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Vış Siy.asa --Hallı gııç bir 
muaınma olan 

lngiltere 
Va?3:1 : ~e.dp Güudüz 

S u:..ı dokuz hafta içinde Çembcr
liıyn kabinesi, muhtelif dış sı· 

yasa mevzuları üzerinde tam on beş 
kere hesap vermeye davet edilmiş bu. 
lunuyor. Bu bir rökordur. Zira Çem
bcrlaynm b~kanlık ettiği bugiin~.U 
kabine kadar lngilterede hiçbir kabi. 
ne, dış sıyasası ctraf ında bu derece 
sık ve çok istizaha çekilmemiştir, de
nllebilir. 

Düne kadar devlet adam!armm ve 
diplomatıarınm az konuşmasile şöb. 
ret kazanmış olan İngiltere nerede? 
Bilhassa dış sıyasa etraf mda çok ke
tum olmanın c!evamh bir anane halini 
a!dığıru bildiğimiz memleket bu mu? 

Hani o "muhalefet,, terin bile. ihU • 
rasla.rına gem vurarak, dıf! bakanlara 
ve kabine başll:lnlarm::ı. az konuşmak 
'Ve konuııtukları z:ıman hiçbir eey söy
lememek imkanlanru bahşettiği mem
leket? Bu mu o? 

Bu~nkli 1ngf1terenln Avam ka. 
maras1. halk cephesi Fransasının par 
Jementosundan ne kadar farkeızla§. 
tı? 

Alın size bir İngiltere ki Ba~eki
lf, iki gUndilr bir "silahlanma progra 
mmın henliz tamamile tatbik edile. 
mem)ş bulunduğunu,. s6ylemeğe mcc· 
bur oluyor~ bir nnzm "dominyon'ln. 

nn anavatana bağlılığından §Uphe 
edilmemesin!,, söylemeğe lüzum görü
yor, ve nihayet kabinesi, iki günde 
bir sıyasasınm doğruluğunu isbat t. 
çln, yabancı memleketlerdeki akisler! 
bir de'il olarak ortaya ntmak lilzu
munu duyuyor. 

Bu, belki lngilterede, bugUnkO mu
halefetin, bir liberal - demokrat re. 
jim tnrafmdan bahsedilen hakları a
zami surette istismar ettiğine deJa 
lf't cdcbil\r, fakat muhakkak ki. bu 
hal imparator lngi!tercye gururum 
kaybettiriyor. 1 

Az konueulnn eski !ngiltereye ba
kanlar orada devamlı bir Milli birlik 
görürlerdi. Ingilterede Milli birlik a· 

&11; Fransada olduğu gibi, yalnız teh
like gUnlcrinde nranılan bir can kur. 
taran değildi. Yabancı göz, İngiliz i~ 

mya.sa. kavgalarında "Bilyük ve 
imparntor İngiltere,, yl muztarip eden 

bir mana aramaya cesaret edemezdi. 
lntihapların iktidar meykiine yükselt-

tiği parti ne olursa olsun .. Tarihin 
In~fll'eresi .. nde d13 sıyasa de3işmezdi 
ve P.artiler., birer boş lif dUe!losu de. 
mck olan lstizahtarla İngiliz dış sıya
easmm ana hatlarını açığa vurmak. 

tansa devletin dış eıyaea mekanizma
larını blrlblrlerlne hesapsız tevdi et
meyi müreccah bulurlardı. Ve böyle. 

Jikle bUtün kuvvetini temayüllerinin 
ve imkfınlıırımn nnmalflm oluşundan 
alan bir l:ııgiltcrc, dünyanın en ger -

gin sinirli daklka•arında dahi umumt 
muvazenenin kefelerine hakim ve pllr. 

tehdid bir kudret gibi gözükürdü. Vu

racağı nokta vurduğu ana kndnr her
kese mc;lıul knlnn perfide Albion ne. 
rede? 

Demokrasi ~Uphcstz kJ en güç idare 
slstem!dir. Eskiden mutlakıyet, istib-

dad adı verilen ve şimdi "otoriter i. 
dare., diye modern bir nd alan rejim- , 
ler çok kolay ~ylerdir. Tıpkı eski 
••karaku'lukc;ubası,, !arın yarım dilzU. 
ne falakacı ile doln~31'ek ynn bakanı 1 

devirip pstaklaması ve etrafı silt li . 
man «;mesl gibi b'r ~ey. Böyle bir ı. 

Sadık DU~N 

W'"' Devamı 11 incide) 

l(tftı t0010. CeUdar il.iM ll06U 
Y"'ı.11,, ftalıırkbr, Bcolıırlı, Trab,.., 111'111t11Pre, ,,.. 

Do ro tl,. L aAm ur ıaı>aııoa, ka...ıtlll, r:nnıı •• llartal. na,-ılıada, n.,. ~o ... ,..,, ll•ftlllı ~aı Teteroe ma!ı&btre ıntıı>VNlt" 
n• ••n&•n Cltmcıı klf'Cltr. 

llamt ıtral>alı :ı:nu 
IHnlı - .. U Z0 

St:!!Dtl:aınon lhazıneıer ini 
lkccaaoına tercih 

edecek 
ve boşanacak mı'? 
Dorotl Lnmur, bu scnenl'l:ı en çok muvnftaldyet 

kazannn yıldızıdır. Delki çok gtlzel değil. l<"'akat başka 
kadınlarda bulunmıyan bir hali var. Esıncr bir cilt, 
çok mütenasip bir vUcut üzerinde beyzt bir yUz ... iki 
kordcld th• bağlanmış uzun saçları ona filmlerde çok 
muhteşem bir hal veriyor. 1 

Onu "Ormanlar Prensesi., filminde gören Johor 
Rultanı bu yıldıza çılgınca A.şık olmuştur. Hlndhıtnnm 
en zengin adamlarından birisi olan sultan, bu filmi 
gördUğü vakit e\•llydl. Fakat karısından kolayca ay
rılnblldl. lsU\m nlkA.htle evlenmişlerdi.. Ona (seni bo
şadım) demesi 65 yaşındaki sultanın serbest knlmn.sı
na krtfl geldi. 

