Sarho') bmlnde bir gazete 
çı'kmııa baştamış. nu ıazetenln )'a)nız ndı 
delUJ. bOtOn muharrirleri, bllUln mOrelUp. 
leri, bütQn ınaklnecllerl 'ft bütCln mQ"cızt.. 
lfırl urhoşmuı •o Parlsla n:ıeıbur ın'lf• 
lın ıras1ndnn çf!ml Artık bu pute)'I 
okuyıınlnno da ne derece •lık olahlJccck• 
lcrlnt taunur ederalnis. 
Pakıt "Sırho"' •neteıılnl alıı'I.· f('ln ct

kıyor zıınpedeiıler y dırlar. Bl ı , 
SUQtenln mnksııdı, hr t y(lı:Ondeıt fnlcte 
dDıenlerl a)'Jllmat Te kurtarmaktır. Baş· 
JıAının altında ıa utırJ1r •arrınoı "Polflf· 
kndan bahsetmez, dinden bahsetmez, mc\". 
ıuu elemek " tştlr.,, 
, l'llha'klka buR(lnkO dQnya saıcteterfnhı 
co~ polltlb rhoıudur. AlkoJ sarho$lan, 
bunların ~anında belki deha ayıktrrlar ve 
ıkll aellmlerfne daha ımhfnillrler. Onlnra 
"&arhot,. fmıfnde bir nıete eıtamııt u. 
aaretlnl veren t•Y de bu fark 0111 ıercktn 

* TAN -Spor yapmak kadar 
bırakmak da bir hünerdir 
G VRB$ÇILBRIMIZIN Eıton11ada u6ra· 

drklcuı mrıoa/f akluetılıllktın bahae. 
den Burhan Felek, kendi tı1ırlı61nda alim· 
Pl11at 1ampl11oruı olan l'aJttrın Bdrllndın 
diSner d8nmtı gtJrı,tın rekllmell ldtımuel· 
d/4/nl ınuıauor. canktl, anıtanı mııhalau: 
edip tlmlut~ı6lnl 1ııplmlıden fvt bilirdi, 
dluor: 

"hin fenası dalma iyi haıırhnmıdan 
seçen sene ıubatlı Sfmat tumealne tıkan 
tolnmımııa o da katıldı. c;ank8 o mcmle
lcketlcr clhıın PehHvnnını istiyorlardı. Ya· 
şnr evvcUlı FfnlAnili:\·odıı 6 ay enci Rer· 
llndc birincisi oldujtu slklelln ikincisi o
lan FinlAndl)'llh rakibine )'enfldl. Orııilnn 
tsvc('e ıctlller. t vcçte de alklethtln üçnn
cOsOnc yenildi. Bu defıı da E11tonyıdn ~fk
lcflnln dördüncüııQ olan J~tonrıhs·o ye. 
nlldl. Arkasından dnh11 kime yenildi bil· 
mh·orum. 

Fakat baylı olacak )'erde Yaıır, yaıdı· 
lım 11lhl: 1 

- Ben artık ?tfllU takımda ı,ımt 116rtlıtm • 
nışımtlnkl •eren urık tefek aeyıhatlere \'e 
hnıırlıkıuı mQ11ba1cııJara feda edemem. 
Desc.ı ve bu aaydıAım mdtCıbl)•ttlere ultra. 
mnsı idi, ylnnl av ev"el )'(lı bin kiti ().. 
nOndo başına RIYdlrllcn clhın pehllı-anlt• 
lh tclenıılnl hAIA serta~ etmekte ııaydırdı. 
RıtcıOn bizde oMuıtu kadar «OreıtlJU "C ~·o. 
nlldfltl yerinde de Yıtınn bir ki eam• 
f)lyon otdtıl!u unutulmuc •lhf lsf' hunı,n ve. 
hali Aııde ~cno Te tecrilbeıılı Te hele ~a. 
zandıltı 1talehe ile hcyecanlnnmış olan Va
earın deAIJ, blraE da ona hu )'oltfnkl hıttı 
hareketinde rehhcrllk etmeııl tlıımıetenJo· 
rln bornunı aıııtmıhdır.,. 

HABER 
lstan6ulun en çok 8alı/an lıalciki 
akşam gazelesltllr. ilanlarını 
HABER'11 ou11nler lr.ôr etler/er. ntım nlnn hazır nt ,·nrkcn karı mı 

da kaçırıwııız mJ7d1? 

A,..fm n '5nnt 0"rv1 •• («-lh"tt<' kcn 
f'llsl ldmln tnrnf•fl<l:ın sorul u~ımu 
çok 1)1 hotırlnr) blr sunlo muhatnp 
oldu; 

Şura ı dikkate tarandır ki, artlı· 
tin beyanatını, neşreden gazetede 
ıtiirdU!tUmUz rcsmt bir ırtatl,.tJk, 1•1· 
nn Amerikan kac1mlarınm bir sene 
zarfında knllam11klan dudak boyas1 

nın kırkbtn diroğl bopynt'nk kadar l 
çok olduj'.iıınt• bl;ı;c öğretiyor... R. _____________ _. 



A limin vazifesi 
F AZIL Ahmet Aykaç. "Bir dosta ce· ı 

vao,,mda (Crtmlıuriyel. 30.4.938), 

lzzet Molla'nm "Meyıurdur ki zulm ile 
olmaz cihan harab. - Eyler anı müda· 
henei aliman harab .. beytinin ikinci mıs
ramı münakaşa ediyor. Her ne kadar 
kendisi ''alimden, edibden 'e sanatkar· 
dan birçok §eY ve bilhassa büyük ruh 
bekliyenden .. ise de alimin. edibin \"t sa
natkıinn. insanlık icabı, birtakım kurnr- ,. 
lannm. kütfiklüklerinin hoş görülmesini 

tavsiye ediyor. 

• l 

' 

~ Amerikanm yeni Moıkova sefirine ait ıüzeJ bir yat dün )imanımıza gel
miıtir. Dört direkli ve ayni -.nanda yelkenli olan bu yat~ bir kaç ıün sonra 

ödesaya ıidecektir. 

"' htanhul :Avcılar ve :4tra1ar Birliği dün Sirkecideki merkezinde yıllık 
toplantıımı yaptn1fbr. Yeni idare heye tine Ali Kunt Sami hmail Seyfi Cena 

T h N 
. B . , , p, 

ur an, ecıp en, Hulusi Gür, Sabri Subatı aeçilmitlerdir. 

Muharririrı bu sözlerini olduğu gibi ka· 
bul etmek doğru olmıyacağını anlamıyor 
değilim. Elbette bir istihza ' 'ar. Öyle ol
maca idi yan, Tevfik Fikrct'in: "Hak· 
bellediğin bir yola yalnız gideceksin .. 
mısraı ile bitmezdi. Fakat bir an için, 
"müdahanei aliman., gerçekten hoş gör
düğünü kabul edelim: zaten gerçekten o 
kanaatte olanlar yok değildir. 

Izzet Molla'nın beyti pek güzel değil 
ama şüphesiz haklı söz; ~imlerin, pir
lerin rnüdahanesi kadar, insan oğlu için 
büyük felaket olamaz. Alim, sanatk~ sa· 
dece kendi sahalarında meziyet sahibi ol
makla kalamazlar; kendi sahalarında 
gordükleri işlerden kazandıkları itibarla. 
ku\•vetle hemcinslerine rehberlik etmek 
vazifesindedirler. Umumt hayatta dolru. 
hi bulmadığı bir §eyin yalan ve kötü ol
duğunu söylemek bir Alim için sadece her 
hangi bir insanla bir tutamayız. Onlara 
tabiat her insanda bulurunıyan bir ttka. 
bir kudret vermiştir; hemcinslerinin ken-
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dilerini dinlemelerini istemişlerdir '-e 
hemcinsleri arasmda da onlan dinliyen· 
ler olmuştur. Demek ki onlardan, hayatt 
i~lerinde de kendilerine rehberlik etmele

rini beklerler. 
Zor nikC/n'ndaki filoıofu bilirsiniz: bir 

alay söz söyler :una kompılanndan biri
nin ufak bir mO§külünü halledemez. 
"Ben öyle ~lere karrşmam!., der. Ali
min, sanatktrm inanmadığı §eye boyun 
eğmesini istemek de o "filosof.. gibi dil
şünmeğe kalkmaktır. 

Sözünü dinletmiş olan adam nasıl her
W. · bi~ insanla bU olabilir? O. kendine 
;mtr.UfrmrJ; birçok ldmtıeleıtht kanaati 
mesuliyetini üzerine almış; '.)ine söyledik 
lerine inanacak insanlar bulunduğunu bi· 
1iyor. Demek ki o, bir tek insan değildir, 
birçok, binlerce insanın şuuru olmuştur. 
Yalanı kendinde katmaz, etrafmca da ka
bul edilir. Hususi hayatına kan~mayız 
ama bize de bildirdiği her hareketinin, 
her sözilniln k~naatine uygun olduğuna 
itimat edebilmeliyiz. 

llenlzyollarıoda E • l d ...,; 
Sefer program· mnıye san ıgı 

ıan değişti taksitle ev satacak 
Yeniden bazı y I b d 1. . 

iskelelere vapur a nız e e ın yarısını peşın 
uğratllacak ödemek şart koşuluyor 

Denizyolları tıletmesi, muhtelif hat. 
tara ait sefer proğramlarında tadilat 

yapmı~tır. 

Bu aydan itibaren başlıyacak olan bu 
tadilata göre, Karadenizin Salı posta· 
ları gidişte §İmdiye kad'aıt' uğridığı is
keleleri tutarak Hopaya kadar uğraya
cak, illveten Tireboluya, dönüıte de Pa 
zara uğrayacaktır. K.3radeniz hattının 
perşembe postalan da uğradığı iakele • 
lere ilaveten dönüşte Of ve Akçeibadı 

tutacaktır. 

Karadenizin pazar postalan da Ri· 
zcye kadar giidecektir. Bu postalar dö
nUtte ilaveten Sürmen ve Tireboluya 
atn~calrlardrr. 

Cuma gUnle.ri Karabig-aıya kalkan va
purlar dönilıte Miireftcye uğrayarak 
Erdek, Marmara, Tekirdağ yeliyle ge
leceklerdir. lmroz postalannın da dö • 
nüş ıeferlerinde Mürcfteye uğraması 

kararlaıtırılmıştır. 

Emniyet Sandığı, btanbul halkının kolaylıkla emlak s<iıibi olabilmeleri, 
bilh~1.na küçük tasarruf uhiplerinin kendilerine birer mesken edinerek kiraçı. 
lıktan kurtulabilmeleri için yeni bir usul vaz'etmiştir. 

Ziraat Bankası idare meclisinin ka rariyle konulan bu yeni usula göre San
dık tarafından satılan gayrimenkullerin yüzde elli tutarı peşin para ile verile· 

tektir. 
Mülkün diier yüzde elli bedeli Sandık tarafından evvelce tahmin edil

mit bedeli üzerinden malı alana ikraz edilecektir. Bu suretle bu ibedel müsavi 

taksitlerle ödenebilecektir. 
Bu yeni tekilden parasının azlığı dolayısiyle emlak sahibi olamıyan bir 

çok kimselerin kendilerine bir mesken edinebilecekleri umulmaktadır. Bilhas-
ıa Sandığın, faiz miktan da epey indiril mi~ olduğundan senelik taksitlerle öde. 
nccek olan yüzlde elli miktarın da öden mes:nde mü~külata tesadüf edilmiye

ceği sanılmaktadır. 

Agvada bir temsil Tersanemizde 
Bu yıl on ecnebi harp 
gemisi tamir edildi 

Devamlı iskele haline konulan bu 
yerler ötedenberi vapur'$uzluktan ıi
kayet ediyorlardı. Şimdi bu bertaraf e
dildi ği gibi buraların iktısadi hayatı da 
canlanmı§ olacaktır. 

Bunun için şunun. bunun müdahanesi· 
ni, inS3nhk zafı diye h~ görsek bile ~
Jimlcrinkine tahammül edilemez. Etrafm -

Bir Rumen Denizaltı gemisi ile bir 
topçekerin limanımıza geldiğini yaznuı. 
tık. Her iki gemi, Haliçteki deniz fab· 
rikalarımızda tamir edileceklerdir. Ru
men gemileri bu sabzıh Halice girmişler-

dir ı " 

Demlryollarında 

Ucuz tarifeler 
Bu gUnden itiba ren 

- tatbik edtlmeğe 
başlandı 

Devlet Demiryollarının bütün şebeke 
üzerinde tatbika kac-ar verdiği yeni ten· 
zilith tarifenin tatbikine bu Silbahtan 
itibaren batlanmıJtır. 

Yeni tarife ile, tenzilatlı gidiş ve d~ 
nilf tarifesi mer'iyet müddeti bir aydan 
iki aya çıkanlmaktaıdrr. Yalnız aynca 
yolculara her bet yüz kilometrede bir 
defa tavakkuf hakkı: da ve~ktedir,, 
Bu suretle memleket içinde seyahat çok 
kolaylaşmış olacaktır. 

Devlet Demiryollan İdaırcısi, bu sa. 
bahtan itibaren yeni bir aile tarifesini 
de tatbika başlamıştır. Bu tarife eylôl 
sonuna kadar muteberdir. Bu nevi bi
~etler şimdiye kadar iki aylık müddet· 
lerle mer'i olurken, §İmdi ayni ücret 
muhafaıa edilerek müddet dört a~ çr
karılmııtır. Aynca biletlerin yüzde yir
mi bedeli gibi bir fark verilmek prtiyle 
beıinci ay için aynca temdit cldilmesi 
de karar altma alınmıştır. 

Bu tarife için de gene her beş yüz ki. 
lometrede bir istenildiği müddet kadar 
tava'kkuf hakkı verildiği gibi, rue efra
dından birinin istediği istasyondan bi· 
Jetin mer'i olduğu müddet zarfınlda ay
nlmasr kabul edilmiştir. Yalnız bunun 
için mer'i tarifelerin en ucuzunun yüz
de ellisi nisbetinde munzam bir ücret 
verilecektir • 

aan hürmet i~temiş. başka insanıarın ken GUçmen nakil yatı 
ddni dinlemelerini arzu etmiş adamın için vapur mt>selesl 
bir daha: ''Ne yapalım? biz de insanız!.. iktısat Vekaleti, Sıhhat Vekaletiyle 
diye yalan fı()rlemeğe hakkı yoktur. O, yaptığı temaslar neticesinde bu ıene 
artık bfr kahraman olmağı, insan oğlu- memleketimize gelecek olca göçmenler 

Bu gelen iki gemi ile birlikte bu se
ne tersanemizde tamir gören ecnebi ı·---------------
harp gemilerinin miktarı onu bulmak. (11---= ~ı 
tadu. ~~~ _ , ::._. _' -

nun idealine yaktamı<tğa mecburdur. için vapurlar kiralanmasını Deniz Ti· 
Nurullah ATAÇ caret Müdürlüğüne bildirmiştir, Deniz 

Bahar bayramı 

~------------------~-----

Küçük itilaf 
konferansı 

Bükre.,, 30 (A.A.) - Sinaia'da Çe
koslovakya. Yugoslavya ve Romanya 
hariciye nazırlarının iştiraki lc topla
nacak olan kilçük antant konseyi kon· 
ferarun merkezi Avrupa ve bilhassa 
tuna havzası va:ıiyetlerile Macaristan 
mUnasebatını tetkik edecektir. 

Konf era.ııs küçUk antantın cenev • 
rede takip edeceği hattı hareketi tes
pit edecek ve A vusturyanın Almanya 

ile birleşmesi U.zerfne Mdis olan yeni 
vaziyet karşışında küçük antant dev
)etlerinin teıriki m<?saisini g&den ge· 
çirecekUr. 

Üç hariciye nazıN konferansı mü· 
teakip altı mayısta Cenevreye hare
ket edecektir. . 

Sovyet Rosyada 
1 Mayıs bayramı 

Moskova, 30 (A.A.) - 'Ilıııg Ajansı 
bildiriyor: 

Sovyetler Birliği milletleri, '"Enter
nasyonal Proloter bir Mayıs bayramını 
fevk ve surur ile karııla.maktadır . 

Şehir ve köylerdeki sokaklar ve mey 
danlar, bayraklar, Stalinin, parti ve hü· 
k\imet erkinının fotoğroEları, vecizeler, 
Pankartlar, Sovyetler Birliğinin ekono
mi, kültür, memleket müdafaası aaha • 
larındaki bapnlarını gösteren müt ead· 

Ticaret Müdürlüğü dünden itibaren bu 
hususta armatörlerle temasa giritmit-

tir . 
Bu sene nakledilecek göçmenler 

için beher seferde on bin lira linm 
gelmektedir. Deniz Ticaret Müdürlüğü, 
Mayısın ilk haftasında scf erlerin yapı· 
Jabilmesi için iki mayısa kadar vapur. 

tarı kiralamış olacaktır. 
Sıhhiye Vekaleti beher seferinde 

ı soo • 2000 göçmen getirebilecek va· 
purlar tutulmasını istemiştir. Halbuki 
timdi göçmen nakliy-.r!ına tahsis edile
bilecek vapurlar çok azalmıştır. Bu iş~ 
terde kullanılan vapurlardan Hisjlr. ma. 
li'lm şekilde parçalanıp batmış. kezalik 
ayni işte kııllan ı kr.ı "Y el:ta., vapuru 
geçen sene K ö s t e n c e dış lima. 
nında, Ordu vapuru da Salıpazarı ö
nünde batmıştır. Bu şerait içinde kafi 
vapur bulunamamasından korkulmak -
tadır. Hrılbul:i bu sene geçen yıllardan 
fazla göçmen nakledileceği için dana 
fazla vapura ihtiyaç h'.ılunmakt~dır. 

Hükumet, eğer ıc p ederse, Denizyol 

tarı vesaitinden de göçmen naklinde 
istifade etm:ği kararlaşt•rmışt.ır. 

Agvada parti nahiye merkezinin mü· 
samere kolunu t~il eden öğretmen ve 
memurlar 23 nisan bayramı münasebeti· 
le bir müsamere tertip etmişler ve ''ze
hirli kucak,. Riyesini temsil eylemişler
dir. Resim temsile i~tirak eden gençleri 
göstermektedir. 

Bugün mayısın biri, bahar bayramıdır. 
Hava nisbeten kapalı geçmekle beraber, 
kırlara gidenler ve baharın ilk gününü 
açık havada geçirmek istiyenler tstan
bulda az dt'ğildir. Maamafih sabahleyin 
ha\'anrn bulutlu olması dünden bahar 
gezintisine hazırlananlann büyükçe bir 
kısmım hu kararlarından vazgeçirmiştir. 
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H ·~ • J~ -. !1 '? ~I 
}I ~{}9ru uegu:mı. · 
~lcoomuşa bir a dam otobüsıerı ı 1 
!! Birkaç giın evvel bu siilunda, oto- mak ... Vsküdar t'apuru.ıdan birakç 
H bıislerin Eminönü dm·ak yerinde da- yolcu alındı, on beş dakika kadar Ka-il kikalarca beklediğine dair bir ~iktiyeti dıköy iskelesinde beklenilerek o va-
h bir okuyucumuzun işareti üzerine kay fJU'rdan da yolcu alındıktan sonra şo-
U datmiştik. I.ôkin otobiislerin marifeti för, yolcrtların protestolarına nihayet 
fi böyle birkaç dakika )'Olcttları beklet· kulak rıerdi. Esasen arabalar da dol-
!! mckten ibaret kalmıyormuı. Dün gece mlJllU. Otobiis içindeki yirmi yolrn 
ii cereyan eden bir lıddiseyi anlatalım: öyle cehennemi bir süratle. içindeki-
;; 3421 tıunıaralı otobüsteyiz. Saat l1.1in yürtklrrirıi a~1zlamza getirecek 
ii 23.4S de ... Sırhcidcn Eminönime ka- bir tedbirsizlikle, Br.yoğlıma Ç1ktı. 
ji dar bir manda arabası siiratile goldi, Sirkeciden Galatasarayç bu ~1l1ttle 40 'I 
i! nrada iiç dört dakika bckltdi. Köprii dakikada gitmek mümkün oldu. ı· 

dit diyacr~~ tablolan He süslenmit !i iistündt de gene oyl~ beş ~~ltiko dur- Bun• lôübalilik! Otobüsler hirbir l 
bulunmakt. :hr. .. · ; du ve arabanın Fotıhten ıtibaren ne· lrnyda va nizama tabi değil midir? Ta-ı= 

B' ok mahallerde bayram munase- 1 · . . . . • ır S . .. . • den o dertce yavaş gıttıfı de anlaşıl- bı$t.lr.r btt nızomlnr yalnız giindiiz için 1 
betiyle yenı kluplerın, ç_~uk bahçcle • dı: KadıM;• r c lJskıüJar cihetlerinden mi konulmu~lllr.? I~ 
rinin, çocuk bakım evlerının. h.~st~ele· 1 gelen son MfJUTların yolcularını al-
rin, kültür parklarının açılı~ torenı ya. 1~::mma:m&un.m:ıra:::=:=ı:u:::::f:=n:::m::-.::::::::::nm.-r--ı:I 
pılmaktadır. 

IÇERDE: 
• Yugoslav kral naibi J>l"ens Potun do. 

ğum yıldönQmfinfi Reisicumhurumuz Ata• 
Uirk telJJr&fla tebrik elmiş, prens Pol tel .. 
srana teşekkürlerini bildlnniştir. 

• Yeni paket poslanclcri muamclôt ni
zamnomclcrl yarın sabahtnn itibaren bir. 
ICC"rÜhc olarak Jstonlıul p:ıket SÜmrü~ündı? 
tatbik cclileccktlr. nu tecrübe~·c bir ay; 
müddetle devam edilecektir. ' 

• Bu 11ene Akay iitarcsfnin bütün hatlar
daki gidiş geliş ücretlerinde siyanen tenzi .. 
lAt yapılmasına da karar verilmiştir. 

• Denizbank lımlrde bir Yat kulüp in
şasına karar vennlşllr. Du iş 25 bin liraya 
mal olacaktır. 

D IŞARDA: 

• Bnlgaristandn mefsuh Ratnidzi teşkı. 
!Atının, memleketin nsayişini tımumt tah· 
riklerle birkaç keredir bozmak teşebbusü 
fizerine polis bu teşkilatın merkezinde a· 
raştırmalar yapmış ,., dos)alarını müsa. 
dere eylemiştir. Teşkilatın reisi ve azala
rından bir çoğu hakkında takibata başlan• 
mıştır. 

"' Amerikada yeniden iki zırhlı yapıl
ması icin Ruz'\'elt tarafından istenen tnh· 
liisat hakkında lınbrlye mabafilinde beyan 
olunduğuna göre, bu iki zırhlı derpiş edi• 
Jen deniz sllAhlanma programına dahil de
~ildlr. Çilrüğe cıkanlmak %amanı gelmiş 
olan zırhlılar yerine yapılacak olan yeni· 
lerinin adedi bu suretle son anda alhya ib· 
1ı1ı edilmiş olu)·or. 

• Lehlstanda J\rakovide 1 mayıs tezahu
ratı için beyannameler dağıtan Narkistlcr 
le demokratlar arasında kanlı bir kat"JıA 
olmuştur. Her iki taraftan da birçok yaralı 
vardır. 

• lngilterede antikacı Jorj O\·en, 22 23 
nisan ıecesl Çilbam Kastelden 100.000 İn· 

'(L~tfm 3ayfayı reviriniz)J 



BAŞVEKiL 
Se Anökte 
CelBI Bayar yarın 
şe imizde olacak 

Atma, DH ulillSi) - !BCl§Vtkilimiz 1lan iizer..inde rutJadığmm ibıa ıdsw 
ile H.iclye ıe1cı1imiz ı:vc lıeyetimiiin ıeömert misafirperwriik &:ıilqı 
cfiieı' a.nm dün öfley.in Yunan Bap:e- duyıluğumuz biittin mjımdtVbjımm 
kilinin ~den 1nilundtiktan ve bildiri:rü.,, 
akpma ııdoğnı !Pire Yafk1übünün çay zi. 'Ba§vekil Celil Bayar, !8Öderini bi-
ya!etine iştirak ettikten sonra geoc ~t tirirken, Elen ıguetecilerini Tlirkiye-
yirmi birôe trenle Se1aniğe 1ıare1ret ~t- 3i ziyar.cte davet etmiştir. 
mişlerdir. Heyetimizi ütasycnda bü. 
yük mermimle uğurlanmıştır. 

Türk 'heyeti bu sabah Selfuılğe va
.mı olmuşutur. Atatürkün doğduğu ev 

Bill'iik gala milaamereai 
:Atinn, ao (Jiususi) - Dün eeee kra -

liYet tiyatrosunda, Başvekil Celll Bayar 
:ziyaret edilmektedir. Heyet öğle üzeri vo Hariciye ~ekili Doktor !redik RtlttU 
istanbula .doğru ıseyahatine dc:vam e- :Arns ~refine çok ııeÇkfn bir davetli 
dec&tir • !kütlesinin de 'ham- bulımauğu bir gala 

Baıv.ekilin beı~anab 
Atina, .30 (A.A.~ - Atina Ajansı 

bilifui.YDr: 
Elen ve yabancı gazeteler mümes

ı1il1enni 'kalbul eaen B~il Ceffıl 

;Bvar,, apğıdald beyanatı ıvermiştir: 
"Yunanistana, mesai arkadaşım 

RUştU Aras !ile 'beraber, Türk - Elen 
~ '88.hasrnda !bir mütemmim de
iil, ifa.kat bir Da ve teşkil -eden Türlt -
Elen m.uabedesini imzala.malt ve ibü
Ynk dostumuz hükfunet Şefi Başvekil 
Ketaksasa çok nazik 'Ziyaretini fade 
-etmek ii7.ere ıgelmi§ ıolduğum.u lbili
:fUliiUJlUZ. Elen milletine, bilhassa, 
müttefik mem1ekdin samimi selamını 
1'9 ımı:utulmaz hatırasını getiriyorum. 
Memleketim ıhakkmda Elen milletinin 
bu derece hararetle gösterdiği dost
luk ı1iisaiyatmda, 1'i.irk milletinin dost 
ve müttefik YıunanİStalla karşı besle
diği dostluk Jıissiy:atmm akislerini 
gördüm. 

·~'\·elce de bir~k defa &iyaret et
mek fmsat.ıru bulduğum güzel meml~ 
ketinizde :kısa ikametim esnasmda, 
:uzlaştıncı hükümdarının ve Jkc:ndisini 
ta.ma.miyle Elen Milletiı:ün :saadetine 
hasrctmiı olan bir ıhükümdarm kiya
setli yüksek idaresi altında, nisbeten 
kısa bir zamanda, elde edilen bütün 
büyük başarllara. samimi surette hay
ran kaldım. Müttefik :topraklara gir
diğimiz ilk gündenbeı-i,, esas maıı.r.a
ra, her tar.af ta görillen mükemmel ibir 
nizam \•e gittikçe büyümekte bulunan 
bir refahın ~etleri olmlL)tur. 

"Yunanistanda g~düklerıimizi:n bir 
tablosunu yapmak mecburiyetinde bu
lunsa idik, muhakkak surette, refahın 
bun.da tee!ISÜS etmiş olduğunu söy
lerdik. 

Bu akpm, Tilrkiyeye dönmek üzo.. 
re, .Atinadan .ayrılıyoruz:. Parlak mem
leketinizdeki ikametimizden, Türk -
Elen birliğinin canlı manza.rasıru götü 
riyonıı.. Biitün Yunanistana, toprak-

'cı JUl'llQ Wt 'Q11•Jlll"illııl-
dllz lirası kıymetinde birkııc lablo çal. 
malda itham cdi1erek Asfordd:ı tevkif edil· 
m1şlir. 

"' Akklt .kc.mpındtı bulunup bir müddct
tcnbc.rf nchk grevi yap:ın mE\°kuOaNlan 
·dördü diln ak,.c;am ölmil~tür. :Mukuflar le.. 
hinde bıışlanıın prole.slo grevi Filistinin 
şimal ~eblrleriode Clevtım edi>•or. Bu ıre· 
Tin son ölüm vnkııl:ırı dolayısfle Filislinin 
Araplarla meskun billün merkezlerinde 
başgöstermesi muhtemeldir. 

* Diln Volgıı nehri üzerinde se}TÜsc!cr 
etmekte olan vnpurl:ırdnn bir filotilla ilk 
acfa olornk \'olgn • Moskcmı kan:ılını ge
çerek ?dod:mllyn gelmiştir. na gemiler ıır:ı· 
sında motörle işli~en büyük "'apurJar da 
..,.rdır. 

• P.apa, dün saat 18 de Y:ıtikandan ika. 
me!Pbı ol:an K:ıstclgondoUoya hare'ket el· 
miştir. 

• Dc:rli Jleralrt Razetesi 1 mayıs teuı· 
hürelı milnasehctile neşrettiği beyanname. 
de ı mayıs f{tlnünün hiir lspanya gOnü ola· 
rnk ilJnını istemektedir. 

• AvuııtUT,ranın Almonyave ilhnkı Bil· 
lcr, 10 nisıındon enci parti mahl<emeq 
nezdinde alcyhlerinrle tnldhata Ririşilmiş 
olan nawon:ıl sos~·alistler hakkmdn umu .. 
mi bir af illin etmiştir. Haklanndıı lard 
kararı verilmiş olanlar hu aflan i c;lif:ade 
cdemiyeeeklerdir. 

• Alman barich·e nnr.ırı ,·on Rihbcntro· 
pun doAumunun 45 inci )"Jldönümü mfino
sebetfle Alman gazeteleri uzan makaleler 
_.,retmekffı '"' YOn llibhentropan "'yeni 
~Jmanynya ynptıJtı vüko;ek lıiımcllcrl şfil;. 
ranla .. h~defmektedlr. 

• Rcqnt fııtollstiklcrc J:örı-. ArJııntfn 

cumhuriyetinin nüfusu. 31 1':ınunucv,·elde 
12.761.611 kişiyi bulmuştur. 

müsameresi verilmiştir. 
:Muhteşem bir dekor ~çinde geçen bu 

müsamerede Elen sanatklrlan Mo1yerin 
"Los Preclouses Ridicules,. ünU bilylik 
blr muvaf!a'.k\yetle temsil ettiler ve ibu 
temsili 80 'lri§ilik bir 'koro beyetinin kon
seri takibetti. 

Başvekilin Vreme gazeteaine 
bey.matı 

DaşYekillmlz Celft.l Bayar Belgrat.. 
ta cıkan VTeme gazetesinin Attna 
muhabirine Tiırdiğl b\r beyanatta, 

Yunanistandan döndükten 4 gll.n sonra 
'Yugoslavyayı Ziyaret edeceğini çok 
lıürmet ettiği Y'Ugoslavya mtlletlnl 
ziyaretten büyük memnuniyet duya
cağım 'Ve YagoslnTya Daş.e1dli Dr. 
Stoyndina\"lçe karşı olan takdlratrnt 
söylemiştir. 

'Şebrim:ze gelecek Yunan 
sanalkArJan 

Atlna, l (Hususi) - Evvelki gece 
heyetimiz §erefine kral tiyatr06Unda 

verilen 'koro kon1eri ve temsilden •onra 
Başvekil Celal Bayar, gener:ıl Metak. 
sasla ikonU§urlte1', ,temsilin muftffala
yctinden bahsetmi§. kOTo ve'temsil hey. 
etler.inin menllcketimiri %iyaret ederClc 
yüksek san'at değerlerini Ankara ve 
İstanbul halkına da taiadir ettirmek im-
kanı ve fı~ım -vcrccelt olurlat'Sa bun
dan fevkıı.Ude memnun 'kalacağmı söy· 
lcmiJtir. 

General Metaksas, Başvekil Celil Ba. 
yar ıtar-clından izhar edilen -bl.t anuya 
Elen san'atkarlarım yakın bir zamanda 
kaI"§ı1ayacaklannı temin etme'k 'Bnretile 
cevap vermiştir. 

Elen san'atklrlarmın teırinievvelde 

memleketimizi ziyaret edecekleri t'!ıh

min edilebilir. 

Türk g 11elce~ıerinin 1iyaretıeri 
Atına 30 (A.A.) - Atina ajanıı 

ibUdlriyor: 
'rnrk sazetecllerl, bugün Akropo.. 

lls otelinde Elen gu:eteciler blrltll 
tarafından verllen ö~le ılrafethıde 

hazrr bulunmuşlardır. 
'Matbuat müsteıarı NikOrudisin 

de iştirak cWğt bu ztyafette, Zttrlfhı 
ve Zekeriya, TUrlc - Elen btrliği yo-
lunda iki hükümetin eserine tki mem 
Jeket gazetelerinin yaptıklan yardı
mı tebarüz ettiren nutuklar teati et-
mişlerdJr. 

Bugün, Atina ve cinnrun an•annt 
büyük çiçek bayramı olan bir may• a.. 
rifesinde Türk gazetecileri yanlann
da Elen refikleri olduğu hd1e,. bayram 
yapan mahalleleri ve ezcümle mübadil 
mahallelerini gerınişlcrdir. Kendilerine 
ddden karde§çe hü&nü k-Jbul yapılıtuı-
tzr. 

Türkler Rumca, ve Elenler Türkçe 
hararetli n:.ıtuklar söylemi~lerdir. Ka
mun şefleri, Atatürk eserini tebar\U et. 
tiren ve Türk - Elen kardeıliiini can -
dan selamlıyan nutuklar vcrmiılerdir. 

Türk gazetecileri, bugün öğle üzeri. 
Etnosun sabık direktörü ve ikinci Bal-
kan Antantı matbuc:.t konferasnı reisi 
Spiro& Nikolopulosun meıan batma ıi· 
derek ailesi erkanı ve bütün Etnoe ,ıa. 
zetesi muharrir ve memurları da ha~r 
bulunmuş ve Ercümend Ekrem Talu. 
büyük ölünün Türk -Elen yaklaıımıı 
eserine yaptığı büyük hizmetleri teba

rüz ettiren ıbir nutuk aôylcmittir~ 

Sigasa 
Habeşistan 

gömülemiyor 
.... Bqtarab 2 bdde 

~.~Ü bükUmet Mil -
Weır' Cemiyetine Mdakat ııolrtamnda 
çok b.tt ıvaic1ler berinedir ki iktidara 
p;mlf 'bulwrayor. F..den de utifa ıe -
&ırlcm :ileri ~ ılebeblerin biri. 
ViDtt]er ~ ka.rwı pifibliif 
~. KmRI vatör paıtildni 
1iiJe iki s' ,.,. ayıran bu ihtillfı,. 

mulaılefet putileri Çeymberlen &ley
hiııe iltimıar -etmek fıraatmı ka~· 
~ hllkiimet, 1ngiliı: kam~ 
y.wıa. &mek .iatiyeoek ki: 

- Ha.bet ilhakını 'tamm11 isek bu
nu, ancak Milletler Cemiyetine karşı 
giıifüğimis taahhüdden serbest kal-

l Yann aqam SAKAR VA Sinema•lld• 

~ve muammaalud artiıt 

CONRAD VEIDET 
Selı'haı-, bir~ Hind yıldızı VIVIANE LElGH ile beraber 

SON SEYAHAT 
F:ranatz.ca sözlü büyük !bir aık. casualuk ve fedakirlılc Iilnünde 

Bugün SA R A Y Sinemasında 
2 1ııüyiik f"dm llıir4en - fe~alade bir proçam: 

Esrarengiz 
AD ·AM 

Um UtUi t.<i!e.p üz erine 

Mafakah 
rdikbat 1KJ1n. ~k· ~'E1maı Kaçakçılığı,, 

Fakat acaba konsey İngiliz teklifini Francia de Croisaet'nin meJhur 
KADIN 

ittifakla kabul edecek mi? "Stnisky" İjinden r.-;ma meşhur romanından muktebes. Baırollerlde; 
Bugb için burası çok ~üpheli. Ger- Avrupa akandalı PETER LORRE HED WIGE FEUILLERE.,. 1 

çi konsey azalarının bir kısmı da Ha· tarafından Fransızca «izlü film PJERRE RtCHARD WJLL~ 

bel imparatorluğunu tanımış bulu - Bu~ün matineler aaat 11 den itibaren: Suvarede 8,30 da her iki film birden 

mzyorJar. Fakat Sovyet R~a.JWl ll••••••••llll••••••••••••••• .. kanseırvatör İngiliz vicdaıılarım ta.t-
min etmek 'ft koruıervatör İngiliz hü· 
kOmetinin vazifesini kolaj!aştmnak 

i*meaiii mıl1.111Jyar. 1ugili:ı uklifi
ne yardım edip etmiyeceği hakkında 

scru.Jan bir su.aJe, Sovyetlerin Londra 
b&,ak ~liii pı cevabi ~: 

- Böyle sa_çma sual sanılmaz. Sov· 
Jlt Rusya teca.Vlir.e k&r11 takib et -
tiği eiyasetten ayrılmryacaktrr. 

Kendisine mahsus başka düşünce
,erle muvafakatini vermek-ten Çtki
:nen bir .de Çin va.rdir. Çin de Japon· 
yanm tecavfiiiin(! uğramıştır. Bina -
enaJeYh tec&Wz tellk1ti ettiği bir 
harekete muvafakat ederse, lapon 
tecavlli:ünü tecviz «miı olmaktan 
'korkar .. Bu m deVleti takviye etmelt 
için imparator Haile Se1Asiye de Ce
M"Vftye gitmek lr:annıu vermiştir. 

!Bu 'hortlak da Ha:~nı alikadar 
eden meeele göriltüıtirkel'l içtimada 
hazır bulunmalr: haltkmdan istifade et· 
mek istiyor. Binaeoal~ İngiltere Te 

lp.giltereye "gilna.h .arkada~ı., olmaya 
karar veren Fransa Cenevrede garip 
bir cebhe ile kartılaşaca.klardrr. 

Bn ga.rlp vaziyetin diğer devletleri 
allbdar edelı ciheti, IQdur ki. tngn
bn ile Italya armnnd•ki itı1tim tat -
lika.b ~ilir. hıgila ltalya. itillfı 
entemuyonal mibıuebetlerde bir d~ 
Unt haaJe getirmiltir. Ve her deVlet 
artık bumm. tathikma geçılmeSini is· 
tiyor. İııgiliı: fcırmoliırnjnÜJ bunu bir 
kaç blfta. pcitürmeBiııi her devlet 
muur :a&miltii· FU.a.t daha fula 
gecikmem. batta İDgiliz komervatör
llri olmak tbl!re. bir çok Avrupa. dev
let •mJan için bir endite mevzuu 
olmakta anam ediyor. Bıhetistuı öl-
mllltib"; fab.t ce9edi defı>ecınmlyor. 