Masallardaki kadar zengin hazinelerini yıldmn a
ynklnrına dölcmcğe hazırlandı, fakat ona yıldızın e\'lt 
oldu~unu söylediler. Şarklı sultan bu habere tahmin 
edildiği kadar llzlllmedl. "Ben de ona benzlyen esmer, 
miltenaslp, uzun boylu başka bir yıldızla evlenirim,, 
dedi. 

Du dilşUnceslnl, bu sene Malazya adalarına ut;rı
yan bir slnemacrya, Kıtd Ellyot'a söyledi. Bu zat ona 
Meyvest'l tavsiye etti. 

Sultan, eliyle lstlhtat manası gat!teren bir tenrct 
yaptı ve: 

- O mu? Yazgec, fazla şişman d6dl. 
Bu cevap bUtUn Amerikayı dolaştı. Hotlvuda kadar 

geldi. Ve bUyUk bir dedikodu mevzuu oldu. Şimdi Jo. 
hor sultanı, Dorotl Lamuru görmek llzere Hollvuda 
gitmek için hurrlanıyor. Sultanın 1Jk karısı bir tngt. 
l!::dl. BUtUn HoUvud bu dedikodu ile çalkanıyor. Neti
ce ne olacak? Dorotl Lamur sultan ile e\•lenmek için 
kocasından ayrılacak mı? Sultanın sözlerine çok si-

Sinema yıldızı Doroti Lômur 

nlrlendlğl her hareketinden belll olan Meyvcst. kencıt
nf sultana beğendirmek lçln zayıflayacak ve esmerle
şecek mi? Yoksa önUmUzdeld eyUHiln dokuzunda 66 
yaşına girecek olan sultan Dorotiye benzlyen UçUncU 
bir yıldız mı bulacak! ... 

Cinlilerio Jao d' Ark'ı 
fi 1 

:ı 

Ç!n Ja.ıı d' ArT"' 

s~nomlar nasıl 
muhafaza edılıyor 

Sart hastalıklara karşı kullanılan 1 
seromların uzun mUddet muhafaza c. 1 
dilebllmesi mese'esi tıb erbabını dll-

şUndUren en mühim meselelerden biri 

idi. Şimdi zatürree, difteri, kızamık ve 

saire gibi sa.rt hastalıkların seromları 

yeni keşfedilen husust bir usulle bo
zu!madan ilAntho.ye muhafaza edile · 

biliyor. Scromlar sıfırdan auağı 100 

derece fahrıınhaytta donduruluyor. 

Son:-a su muhteviyatlannın yüzde 90,9 
u bir füct vnsıt:ısiyle emilip çıkartıla. 
rak tilb!crin içinde yalnız kuru kris. 

talle.r knliyor. Bu tUbler bu vaziyette 

iyice kapatılarak saklanıyor. Tübden 
istifade etmek istendiği vakJt içine 

sterilize ma!mukııttnr, bir §ınnga va
sıtaslyle al:ıt:lıyor. l\r!stal'er erir e
rfm"z a ni mr"' ilt.> al"'ll rnk a~ı ya. 
pılıyor. Bu sayede uz:ık maha'!erde 
dalma taze kalabilecek seromlar bu -
lundurulabiliyor. 

Yao, ölmek istemiyen 
Çinin timsalidi r 

23 yaşındaki bu gene kız, Nankin 
ceph.:slnde Çin ordulannın 

h a reketini idare ediyor 
Yeni bir Jan d'Ark doğdu. nu u

fak tefek, zayıf, esmer, kısa kcsll
uıiş sert saçlı Çinli bir kadındır. 
Nankin cephesindeki Çin orduları
nın hareketini idare ediyor. Mu kave
uıet bayrağını kaldırıyor. Bu kndın 
23 yaşındadır. Adı Yao - Jen - Pan' 
dır. 

1931 de Yao 16 yaşında kUçUk bir 
ınektepll kızdı. Mançurl Japonlnr tn
rafındnn tstllD. edilmişti. Kışın mu
kavemet cok mtişkill oluyor, Japon· 
lar ilerliyorlardı. 

Dtrdenblre Mukdenln şarkında 
Japonlar ant bir hücuma uğradılar. 
Bir yaylım ateşi Japon kıtalarının 
yanlarını ıarstr ve Japon ordusunu 
durdurdu. Çllnkll savaşmak içln or
dunun durmuı lAzımdır. İşte bura
da 24 saatlik uzun ve inatçı bir harp 
oldu. 600 Çinli kUçUk bir kızın ku· 
mandası altında harikalar yarattı
lar. 

Bu muharebeden sonra Yao öl· 
mek istemiyen Çinin timsali oldu. 

Ona Çinin her tarafında rastgcll
ntyor. Vilcudu da iradesi kadar mu
kavemetlidir. DUşman tarafından ış. 
gal edilmiş dağlık mıntakaları geçi
yor, kendfıııi tein kurulmuş bUtUn tu
zaklardan kurtuluyor. 

1932 yılı başlarken onu Şanghayı 
müdafaa eden 19 uncu orduda görU· 
yoruz. Vo·Slng mUstabkem mcvkl
lntn meşhur mUdatlt general Vang 
onu, "cephedeki propaganda, .lşle

rlnl n idaresine memur ediyor. 
Jnponlnrın ilhak hnrbl bitmiştir. 

Fakat l\Jnncurldcki tcşltliflt muka
vemet ediyor. Yao bu işlcrrle linlver
altc talebelerini ca Iıştırıyor. Hatt! 
bir aralık kendisi de hnzırladıtı bir 
kıta llo bu mukavemete iştirak et-
mek için Valaillvostok'n gltpıek isti
yor. Fakat nuırnort alıımıyorlar. AT· 
..... d..,qları '1ön0 •or. Ynlnız Yao orta 
Jan kayboluyor. 

Yao !fançurlye girmiştir. Oradnkl 
faaliyeti yeniden canlandırıyor. Bir 
çok tehlikeli lolere giriyor. Yaptı.ğı 

işlerin en tehlikelisi Mukdende Ja
ponlnr tarafından sıln bfr nezaret 
nltmdn. bulunn.n Çinli mabollesinde
ki kornltcctlcre 4 000 dolar g8tUr
mektf r. O bu Yaztteyl muvaf!n.klyet
le başarıyor. 

Bundan sonra genç kız blr t1ilkCın 
ihtiyacı duyuyor. Erkek elbiselerini 
çıkarıyor, suçlarını u~atıyor. evleni-
yor, iki cocuğu oluyor. Herkes onu 
yani ve tnbit hayatına başlamış san
mnktndır. 

Fnltnt lltfncl Japon harbi bnş1ar
kcn Yao'nun kocası şlmaldekl m;ke-
rl kıtalardn çnhşmnk Uzere orduyo 
giriyor. Gene kadın yalnız mı kala-
cak? Kn.hramanlık ruhu yeniden 
ııyanıyor, snçlarını tekrar kesiyor 
cumhuriyet ordusunun mavi Untror-
masmı giyiyor. Eski bir nrkadaşlle 
berahPr kadınlardan mürekkep bir 
bölilk teşkil ediyor. 
Şapoy muharebesinde bu kıta çok 

fedakl\rhkla çalışıyor .. Bu muhare
beden Aonra nrkaı'laşt Yanı; meşak
kate tahnmmUI edcmfyerek krtasın· 
dan ayrılıyor. J<"'nknt Yao MlA müca 
dele ediyor. Uzun devam edecok bir 
harp için yeni kıtalar yaratmağn 
uğraşıyor. Çin köyllllertnl hep bir
den ayaklandırmak için elinden ge
leni yapıyor. 

I<ıan ve sert saç!arlle. Ya.o, Çin 
vatanpcrverlH;tni temsil eden yeni 
bir Jan d'Ark olmuştur. 

flalle SelA iye 
1,ürklyeyl 

protesto etm!ş 
Londra, 10 - Habe~lste.nm ilhakı

nı tanıyan Türkiya ':C Yunanistan hü

kumetleri, es!d Habeş impaı atoru Ha· 
ıle SclA.sl ye tarafından protesto edil. 

miştfr. Sabık imparator, ltalyanlann 
Habeşlstanı henüz i§gal etmedikleri 
iddiasındadır. 

"">"uel ,..,.,,, lııdHlı SIVM. Oalate Jr&Jll'TII nll4ı 
•ooao 

8ıblll 11114adı HWI •ııt•eı.mmnııı•ı :ı::vo. ~· 
"' nıU~ rtıı•ı: 2438%. 
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T•k•• otomoblU ••~•m•k ıc:•n 
lleıo::ıa ttıırıı ı ·~oat Uetw• cıbdlı .ıo • ıoı. hAbt 

tı:llr rlMll ı IDUT 
o nt• yolları 

hldtNlı 

lolanbal •r'f'nlrll:tı m•o 1lualıll71 •2341 
Ma~amayıu Pazar, Salı. Perceıı:ıhe. CulD.9 &ealerl 

•&al 1 :ıo da Tuphane rı!ltımın<taa llalkar. 
t\arabh·n)aı Balı u '-'uma uaı.rt aaat ll da Tcı'P" 

naııı rıııı.mmııaıı ll&lltu •• Tf'klrdal, llttflr, Erarllı. 
-sar• "' n• .,.,.,."'~ rtn\aM'• ft•rahlc••• wam 

Akdeniz postnsı: Yarın sefer :yapılmt• 
yncnktır. 

Knrndcnlz postası: \"arın sefer ynpılmt• 
:yncnktır. 

MO•ele• 
An-oeha. ·- • ...._.., \- nnıınt ft Çlam 

ıuıeıı. Adrr1 ~-- n Mnldar. Tlcatet " &a..,ı .... 
ıesı, llllılıl mtıu ı 

c Bu mauı.r cer cıııı aaı ıo ıtaıı UI ra a.aııaı acm• 
tu. ı 

flrll nı l•llm Hf'rll'rl mtwııı Pazartesldaı Datl<• 
ııer ııua oaı ıo cııa ıe 1• Udaı •• \..ıma cUalm ıa 
~.. n re kadar açılılor 

ropıc""' lllızm ı:cr 111a .. , ıJ o.. Je ,. ıtacıu 
Cılıhr 

'Vlemıekot Oı•ıdenl• eefe,.ıerı 
Rllnt'lDJ. \1'11 .... " 1 (."Umu\U1 111a•ırı lll dı Rııstcao 