A. ş. J!SVER 

Memur aranıyor 
Muhasebe itlerine vakıf ve butnn 

ıtın ~ahpb!Jecek bir Türk aranıyor; 
A)'da en cok otu~ lira ~erilecektir. 
Daktilo bUenJer tercih oJunııT. 

Ankara coddtıinde 101 numarada 
Cumhurlud Ktitüphantıin• mürnrant .. 

YARIN AKŞAMDAN lnBAREN 

ESKi AMBASADöR 
SALONUNDA 

lki sene evvel nüıtettm .Jehir halkının pek l>G~·ük rağbetini kazanan w 
bu kere yalnız ~,. btı gim için angaje eclilen 

RAKS KRALiÇESi 

MELiHA SELMA ve 
SIDIKA ŞAMiYE 
Tel: 4877e 

Frankocular 
Barselonayı 
om ata ı ar 

50 tilü, 60 yaralı var 
Barsclona. 1 .(A.A.). - Cumhuriyetçi

lerin tebliği: 
Akdeniz ve Aragon cephelerinde Fran

kisUerin taarruzları devam etmektedir. 
Yedi tayyare Barse1on civarını bir'kaç 

kere botribardunan etmi~tir. Bombar
dmıan neticesinde elli ki~ ölmüştür, 60 
yaralı vardır. 

Cumhuriyet avcı tayyareleri Fran 
kist bombardıman tayyarelerinin 
şehrin ilstünden ucmasına m&nl ol· 
muşlanıa da şehrin kenar mahallele
ri bombardımandan eok milteeulr 
olmuft,ur. 

Havalar fena gidiyormu~ 
Salamanka, 1 (A.A.). - Frankist tehli

ii: 
Ha\-alann fena gitmesi ;.:mündt.n bü. 

tiln ~elerde hareklt dmmustıJr. 

Kristol Kof ombun ahfadından 
olan dUk 

Sen Sebastien 1 {A.A.) - Akdeniz 
cephesinde bir bombanın infilakı netice
sinde iözürıden yaralanan Krlstof Kolom 
bun ahfadından Dük de Veralmamn ha
len Sen Sebastiyen asker1 hastanesinde 
tedavi edilmekte olduğu ~renı1mistir. 

ispanyada 1 ma11s 

Madr:it, ı (A .. n.,) - Hükiunet tara. 
fından \>enlen emirler mncibince bugün 
memleketin her tarafında çalrşmağa de
vam edilece'ktir. 

Madrldin sivil valisi Gomez Ossorio 
bir nota neşrederek harp siyasetinin is
tihsalAtı arttırmak mecburiyetini tevlit 
ettiğini kaydetmiştlr. 

Sendikalar federasyonu da bir beyan
name ne~rederek l mayıs 1938 in bir ça· 
bşma günü olduğunu ila.n etmiştir. 

PrensPol TmUgeneral 
oldu 

Breslav 
SERGi .. .. 

4 - 8 MAYIS 1938 

Breslav sergisi; Almanya ithalAtmm 
mamur olcfulu en mühim bir meikeı 
halini almıştır. Mevadı iptidaiye ve 
mah'3tı1Atı ~rafye ile '3.ltkadar tftc-

carlar, 'SeTiide bütün Alman itbaDt 
tic:aretini bulurlar ''e bu lebeble 
gerek ithalatçılar gerek ihracatçılar 
Breslav sergisinde karpla§ırlar. 

Adres: Bnslav 16, ~ 

M~şhur Opera Lirik pnUSıU 

OLGA SOMOGYi 
Yunan oper•at tenoru 

BAKEA 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNi'de 
Mo. Kemal 5rkestrası iıttr~kUe 

Yeni neşriyat 

Fransızca yardımcı kitap 

Belgrad, 1 (A.A.) - Saltanat ni • 
yabetinin bir kararnamesi ile ve har
biye ve bahriye nlllnnm teklifi üze - ı 

1 
rine naibi hUkiımet prensi Pol, Tlim· 

··------------- general'lığa. terfi edilmiftir. 

Alman lisesi muallimlerinden z.kf <Je
mal tarafından ortamekteplcrle liMlef'de 
oknlolmakts olan metod Alıedeıı talebenin 
hi şe'kllde istUadesl için hazırlanan eser
lerden almııncadan sonra tran11ıcuı da 
intişar etnıt,ur. (Metod All'I t1e fnmnca 
öfraııenlere yardımcı kltah) lmliıd tıq1-
;yaa bu eserde bol mJull«le ttu..-aın 
grameri, iınlAsı ıösterilmekte ._ bltbe !>fi 
hassa prali~e alıştmlmaktad1r. Okuyucu. 
lımm1n tavsiye ederlı. Teni )"eri Kanaat 
klH'llphanesl fiyab $G '.tuTUtttJr. 



ınm-ms 
• 

HABER'ln .. bıta romanı 

Alman or unun 
•• • "lncilernizi çalmam için bana 

yalnız bir haf ta ki/itli 1,, dedim ve u gunu 
-1 .. -

&ftt, diye cnap verdi, hem bava 
Muryel ile ŞarU'ıdn bir ~ O:ı lıem de alınması JbımıeJen ba

pdntiain• çıktıklanm. Lord &eamor • C e;ıcr ... Onu Şarli ile Nl.s'e kadar 
1111 bahçede bulundu&unu öirenclim. 11

._ 1d dim ha_.. ıvn er ... 
fatonun ldifetlni kıvnbnca. ,.-. Onun bu .azteri içimdeki kıskanç-

ten dona kald~: . hl· hk bitlerini bQıbUtUn alevlendirdi. 
Gece hldiaeııuı ıeçuji merdiven Muryel1 bir pollı memurile na .. 

11. yerinde duruyor ve U.erinc bir a· J-lupta. bat'bııı bıraktıtmııa PtlYc> 
dam tmmnıyordu. Dikkatli bakınca, 11 0 

'-·dı.5r rum •.• 
bu adamın Lorddan bqka11 onu- • Dedim. bir kahkaha 1&vurdu : 
m ıördUm. Elindeki ınalcaala, d~~ın _ ş.ımağı detmez, Ralf ..• O, Mur· 
sirinti ~ktntılannda bUyümJt yeptlik- yet'i S.y Karna"1a karfr mUdafaa et· 
1vi kesiyordu. YaJdqtnn. mek içın kiraJaıumı bir adam.. 

- Bonjur r _ Fakat, onun, ye teninin kaçırma· 
Dedim. Gülerek mukabele etti vı I• teınbill edecefinden haber~r de· 

qlyte utrqtı. tUainb ..Uphnb •• 
Merdivende his biı b yoktu. Ne kan Lcrd İetil, ıölilnBn udle beni IÜ· 

teketi. ne de bir ,ey .•• Merdiven dibin· 
da kanb bl hl- ..ttyord•.ı ı 

deki çakıllarda da, ora r _ Yetenbıüe, hdlerle kafwzı yor• 
dlM ı•stJttn• deWıt ed-=ek bir tua· nıasanıı, Bay RaJr •.• 
fa rutlryamadnn. Birdenbire, bir met- _ OlnUn bırlndı lndlerinm çıtı· 
n Btedeki otların arasında dural\ bir catmıdın endite ediyorıunuı ... 
bere naAn dikkatimi ~Jrtf. Bu, çok _ Bu bfru sorca olu prek, Raif ... 
1na1Jamlııq, .ıd " btıytık btr bereydfı _ B•ct. aordm, fakat lmkin dahi· Gtnnoı l'on ta4tnltWf 
Is" dlJ taraflarmda. kan dunJaJanfta Hnd• bir feJ' .. 
beıuiyen lekeler vardı. Bu, yaraladı- - O halde nı duruyonwsua?. Cihan harbinin iptidasuıda general 
lnn adamın bernlydl fUphesb... - ln~erinb beni hiç ıJ&kadar et· Jöfr'Qn Lük1emhurg manevrası amine 
Loıdun tnl apansu ~ mu. Püat onarın plmrtı Murycl'i dayanan bQtOn heaplanm altfilt eden 

itte: ,_ ... _ .. 
.arara eo--ur.. iki hldill olnıuitu: Muvazaf w ihtiyat 

- Butdunuı mu? Ben de aenre Lord, Jau bir anilddet dilfilndil: bütün Alman 1cunetlerf ayni .amanda 
dilftü, dl,wcfam... - Azbim Ralf •• Kabul ediyorum ki, faalivete --wt.J..1-, muvazzaf 11 ih-

- !fodla ballMdt1onunuP '11'-'--t •ı ·~·....,.._, mUkemmel dUtUnUyonunuı.- .,_. • tiyat fırllllarm teqlddll1erl dl tam bir 
- Nede olacak? Berec!en... fula hayalı kapılmıyonunml ..._... beraberlik .......,.U§tf 
Lord muhakkak benfml• a11, edl· - O baldı müuadı ıdiniı, ben mah nıil§auaıet ve '™ · 

-ı..ııs. · Harp devam! mOddltlnce de ihttJlt ve 
,_..: ..,. mi. dedim. fakat ba .td:i IUI inıcileriniıl ça~~i~· Ralf EJr muvmaf bQtQn cQsOtamlar tam bir vah 
1'lrenls ~lllP·•• ört. t:.)"llk ld, ıfy. - fte er mey'""'' .,.y ... 6c~ det içerisinde çabpnı~lardı. Bu beraber· 

enb uman kolaylıkla ı~ıterinid ar petlnlıa poli.al takmadan indlcri çala· rı~in scbtblerl .ordu kadrosu. n~ l)ul~ 
cık olur mı. refimle- teaıiıı .ederim 

~ :... ......... :t..~~~ 
Lor4 leamor JllUlllA lnmlttL a.... _ Hediyeye lbtlyıam yok r. rm gençlili w slndtlJllydl. olu .. 

,.t elimden ak " teı'llne ~: Dedim. yor ki 1914 dekt AJmaıı ordulunun en ba 
- Oııu bit llllt4tnblrl büçe ltl.. - Ne kadar mGblet istiyortunus? riz vasfı bQtQn dlzQtaınlarm ayni tekilde 

rinde kuJJamyonull. Otlan kClcrken, _ Bfr hafta klfidir. hareket edebllıneskflr. Bu da Alman bat 
dimi acıtmlrnlll için IDlkll' .ona un- - Hayret r Bu kadar tu1& bir uman· kumandanmm istedill bOttln tabiye ha· 
,10rum.. Kan ltkeal dediiiaiJ, makalın da mı? PekL.. Mutabıkız... Artık ye- reketJaiai PYlt kola)'ldda tabükuk et· 
pulann41D bap. blr 111 ldcliL.. mele ıtdetlm... tirmesinc yanmuyan milhim bir Amildir. 

- Y-1n ederim ki. kan lekeli.- lt" Arabamla Niı'e kıdar bir ıe.dnti Eler pneral Moltkenfn 7erlne pçerı 
te ~... 11ptım.. Şehirde bir hayli dolatttkt .n ıenerat Fon Falkenhayn Alman ordusu· 

- Ha, evet... Demin parmalnm " lUsurnlu ban terler aldıktan ıonra, mm harp kıymetliıde husule ~en dQ§Qk 
kel1Ditttm de... Fakat, Bereyle niçin KınJ kaya ptosuna döndüm. ilk it:m Uilil ve buna çare aramak lOzumunu tak· 
W,u kadar meuul oluyonuııuz7 Ne dU· Lord Seamor'u aramak oldu. Lord, dlr etmemiı olsaydı bu ordunun 1914 ee
tllnUyonunuı?.. daireaindeyc1i. Elinde bir ustura •c sa- nesinde ulradılı alır zayiatı bOJGk dl-

- Ne mi dUtllnUyoruın? Onu, .tDn bunlu bir ıuratt. Jraqıma çıktı: zQtamlar ~ndeld umumi harp~ 
ıece il.zerlerine ateı etdlha ...,ıa.r- - Hayır ola uınn, Ratf ... biliyetini çok sarsacaktı. General Pon 
dan blrtdne alt IUUISlftlm. - Siıi rahat11• ettiğim i~in öıür tti· Falkenhayn ordunun harp kudretini mu-

Lord hayretle ,aıtıme bôtı: terim. Fena hJW• canan eıkıbyor. JU.. hafua etmelc lcfn t&Yle bir vasıtaya bq 
- Nı dlyonanuaP .. •teı ml ettlnlı? nutikl~ 11km~ clderıbil~ğimi sa- wrdu: Genç ve harbin ilk zamanlannda'r 
- lfltmccllnb mi? T-. pencereni· myoruıu. Jimnaldk uJqnqaUJduı ilti· ki )aylDlı&bıl mublfaı:a eden kıta1an ayır. 

l!n BnClndt bet mermi yaktım. 4~ fade edebilir miJimP.. dı. Btmllra ''Mleam JataJan .. ismini ver· 
4uJ1118dmıl t.. Benle, .ı.t lddttece - Memnuniyetle... Sbe refakat et- eti, nisbeten yaılı ve yıpranmıe ~-ahut 
" uyaaı!ıracalnm dlfbtrtlr ne kadar mek isterdim, fakat ıörUyonunu ki _.. w W. a.p fl5rmemit ._., .O. 
LWdUm1 tr1t almlk ... ,.._ w- .-. 

- Anıatmrs, Raif ... Tafllllt nfi. - ... ın•T*'* lllon• "' ~ ! ... ... .. ,~ allrlk ~ 
.... _ ............. , .. ,ol ..... 21• ···-... ...... .. ... 

Ona bir kag clmlı Ut lfflld hld!. t1Rn ,_,.. t.lr lll•ıttf ıl-.. lallı1arl ....... ~ flddl 
..,.ı Jıallu ettim. - tlnm ,-. ~ ld pmcara·wı"- ._ 111611111!11 

- Tu11af, GC>k tuhaf ..,... l)oltum - Jte\:IU .. Olllel •lltnceJer t.,._. Oenenl MaıılWJD'm Wldlll • tat. 
-.U, rııya ılrmtdtlinb• etnla mlal• .ı ..... Ba1 ltall... lllklnl lh'lltlll • brar 1'11111 ollrlk 
..... tonl'• qnlır a,nlmu eJbDI ... ... ......... tdlleblDr: fllllt AllMD 

Dedi. -- pllilllnm n pal1aJı aldım. W. ordueamm .... pıtc, Pl"fbl lllP eep. 
vm ram.._ lndlar. Pllllllr ",...., hel.tndeld blnbtlnl dlvllll lttli..,.._ 

Et maydam Saldl .,. ........ llorldorlarmdl. me1c lmktnmi bulabllmlk tem _.. '* 
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Yazan: 
General Harallye 
Fransanın nıeşhur 

- Askeri muharriri -
- Fransanın meşhur a.skni muharrirı -

ğildi. Vakia taarruz ordusu kuvvetliydi. 
hattı bu kıtalar kadrolarında husule ge
lecek botlulu birkaç ay gibi uzun bir 
müddet içerisinde bile dolduracak ihtiyat 
kuvvetler de hamdı. bu krtalann malze
mesi w mühimmatı ihyiaçlanndan çok 
fazla olarak mevcutdu. Fakat kamyonlar, 
bütün krtalan istenilen noktalara iste
nilen saatlerde &ötünneğe klfi gelmekten 
çok Ulaktı ft topçunun bir yelden dil• 
bir yere geçmesini temin eden beygir ve 
traktörlerin sayısı da azdı. 

Ge11t1aı Fon Sıeclıt 

Bu sebeb orduyu biri hareket halinde 
bulunabilen dileri de mevzilerinde kal
maya mecbur olan i1d gnıpa ayırdı. Bi·' 
rlnd grup cephenin herhangf bir nokta· 
sma naJdolunabllir ve muvaffakiyetlerin sonra 15 &ene bu muahede Alman ordu· 

den derhal istifade edebilirdi; fakat mile- au ilmine hakim oldu. bu muabede 
tan udi. tldnd ırup miktamı daha fu- 100.000 kifilik meslek Jatalannm haricin· 

de Almanyada bü""- asbd talim ve la idi. Fakat ya1n11 bulundulu istlkmnd· """' 
te taarruz edebilir, o istikamette düpanı terbiyeyi menediyor ve istikbalde milli 
boıabilir, hattı takip edebilirdi. Yalım bir Alman ordusunun hareket haline p;
__ ..... _.. icabı taammın istikametlerini me&i imklm ortadan kaldnmak gayesini 
;;hın.. sOratle cenahlara ıecerek takip ediyordu. Almanyanm elindeki kı· 
oradan rlcati lekll veya yardmıcı kuv- talann ihtiyaçtan fula olan bOtün mü
wtlerln plmeslni tehir gibi banketi icap himmatmm tahrip edilme6ini pıt koea· 
ettiren tabiye manevralanm yapamaıdı. rak cihan harbi esnasmda askerlikte pif-

Hakı'katen Lüdendorf ordunun heyeti mit sivil Almanların kna bir zaman zar
fmda talim &örm"• bir asker kütleai ola· ~&.tndild bGtGn e1•1"1ll· -.s 

,... nliiiril'iin-.li liiit&t &Sil- '* ı..p ..ı.11rma ......- ibt1ma11e
Jltinl balı )'ilmi M fırb buluaduralJW. riDi de aaltmak isttJordu,. Müttefik or
JOl'(lu. bun& mukabil meYliJerde harp duJar kontrol Jmmi.,oalan ve Ren bav-

•""'" ilPli dnam eltili mOddet zaretımle Amade 136 llrkaı mevcuttu. Har fmcla bu lll'aite riayet edildi. 
bln devamı uramıda bantbte l9ft fJr Millt Alınan ordusunun yeniden tesis 
bı.m yıpramnl ft yorulması, afJanD ed"--= At-- -:n~ • ' ·.;w....,: t 
ıx,.. yillOnderı yeni fnta1ar tara· ---AllllUI wuww ~ enr- ma 
f-.ı~bJAh · ı~~ ·-'-:t bu :-n._ lOp tek pye idi. 1921 de pneral Von 
4JNIUI xap e waa Yaaı qw.u- Sekt . talimatnamelerin bugün 

W hareketi alır alır ya~abillyor, bu idi m::1t ordusamm bir =leketin 
hareket ~ ah~ ~yor, dot bütiln kuvvetlerine~ vuiyetini ı~ 
mana kendini toplayabılmek içın vakit 1 rebilecelini bydettiii vakit bu çok uzak 
kazandırıyordu. Lüdendorfun daha 0 va- bir istikbalde tahakkuk edebilecek bir 
kit hatıratında böyle bir vaziyetin husu· hülya ıibi &örilnüyordu. Alman ıençie
lQnQ teessüile ıörmllt ve not etmiı oldu- rinden, ıizli olarak, askerlik talimi &öreh 
iu anlaşıl~, fakat bu vaziyetin ~usu- Jerin sayısı cihan harbine iftirak eden 
JQnden kendıstnin mesut oldu~u ~ eski muhariplerin arasında senelerin aç· 
ıtbl ı&rünOyor, ~lbuld bu vazıyet Hin· tığı ~Tulu bile dolduraımyacak kadar 
denburg plinr., ısmJ verilen ve LUden· azdı. t:te bu sıralarda AJmanyada Fran
dorf tarafından yapılan harp ma1r.enwi su orduStmun bundan sonra süratle sefer 
imalltı pt01rammuı netlcesldlr. IJ1. ber edilemiyecefi hakkmda hasıl olan ka
dendorf ne Alman sanatilnf çok kamyon, naat, Alman askeri ınakamlanna Alman 
eok trakt.8r fmaJine götilrecek yerde cok ordusunun gene eskisi gibi. biri taamıı, 
top, ~ mühimmat im•line eevlretınek di~ mQdafaa ordusu olmak fiıert ikiye 
mreti1e ioledili alır hatayı aönniYecek. aynlması icap ettilfni ilham et.mi~ gt"bi 
m de bu yanlq ıörütün müstakbel İev· g6r(lnQyor . 