ıeye, Salı ct!,nlen U dt Pire. Buıı1 laktndeT1Jff• 
Uaı,-aa \"apurbro ı \."uma ı:ıınıcn aut 10 « Ptrew 

Uttn<1111 \."f'lledll<. Tr1rultfL 
AVFUDe n•ttı 
ııırıuı(I htal)M atlldllrllljl: Tııaroıı 230TI 
llm1.ı•lnıı •lı•Prnl ber ııtın Rlrlıeetden 11at ::ı Clt kale 

aa• wa Avrup ... dan ıeıuıı ..._ı T,211 tt 8trkec171 ı:ıııe 
,,au.ı.ı .aer 

,..,n,-aıu17 .. 1 ı~• ııa unuır, ıo.s: 4t seUr. 
r:dır.. _,... .., lllD eaat 1.80 •• tıar&Ut td•• 

lll.3J Ilı ltlır 
"NAllOLU ttA'M'lı 
llH na cıa ... ııH .. ,.. .,,_""9f•'11ıPı 
ısııaı 1 dı Koa,a, • cıa Anura.ıa.11 Clı Dtnı1M.ır 

•• Hamıua. 111.30 11a CNqctıır. lf,10 da AD•an .... 
•ruı. ıo dı A<tapaaan 

Bil ,,..,,. den .. , 11 ea 11are11tt ecını Aııu,. _. 
teııu 11&&11rteın 119"a111ııa " cuma 11!nlert Ualtll " 
Mu• ııa tı•ı1U •flT aı-ııı..ur 

ToPl•ntt••r• 9'onrer•n•I•" 
Urfonın kurtuluş ba1·ramı ruilna!lebeH· 

le l'arın gece Parkotelde bir balo tertip 
edllml$tlr. 
Yarın ıllndllı uat 1' de de Eminlhıll 

balke,·lndc merasim yapılacaktır. 
M&anaka•a 

tımlrde yapılacak tOtiln bakım e?lohı 
temel kaııkları 1$1 yarınki paıartesl ıünli 
ııaat U de kapalı urr usullle ekalltmdte 
konulmu,ıur. Ke•lf bedeli 872M Ura oltın 
bu cksl\tme inhisarlar ldareslnln Kuhn-
uı.şıoıu ev,ıtıııu ~uuu ....... .., ~ .. ,.. ........... uı. .. 
'-•«8'' , ,...,.., """"'" w• ••• ~•C..U • 

• Karısından ayrılmak btemlyen prenı 
Nlkola hanedan azası hukukundan feragat 
etti. 

• Zabıta rllmterl Fransada yasak edildi, _ .......... ... 
Türk: Deli Pcıro. Jltltk: Kadın krılbf, 

ve a~k oyunları. Saray: Hind mezarı. lrıck 
lllnd mezarı. Sllmer: 100 erkek bir kız. Sıı.· 
kıırya: Krallce Vlktorya. lslkn:ar: Kumar. 
b4ılar cetesl. ve Slllh$Ör kovbo1·lar. Yıl· 
dı:: Hular mektebi ve Kör ebe. Tan Müo. 
rlm ve Gör, ı,ıı, öyleme. Asri: Ölüm ,uaı 
ve karısı ve daktnosu. 
1.\1 t.\'UU 1. 

1-'trah: Oc film birden: 
A:ak: \'atan ha~retl. ve Gaip b6Ulk <norls 
KurloO Milli 1938 Brodvny melodi \•e \'a. 
şamak Hakkımdır. Alemdar: Namus leke· 
ııl. ve Nntnsa. 

1\ .WllWt: 
llalt: Fakabasmaz. 
I ~K01'1\lt: 
lldlt: Kon davası SIJvla Sldney. 

BESIKTAŞ: 
Su11tpark: BaAdad bQlbQIQ ve Sirle)' im 

vırcık ba$. 
Tıvat•oıeır 

TURAN TİYATROSU 
SanntkAr Naşll \"e arkodıışlnn 
Hakkı lluşcn, EyUp Sabri birlikte 

Mntmuzcl ilce • Pençe( varyctcsinin 
lştlrııklle 

GOndfiz· Cnniler l"UVosı komedi S perde 
Gece: Gö. •oı. iSTERSE koıncdl 3 perde 

ı· 111'1 ı, •ıı ı SAUJ J'J;:I\ 11 \Al llll!:iU 
EDlR?\"E 

cumhuriyel sinema • 
sında bu seccdcn ltl
baren yalnız 1 harta 
temsil \•erecektir. 

Uı\1.K OPEIU-:TI 
Pnzorıcıoi akşamı 9 da Kadıköy SQrc~·ya 

sinemasında. 
RAY - 8Al'AN 

Büyük operet 8 perde Yazan: Mahmul 
Ye!'larl Reıı;I•: Scyfetıin Sezal kardeşler. 
Salı nk$ıımı AZAK'da BAY - BA \'AN 

Car$nmhn narkırköydc SlRIN TEYZE 

Balkanh 
misaf:rı e r 

OUn \' aJovaya git tiler 
Balk.._'l Antantı ekonomik konseyi 

ve matbuat birliği kongresi ıiyasl k~ 
misyonu nza ve delegeleri dün sabahld 
çalıgmalarını mlitcakip saat 14 te kcn· 
dilerine tahsis edilen huıuai vapurla 
Yalov:ıya gıtmişlcrdir. Misafirler bugün 
6ğl:ye doğru Bilyükadaya dönmli§ ve 
öğle yemeklerini Adada yemi§ buluna• 
caltlardır, 

Delegeler Adayı gezdikten ıonra ak
şam üstil t&tanbula döneceklerdir, 

Çalıımakrra yann sabah !devam edi· 
lccektir. 