ku1c:eYI hareketlaindeki ~vaffakiY•!· Okuyucularmm bir çok defalar izah e· 
lizl;ıin ilk tohumu oldulunu farketmi· dilmlı otan Fon Sekt sistemini herhalde 
yecek bir vaıiyette delildir. hatırlarlar. Bu sistem bQtiln asktrlik 

BinatnaltYh Alman muvaf faki)·etsiz. vaSJflanm haiz, en yeni vamalartı tec. 
Uli &6l&ıflnde tutularak Alman lınpa • hiı ediJmiı 300.000 kiplik bir ordunun 
ıatorlulu ordusunun tanuz veya milda· kaplanndan olarak geç hazırlanacak olan 
faa ordusu halinde iki kısma aynlmamu dQşrnan ordusunun tamamile seferber 
blr hata olarak kabul etmek dolru delil· bale irca Milmrden evvel dQpnaıı uuf. 
dlr. Alman muvafafkfyetslzlilfni doluran elnl lstill ederek -1 muvaffakfyetler a
bu l1d çetlt ordu c:OJiltamlan sayısı ara- nnabilecelf ve bu suretle arazisinin tta. 
suıda nlabetlfıllktlr. Hatta bugQn için or- man tarafından latililma mani alacalı 
duyu ~le Od knma aymnanm bir mec- kanaatine istinat ediyor. Taamıs ordusu 
buriyet oltfulu da iddia olunabilir. Çibı· eldeki 100.000 kltflJk ordunun abli olarak 
kü bugünkü mlllt eeferberlik sistemleri talim ıamıöt ihtiyat kuwetlerlle derhal 
harbin ba§lan81anda ve ya§lan biribirin- Qç misline çıkan1masi1e bamlammt ola· 
den çok farklı milyonlarca insanı ordu c:aktı. MllU topraklan koruyacak. tui
saflan arasuıda toplayacaktır. Acaba 938 nız orduaumm isal ettlll yerlere dolnı 
Atman ordusu hamlaıurken bu sistemle· yapılarak oralan mubaha edecek olan 
rin hangisine temay(ll ediliyor? Ordu ta- mfldafaa flrbJan Almmıyada mevmt 
biye ve 9"'mlcen lweketleriııi ikind otan ve mlttan hicblr vakit 60 fııbdllı 
plAnda bırakarak toplu fakat gayri mnte- aplıya dOememiı bufunan eski marip 
cani• c:Oliltamlardan mı tetkil edilecek. terden tetekk01 edecrkti. 
yokla 1915 de baflayıp ~ b· Fakat herhalde bQten 1amet1ere lrAf1 
dar devam eden sistem takip olunarak plecek malaımenln --, ... ~ 
taarruz ve mOdafaa ordulan dire iti 9b" tiyaç hiııeettlrmlyecıek earette mem1elıet 
fit kuvvet mi bamlanacak? dahilinde imali bir mmettl. Raplllo an-

Zaten eok yeni bir tarihe kadar bu me. taşması ve AJmanyada blrtbirl mbsma 
sele ancak nuad olarak mOnekqa edile- _.. Dmam 8 lndde 
bilirdi. Çünkü Vtt"!aY muahedesinden GlfMf'tıl ~ 
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Sen Benua Fransız kız orta okulu dün bir müsamere vermiştir. Müsame· 
ye İstiklal marşiyle başlanmış ve daha sonra (Ümidin ufulünde) adh piyesle 
(Sert bir anne) kcmddisi temsil edilmiştir. Müteakiben okulun ilk kısım talebe
leri Türkçe olarak muhtelif §arkılar söylemişlerdir. 

Talebeler piyeslerde ve §arkılarda büyük bir muvaffakıyet göstermişler • 
dir. Küçükleri tebrik ederiz . 

Manken kızların 
DZ:TD ~A~~ 

Manken olmak kolaq 
bir iş değildir 

Eğer büyük bir moda salonunda, mev
simin en modaya uygun, en §ık elbise
leri içinde bir tavuskuşu azametile yü
rüyen mankenlere imreniyorsaruz, içiniz
den ne "ah şu kızın yerinde ben olsay
dım,, diyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü 
manken kız tabiat itibarile bir melek ve 
kuvvet itibarile de bir at değilse bu ha
yatından on paralık zevk duymuyor de
mel~tir. 

Mesela en meşhur bir mankeni ele ala
lım: Büyük bir moda salonunun muvak
kat değil daimi olarak istihdam ettiği bir 
kız. Bu kızın hayatı ekseriya herhangi bir 
işçi kızın hayatından daha zor eçcr. O· 
nun riayet etmek mecburiyetinde oldutru 
birçok şeyler vardır. Şişmanlamak kor
kusile istediği yemekleri ;iyemez. Haya
tı, vücudunun ölçülerini kaybetmemesi 
için, bir makine kadar muntazam geçme
lidir. 

Model kızlar sadece güzel ve biçimli ol 
dukları için seçilmezler. Onlar kadınlar 
arasında göze çarpan muayyen tipleri 
temsil etmelidirler. Kız ne kadar güzel 
olursa olsun o tipe gitmiyecek bir elbise 
ile müşterilere çıkarsa o elbise veya tu
valetin satılmıyacağı muhakkaktır. Lon-

drada model lazlar bil~ istisna güzeldir. 
Pariste ise ekseriya çirkindir. Çünkü o 
rada buna kimse ehemmiyet vermez. 

Pariste yalnız Marcel Rochas ve Patov 
gibi pek büyük şöhreti olan iki moda sa
lonunun mankenleri güzellerden seçilmiş
tir. 

Manken kızların sadece vücutlarının 
güzelliği de kafi değildir.Üzerlerinde elbi 

senin iyi durması ve onların, giydikleri 
şeyin her tarafına ayrı bir canlılık vere

cek bir ahenk ile yürüyebilmeleri şarttır. 
Bu cihetten Paris modelleri lngiliz model 
lerini bastırır ve İngilizlerin güzellikte 
olan tefevvüklerini telafi eder. 

En nadide kürklere bürünrnü_ş olarak 
önünüzden bir kraliçe vekarile eçen kız 
iş başına sabahın onunda gelmiştir. Onun 
işi, durmadan, dinlenmeden akşamın altı 
buçuğuna kadar devam eder. Onun öğle 
yemEii gayet hafif geçer. Karnının şişkin 
durmaması lazımdır. Ona verilen kısa is
tirahat müddetinde ayaklarını yüksek 
bir yere kaldırarak sırtüstü yatar. Çünkü 
kalın halılar üstünde uzun topuklu is
karpinlerle saatlerce poz alarak durmak 
ve kıvrak adımlarla yürümek kadar yo· 
ı-ucu dünyada hiçbir şey yoktur. 

Bu kısa istirahatten sonra model kız 
makyajını tazelemelidir. Müşterilerin 

yanına girdiği ,·akit güleryüzlü ve mun· 
lazam görünmelidir. Kimse model olarak 
karşısında hasta suratlı bir kız görmek 
istemez. Bütün bu yorgunluğa hir de 
onun üzerine uydurulmak için o ayakta 
dimdik durduğu halde dikilen elbi~Ieri 
htt iki günde bir saç tuvaletini değiştir
M f~ berberde geçen azap saatlerini 
düşllnmek; modelliğin ne kadar taham· 
mülfersa olduğunu anlamakta güçlük 
çekmezsiniz. Taliin garip bir cilvesile her 

istedikleri elbiseyi istemedikleri bir za· 
manda giymek mecburiyetinde bulunan 
bu manken ve model kızlar işlerini bitirir 
bitirmez hemen kendilerini en rahat, en 
babayani elbiselerin içine atarlar; dıŞ(lr
daki tuvaletlerine hiç aldırmazlar. 

Modellerin hepsi fotojenik değildir. 
Reklfunlarm kullanılmak için resmi çı
kartılan mankenlerde ayrı bir sınıf teşkil 
eder. Bunlar, umumiyetle, aralarındaki 

şiddetle rekabete rağmen biribirlerile pek 
kolay arkadaş olan ve i)i geçinen temiz 
yüzlü kızlardır. 

Moda salonlarındaki manken 
kız ne kadar a sabi ve titizse fotoğraf rek 
lamlığı yapan kız o kadar n~eli ve sa

kindir. Aralarındaki bu mizaç farkı biri
nin işinin gayet yorucu, diğerinin ise nis
hetan alaylı ve çok daha kolay oluşundan 
ileri gelir. Fotoğraf modelliğinde en ön 

safta olan kızlar iki üç sene için senede 
1400 İngiliz lirasına kadar kazanırlar. 

Bu işte üç seneden fazla çalışabilen kız 
yoktur. Çünkü bu üç sene zarfında her 

mecmua ve gazetede onun o kadar çok 
resmi çıkar ki herkes artık onu görmek

ten b1kar yeni bir sima aramağa başlar. 
Bunlardan bazıları kurnazdır. Bir müd
det ortadan kaybolurlar, yahud da başka 

memleketlere, mesela Amerikaya giderek 
orada çalışırlar, sonra tekrar ortaya yeni 

bir sima gibi çıkarırlar. Bu şekilde verim 
li senelerini uzatırlar. 

Bu kızların işi de pek kolay değildir. 

EvvcHi her stüdyoda kendi makyajlarını 

bozarak fotoğrafa uyacak bambaşka bir 

makyaj yapmak mecburiyetindedirler. 
Bu makyajı kendilerinin yapması lazım· 

dır. Ve en az yarım saat \'akitlerini alır. 

Sonra her fotoğrafçının, her patronun 

mizacına uymak, onları kızdırmamak 

mecburiyetindedirler. Hergün muhtelif 
stüdyolarda üç, dört saatlik işleri vardır. 

Bu müddet zarf mda on on beş defa üst \'C 

makyaj değiştirirler. 

Bu güzel modeller ve mankenler acaba 
böyle teşhir edilmeleri ve güzellikleri sa· 
resinde iyi kocalara çatarlar mı? Bunla
rın içinde parlak izdivaçlar yapabilenler 
pek azdır. Ekserisi meteliksiz bir gence 
a~ık olurlar Ye belki de kendi kazançları· 
m ona yedirirler. 

Yeni Neşriyat: 

Foto Magazin 

'.\lııtlıuJl ulrınirııiz, ~eni hir llll'('llllln lrn
z:ındı. Foto Süreyya müessesesinin neşret
tiği ve bundan sonra her ay çıkaracağı Fo
to M:ıg:ızln mecmuasının ilk nüsh:ısı, güzel 
bir şekilde çıkmı<;lır. l'ç r!U'!di knp:ıld:ı Ye 
hir hnyli <likknlc rlc8cr rl' siınlcrlc siisHi o
lnrak çıknn hu mccmunyı ol..uyuculnrınıı z:ı 

tavsiye cdcriı. 

l MAYIS - 1938 

M n u u 1i K tYı fiiliHe 

Maıçoınıcdla 

Al sancak 
Harbiyeye 

yenildi 

Fenerbahçe 
Ankaradaki lik maçını 

3-2 kazandı 
Çok durğun geçen ilk devre sonunda 

hmlr 30 (A.A.) - ~lilli küme kar

şılaşuıalarıııa bu haftada da de\·am 
olunmuştur. Havanın kapalı olmas. 

sındnn dolayı az bir seyirci önUnde 

yapılan Harbiye - Alsancak maçı, 

Alsancağın nlsbl bir hakimiyeti al
tında cereyan etmesine rağmen Har

biyenin 1-0 galibiyetlle neticelenmiş 
tir. 

Sarı Laciverdliler 1-0 galibdiler 

Gnlntn!'nrny - Barut~il<'il maçlan 
Taksim stadında 30/4/ 938 cumar 

tcsi günü Galatasaray okulu - Barut 
gUcU A ve B takımları arasındaki 

maçlar şu suretle neticelenmiştir: 

Galatasaray - BarutgücU B takım
ları arasındaki mac BarutgUrünUn 
3-0 galibiyeti lle bitmiştir. 

A takımları maçı 1-1 berabere 
kalmıştır. 

Her iki takımın oyunları çok he

yecanlı olmuş, ve hakemliği B. Ta
rık özergin idnre etmiştir. 

• 

Angelfdis 
Fenerden istifa etti 

lki senedenberi Fenerbahçe birinci ta
kımının merkez muavinliğini büyük bir 
muvaffakiyetle başaran lstanbulun en 

teknik futbolcularından Angelidis Fener
bahçeden istifa etmi~tir. Kendisi bundan 

sonı:a eski klübü olan Peranm gayrif ede
re klüpler arasındaki müsabakalarına iş
tirak edecektir. 

Ankara 30 (A.A.) - Gençlcrblrli-ı 
ği ve Ankaragücü klUplerinin daveti 
üzerine gelen Fenerbahçe birinci 
futbol takımı ilk karşılaşmasını bu 
gün Ankara~Ucü sahasında 8 bine 
yakın bir meraklı önilndo mı klilp 
mulıteliti ile yaptı ve 3-2 kazandı. 

Bu macn Fenerbahce şu knrdo Ue 
çıkmıştı: 

Hüsameddin - Yaşar, Fazıl - Re
şad, Fikret, Esad - Niyazi, Ali Rıza, 
Ynşnr, Naci, 0l'han. 

Buna mukabil muhtelit takım ise 
şöyle bir kadro Ue dizilmişti. 
Rnlıim (G.) • Nuri (G.), Enver(A) 

Nüzhet (A.), Semih (A.), Abclül (A.) 
Ali Rıza. (A.), Fahri (A.), Hasan 
(G.), Alt (G.), Selim (G.). 

Hakem ~!uhafızdan bay Sala.had-
din. 

Oyun başlar başlamaz Fenerin 
yapmak istediği lniş muhtelit mü
dafaasında kesilerek uzun bir vuruş 
la derhal iade olundu. 

Oyunun ilk dakikaları iki tara
fın da enerjisinden ve tekniğinden 
beklenmiyecek kadar bati, heyecan
sız ve zevksiz hUcumlarla ve karşı
lıklı denemelerle geçti. Bu arada 
gerek Fener ve gerekse Muhtelit 
muhacimlerl kale önlerinde elde et
tikleri muhtelif gol vaziyetlerinden 
istifade edemediler. 

Bidayette Fenerin nlsbt bir hakl
m iyetl altında cereyan etmekte olan 
maç, biraz daha gayretll oynamaya 
başlayan muhtelltln lehine bir cere
yan almağa başladı. Fakat, Fener
bahçenln yapmış olduğu hUcumlar 
muhtelitinkine nazaran daha mües
sir ve daha çok tehllkeli oluyordu. 

28 inci dakikada Niyazi kendisine 
has bir çeviklikle ve yıldırım sUra
tfle muhte1it kalesine kadar sUrük
lediği topu güzel bir eşape ne ken
dinden daha. müsait vaziyette bulu
nan Yaşara geçirdi. Yaşar da bu gü

zel fırsattan istifade ederek iki be
kin arasından sıyrılarak çektiği sıkı 
bir şiltle takımının llk golilnU yap
tı. 

Muhtelltln yediği bu golU telAfi et-

IBeyoğOu H a lkevnrn<dle 

Spor şenliği 

Dünkii maçta Tlarbiyeyt yenilen Alsancak takımı 
Dün Beyoğlu halkevinde bir spor şenliği yapılmıs ve bu sene içinde ''ev,, tara

f mdan tertip edilen müsabakaların galiplerine mükafatları dağıtılmıştır. 
I Ialke\'inin spor salonunu dolduran güzide bir davetli kalabalığı önünde ilk 

olarak kupa ve madalye verilme merasimi yapılmış \'e bunu genç kızların yaptığı 
müzikli spor hareketleri takip etmistir. Kızhr arasındaki atlı jimnastik gösterişlerin

den sonra da erkek sporcuların boks, eskrim ve jimnastik gösteri~leri icra edil
miş; jimnastikte. bilhassa muallim Mazharın yaptığı hareketler, dakikalarca al
kı~lanmıştlr. 

Kızlar arasında son olarak yapılan (Ritmik) jimnastikten sonra müsamereye 
nihayet verilmiştir. 

Beyoğlu halkevinin spor sahasında büyük mm·afafkiyetler temine mm·affak olan 
kıymetli spor kolu reisi Şakir ile genç kızlarımızı yetiştirmekte olan muallim Mü
becceli başarılarından dolayı tebrik ederiz. 

mek için yaptığı bUtün akınlar da 
bir netice vermediğluden maçın ilk 
kısmı 1-0 Fenerin lehine neticelen
di. 

1KlNC1 DEVRE 
Du devrede Fenerin, oyunun ilk 

kısmında bırakmış olduğu 1ntlbaa 
nazaran gol adedini biraz daha yük
selteceği tahmin olunuyordu. Fakat 
hiç de öyle olmadı. Çünkü düdükle 
beraber harekete geçen muhtelit 
Fener kalesine sokularak bir hayll 
tazyike başladı. Fakat Yaşar ve Fa
zılın uzun vuruşları muvakkat bir 
zaman lc;in blle olsa bu tehlikeyi ber
taraf ediyordu. 

Oyun Fenerbahçenln aleyhinde 
cereyan ediyor. Fakat muhtelit hü
cum hattını teşkil eden oyuncuların 
arasında şUtör ve fırsatçı bir kişinin 
olmaması yüzünden elde edllen gol 
fırsatlarından bir türlü istifade edi
lemiyordu. 
Diğer taraftan, Fenerbahcenin 

nadir yaptığı, fakat, muhtelit hn~ 

cumlarrndan çok daha müessir olan 
akınları Ankara kalesini tok müş

kül vaziyetlere dUşUrUyordu. 
37 inci dakika: Oyun b6ylece de

vam ederken muhtellt solacığı All 
Rızanın Fener kalesine sUrUklemek
te olduğu topu kesmek üzere hatalı 
bir çıkış yapan Yaşara hakem pe
naltı cezası verdi. Bu fırsatı All sıkı 
b ir şiltle sola tahvll ederek takımı. 
nın beraberllk sayısını temln etti. 

Yedikler! bu golün verdiği hızla. 

tekrar oyuna başlayan Fenerlller 
soldan çok sıkı bir inişle muhtellt 
kalesine sarktılar. Bu esnada Nacl
nln yaptığı enfes bir vuruşla gelen 
top vakitsiz çıkışla Rahimin boş bı
raktığı kaleye sol müdafi Enverln 
falsolu vuruşu ile lktncl defa olarak 
girdi bu suretle 2-1 galip vaziyete 
gecen Fenerliler eldeki sayı avanta
jını kaybetmemek tein yeni bir hızla 
muhtelit kalesini tekrar sardılar. 

Flkretin bir vuruşile kale Hnlerlnde 
husule gelen kargaşalıktan istifade 
eden Naci cok sıkı ve isabetli bir 
şiltle 40 ıncı dakikada takımına ye
ni bir gol daha kazandırdı. 
Ankaranın canlı ve enerjik oyun

cuları Fenerin yaptığı bu Uçilncü go
le rağmen yılmadan ve sarsılmadan 
canla başla çalışarak oyun üzerinde 
tam bir hakimiyet tesisine muvaffak 
oldular. Nitekim bu çalışmalarının 
neticesini de elde etmeye muvaffak 
olan muhtelit 43 Uncll dakikada yine 
Alinin ayağile ikinci golil kazandı. 

Bu golden sonra geriye kalan lkl 
dakika yine muhtelltin haklmtyetJ 
altında fakat golsUz olarak geçtiğin 
den maç da bu suretle Fenerbahce
nin 3-2 galibiyetllc sona erdi. 

Bugilnkü maç Ankara futbol me
raklılarını tatmin edemlyccek dere
cede zevksiz oldu. Gerek muhtellt, 
gerekse Fencrbahce ağır, cansız ve 
tekniksiz oynadılar. Bilhassa Fener
bahçe oyuncularında göze çarpan 
nldkasızlık, antrenmansızlıktan zi
yade bir disiplinsizliğin ifadesidir. 
Bu hal Fencrbahçe taraftarlarını bi
le sinirlendirdi. 

Fenerbahçenfn kıymetli oyuncula
rından ve idarecilerinden çok şeref
li renklerini daha enerjik bir şekide 
lrnrnmalarr temenni edilir. 
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in g .1 terenin Zelzele 
feıaketi 

hududu 
_. Battarafı ı lncf4e 

antant kordial olcluiuJıu yuıyorlal'. 
PM! Jurnal gazetesi de lnalltere 

hududunun bundan Myle Majlno hat
tında bulunduğunu eheJDID.iyetle te • 

·_. Baştarafı ı incide 
olmuştur. Sarsıntı §8.rktan gelmig ve 
oldukça ~iddetli olmu,tur. Hasar yok
tur. 
Zezele mmtakaııuda tetkikler 

yapan heyet 
KuJebir lelıele mmtakasmda jeolojik 

tetkiklerde bulunmak üzere üniversite 
ınizden giden heyet dün dönmü§tür. Bu 
heetin ~d~ malQm olduğu '11.ere 
jeoloji profesörü E. Parejas'la HAmid 
Nafiz Pamir bulunuyordu. Kendilerile 
temas eden bir muharririmize, tetkikat· 
lannm neticesini şu suretle anlatmışlar-
dır: 1 
''- üniversite Rektörlüğünden aldığı· 

um emir üzerine asistanlanmızdan En
'fer Alanlı ve Fuat Baykal ve Genel.kur
may tarafından Universiteye jeoloji tah· 
ıil etmek üzere gönderilmiş olan dört is
tı"hkAm subayından mürekkep bir heyetle 
zelzele mıntakasına gittik. Bir hafta sil
ten seyahatimiz esnasında bölgenin jeo
lojik bilnyesinl ve zelzeleyi husule getir
miş olan sebebleri araştırdık. Gidemedi
iimiz mıntakalara da anket cetvelelri gön 
d~ zelzelenin tesirleri hakkında ma
l~ lstedılc. Büttın bu tetkiklerimiz bil
hassa bfr broşOr halinde neşrolunacaktır. 

Arazi 
Fellkete duçar olan bölge jeoloji bakı

mından nisbeten eski sahrelerden müte
eekklldir: Granit, profırit, bilQrf §İstler 
ve mennerler. Bu sahalar üçüncü zamana 
ait yani yeni tabakalarla örtatmüştür. 
. Bu tabakalann ekserisi Oligosen 
devrine aid jipsli ve tuzlu seri ile Neo· 
jen devrinde bu mıntakalarda mevcud 
bulunan gp!lerin bıraktığı rilsuplardır. 
Neojen serisi nisbeten uflddir ve bun
lar pek eskiden belki de birkaç milyon 
sene evvel takriben deniz seviyesinde 
olan göllerde tereıısUb etmiı ve bilaha
re orta Anadoluda asgari 1200 met • 
reye kadar teref!U etmiftlr. Anadolu 
18-Ylasmm bu tereffUtl umumiyetle 
eenubdan timale doğru bir yan taz • 
yikmm tesirlle vuku bulmU§tur. 

Daf silailelerlle karaların terefftl • 
UDU muclb olan bu tazyiklere orojenik 
tazyik (dağlan doğuran tazyik) veya 
tektonik tazyik denir. 

Tazyikler devam ediyor 
Dağ silsilelerinin ufkt ve ıakuıt ha

reketlerini intac eden bu tazyikler he
nüz her yerde nihayet bulmuş değil -
dir. Hatta Alman jeologlarına göre 
Alpler M:Unihe doğru her aslrda 25 
mn. ilerlemektedir. Binlerce asır de -
vam eden Alp lltivaları esnasmda mev 
zuubahiı hareketin senede 1-2 em. ol
duğu tahmin edilebilir. Anadolunun 
elin tektonik yan tazyiklerin tesiri 
altında bulunması muhtemeldir. 

Uzun zamandanberi biriken bu yan 
tazyik birdenbire kurtularak yarıklar 
veya faylar teklinde tezahür eder. Kır 
nehir zelz.elesl de yer kabuğunun bu 
tekilde kmlmasma atfedilebilir. Bu 

hususta emin olmak için bölgenin, hat 
ta tekmil Türkiyenin tafailatlı bir 
jeolojik haritasmı yapmak lAzmıdır. 
Zira yer kabuğunun hareketleri geniş 
ll&halara eamildir. 

M'.usf8.8!1al bir jeoloji haritası, Kır
tehir zebelesinin acaba eski fayların 

IUr§ehir Rlzelesine gelince zebe1enin 
eski kınklardan mı veya yeni faylardan 
mı hasıl oldufunu öğrenmek için muhak
kak surette daha _. W'rilrlerin )·apıl
ması icap eder. 

Pr. Hamid Na/it tJB Pr. Pareja$ 

Yeni yapılacak yeller 
Harap olm~ köy ve kasabaların ye

niden tesisi Dahiliye vekaletince karar
lqtınlmı§ olduğundan yeni inaptın kuru 
lacağı arazi kısımlannm bünyelerini a
lakadar eden §U müşahedelerin nazan iti
bara alınacağını ümit ediyoruz. En zi
yade hasara uğnyan evlerin umumiyetle 
allüvionlar üzerinde, yamaçlardaki dol
malarda veya başka bünyede iki cins ara
zinin biribirine temas ettiği kısımlarda 
inşa edilmiş evler olduğunu gördük. 

Bu ~lzele, gezdiğiiniz 42 köyde pek çok 
tahribat yapmıştır. Zelzele maat~ssüf 

daha hafif olsa da devam etmekledir. 
Ve ilk sarsmtılann sakatlamış olduğu 

binalar hergün yıkılmaktadır. Zaten ker
piç veya sel taşlarile yapılmış binaların 

tahribi de pek kolaylıkla vuku bulmakta
dır. Felfilcetzedelere Kınlaym ve devle
tin yardmılanndan başka halkın da ya. 
pacağı kıymetli yardıma gazetelerin va
sıta olmasını dileriz. Buna ve bunun de
l~let etti~ alAka ve tesanüde ihtiyaç var
dır.., 

barUz ettıriyor: 
Bütiln Fransız gazeteleri ba§Dlaka

lelerinde lngillz - Fransız aakerl tet
rlkJ meaailiııden dolayı bUytlk bfr 
memnuniyet izhar ediyorlar. 

Askeri kuvvetlerin Tanzim iti 
başhy~cak 

Londra, 30 (A.A.) - DUn biten 
Fransız - lngiliz müzakereleri h&kkm
d& Taymis gazetesi şöyle diyor: 
Mütehassıslar arasmdaki müzake

relerin yakında iki memleket milsel· 
lilı kuvvetlerinin tanzimi iti takip e. 
decektir. 

Fransa ve İngiltere merkezi A vru· 
pada ve bilhassa Çekoslova.ky&da va
ziyetin düzeltilmesi için c;;alı§malıdır. 
Yalnız Pragda değil Berlin ve Varşo
vada da bUtün alikadarlann bu mese
leyi sUratle halletmeleri için te,eb"1&
te bulunulmalıdır. 

"Altın kur,uola harp,,! 
Berlin, 30 (A.A.) - Berliner Ta

geblat gazetesi, Çekoslovakyaya. malt 
yardımda. bulunmak için Fransanm 
lnglltereye yaptığı teklifi "Altm kur
§UDla harp,, başlığı altında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

Bu plAnı:n İngiltere tarafmdan iyi 
karşılanmadığı anl'3ılıyor. Parfsin 
teklif ettiği bu plAnm çok bariz olan 
siyasi hedefleri kadar Londrayı hio
bir şey tereddüde sevkedememi. 

Fransa Çekoslovakya halkının ya
nsı aleyhinde yapılan haksızlıkların 
İngiliz parasile ldamesini istediği mu
hakkaktır. 

Görlngın gazetesine g8re 
Emen'deçıkan ve G&ingle 8lb 

HAm•t Nafiz Pamir bir allkaaı olan nazional seltug ~ 
Ankaraya gidiyor tesi Çek meaeleeinlıı ancak Pragda 

Htaıid Nafis Pamir bugün AnJcara halledileceğini kaYdettikıden IJODI'& 

liderek, zelzele mrntakasmda yeni ya; §Öyle «!emektedir: 
lacak köylerin inp edilmesi icap eden ''Bu meeelenhl İngiltere ile Ahnan
yerleri tesbit etmek üzere toplanacak o- ya arumd& iörlltillmeeiniıı sebebi 
lan komisyona iştirak edecektir. anlaştlamıyor,. İngiltere tarafından 

• yapılacak tahkikat ve kullanıllacak 
Fel~ketzPdelere ya~dım_ faalıyeti nufuz ancak Pragda müessis ola.bilir. 

Sınop, 30 (A.A.) - Vil~yetın her tara- Çekos1ovakyamn bir tek 'bl 
~Kırşehir. felaketzedeleri iç~n teber· Londra, 30 (A.A.) _ Çekosl~a 
rilat devam ediyor, Ayancıkta Zıngal or- el-'lll~ rt ... k zabitlerini ı k ti 

· k · d k. b·ı11.- . ~ 6"' ~ n mem e e n 
man şır etın e ı 1 wuum memur ve ış- sUdetler-le meskfuı kısmmda bir hadi-
çiler ~ir ~nlük yevmiyelerini Kızılaya se çıkarmak gayesiyle hareket eden 
vermışlerdir. . bir konploya iştirak ettikleri hakkm-
Kastamo~u, 30 (A.A.) - Zelzele fe- da Alman matbuatı tarafından veri. 

laketzedelen için Kastamonu Ye mülha - len haberleri tekzib etmektedir. 
kat~ yardım komiteleri teşekkül etmiş Bene, Hı ti eri tebrik etti 
ve ışe başlamıştır. tik yardım olarak top Berlin ı (A.A.) _ s· --• ahf ı-
la 'kt b' be ·· ı · ' ıya.cu m e 

nan pa~nm mı an ın ş yuz ırayı ler Benes'in 1 mayıs münasebetiyle 
gt'Çmektedır. Hitlere gönderdiği telgraf hakkında 

Ecnt-bi dev•ellerin taziyeleri ihtiyatlı bir lisan kullanmaktadırlar. 
Ankara, 30 (A.A.) - Belçika elçisi bu- Bu mahfeller, meselenin Berlin'de 

gün hariciye veklleti genel sekreteri Nu- memnuniyetle karşılanan beynemilel 
man Menemencioğlunu ziyaret ederek bir nezaket eserinden ibaret olduğunu 
hükfunetin Kırşehir zelzelesi dolayısile bey!n etmekle iktifa eylemektedlrler. 
taziye hissiyatını bildirmiş ve hariciye 
genel sekreteri bu milnasebetle gösterilen 
al!ka•hn dolayı Belçika elçisine teşekkür 
etmi~tir. 

Alman 

Demir mohafıztar 
w- Ba,ltuatr ı incin 

tayyare imalathaneleri gibi mUhlm hu-
IWd mtıemeselerde çalıtıyorlardı. 

Hap's cezalan 

yeniden oynamasından mı. yoksa, ye- ordusun un du··n 
ni kınklarm meydana gelmesinden mf 

Bükreı, 1 (A.A.) - Demir muha • 
fular teıekkülünün 17 &%0!11 memnu m
llh taıımak risaleler tevzi ·etmek ve 
haımıane nidalar çrkannak gibi hafif 
cürümlerden dolayr altı aydan bir sene
ye kadar muhtelif hopia cezalanna 
mahkOm edilmişlerdir. 

hasıl olduğunu gcsS~recektir. Ayni za- Ve bu gu••nu•• 
manda istikbal f çfn de tehllkeli mm -
takaların zelzele bakımından tesbitine ~ Baştaro/ı s incide 
yardım edecektir. Bu harita mevcut yapılan fabrikıuar bu meseleyi balletti
olmadığı içindır ki bugün maattees - ler. 
ııüf hadiselerin sonunu beklemek mec- Acaba Fon Sekt kendi sisteminin kısa 

buriyetindeyiz • bir harble işi kökünden halledebileceğine lı,•••••••••-... 
En mub·m JP.rık sam.imi olarak inanmış mıdır? Çok yük- .y. 

Arazi üstünde yaptığımız tetkikler sek asıcert meziyetlere malik yinni tır- j Gi w·Z Hekl m D 
e:masmda Akpınar civarmda mühim kalık taarruz ve bunları arkadan takip 1 Dr. ŞUJi rO Ertan 
bir yarıgaw t-adilf ettik Bu yank kıs eden 50 fırkalık takviye kıtalan ile ani 

'"'' ,. bir taarruzun ve Fransanın müstahkem Cağaloğh, Nuruosmaniye cad No. S 
men granitten yapılmış bir masifin Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 
üzerindedir. Heyetimiz bunu takriben hatlarının zaptının Fransayı tarnaınile 

apartımanı 
18 Km. kadar takib edebilmiştir. Bu yıkacağını ciddt olarak ümit' ediyor
yank sarsmtmm en şiddetle wku bul mudu? O tarihte Fransız müdafaa hatla- 1 
duğu bir mmtakada bulunduğu için rı henüz ilanal edilmemiş olmakla bera· ============== 
hiç '°phesi% ehemmiyeti büyilktür. , ber bu iki suale gene menfi cevap verile-
30-40000 kişinin hayatına mal olan bilir. General Fon Sekt gerek yazılarında. J istikbal harplerinde en kuvvetH muvaffa
San l'ramıiıko zelzelesi Pasifik kıyı - ı ~rekse sözlerinde bu prensipi mföiafaa ı kiyet Amili olarak gözönünde tutulacak· 
larma muvazi bir §'ekilde lmtfdad e •