10 NtSAN - 1938 

L tJQ,ta da~ 
Şairin ıstikbali 
Ç OCUK babalanna sorun: "0~

lunuzun ne olmasını ıstcnıı-

niz?,, Her türlü cevab almanız kabil
dir: asker, doktor, mühcndis, devlet 

memuru, avukat. Hatta sinema aanat
k!n ... Fakat: ''Oğlumun pir olmasını 

isterim,, diyene hemen hiç tesadüf et
mezsiniz. Hele: "Kııınızı kiıne ver
mek istersiniz?,, sualine: "Şaire,, .diye 

cevab verecek adama, konu kom§u. eş 
dost, hiç §Uphesiz ki korku ve merha

metle bakar. 

Yalnız bizde değil, dünyanın hemen 
her tarafında böyle. Bir Fransız mu
harriri, M. Deni.s de Rougemont: ''Şa-
irliğin ancak esbabı-muhaffife'dcn sa
yıldığı bir devirde yaşryoruz l diyordu. 

Şairlik niçin bu kadar kötü ~örülü
yor? Sadt\:e az para kazanan bır meı
lck olduğu için mi? Zannetıniy~rum; 
çünkü oğullanna büyük bir ~ervet ~ı
rakacaklanndan emin olan aılelcr _!ile 

onlarm şüre hevesini hiç de hoş gör

müyorlar. "Zengin de evladl~~nın pa· 
ra kazanmasını ister de onun ıçın !,, de-

meyin; ~ü dlinyanın zengin aileleri 

içinde paraya gerçekten doymuş, b~
nun için de oğullannı kazanmaktan n
yade sarfetmeğe teıvik edenler vardır. 
Şairliği onlar da istemiyor. 

Hiç Jiipbesiz bir takım istisn~ar 
gösterilebilir. Fakat dikkat edin: ogul· 
lannr tairliğe sevkeden babalar, korku 
ile değilse de, hakikaten merhametle 

bakılacak adamlardır. Çünkü: "Bakın 1 

oğlum yamuJ r,, diye gösterdikleri tür
ler hemen daima bayağı, gülünç §eyler· 

dir. Delikanlıyı şımartırlar ve ekseri~a 
biç bir iıe yaramaz, yaramıyacak bır 
adam ederler. Demek ki oğullamu ta· 

irliğe teıvik edenlerin çoğunu ~~di 
kimseler sayamıyacağunu isin o ıstis
Jan hesaba katmadan düşilnebiliriz. 

Bugünkii .dünya tairliği niçin bayle 
hor görüyor? Şüphesiz bunun birçok 

ıcbebleri vardır. Benim aklıma bir ta
nesi geliyor; bilmem doğru mu?._ 

Oilunan şair olmasını istiyet.:ck a
dam .kirdan, parallan _zivadP. .ana. .01ı
rcte klymct veren adamdır. Oğlunun 

gerçekten muvaffak olmasını, yani yal-

nız: zamanında .değil, istikbalde de anıl
masını arzu eder. Bunun için de onun 

.. bet dogv ru bir yolda yürümesine 
mus , . .. k" 
ehemmiyet verir. Halbukı bugun u 

dünyada şiir kadar kan§ık, g~zcll~k ka
dar üzerin.de anlaşılamıyan hıç bır şey 
yok. Kıymetler mütemadiyen milnaka· 
şa ediliyor. Hiç bir memlekette akadc-

ial a itibar kalmadı. "Şiirde doğru 
mar ·ı·d 

1 bud diyenler bile ta ıç erın en yo ur,, . 
§Üphe ettiklerini gizlemiyo~lar •. Hangı 

. • ·n begw endiğimizi bılcmıyoruz. 
esen, nıçı , p 
Fransa'da Boiluu, İngiltere de ope, 

Alman a'da Lessing: "Şu §Utları haiz: 
y d • da güzel ka-

cserler güzeldir ve aıma 
"kl • _4 ... ,,nlarda şairlik, 

lacaktır,. dedı erı ~--· . 
bir babanın oğlu için temenni edeceğı 
bir hal alabilirdi. Fakat bugün, fiir ve 

• w•1 Ü he 
edebiyat sahasında, ıman degı • § P 
devri yaı:ryoruz. Kıymetler yıkıldı,_ ~c-

ır H' b" §atnn rinc başkalan konmadı. ıç • ır . ' 

lhiç bir eserin istikbalinden kimse ~mı.n 
değildir. Bir insan kendisini şüph~li bır 
yola atsa bile evladının müsbet b~r yol
da yilrUmesinl ister. 

Yalnız "pir,, dedim; fakat siz 0 ke
limeyi ressam, bestekar, hasılı yaratıcı 
canatktr manasında alabilirsiniz 

Bu halden §ik~yet mi ediyorum ? 
Hayır. Ancak halin böyle olduğu~u 
eöylüyorum. Zaten §İkayet etsek. bile 
bir faydası olmaz; çünkü zorla ımart 
bbn değildir. 