1 
etme!;:le me~1ek nrdll~nun taarruz ruhu- ~ sulh zamanındaki Alman ordusunun 

den bir fayn yerinden oynaması yü- nu becılemek ve miktarın ehemmiyeti ol- haldki rolü milli ordunun müstakbel ku,· 
zilnden vukua gelmiştir. Fay cidar - madığmı ileri sürerek manevi kuvvetleri vetlerinin yavaş yavaş etrafında topla-

~~~~~~~;;;_~~~-=--~----L ........ -ı.ı.-ı.----~..a..ıtaki~tmiJ~ · • unnaktanibar& 

Çinliler sekiz şehri 
japonlardan kurtardı 
Bir Japon taburu imha edildi, J apon 

hatları darma datıo oldu 
Londra, 1 (Hususf) - Cinlilerin yeni 

bir muvaffakiyet kazandlklan haber ve
rilm*tedir. R6yter ~ ~ 
ne g6re Çinliler. 24 saat sOren efddetll 
bir muharebeden sonra Tanşengi istirdat 
ettiklerini bildirmektedirler. 

Çinlilerin son resml tebliğinde askeri 
vaziyet şöyle bildiriliyor: 

.,Şimali şarkide Taiel'llV&nP Japonla
rm yaptıkları bir taarruzu geri püskür· 

ten Çinliler, düşmanı mevkilerinden geri 
çekilm~e mecbur etmiş ve şimale doğru 
pOskOrtmüşlerdir. Linyi - Yihsienden 
gelen haberlere göre, Taierşvanga Japon
lar tarafından iki koldan yeni bir hücum 

haJırlanmqtır. Kuvangvafttsn W TIU• 
tunda §iddetli bir muharebe wkua ge{.. 
mit w Çinliler bir müddet fena •Di)'ete 
d~ de nihayet imdat latallnmn 
gelmesi ilRrine, Cin krta1an tiddetli bir 
makabil hOcuma geçmişler ve dO§man 
hatıanm tarOmar etmişlerdir. Çin lata· 
lan, bOtiln şimal hattı boyunca Yıhsiene 
doğru umumt bir ileri harek&i yapmış
lardır. Liaohsien, Hohsun ve Hsia düş· 
mandan istirdat edilmiştir. 

Dil§l'narun bir taburunun imhası ile 
neticelenen şiddetli bir muharebeden S9Jl 
ra Çinliler, Llnfen. Tsiyuan. Mqaieıı 
ve V ensieni de biribiri ardına geri ~ 
lardır •• 

Tepe başında 
dünkü cinayet 

~ Baıtarafı 1 incide 
v••anuı biklyesi oldukça entere.. 

1an: 
Moiz, Konıni ile burulan bet ay b.. 

dar evvel, kanun? tekilde evlenmi1tir. 
Yalnız yehudilerde Adet olduğu üzere 
bir de baham tarafmdan dint nikWan 
kıyılması Jbımchr. Mob:, fakir oldu
ğu için epey maaraf a mütevakkıf olan 
bu iti ~ aychr kuvveden füle ç~ • 
mamıştrr. Bu yüzden • gene yahudi A
detleri vechile • zifaf ta vuku buJma,. 

mıf.• 
Ayni binada oturan komfUlann ifa.. 

delerinden ıu anlaphy«: 
Korum, bdmhlmm en atet1l eeııe

lerini yapm'llktadır.. Gerçi bir kocau 
var, fakat baham nikilu menut delil, 
Bu sldltle oı.catı da 7Ck-· Tabiat. 
&ünden gUne Korwıinin sinirlerine in· 
dirdili ~iyi çoğaltıyor. Btına mu • 
kabil Muis bmiyle ayni odada yap. 
muma rağmen, din! akiclelere Acbk 
kalmak ietiyen bir koca. 

Kan ile koca arasındaki bu tene!, 
ton nımnlarda küçük milnabplın 
mucip oluy~. Fakat Muis, bir tUrlil 
karısına uymak taraftan ldefildir. Bu
nun üzerine Koruni koca.trk hakkını is
timal ctmiyen Muize ihanete başlıyor. 

Genç koca bu. vaziyeti haber alınca, 
karı11o1nı kendisine bağlaması için li

zım gelen tedbirleri gene almıyor. lti 
bilek kuvveti eayeainde halletmek yol
lanna sapıyor. Kavgalar, dayıiclar gün. 
den güne ııklqıyor. Konıni kocaamın 
bu pyanı hayret inadı ka.rpsmda bo-
pnmaktan bafka çrkat bir yıol bulamı
yor. Muiz buna daha fazla içerlemek· 
tedir. 

Nihayet, diln ıalqam Konıni gene ya 
hancı bir erkekle konuıurken kocac 
g8rUyor. Bu, genç lmdmm eoıı eaati 
yaklqtrp bildiren ilk lprettir. Octa
ya çıkar çıkmaz, her zamankinden müt-

hit bir kavga baf1ıyor. Maaadaki çınp
raklı saat sekizi vurmakta.dır. Azrail, 
81Um defterine MtıUin bıçağiyte yeni 
bir iıim daha ilave ediyor: Kcnınif .• 

Genç kadın ıol aığından •in' bir 
yara alım§ ve imdadı ııhht otomobiline 
konurken ölmügtür. 

Kuruninin kocuı iken katili olan 
Muiz cinayeti itledikten 90llr& bir riva. 
yete göre damdan, diğer bir rinyete 

ıöre de kapıdan çıkarak lmçnuıtrr. 
Tahkikata, mUddeiumumt muavinle

rinden Necati elkoymuftUr. 

Evde bulunan Koruninin annedn • 
den bir resimlerini istedim. Mevcut o
lanlar p:>lis tarafından alınnuJ, yalnu 

evlenme cüzdanında ikiainin de birer 
vesika resimleri var. 

Burada yahudilerin ırki hususiyetle
rini hiçbir hadise Jcarıııında terket. 
mediklerini çok iyi göze vuran bir vak
aya phit oldum. 
Aramızda miltavaurtlann deWetlyle 

f8yle bir muhavere geçti: 
- Evlenme cüzdanını verelim. 'Fa

kat bunl~ fakir i.nı:ıanlar. Paralan yok. 
Kendilerini memnun edeneniı.. Sbe 

Yirmi bet liradan bir ild liraya ine. 
ceklerı muhakkaktı. hJıat bir lllnUn 
retm1 ibethıde çeklfe seldte puarhlr, 
aileef için makul 15rllnle bile, bana if· 
re~ cehil.. . 

Bu tibinti hiMi meüek byıulannt
d&n daha •iu butıiı ~ • .ıa panıJı
ta yanapnadan, karanlık merdiftnlere 
doğru yilrlidUm. 

A.N. 

Evvelki gtlnkll clnayeUn faili 
tevkil edildi 

. DOnldl nOsbamım Rupen adata, el· 
Jı yaelarmd& kadar bulunan bir Er • 
menin aevdifl 30 yqlarmda.ki Anjelf 
feal bir .. Jrllıdıe 1llQaklvank 61dtlrdtl .. 
IUJı1l bUt1ln ta.fstlltlle bUdfrmlftlJr. 

Katil RuPeD dOn etleden an aliye 
birind cıaa mabftnwlne aetirDer* IOr 

IUJ8 pıldlmfttir. Katil Dk .,qu1ara: 
"poliste her oeYI ~ baPa Bayllye.. 
cek bir §eYim yokt.. c:evablle lfade ver• 
mekten imtina etmipe ~ aoma bldiseyi 
§Öylece anlatmqtır.: 

• .__ Ben maeciyim. yaıpvla daima 
bıçak bulundururum. Sabahleyin de ll
zım olur diye yanmıa ild bıçak alarak 

evden ayrıldım önce Tabimde bir arka 
dapmm dükklnma ulnyarak bir müd
det oturdum. Akpmilstü de Anjelin o
turdultı Çimen dalma giderek onu bek 
lemeye bqladım. Bir müddet eonra u-
ıaktan görilndQ. Yanmda iki yabancı 
erkek de vardı. Sakala saptılar. Anjel 
orada beni g6rilnce ileri geri ~enme
ye başladı. Bana: 

- Terbiyesiz, edebsiz herif, gene mi 
karşnna çıktın? • diye balırdılmı i§it· 
tim. Yanındaki erbldt.r de ilıerime h(l· 
cuın ettiler. Bu esnada ne yaptılmu bil· 
miyonım. Cebimden çıkan:IJiıın bıçall 
Anjele birka& defa sapladılmu hatırlıyo

rum... 
Katilin 90l'gUSU yapıldıktan sonra mah 

keme kendisinin tevkifine karar vennit
tfr. Diğer taraftan tabibi adl! Enver de 
maktul Anjeli muayene ederek. alchlt 
yaralardan atdüi(lnQ tesbit etmfı ve ce
sedin gömOlmesine iıin vermf§tir. 



Koca, kansını namullu adamlzıc gibi 
aeviyordu: gösteriıi olmıyan, fakat u
zun zaman clayanacaiı muhakkak, 
uf lam bir kumaı Jc:adu metin bir aık
la.. K.dının da kocasını ıevmediğini 

ıöylememelidir. 

Kadın, çok kitap ckumuttu. Kitap
larda, kadın ve erkek evlendlll vakit 
macera biter .. O da evlenmitti. O hal· 
de hayat bitmiı miydi?. 

tnıilizlerin kötkleri her sene artı· 

yor; menekıeler, ortancalar ve pecon
yalar, ıtıın ağaçlan ve aervller çabuk 
çabuk bahçivanrn bahçelerini terkedi. 
yordu. tıleri çoğalmııtı.. Ka.zandıklatı 
zmginlik demek delildir. ır.ıkat, Pic· 
nareJ de yapyan bir k~mn biltiin be
nalerini tatmin edebilecek bir kuıns· 
tı. Kadm ''iıterim,, dediği .akit, kocası 
allı bayır demiyordu. 

Pakat iıtenilen her ıeyi yapmak, 
meı'ut olmak için belki de kifi deıit· 

dir • . . "' 
:v~ MkriniA kÇlll ijaüadc .., 

levha vardı: (~ fol~4? 'Baa: 
szvan) ... Kadın, koc:Mma ürerinde Ben· 
yamcn Şolye: Fenni çiçekçi kelimeleri 
okunan bir tabela ya.zdıridı. 

Erkek kendisiyle evlenmek istediği 

vakit kadın töyle dÜjilnmUttü: ''Ma • 
demki çiçek ekiyor, o halde bu adam 
JclSylü değildir . ., 

Şimdi de batka türlü düıünüyot: 

"Mademki sabahtan akgama kadar top
rakla uğraııyor; öyle ile köylüdür.,, 

Çiçek almıya ıelen bir lcadm, bir de
fa ona: "Böyle çiçekler artı1ında yap. 
dığınrz için kimbiJir ne kadar mes'ut· 
ımıuz,, demifti. O vakit ıenç kadın, 
ınUıterinin kendiıiyle alay edip etmedi
iini anlamak için dik dile bakmııtı .• 
0,le ya, evlerinde diktikleri çiçekler 
bıtkalarının bahçesin:de açacak .. 

Onlann bahçesinde, aiaçlar ve çi· 
çekler, köylü ıütninelerde bulunan ço
cWı:lara benzer. Onlar da bu aütnineler 
lil>i çocukların büyüdülünil görmiyor • 
lar. tJeride bqkal•ı için ıölgelildi bir 
Yol olan okalipto.lar, kendileri için 
lcüçUk nk:ıılarda bulunan minimini ye· 
til yapraklardan batkı bir ıey delildir. 
Ya çiçekler .. Çiçekler ancak kordeli ile 
b.,lamnıı. klğrda aanlr bir demette ol
dulrlan vakit ıü:ıeklirler. 

Pırtını evi koku ile doldurunca, ka· 
dın baiınyor: "Pencereleri çabuk kı
P& •• Gene çiçekler evi piı pis kckuta. 
taklar.,. 

ICadın bazın koc:aama fÖyle diyor: 
- Bakıtlann top;ıllıyor ! .. 
- Sen kimseye inanmıyı bir adam· 

'"1 .. Gözlerinden her biri ayrı ayn dU
tiinceJeri ketfetmeie çallfl)'Or! 

- Gazlerin, içe doğru basan bacak-
~ ıibi bakıyor l.. \ 

Vakiı bu sö~leri pa yapar eibi gü. 
lerek aöylüyor, fakat gene .CSylUyor .• 

Bu lradm k~tü bir kadın tdeğildir. E· 
ier bu pkalann, kocamı incittiğini 
lreıfedebilae bir daha yapmu.. Fakat 
lıoc.11 bu aözlere aldırmaz gibi giSrünü
)'or, baınclaa batlca, Pli bıkan bir ada· 
1-lın, ıözlerinden ne dütündütünü an-
1-ak ıOçtiir. 

• • • 
İngilizlerin kö§kleri pek çok artınca, 

bu köy bir sayfiye ve bir kaplıca kna- ı 
htaı oldu. Evveli bir gazino yapıldı .. 
<>t.o.n~er çofalch, kadın, erkek, halk 

yıfıldı, temizlikler ve piılikler meyda· 
nı çıktı .. 

- Benyımen, iıteraen çiçekleri su
hırken sanı yardım edeyim. 

Göriiyorsunu.z ya, bu namuılu bir 
kadındır, kocasına yaldafm&k iıtiyor. 

Kocaıı bu yardımı iıtcmez. Çünkü 
kadın beceriksizdir. SU.zıeçi eğerken 
ayaklarını ıslatır. KoC'lnı ona §Cfbtle 
bakar. Belki de ıeflcatle bak.ar derlcen 
yanılıyorum. Çünkü bir gözü kansına 
bekarken. öteki ıözü küpe çiçeklerine 
bakıyor. Kadın bir ıeyler iıtiyor, bir 
ıeyler bekliyor. Fakat ne iıtediğini o 
da bilmiyor .. Bu köyı:t,edir.. Hali bu 
köydedir •. Bu «"tık çok oldu .• 

Köy bir eayfiye ve bir kaplıca kaSL 
baıı halini aldı. Bu yü.zden Guren ba· 
ba bir hamlede bir milyoner oldu. Bu 
adam, tıraııız çenainde daima bir l:le
niz keıtaneai kabuğunun dikenlerine 
benziyen kılları olan ihtiyar bir köylü
dür. 

Sakin bir tebessümle size: ''Ben o-

=~~9:.a~ .O~.~~ 
tarJaJan ••r. Bu tarW.da kendi ken. 
dine hangi nebatlar yetiıirse, onlar ye· 
ti•ir .• 

Metela zeytin ağaçları, çamlar, in
cirler .. Fakat o bu toprakları u.tınayı 

çok iyi becerdi .. Şimdi milyonerdir. 

Vakia hali okumak bilmiyor. Para· 
ıını bankaya yatırdı ve bir çek defteri 
aldı. Içeriıi anlamadığı ipretlerle do
lu. Ve her halde bir ıeyler yagılı olan 
hu defterlerin sayfalarını çevirerek, va. 

kit ıeçiriyor. 
Madam Riga da bakkaldır. Görünüıe 

bakıp tı madam Rica hakkında hüküm 
vermeyınız.. Zayıftır, ıiyı:ö giyinir, 
daima ;badet eder ıibi eJleri haihdır, 
•on nefesini alıyormuı cibi &üçlükle ne· 
f et alır. Ona bir ıey sorarsanız, •ize 
ne ''evet., ne de "hayır •• der •• 

Yalnız ıu sözleri söyler: ''Kocama 
söyliyeyim de ondan eonra cevap veri· 
rim... Kocası geniı göğüslü, kalın ses
li bir babayiğittir. 

Madam. dükkanına, bu köyde ilk o
larak bir buz dolabı ıetirdi. Ve apr. 
mıya baılıyan ıaçlınnı elektrikle lcmr

tıyor. 

Buan ıözlerini havaya kaldırwak 
"ab bir ev)ldını olıaydı, ne bdar mea
ut olurdum,., du, içini çeker .. Emin o
lunuz ki bu sözlerinde samimidir. E
ier Allah ona bir la:ı evlldı vermiı ol. 
saydı, kızını. asnmızın en bilytik kud· 
retlerind:n biri c-lan milkemmel bir 
fabite yapacaktı. 

Hatti la.zı kendiıi kadar çirkin bi
le olsa buna mu.Uf ak olacaktı .. 

=r 

Hayatın ş11rl 

Andre Birbo 

lik eder. Halbuki müıteriler, maiam 
Riııya ylikıek kıymetli bir banknot 
verir. Ve madam Riga, kat'iyyen üste 
para vermez .. Sayfiye ve kaplıcalarda 
adet böyledir. 

Madam Riga, kokiin de satıyor. 
Luzet sandalının sahibi Gaston dok

tora akıl danıımak için yirmi frangı 

ıözden çıkardı. ".Doktor, bunları silmek 
için bana bir ilaç veriniz . ., dedi. Bun. 
lar diye göıterdiii, vücudunun bir çok 
yerlerine dövill,.rek yapdmıJ resimler· 
di: 

Bir. gemi demiri, "Ölünciye kadar 
seninim. Lüi:ı., kitabesi. Ve ıevgi aJA. 
metleri .. Yirmi frank yandı gitti. Dok· 
tor ''bunlar allinmcz, ölünciye kadar 
kalır.., demitti. (Gemici ban) nm .ııi· 
bi David, ona bir illç nilık verdi, ate. 
ti yükselten, .kolunu cerahaf10ndıran. 
tamam bir hafta aadda1ma binmesine 
mani olan müthiı bir illç .. 

Bütün bu külfetler ıunun için yapıl· 
dt: Günün birinde bir kontes, balık av
~ i&ln Gaatonı.uı aan~ ld•dı. 
Sandal"-, cleals a..rwe •ıaaeııle • 
viftiler. Bu •ıla iltiyen kontes oldu.. 
Daha sonra iki, Uç defa kontes. Gutonu 
limanda aradı.. tıte o gündenberidir ki 
O.ton vücudunun düvmelerinden u
tanıyor. Budala, nankör!. Eğer o da 
öteki inaanlar cibi bembeyaz derili ol. 
ıaydı, konteı ona hiç ifık olur muydu? 

Baıı köy kı.ılannı kaçırdılar.. Mari 
• Rom hizmetçi ara:ı-wı ihtiyar bir ka
dın, metreı arayan ihtiyar bir erkek a
yarttı .. 

Vaktiy!e yol bekçisinin kızı küçük 
trenin camlan arkasında dalına ayni 
rdfıııları ıörürdü. Bir otomobil de hu
auıi bir trendir. Benyaınen Şo1yenin e. 
vi önünden hergün bayle yüzlerce bek· 
letilmiyen trenler ıeçer.. Camlar arka. 
sında bahçivanın kanıına yüzlerce 
meçhul çehre görünilr •. Uıaktan gelen 
ve nereye &ittikleri meçhul olan yolcu· 
lar ... 

(Sonu var} 
-------::--------~-------------81 r delfkanh 

Balta ile ditıni kıran 

Babasını ve 
•• uvey anasını 

öldürdü 
Borçka, (Huıuıf) - Kasabımıza bai 

b Aralık kö)'(inde tüyler ürpertici bir 
facia olmuı. bir adam ditini balta ile 
kıran babuını ve üvey anuını tabanca 

ile öldürmü§tilr. Facia fÖyle olmuıtur. 

Aralık köyünde, Hızır Çelik adın · 
da bir adamın elli yapnda bir üvey 
anası vardır. Gülüftar. lJyMın ikiır;ı 
ve genç karıaıdır. İlyas bu kıdı"lb 
evlendikten sonra, evelki karıamd.ln 

olan on çocutundan aynlımı ve bu 
çocuklarına arui vermemiıtir Bu yür 
den çocuklarla babanın aruı açıktır. 

Vaka l':inü Hınr Çelik. kendi.ıne ai~ 
olan evden atılmak iıtenmif buyüzdeıı 
kavga çıkmııtır. ilyasla övey ana Hı· 
.ıırın ilzerine hücum etmlfler, bir ar~
hk İlyas eline ıeçirdiil baltayı olan~ 

Burası bir sayfiye ve bplrca ıehri 
olunca bu oroıpulardan bir çoiu bur:> 
ya ıeldiler. V c madam Ricanın bakkal 
dllkkinını öğrendiler.. Bu kadınlar 

dilkkina ekseriya kimse bulunmadığı 

ftkit ıeHyorJar. Ve tuhaf fCy, hepsi de 
ayni ıözü ıöylüyorlar: ''Bonjur mza. 
dam Riga Balık çorbaıı yapacağım, 

bana bir paket safran verir miıini:ı? •. 
Tuhaf 1CY·· Safran paketleri. tezgih 
ibtilnde vanilyalı ıeker kutuaiyle don
muı et suyu aras·ndaki demir kutuda. 
dır. Fakat madam Rica bu müıterileri· 
ne dükinın arkasındaki bir dolaptan çı· 
brdığr safran paketlerini wrir. Daha 
tuhaf bir JCY·· Safran paketi dört mete-

kuvvetiyle oflunun çenesine vurmuı. 

b a J t a çenennı • ı y ı r m ı ı 

ft bir ditini kmnıftır. Hmr bu yaracü.n 
çok ful& liairJenmit- aiWunı çekerek 
birer kurpnda övey anamı ve baba•ı 
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Lüzumlu Telefonlar 
Yangın: 
İstanbul icln: 24222, Be:roAlu icin: '46U, Kadıköy için: 60020, t)skildar 

için: fı0625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Büyükdere,Fenerbabçc, Kandilli, Eren. 

köy, 1\nrtal, Büyükada, Heybeli, Burıaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
runa yangın demek kafidir. 

Rami itrai;resi: 22711 
Deniz " ., 36 •• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi fmdad: 44998. MüddeiumumUik: 22290. Emofyef mOdürlillü: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: .f480l • lstanbuJ: 24378. 
Sular: Jdarcsi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Cibali: 20222. Nuruosma• 

niye : 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60i73. 
H&\'agazl: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60i90. Beyojlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Bey~u ciheti: 4908.f. Bebek ciheti: 36 - 101. Kadıköy ciheti: 60U7. 

Deniz yolları 
htanbut acenteliRi: 22i40. Karaköy: 42362. 
l\fudanyaya: Pazar, Salı, Perşembe, Cuma Bfinleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtımından. 
Karabigaya: Salı n Cuma &Ülllcri saat 19 da Tophane rıhtımından kalkar 

ve Tekirdağ, Mürdte, Erdek, Şarköy iskelelerine ulrıyarak Karabigaya ,·arır. 
Akdeniz postası: Yarın sefer yapdmıyaca.ktır. 
Karadeniz postası: Yarın sefer :rapılmıyacaktır. 

Müzeler 
Ayaso(ya. ~oma • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Askerl Müze ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi )filze: 
(Bu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türle ve ls!Am eserleri müzesi: Pazartesiden başka hergfin saat 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ~·e kadar açıktır • 
Topkapı l\lüzcsl: Hergün saat 13 den 16 ya kadar atıktır. 

Me,:!:.1i~d.i.fkr~~~iı ere Keste~: s.ıı dnlm 18 de 
Pire, eeYrut, lüenderfye, 

İtalyan vapurları: Cuma .Unlerl saat 10 da Pire, Brendlsi, :Venedik, Tnyeste. 
Aonıpa Hattı 

Sirkeci istasyon MıldürlQO Telefon 23071 
Semplon ekspresi bergfln Sirkeciden ıaat 22 de kalkar ve ATrUpadaıı ıeleni 

saal 7,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de ıelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hlm;iln hareket eden şimendirerler: 
s " 1 ~ de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de l>İ)1lrbakır Te Samsun, 15,30 da 

E~k •. . 19,tO da Ankara ekspresi, 20 de Adapazan. 
Hu ın:nlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhteliti Pazartesi, (:ar~mba 

,.c Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA iLANLARI: JI 

İnhisarlar idaresinin bmir ,arap lmalltbanesi için iki bin kilo tartma kabi· 
Jiyetinde bir adet demir baskQI pazarlıkla sahn alınacaktır. Muhammen bedeli 
2500 Ura olan bu malın mfibayaatı 2-5.938 tarihine tesadüf eden yarınki pazar
tesi ıünü idarenin Kabataştaki levazım fU besinde yapılacaktır. 

Geçen Sene Bugün Ne olclu? 
• lstanbul tcvklrllanesinden katan kotil Abdullah ve TeTfik Adanada )aka.. 

landılar. 
• ttaban kralının kücük kızı prenses Marya ıezmek üzere şehrimize geldi. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BEWJt'U~U 
Türk : Ölüm zeplini la Habenera 
Saray : Elm:ı~ katakçılıAı Te Ma. 

Jakalı kadın 

Meltk ': Altın )3i'muru 
lptk : l\leşum ıcmi ,.e Dişi 

Tarıan. 

Silmer : A~ın mal al:ın ve Es. 
rarengh: gemi 

.41kn:ar : (')lümle karşı karşıya ve 
neyaz atlılar intikamı 

Salı.arya : l'\spolyonun metreııi 
Aırl Bildirmemiştir 

/ı\T l ~.:nU 1. 
Alemdar : Hind mezon v~ Sllib 

knnetl 
A:ak . . Yakan Buseler (Tin o 

RoasO Te Gece baskını 
Jlllli . Hınd mezarı ve Parfste . 

hulu,alım 

Fualı -: J\albln seııi gece adamla. 
rı korkusuz suvarf. 

KADTKôY 
Hale GUXE.'5 RATARl\EN 

l'SKIJnA/l: 
Hale E!.irler ıemisi 

Tiyatrolar: 
HALJC OPERETi 

Pazartesi J\adıklSy SilreY)'8da, Salı Pan. 
gaJtı l\urtuloşta. Çarşamba : Be$iktaş Saat 
parkta. perşembe: Bakırköy Miltiyadlde. 

3 YILDIZ, 3 YTI.DIZ, 3 YIJ.Dtz 
En son operet 

nı yere ıermittir. Hızır cinayetten son 
ra kaza merkezine koprak jandarmaya 
teslim olmuıtur. İlyısın yeni kanllJl• 
elan bet ç<1.;ulu vardır. Hızır da bet 
çocuk babuıdır. 

ıw~t ıı:ıtı 
lstanbul Radyosu 

18,30 konferanı: Ulusal ekonomı ve ar. 
brma kurumu namına: Akşam kız sanal 
mektebi mildil Ayşe 19,00 plakla dans mu
sikisi 19,15 konferans: Profesör Salih Mu. 
rad (Radyo dersleri) 20,00 Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve 
halk prkılan 20,45 hava raporu 20,48 ö. 
mer Rıza tarafından arabca söylev 21,00 
Cemal KAmil ve arkadafları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları ,(saat aya. 
rı) 21,45 ORKESTRA: 

1 - Andran: La maskot. 
2 - Drigo: Vals Lanı. 
3 - GJinka: Maıurka. 
4 - Ayleoberk: Am mülbah. 

22,15 ajoos haberleri 22,30 pllkla sololar, 
opera ve operet parçalan 22,50 son haber 
ler ve ertesi günün programı 23,00 SOS. 

TURAN TtYATROSUNDA 
Halk sanatkArı Nnşıt 
,.e arkadaşları J\lir• 
Pencev varyetesi 
GOndüz: saat 15 de 
Dil.ENCi KARI ko • 
medi 3 perde, ıece: 
saat 20,30 da JiLET 

OMER komedi 3 per de danı. sola, dftet. 
ERTl'f:RT'T, SADi TBK 

TiYATROSU 
LOLEBURG~Z b Ik 
eTinde büyük milsa. 
nıere, Heyet birkaç 
llae bdar fstanbu
la d&neeettfr. 
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o~vıet ,Demıryolları, ve Limanları işlet-ne 
, Umum :;tla;esi ilanları . . .. ... . . 

Oldlş .. dönüş biJetlerlnlo müddeti 
uzatılmıştır 

ı . Mayıs - 1938 tarihinden itibaren gidiş • dönüş ta.rifeıi, biletl•rln 
mer'iyet müddetleri bir aydan iki aya çıkarılmak ve yolculara gidiş • dö
nüş mesafesi mecmuu üzerinden beş yüı kilometreye kadar bir ve daha 
fazla. mesafelerde beher beş yüz kilometre ve kesri icin keza tetuyond& 
tevakkuf hakkı verllmek suretiyle değiştirilmiştir. Ucret1erde de#tşlkUk 
yoktur. 1/Mayrs/938 tarihinden evvel alınan biletler eski tarife bUkmU· 
ne tlbi olacaktır. 

Fazla tafsilat için istaıı:yonlara müracaat NJilmeHdlr. ''1232 .. (206) 

Avrupa Hattında Mühim ·renzll4t 
Avrupa hattında 5 ~1ayıs !J38 tarihinden itibaren Eşya nakliyatına 

mühim tonzW\.t yapılmıştır. 

ı - Sirkecl - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının 

her hangi bir istasyonuna ve bilmukabele yapılacak nakUyatın ücretle· 
rJ, sınıf farkı aranılmaksızın, Ton ve kilometre başına: perakende "3 .. , 
şsg!ri beş ton ücreti verilmek şartiy le "2,5 .. ve asgArt on ton Ucreti veril· 
mek şartiyle "2,. kuruşa indirilmiştir. 

Tenzilat miktarı % 50 ye yakındır. Bu suretle Kırklareli - tctanbul 
arasında "Peynir, 1\Ianifatora, Tuhafiye, Kavafiye, !!akkaliye, Züccaciye ... 
gibi., bir sınıfa t~bi eşyadan Ton başına: 

Perakende H 70 kuruş yerine 840, asgari beş ton şartiyle 1223 ku· 
ruş yerine 700 ve asgari on ton şartiyle 1195 yerine 560 kuruş alınacaktır. 

2 - Sirkeci - Yeşilköy kısmındnki isasyonlardan Avrupa hattınm her

hangi bir istasyonuna yapılacak Tuz nakliyatrnın ücreti, asgari beş ton Uc· 

reti ..,erllmek şartfyle, ton ve ki !o metre başına "l ,50., kuruşa indlrll

mtştir. 

3 - Avrupa hattının herhangi bir istasyonundan S!rkect - Ye*llköy 

kısmında bu!unan istasyonlarrlnn birine en az on ton Ucretı verilmek ,ar· 

ıtyle nakledilecek dökme ve çuvallı zahirelerin, yağh daneleri, tohumla· 

rın ve çekirdeklerin nakil ücretleri bütün mesafe için ton ba~a ''400 .. 
kuruşa. indirilmiştir. • 

4 - Fazla tafsilrıt için IRtasyonlara miiracaat erlilmelidir. {2424). 

Aile tarifesinde mühim değişiklikler 
l Mayıs 1938 tarihinde merlyete konulacak aile tarifesi, M.a.yıe başın 1 

lg 
itan Eylül sonuna kadar tatbik edilecektir. Biletlerin meriyet müddetlen ~ 

lll 
iki aydan dört aya çıkarılmıştır. Blletler, G!diş • Dönüş UcreU mecmuu il 

nun yüzde yirmisi ayrıca tediye ednmek şartiyle beşinci a.y 
0

fçin temdit l 
edilebilir. Yolcular, beş yliz kilometreye kadar bir ve daha. fazla. meaafe· 

terde de beher beş yüz kilometre ve kesri icin keza bir istasyonda bilet- 1§1 

!erinin mer'iyet müddeti dahilinde tevakkuf edebilirler. Grup meyanın· m;ı 

(lan bir kişi grubun azimet seyahatinden sonra gidiş • dönUt tstasyonla· 

rı arasında. mmtakada mer'i tarifelere 'V~ daha ehven dUşerse gt<lle - dö

nüş tarifesine göre hesap edilecek Ucretlerln yarısı mukabU!od~ biletin 
mer'iyet mUddeti dahilinde istediği kadar seyahat edeblllr. 

Fazla tafsi1a.t için istasycnlara müracaat edilmelldir. (2'25) 

9 unco lş!etmc Müdür!üiünden: 
Muhammen bedeli 11015,60 lira ol an 28 kalem muhtelif demir, ~elik, bakır. 

pirin;, kurşun ve alcminyum malzemesi kapıa.lı zarf usuliylc 16 - 5 - 938 pazartesj 
günü saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu iş letnıc binasında satın aluucaktrr . 

Bu iie girmek isteyenlerin nafia ve diğer vcsikalarile beraber yüzde 7 ,5 

ııis'betindeki temin211t makbuzlannı muhtevi kapalı zarflarını ihalenin icrnmdan 
bir saat evveline ka:dar komisyona verme leri laurndır. Şartnameler paraız olar;.& 
komisyondan verihnektedir. (2486) 

Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aşazıda yazılı 3 grup ma.lıe· 

me her ft'Up ayn ayn ihdle edilmek §artiyle 12.5.1938 perşembe günü ~t 
110.30) oa buçılkta Hayldarpaıada gar binası içindeki &atmalma komisyonu 
tarafından asık ek5iltme ile satın almacıak:tı.r. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında ya
sılı mı.ıvakkat tcminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon reis • 
lifine müraeutla.n laznndır. 

Bu i!e ait !Utnamcler Haydarpaşad a gar binası içindelci satmalma komis
yomı tarafmdan parasız darak dağıtılmaktadır. 

1 - 10.000 kilo donyağı muhaımn en bedeli 4200 lira muvakkat teminatı 

3 ıs liradır. 
2 - 15-0 kilo çöven, 2000 kilo tut kal, 500 kilo sarrbalmıımu muhammen 

liedıdi 1350 lira muvakkat teminatı 101 lira 25 kuruştur . 
3 - 6 lraılem muhtelif cins ve eb'at ta yuvarlak ve lama demiri fnuhtn:ımen 

t:;dieli 1(Ç27 lira muvakkat teminatı 122 lira 3 kuruştur. (2352) 

Or. Süreyya Atamal 
Operatör· Ürolog 

Beyoğlu· Parmakkapı tramvay du.. 
rağı, No. 121, 'birinci kat. 

Muayene saati: 16 - 20 

SATILIK EV 

Gözheklml 
Oı.Muıat RamiAyaı 
Muayeneha.n.eaini l'l.k.sim-fallm&nt 
Tarlabaşı Cad. VRFA. Apt. rmıa 

aakletmiutir. Tel: 4l.M3 
tlazardan maad" hergün; Oğ~ 

•onra saat ikiden altıya kadaı 

~ irfan Kayra 

1 ··~-~~tken Miitehauw 

RABER - ~m t°"ffl 1 MA YlS - 1938 

B 1 O C E L ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
.için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 1ıUo zarfında yatlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinizin genç, terütaze ve pembe kalmaıı için onu 
beıleyioiz. Arbk buruoukloklar kalmadı : 

25 yqmdan sonra; 
cildiniz, iaymatli 
BioceliıU kaybet• 
meie bqlar. Eieı

bemeo 1*tleaip ih • 
:ra edilmezse bu • 
1'11JUP solar ve ih • 
tiyal"lar. 

8 i o c • 1 bu yeni 
cild UDl1D'Ull~ cil -

dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta be§ere

nizin lizmu pyri 
müEariktir. Cildl • 
nizi açlıktaıı öldür • 
meyiniz. Onu Bi • 
ocel ile &esleyrniz 

BiOCEL 
tasl~lnl gösterdi 

Tec:rübe edebiliriz. 

SO yaılarmda mı1 • 
yonJarca kadınlaı-ın 

laı.rakterleri gen; o -
la.bilir. Fakat, i.lrt1 • 
yarlamıı gibi gö -
nindlllderi cihetle 
erkeklerin yüzünde 

•• yaılandıinuz 
zamanlarda bile 
cildinizin daitna 
taze ve cazip zö • 
rünmesini temin 
ediniz. 

Biocel'i ~engin bir cilde 
malik elan 50 yaılarmda 
IRr ka~ 30 w 30 )'alla • 
rmda bir kadm 24 yaılll • 
da görünebilir. Genç kız

lar da hiç bir vakit a-öre· 
tniyecelderi pyam ha)'ret 
bir tene malik olurlar. 

lıiç bir itibarlan yok -
tur. son zamanlar • 
da büyük bir illin, 
Viyı'la Tıp Fakültesin.in profesö ~ 
:rü tarafından ke§fedilen bu yeni 
cild un11urund.l kemali itina · ile 

Tc.ngindeJd 
kremini 

(yağsız)'. 

sabahlan 
Tokaloa 

kullamnız. 

intihap edilmit genç hayvan • 
larda. ılı:tenmiı cild hüceyl'atı 

merkezinden istihsal edilmiı eaf 
Biocel vardır. Bu cevher, pem~ 

renıin.ieki TOKALON kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleftir • 
mck i~in matliıp nisbet daire • 
sin~ mevcuttı.:ır. Geceleri yat • 
tna%dan evvel kullanınız. Beyaz 

Terkibinde "Beyaz Oksijen,, bu

lunduğundan bfr kaç gün .zarfm .. 

da birbirinden damı beyaz: üç ıe. 

vin üzerine cildinizi pyanı h~y· 

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi ku1I11Uru1ğa 

bqlayınn. Memnuniyctba.hı ne-

ticellinjen son derece 
kalae<ıksmız. 

memnun 

Biocel'll T O K A LON Kremini 
' 

kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz 

Bi u lert·e TulJJon mü_;te1·liinJeo ruüt!S!\~ııt>uı ize meklup 
-vaunlarm müıa}ıedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delillerdir. 

(Tokaları Kreminiz.den bihakkın istifade ettim. 
Yüzümdeki çirkin kabarcıklar zail oldu.-.) 

Z. B. H. O. Fatsa 
( T okalorr. Kreminin benim cildimin nescine çek 

~00~ uysun ~eldiğini itiraf etmeyi bir vo.::i.Je bilirim. 
Cildim esmer oldıığu halik Tokalon sü.rdükıen sonra 
beyadarmıakıo ve ufah kabarcıklar tamamiyle zail 
olmaktadır. ) 

B. Şehir t. B. M. Eşi. Tü. Konya 
Mektupların asllları doayalarun1zda eakhdır. 

ıırnım11111 

DOKTOR 
Dr. Ihsan Sami --•ı 

DO K T OR BAKTEIYOLOJI Kemal Uzsan 
He ca9lttn Ala .. gun LABORATUVARI 

Umu.mı kan tahlllltı. Frengi nokta1 
Her giln sabahlan ıeklı buçuğa nuarmda.D (W&Merman ve Ka.hD 

akşamlın ı 7 dco 20 ye kadar Ult ı:ea.mlllleri) Kan kUreyvatı sayılın&· 
li tayyare aputm&nla.n ikiuC1 daire &it tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 

17 aumarad.a baa.ta1anıu .kabul eder. idrar, balgam, cerahat. kaztı!'at Vt' 

Cumartesi &llnleri 14 den 20 Je b su tahlilitı llltarm.ikro!kop1, kan. 
d.aı baıtalannı param, ltunın, Ha da fire, &eker,, Klorl1r koıtesterl.ıı 

Opera.tör • Oıdoğ 
Galata • Kara.köy • A:'bdallah .f!f. 
loka.ntuı kU1Dmda Ga.lt~l Hu 

Hergün 15 den 20 ye kadar 
ırel4t()ft: um 

Doktorlara 

Xaı;ı:mpa.pda BUyükcami kar~ısroda 

Neva sokağmda bel numaralı ev satı
lıktrr. lçi taına:ınen yağlı boya ıolnn bu 
evde tiç katta yedi oda ve her katın ay
n halAst ve .geniı sofası, kileri, arkada 
bahçesi, tulumba suyu ?e elektrik tesi
satı vardır. Ahşap fakat yenidir. Görmek 
istipe:nl9ria içlndekilere mUracaatl. 1 

Hergiln öğleden sonra saat 3 ten 7 
ye kadar Belediye, Binbirdirek"Nuri· 
conker sokakta Aslaner apartıman 

No. 8-10 

'beı okurucutanıu datn.ıpon mub· miktarlarmm tayin!. Oi\':ın;·o1ı· 
bl' d f j No. 113Tel.:2098l ı ~4e muayene e eı. l'j;,~ : 2J!..5:i i~illl•••••••••••••mi! Babınlinin en süze1 yerinde y~ni ,.e 

kanforlu nıuııyenehane C..SaloJkı roku1'u 
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yedi veya aekiaine kadar uyanamryaca
tma cUvenobilir miyim?. 

- Öğleye kad• Jmnıldaımyacatına 
söz veriyorum. 

- Bundan emin mialniz?. Beni affe
din, kont .. Fakat bu benim için öyle 

mUhim ve tehlikeli bir teY ki .. 
Sen • Jermen gültlmliyerek sordu: 
- tld gilrı uyumaımı İlter misiniz? 
- Siz buna kadirsiniz! Gaderimle 

gördüm, kont .. Fakat bU o kadar mu
ammalı ve e1rar dolu bir tef ki 1. 

Sen • Jermen göaJerini d'A111ı'ın 
g8zleri içine dikerek devam etti: 

- Hiç bir nman uyanınamaaını 

ister miıiniJ?. 
Ve bu defa onun ıeainde. madeni ve 

ıert bir ihthaz vardı .. 
D'A.•11, ürperdi ve titredi, Sen • 

Jermen bir nevi heyecan içinde onun 
cevabını bekliyordu .. 

Nihayet fÖVllye f6yle dedi. 
- Eğer kont. benim araumla ölecek· 

.c, bu ancak, gUpecUndilz, kartı karfr
ya, meıru bir dilvilfte olabilir. 

Sen. ]ermen rehat bir nefes aldı ve 
sözlerinde çok tatlı bir ifade belirdi. 
D'Anaı devam etti: 
- Eler bu elinizde iıe, öyle yapın 

ki. bu evde hiç kimse, ne ben, ne de 
bıtka birisi, öğleye kadar dil Barrinin 
f enalıfına uğramasın .• 

- Şu halde ıize tekrar ediyorum: 
Bu adım, ıizin iıtediğini.ı caate kadar, 
bir kadavra kadar hiaai: kalacaktır. 