Nurullah ATAÇ 

Şoförler cemiyetinin 
bir tavzihi 

Şoförler cemiyetJnden dün şu tez
kereyi aldık: 
Beş gUn evvel intişar eden ~azete

lercıe ''bir §Oför zabıta nezaretındey· 
ken hırsızlık yaptı,. serlevhasıyla ıÇI
kan yazıdan dolayı yaptığımız tetki
kat vo tahkikat neticesinde (Salma • 
tornruklu Musta.f a Paltiro) namında· 
ki ada.mm §O!ar olmadığını ve şoför
liik mesleğiyle alfı.ka.sı bulunmadığını 
ve cemtyetlmJJS kuyudatmda da nıu • ı 
k&yyet olmadığı anlB§ılmı§bı'. 

Hamamlara 
ucuz terkos 

Metre mlkAbı 10 ku· 
ruştan su ve rilecek 

İstanbul hamamcılannm Tcrkos su
yunun pahah olması ytizünden ha.. 
mamlan kapatmak mecburiyetinde 
kalacakları şeklındc muhtelif makam
lara. duyurdukları ve dahiliye vckfüe· 

tinin tavassutunu icab ettiren §ika · 
yelleri nıbayet hamamcılar lehine 
müspet neticeyi verme yoluna gir • 
mi§tir. Belediye, dahiliye vekfilctin
den verilen emir üzerine umumun sıh
hatiyle alakadar olan hamamlara ve. 
rilen sula.r için umumi tarif o üzerin
den Uçte bir nispetinde tenzilat yapıl· 

ma.smı muvafık , görerek bu hÜsust.a 
hazırlanan projeyi şehir meclisine ver

miştir. Şimdi proje mecHs encümenle. 

rinde görllşillmektcdlr. 
Yeni yapılacak tenzilat 938 mali 

yılı bUtçesile ala.kadar olduğundan 

meclisin bu devresinde çıkarılacak ve 
haziran başından itibaren meriycte 
girecektir. 

Belediyenin yapacağı temilMla ha
mamlara su mctremikabt on kuruş il· 
zerinden verilecektir. Fakat hamam • 
cıtar bu tcnzi1itı da kafi görmemek
tedirler. 

Gümrük 
komisyonculu
ğunu ıslah 

Ankaradan dönen heyeti dinliyen 
gümrük komisyoncular birliği, yeni i
dare heyeti, birlik kongresinin bu a.. 
yın 24 ünde yapılmasına karar vermiş 

HABl:.f' 

llD
0 
.. =:~~;,ın:::::"':"""""''""il k ~ ~~1.i's i 

il egzl mı · fi Bu ayın 30 unda 
il Susu zO u k I! Anka rada toplanıyor 
d ~ ı-
·=· = Gr.rcn. yaz ortaya cıkmı büu•1.k ı! ~ızılay ccmJyctinin umumi kongre· 

o wll :S -;,- S: • b 
ii tifo salgınınd.a 0 zamana 'ktuJ.ar ı; sı u nyın otuzunda Ankarada yapı. 
ii 1dmscnin biln~dıg' -i no belediyenin 1: lacağından cemiyetin Istanbuldıı. bu-
•• / I 1 is t de sıhlıat'miUlürlüğilnUn hatır. i: lunnn kaza merkezlerinden mümessil· 
li Zayıp halfa ika: ctmmji. dil.şünmedi- il lcr. seçilme~c başlrunı§lardır. Kaza 
ff ği feci bir hakikat orlaya çı1.-mı§- İi mümcsslllerıyle beraber kızılnyın Is.. 
ii tı: •1: tnnbulda bulunan mümessili de kon. 
•ı • : f'TrC fr' Ank "d kt' i: 'E.trkfqmc suları mih.TOp yuvası· i i o· ~ın araya gı ece ır. 

H dır. TifQııu11 salgın haliM gelmesin. i! Kaza idare heyetleri yeni umumi 
ft do bu su7arm <1a mühim "bir rolü ii kongre i~iıı cemiyetin umumi i§lerini 
H vardır. j! alakadar eden bazı teklifler hazırla-1 Bıt 7.e~if, salgın çıknıadmı önce il maktadırlar. Bu teklifler üzerinde gö-

yapılabilseyrli, hcrlıaldc <lalıa. fay ·fi rüşülmek i.izcro kongreye gidilmeden 
dalı olurdu ama, zararın neresinden :f evvel kaza mümessilleri vilayet mü· 
d.önül.sc 'kardır düşiinc.c..~lc Ktrk - ic messillığinde bir toplantı yapacak vo 
Ç6§nıO sularının kesilmesine karar İf tekliflere kat'i bir §ekil 'ereceklerdir. 
verildi. Bıı .sulan kulkınm.ak zaru~ ei Diğer taraftan kızılay genel merke. 
Tctinac o1an semtler <ıh.ali.!inc de n zi de mut.ad olduğu vcçhile kongreye 
vaitl.crde bulıınu7du: ii 

_ Kapatılan çeşmeler yerine fi bazı teklifler yapacaktır. Bu teklifle
r rin başında cemiyetin varidatını art-

Tcr'k!Js çr.şme1cri açılacaktır. 1: 
Hcr1ıaldo bu 'VlJitler tamamiyle ıi tıracak bazı projeler bulunduğu bilin. 

yerino getirilmemiş uo birkaç bin !! mektedir. Kızılay, • memleketimizde 

1ıüf u.!lu bazı mahallcZer ıınutulnı11§ H hnlkm her zaman en geni~ mikyasta 
olacak ki, Küçükmu.stafapa§a, Miif· ıf tevcccilhlinc ve fiili yardnnlarma maz 

tü Ali mahalksi sakinleri •namuıa .: har olmu§ bir kurum olmakla bcra.
dört im::a. ilo gazotcmizc göııderilcn !i bcr cemiyetin daimi varidntmda. bir 
'bir mektupta şö111c srıtırlar 01.;.ıyo- li geni§lcmc ynpmak uµ-u.reti de bu -