- Şu halde ben de, harekete ceçcbi. 
lirim.. Kont, derhal uzakiaımam ta-
%nn •• 

Sen • Jermen. mantosunu om11Zlarr· 
1'a ıtaralr: 

- Ben de we tefibt edeceifm. 
Dedi. ayni zamanda, Lilben'in lren

•ııne gıs.termfı oldufu f1!1ırrak kord~ 
aunu iki defa çekti. 

Jılr lra~ dakika .onra Ufı-.k geldt. 
D'Asuır hiç dt :örmeır.i~ ıibiydi .. 

- Bizi dı§any~ çıkar, tlcstum 1 •• 
Dedi, Lilbcn de hürmetklr bir tavır

la cevap verdi: 
- LCıtfen beni takip edin •• 
- Bir dakilca dur t •• Ben dıpnya çı. 

kınca, benim buraya geldiğimi unuta -
caksın, anlıyor muıun ?. 

- Anhyonım .. Unutacafım ... 
- Pekala .. önden yürü ve bilha1M 

dikkat et ki bizi cönneenler; çünkü 
bir hayli yoruldum. 

Sen • jermen dehtetle bakan d'A .. 
uı'm hayret dolu nızarlan önünde, 
Lüben, ibadete benzer bir hUnnetle e
ğildi: ıonra yürümeğe baılıyarak, iki
ıini de 10kağa nasır kapıya getirdi. 

Kont dCS Sen - Jermen!e ı5valye 
d'Aswı bir an sonra sokaktaydıkr. 

D'Aıaaı, derhal pto yolunu tuttu ı 
Sen • Jermen de aordu: 
- Nereye gidiyonunuz, çocuğum? 
D'A111a, artık k.onttM aaklıyacık 

hiç bir sım olama.ımıt gibi, billtered. 
dilt cevıp verdi. 

- Şatoya gidiyorum : Kralı görmek 
iltiyonım .. 

Sen • Jermen başını sallamakla iktifa 
etti .. Şüph~iz, esasen meydana ç ktc"· 
dığı entrikaya kanıınafa niyeti yoktu. 
D'Assaı'm, madam d'Etyolun yanından 
çıktrftnı biliyordu ve §iipheaiz janta da 
ineıgul olmak istemiyordu. 

ŞCSvalyeyt kurtarmak için gelmi3ti. 
Onu kurtannıttı. Her halde diğer bü
tün i~ler, onu alakadar etmiyortlu. 

Filhakika kont, genç erkeğe, tatoda 
da ne yapmak niyetinde olduğuna 

dair hiç bır fCY s:tt'l1-21dı .. 
Yalnıı. arkı~mda muhafı.ılarrn do. 

la~tıklan büyük parmaklığa yUJ a.dım· 
tık blr meaafe kaldığı a:nan, d'Aa
su'ı kolund..ı tutarak .oıidu: 

- Bu ık?m bana bir randevu vere

bilir misiniz?. 
D'As&1s, derin bir heyecanla cevap 

verdi: 

AVRUPANIN VENİ SİYASİ HARİTASI 
ILıtun ,f .. vlc:ıl.-rın hııvrakl.ırıla nufuıunu lııl>I y.-nı ıaı.ıımaılı lıarıı 1 \ık!· 

liu 8 rt11!.lı lıı>rıla 1 M a ar ıf K 1 ı a p hant' ı i 1 rı,f,. ntlrıır 6 k, 11 .ı '..r 

Senelik 
muhammen ilk 
kirası teminatı 

Süleymaniyeıde Elmaruf ımlıalleainde takvimhane 8().. 

katında 33 No. h Taımektep 
Silleym&niyede Dakmeciler &0kağında ı No. 1ı dükkan. 
KantarcıJarda Kepenekçi Sina medrctt~nin 12 No. h 

odası. 

Sirkecide Hocapa§& mahallesinde Tramvay caddesinde 
11 No. h dillckln. 
Hüseyinağada Hüseyinağa mahalleeinde Kınktulumba 

ıokağtftda Darillhidis Boanavt medt'ffeai. 
Tahtakalede Rüstempqa mahallesinde Canbazban ao

kafmda 43 No. 1ı dllkktn, 
Vefada Mollahüsrev mahallesinde Ekmekçibatr ~et.. 

pata medrcae9i. 
Rilatempqada RUstempqa mahallesinde Tahtable ao

kafmda 85 No. 1r dllkkin. 
ZindanJcaı>ıda Zindankapı mahallcsidde Ahıçel~ ao

kafmda 46 No. lı dWdcln. 
Kilçtikpuarda Hoca Hayrettin mabı11esinde '.A!amalı 

Tilrbe 90Jcafrnda Kavaf Şemsettin Türbesinin 1 No. 1ı: 

36 

54 

24 

eoo 

84 

650 

190 

150 

60 

2,70 

4,05 

1,80 

15,00 

6,30 

48,75 

14,25 

11,25 

4,50 

oc!aer. 1120 9,00 
Yukanda semti, senelik muhammen kiraları yaıı1ı olan mahaller 939, 940, 

941 ıenelen Mayıs 10nu:na kadar ayn ayn kiraya verilmek üzere açık arttmmaya 
k-Jnulmu§lardır. Şrtnameleri Levanın Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi· 
nlarıı1da cHıterilen ilk teminat maltbus veya mektubiyle beraher 2 - S • 938 
pazartesi gltnU aut 14 de Dafnıt EncUm ende bulunmalıdırlar. (t) (2034)' 

lstanbol Deniz Ticareti MOdDrlOğUndenı 
Mayısın ilk haftasında Köstenceden 1600 iöçrnenin hayvan ve eşyalarile be

raber bir vapurla Çanakkalenin Ece Abat iskelesine ~anlmak üzere nakline talip 
olan vapur idarelerinin 10000 .liranm yQzde 7.50 teminatı muvakkataı olan 750 li 
raya ait makbuJ veya banka miektuba De 2 mayıs 938-pazartesi günü saat 11 de 
Galatada Deniz Ticaret Müdfirlü~oe mü racaatlan ilan olunur. (2147) 

yacaktırl Ne o .. Ne de hiç kimse! .. 
D'Aısaa, dizleri U.ıerine yere yıkıl -

ldı ve dudaklarını Janın ellerine yapıı
tJrdı. 

Genç kadın, çehresi uptarı kesilmiş 
olduğu halde, mağrur bir eda ile ve bu 
pyanı hayret ferağati nefisten tamami
le değiımit bir vaziyette, cUlUmsiye
rck ona bakıyordu. 

Bir nefee kadar hafif bir acale: 
- Gidin, dedi, gidin, timdi: Kralı 

kurtarabilininiz !. 

• • • 
Kont dü Bani, elinde kamur bu· 

tunduğu halde, soldaki pa'riyondan ve 
avludan ceçmitti. 

D'A1111ı atdilnneğe karar vemütti. 
Akp:ndan, gizlice, ufdald paviyon 

kaprsmın kilidini, oraya kolayca ve gO· 
rilltU yapmaklr.ım girebilecek bir te
kilde tanzim etmiıti. Filhakika p1'ru, 

J'AH<Yl'm, Janın kollarında uyuduğunu 
.zannettifi Odaya girmekti. Eğer, aldığı 

tedbirlere rağmen, içeriye giremene, 
kLYpmın yamnda bekliyecek ve ıavalye. 
yi, dııanya çıkacağı sırada öldürecek
tf. 

Dü Barri bu dlltünceyle koridora 
girdi. 
Kamaımın ucuyla kapının kilidini 

denedi. 
Gayet aaldn ve kendisine tamamiyle 

hlldmdi .• Ne heyecan, ne vicdan azd)r 
duymuyordu. 

Kilidin kolaylıkla ıçrlacağıru derhal 
antadr .. 

Eğilerek, kapıyı açmala huırlaıidı. 
Tam bu esnada kulağına kadar gelen 

hafif ıesler duydu .. 
Dikkatle dinledi ve ıövalye d'Aıaa1a 

madam d EtyoJun konu§tuklarrnı anla
dı. Bunun Dıerine ne konuıtuklamu 
anlamafı çalııtı. Fabıt bir tilrlU duya. 
madı .. 

Bu hidiae ona, pJlnmı defiıtirmek 
lbım geldifini göıterdi. Şövalye ayak
ta~dı, uyınrktı: Mücadele etmek lhım 1 1 

1'2f 

gelecekti; d'Aseas kendisini tiddetle 
müdafaa edebilecek ve hattl galip ce
lecek bir imandı. Halbuki dil Barri, 
dilcllo yapmak istemiyordu: O, sırf öl. 
dürmek için cclmiıti! •• 

Bunun için hididetle homurdanarak 
geriledi. O zaman bütün heyecanı, ya
ni kudurmuı hali tekrar avdet etti. 

Çıkrp gitmeie, icraatım daha mUna
sip bir zamana tehir etmeğe mi mecbur. 
olacaktı?. 

Hayır, hayır l . .ı Oldufu yerde kala. 
cak ve bekliyecekti, ifte bu kadar! .. 

Hatta gövalye cUpegUndiiz dıpınya 
çıkııa, gene de atdürecektil Sonra, ar• 
tık bu tamiri imklnau hlcliae vuku bu. 
!unca, möıyö Jalda konuıurdu.. Eu
ıen bu yUzden, aralannda cictdt bir ih. 
tillf ~ıkabitcceğini hiç te zannetmiyor
du. 

Birdenbire, içeriden, ıür'atle kapıya 
doğru yaıklaıan ayak Hlloleri duydu. 

- Odur!. diye mmldandı. Dıprıya 

çıkacak r .. lttc geliyor r .. Bu defa artık 
eldedir! , 

DU Barri ıeri bir hamleyle kenldisini 
geriye doğru atrnıftı. 

Kapmm açıldığını duyunca, eli na. 
vaya kalktı .• 

Kama galgede paırladr., 
Kapı açıldı!.. 

D' Assas göründü 1 .. 
Ayni zamanda, kapıyı kapadt ve av· 

luya doğru bir adım ~tı: O zaman göz. 
leri anUnde, elini havaya kaldınmJ ol
duğu halde vurmağa ba%11" bir insan 
hayali belirdi .. 

D' Assaı, bir ıevkitabityle, müdafaa 
vaziyeti aldı .. 

Bir timıek panltısı kadar .seri.. bir 
saatlik korkunç rUya kadar uzun, bir 
saniye geçti. 
Adım vurmaııuıtr ı .. 
Eli hep havada oldufu lıllde, ayni 

yerde, ayni vaziyette kalnuıtr .. 
Şövalye bağırarak scrdu: 
- Kiıminiz? Ne i9tiyonrunuz?, 
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f abletlerı t:er eczanede arayınız. • Po• ta kutusu 1255 Hor mobln 

Dlf Dokto ru 

Necati PAKŞi 
Haıtalannı her&iin sabah saat 

10danakıam19 a kadar kabul eder. 
Salı ve cuma günleri saat 14 ten 

18 e kadar paratJZdır. 
Adres: Karaköy Tünel meydam, 

Tenaııe caddesi baımda No. 1/2 

............................. 

r Sirkeli Hayriyeden 
Bu gUn Mayısın biri olmak mlinasebctiylo Boğaziçlndo tenezzüh edecek 

sayın yolculamnıza Köprü Uo büttin l!lkelclcrlmlzde ,.o otomobiller için Ka

bat.as • 'Usküdar l'kelelerl arasmda gitme, gelme çok mUsalt seferler bolacak
Jan, Çamlıcays !:ıkacak oJanlann da tJsküdar tramnyı flo yapılan tenzllll 
müşterek biletlerden iıdlfade edecekleri ilin olunur. 

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

mlrEkzema ve en muannit cilt yaralanndan kurtulmak için 

EK AMi 
kullamnız. Binlerce hastavı kurtarmıştır Eczan'"'°'"'·u1 ôı;ıf Pvini.,.. 

Doktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM • • Türk Hava Kurumu Yeni adresimize dikkat ! Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

ıonra saat (2,S tan 6 ya) kadar 
İltanbuda Divanyound:l (104) nu
maralı hususi kabinemde hastalanru 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
aabah ''9,5 - 12,, saatleri hakiki 

T e.shilat Bakkaliyesi Büyük Piyangosu 
EminönU Meydanında Valide ban altındaki mağazamızı istımlft.k do
Jayıslle 

Is tan bul Balıkpazar Caddesinde 4 7 numaraya 11 Mayıs 938 dedir. 1. nci keşide 

Büyük ikramiye 
iukaraya mahauatur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

............................. 
taşındığımızı muhterem müşterllerlmlze arzile eski teveccühlerini di· 
!eriz . 4.0000 Liradır. 
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Adam hiç bir şey söylemedi, bir tek 

hareket yapmadı!. • ! 
Bu vaziyet insanı çıldırta bilecek bir , 

haldi.. öyle bir hal ki ancak korkunç 
rüyalarda görülebilir. 

Bu hareketsizlik, bu süküt, d'Assası 
idehşet içinde bırakıyordu. 

Şövalye bu korkunç meçhulün kolu. 
nu tuttu. Bu kol kaskatı kesilmişti. O
nu indirmek istedi: Kol, &anki demir. 
denmiş gibi mukavemet etti!, • 
D'Assas, f evkalbcşer bir dehşetin 

yavaş yavaş bütün bileğini sarmağa 

başladığını hissetti. 
Bu adam, karşısında ıbir kadavraı gi

bi duruyordu, fakat ayakta duran, 
tehditkar bir kadavra gibi. 

Şövalye saç köklerinde soğuk terler 
hissetti. 

Gerileyip, kaçarak avluya atılacak. 
tı ! .. 

Tam bu sırada karşısındaki kapr a
ralandı; hafif bir ışık, kamalı adamı ay. 
dınlattı .•. 

D' Assas: 
- Kont dü Bı:,rri! .. 
Diye mırıldandı ve bu kapının kimin 

tarafından açıldığını, bu ışığın nereden 
geldiğini anlamağa bile çalışmadı. 

Dü Barrinin bir heykel haline geldi
ğini görünce saçlarr diken diken oldu. 

Kontun gözleri açıktı. 
Ve bu gözler, bir ölünün gözleri gi. 

bi beyazlanmııtı ... 
Dudaklan da yan açıktı .. Sanki bir 

eöz ba~langıcı bu dudaklar arasında 

donmuııtul .. 

Dil Barri, hep ayni S&tbit ve hareket
siz hnlini muhafaza ediyordu. 

YaJadığıru işaret edebilecek en kü. 
çük bir ürperme dahi sezilemiyordu. 

Şövalye parmağının ucuyla cnun 
göğsüne dokundu, sonra daha hızlı ve 
nihayet bUtUn kuvvetiyle onu itti: 

DU Barri bir tek hareket yapmadı, 

ktpırdamaıdı .• 
D'Anas: 

- Aman ya Rabbim 1 diye mırıldan
dı. Bu nasıl şey? Bir cinayet vaziyetin
de katılaşmış bu kadavra yerine kar • 
şımda on haydudu tercih ederim. 

D'Assr..s bu sözlerle beraber, ağır a

ğır gerileyordu .• 
Tllm bu suada kapı büsbütün açıldı 

ve bir adam göründü .• 
D'Assas, lıu adamı derhal tanıdı: 
- Kont dö Sen· Jermen! .. 
Esrar bü~ütün müthiş bir hal alı. 

yorldu. Bu garip evde, her §ey efsanevi, 
g<Jyri makul, inanılmıyacak bir şekil 
alıyordu, buna ragmen, şövalyenin göz
leri önünde beliren bütün bunlar birer 

hakikatti. 
Kont dö Sen - J ermen, şövalyeye al. 

dırmadan, eli ileriye doğru uzanmış ol
duğu halde dü Barrinin üzerine yürü • 

dü. 
O zaman d'Assas görülmemiş bir te· 

maşa karşısında kaldr. 
Dü Barrinin kolu, ağır ağır inerek 

tabii vaziyetini alıyordu, kendisi de ay
ni hareketle, hareket etmeğe başlıyor

dr ... 
Sen - }ermen, kolu hep ileriye dcğru 

uzanmış olduğu halde, yürümekte de

vam ediyordu. 
Dü Barri geriliyordu .. 
Nihayet, avluya çrktr .. 
Avlunun e~iğinde Sen - J ermen, 

Gözleri dü Barriye dikilmiş olduğu hal

de durdu. 
Dil Barri de, mukavemet edilemez bir 

itişe itaat el.diyormuş gibi, hep yürüyorı 
avluyu kat'ediyor ve nihayet öteki pa• 
viyona giriyordu. D'Assas, onun içeri. 
ye girdiğini, kaybolduğunu ve bir ha
yalet gibi geceye karıştığını gördü .. 

Sen - J ermen, bir kaç dakika daha, 
ayni yerde, ayni vaziyette kaldı. 

Nihayet, şövalyeye doğru döntdü. 
Son derece yorgun görünüycrdu . 
D'Assasa kendisini takip etmesi için 

bi:: işaret yaptı ve şövalye hayretinden 
çılgın bir halde ve bir türlü yenemedi. 

ği bir dehşet içinde, hiç ses çıkarma

dan, onu takip etti. • 
Sen - Jermen, Lüben'in kendisini 

sokmuş olduğu odaya girerek, bitkin 
bir halde, bir koltuğa düştü ve ter için
de kalmış olan alnını sildi .. 

Sonra sakin bir sesle şöyle dedi: 
- Otursanız şövalye 1. • 
D'Assas çılgın bir heyecan içinde 

mırıldandı: 

- Kont! Kont! Bana izah edin .. 
- Canım! İzahatın ne lüzumu var? .. 

Karşımda sağ olaruk, evet sağ olarak 
duruyorsunuz ve ben de, tıpkı Titüs 
gibi şöyle bağırabilirim: Günümü be! 
geçirmedim! .. 

- Sağım!.. Benim sağ olmam sizi 
niçin hayrete düşürüyor?. 

- Bu, bizzat beni fazla hayrete dü
şürmiyor •. Eskiden daha iyilerini de 
yaptım .. Maamafih şunu söyliyeyim ki 
hadise cidden şaşmağa değer, çünkü 
bu anda sizin ölmüş olmanız lazımdı 1 

D'.Assas, ayni çılgın tavırla bağırdı: 
- Kont! Bütün gördüklerim, bütün 

duyduklarım .. 
- Size nüfuz edilemez birer muam. 

ma, birer esrar gibi görünüyor.. Hak
kınız var!.. Fakat iyisi mi nüfuz edile
miyecek §eylere nüfuz etmeğe çalışma

yın. Of! .. Doğrusu beni bir hayli yor
dunuz t Haydi, canım, kendinizi topla. 
yın !.. Sizin bu anda gösterdiğiniz hay: 
rete değer bir mesele mevcut değildir. 

- Rica cı:ierim, kont.. Herşeyi öğ
renmek istiyorum .. 

- Mesele g:ıyet basit, dostum: dü 
Ba::ri sizi öldürmek istiyordu, ben de 
buna mani oldum, işte bu kadar!. 

- Beni öldürmek mi istiyordu! .. 

- D!::'ğrusu, bana öyle geliyor ki, o· 
nu bulduğunuz vaıziyet, maksadı hak
kı:ıda size bariz bir malUmat verebilir. 

di. 
- Fakat niçin? .. Biz onunla dövüş

tük, tekrar dövüşmemiz lazımdı .. 
- Cildden, fazla şey öğrenmek isti-

ki yorsunuz .. Yalnız, görüyorsunuz 
bazı tedbirler almanız lazımdır ve ge· 
ne görüyorsunuz ki dü Barrlyle ayni 
evde oturmanız sizin için çok tehlikeli 

olabilir ... 
D'Assoo, elini alnına götürerek: 
- Çıldıracağım! dedi. 
- Ah! Çocuk, ahi .. Ne ise dü Barri-

yi cinayet düşünceleriyle başba~. bıra. 
kın.. Mademki artık onun pençeaınden 
kurtuldunuz .. 

D' Assas, heyecanla: 
- Sizin sayenizde, kont! .• 
Diye bağırdı. Sen· Jermen de sade· 

ce: 
- Evet,benim sayemde, dedi .. 
- Fr-kat bunu nasıl yaptmızl Oh! 

Nasıl! .• Yoksa siz, söylendiği veçhile, 
hakikaten diğer insan1ann fevkinde 
bir inson mısınız? Fevkalbeşer bir kud· 
rete malik olan esrarengiz bir in&an mı-

ruz?. 
- Sakinleşin çocuğum .. Size kendimi 

esrarengiz bir insan olarak göstermek 
benim için kolay bir şey clur.. Sadece 
şunu bilin ki, siz dostlanmdzın birisiniz. 
Dostlarım gayet azdır •• Ve ben, uzun 
ve çok müşkül bir mesai tlevrcsinin ba. 

na öğrettiği az çok ilmi, dostlarımın 
emirlerine amade kılarım. Size şayanı 
hayret bir rüya gibi görünen ıey, be
nim için booit bir hakikattir. Fakat iyisi 

mi bu mevzuu keselim. tşte sağ ve aa
limsiniz .. Ne yapmağa niyetiniz var?. 
Her halde, hiç vakit kaybetmeden çı

kıp gitmek, değil mi?. 
- Gitmek mi?. Bu sefil orada ... O

nunla ayni evdeyken ben naml gidebi. 
lirim?. Kont! Beni dinleyin. Eğer ya
nılmıyorsam bu haydut bir nevi es
rcı:engiz uykuya dalmış bulunuyor .:. 
Bu uykunun ne kadar süreceğini bana 
söyleyebilir misiniz?. 

- Dakikası dakikasma söyleyebili
rim .. 

- Peka1§. ! Ben, bir ve lıelki kle iki 
saat için, buradan ayrılmak mecburi • 