!) ruz: ı: lurunaktadJI'. 
I! "800 haneli ve 2000 nüfuslu ma· ii Bu sene kongreye mevcut mümcs· 
:1 hallemizdc vaktilc yedi tane Kırk. İi sillere ilfivctcn yeni teşekkül eden E. 
li çeşme varken, :sıhhi esbaba binaen n yüb kazası mümessilleri de gidecek • 
~ tt 

:: belediye tarafından bu çeşmeler ka- !i tir. 
i! patılmı~ ''e buna mukabil bir tek H 
li ~ 
:: terkos çeşmesi dahi yapılmamı§tır. lj 
!i Bu ka~ar çok nUfusu olan bir ma- i 
" . :: hallenin gerek temizlik ve gerekse 15 

Dağı lmaz cam 
meselesi U içmek noktai nazarından susuz kal. J! 

n ması ne dereceye kadar doğrudur? ı! 
i~ Halkın en hayati bir me~lesine :i Bu gidişle son müh-
ii bu kadar ıa~ay.t _katan betcd~ye şa- H telle de r haHedll mlş 

Yftİl9'• ..__, __ • ..ı.:.. • • ı ... oa/jT ...:aimi'li~- ,.. bu dJleg-ımım de azan ti bara 

tir. Eminönü Halkcvi salonunda yapı
lacak olan bu kongrenin <;ok mühim 

an1a§ılmaktadır. nlflıazsa. yaz mcvslmfnr'e busemtte • olmayacak 
Ankaraya. giderek glimrük ve inhl- r. zuhuru melhuz birgok sari hasta - .! 

sarlar vekaletiyle temaslarda bulunan H hklarla milcadele mecburiyetinde İ! 
Taksi otomobillcrmin dağılmaz cam 

taınnalan hakkında belediyece verilen 
son mühlet de bıtmck üzeredir. l"akat ıı kalacaktır . ., f: 

komisyoncular heyetinin teşebbilsü tP. Muharrem ayı gcçti§i1ıe göre bıı g 
gümrük komisyonculuğunun bu gün- ii 'tnahallcye de sıı verilmesinde artı1• ii 
kü vaziyetten kurtarılarak bütün Av. P. •• 
rupa memleketlerinde bulunan şekli fi bir nuı1ı::tır kalmamıştır sanırız. H 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:· almasına. imkan verilmesi mevzuu il -
zerinde olmuştur. Gümrük ve inhisar-
lar vckfileti müsteşarı Adil Okuldq 1 Deniz ticaret mildil-
bu husw:ta müm~ün olan her §eyin ı ruonn tetkik seyahati 
yapılacagmı komısyonoulara vaadet • 
miştir. Deniz ticaret müdürü Müfid Nec. 

Diğer memleketlerde komisyonvu - det, Egedeki Jimanları teftie etmek 
luk bugünkU halinde bir ferd işi ol - fu:erc bir scynhate çıkmı§tır. Evvela 
ma!.t.an çıkarak kollekt leıı>mfş ve 1 Anknraya giderek ikhsat vekftlcti ile 
bununla büyük §irketlcr ugrnşmaya tem~lnrdn bulunan deniz ticaret mü
başlamıştır. Gümrüklerde iş oren a-
nasırın en emin ve en iyi teşkilatlı bir dürü, omdan Mersine hareket etmiş· 
zümre halinde bulunuşu devletçe de tir. Mersin liman reisliğinin faaliyeti 
arzu edi1mektedır. Bu meyanda gUm. ''e liroanın vaziyet ~ ihtiyacını tetkik 
rüklerdc, bütün inzıbati tedbirlere ettikten sonra f zmirc gclece.k ve bu· 
rağmen iş görmekte olan karnesiz kim rada da birkaç gUn kalacaktır. 
sclerin faaliyetine kat'i şekilde nihn- Detıiz ticaret mildUrUnün bu aeya • 
yet verilmesi ehemmiyetli bir mesele 
halinde bulunmaktadır. hati, liınanlarmuzda idare ve iş bakı· 

Kongrede bütUn bu cihetler ehem- mından yapılacak tadilat ve ıslahat i-
miyctli bir şekilde mcvzııbahs olacak. le alakadar bulunmaktadır. 

tır. 

• YAZ milnasebelile zabılıı memurlıırı
mııa )'cniden )aılık elbiseler \'Crileccklir. 
Bu yeni yazlık elbl elerin gri renkte olma
sı takarrilr etmlşlir. Elbiselerin ihznrm:ı 
başlanmıştır. 

,., ESNAF ceml:,·elleri ınOnıes illeri top. 
ınn:ırak esnafın sılılıl ,·azh elleri hakkında 
kararlar 'ierilmlşllr. E n:ırtar Sirkeci ha
mallar cemlycli merkezinde tc ıs edilecek 
bir muayenehanede Bl nkfıstu ve işleri la
nından çok nyrılmııdnn tcdnvl edilecek. 
)erdir. 

o KASı\Pl.AR şlrl.:cll ile belcıll:,cnin 
teşkil etli~! l'eni şlrkcUn sipariş elliği ke
simlik haH·anlardnn ile parti mal gelmiş
tir. Toptan rı:r:ıllarl:ı, perakende fiyatlar 
arasındaki, oz farkı makul bir hadde cı
karac:ık olan bu teşebbüs dah:ı senişleti
lecek, etin daha ucuzn sntılnınsı ~ olundn 
tedbirler ornnac.ıklır. 

.,. Adliye binasın.da işini takip etmek ü
zere gelen Remı:I) e nClındokl kadına sar
kıntılık eden Zha 3akıılanarak mahkeme. 
ye se~kolunmuş 'ie 'ucu sahil görülerek 
bir n)a m:ıhkiım cdılmıştfr. 

4 TO'RKt \'E - Cekoslovakyn ticaret an. 

loşmn ının Ankarnda )DJlılan mfiıakerclc
rlnde buluıınc:ık Çek he)cti dlln febrimi
ze gcJnılştir. Bugun memlckellerlne döne
celi.I rdir. 

ı:ı OC n)lıklarını olmadan ölen mfilcka
itlcrle )elim ,.e dulların \'arlsleri üç ay. 
Jıkları alıı.hlleceklerdir. Maliye '·ekftletln
den alı\kndarlaro hu 3 olda talimat veril. 
mi şiir. 

• KADIN tayyarcdmlz Sabiha Gökccn 
şerefine lımlr ıa:n·nre ala~·ı karargahında 
bir ölUc ıiynfcll 'lierllmlştlr. 

• Tl RKtYr-; Turing \'e otomobil klfibü 
ıenelik toplanlısını ~:ıpmışlır. Kongrede 
okunan raporda hu sene gecen yJldan d:ı
h:ı a:ı: e) ah seldlğl sö) lenmekteydi. 

"' DCKKA, 'LAHL\' ubabları da akşam
ları olduğu gibi munnen saatle acılması 
i tenmckledir. Belediye müracaati tclkik 
etmek üzere dnlmt encümene s~ndermlş. 
tir. 

41 İTFAİYE l'tmlr •e memurluının ter-

buna rağmen bircok arabalar henüz 
camlarını dcğiştircmcmi§lcrdir. Bu • 

nun sebebi, cnm tüccarlarının piyasa. 
ya az cam g Urmelcrindcn ve bunla

rı pahalı satmak istemelerinden ileri 
gelmektedir. 

Cam tüccaı laı ı. C\'\'clce mutabık 

kalırunıg olmasına rağmen, taksitle 
satış da yapmamaktadır. Piynsadaki 
arabaların hemen dörtte üçil taksitle 
alınmış arnbalnrdır. Bunların sahiple
ri olan ı;:oforler hem arabanın borcu· 
nu ödemeklP, hem vergi vermekte, 
hem de geçinmektedirler. Bu vnziyet. 
te beheri 20-30 lira tutan camkırı pe

şin parnylıı. almaya imkan göreme. 
mektedlrlcr. 

!ş böyle giderse, belediyenin verdi. 
ği son mühlet de bitecek, ve camlan 

bu sebebden değişmcmi8 olnn arabalar 
ı;.ahşmaktan rncncdilecckti. Soförlcr 

cemiyeti buna kar31 bir çare aramak
tadır. 

fihleri için beledi) c !l3S bul resin ııılısl
sat koymuşıur. 

• I:M1N0~1J mc:,danınd:ı l.öpruııun ıkı 
lnrnfındn bulunnn gişeler llll' dan ctırt
lırkcn yıklırılacnktır. 

* TA \'SANCll.'d:ı mlihcndı Ynııı Se-
feryadi in ışlclliltl mndrn kul ımınd:ı bir 
cökmc olmuş omelcdcrı Ökuzl r kul On den 
llü e)ln ölınfiş Kôınil de nAır sıırcllc l:I· 
rnlonmıştır. 

• Prore ör PJınrla rcflkn ı ıl!ın Bur a
ya gilmlşlerdir. Prorc5ör lhırs:ıcln iki Rlln 
kalacaktır. 

• MEM.M l.EKI:. rtMlZl>l .Kl ı:oı .ıp, \'C i

pekli kadın çoralıı sann)ılnln 'nzhcllcrf 
tetkik edilerek mezkur sana.} lln kalı le ,c 
kantitc itibarile memleket ilıli.} cmı ~ar. 
şılamadığı onl:ışılmış oldu!{uncl:ın l.m gıbl 
mamul ıt .}op:ın ınat müe c'Selcrinın lı:ı
rlcten getirecekleri makinelere muafı) el 
verilmesi h:lhat Tt'k:\lrlinrr lrnhııl l'dll
mişlir. 

• Gecen bir h:ıfln lcfndc gilmruk ınuh -
raza leşkııaıı ... 1 kncakc;ı, 759 ı.ııo gumrfik 
kaça ı, 27.900 defler C"(gara kdğıılı ile on 
kocnlcçı hın'\'n01 P-lP. ~oçinnlııtl~ 

._, --r=n ~- - ---
KURUN' da 

Esk i dost 
H ASAi\. Kumc-auı ua::ryor: 

'tlıılkan Basın Dırhğı konferansına .ış. 
tlrnk etmek üzere Romanlalı gazelccı ar. 
kndnşlnr orasında bu defo 1 ıanbula 
gclmış olan llasnr.}o Yıldız snra.} ındakı 
Jıuyük alona girer gırnıcz herkesten C'\• 

vcl İsmail Müştak l\lo.>akon ılc knrşılaşmış 
'ie )ırml J1cş senedcnbcrl bırıbJrlerıni hıc 
gurınenılş ol n bu ikı kı dost bütün kon~ 
grc oznl ı 111111 he:, ccanlı alkışları ara ıııda 
biribirlerınc s:ınlar:ık opüşmek tmrclil 
çok uzun üren hnsrclll'rini tatmin ctmi~
lerdir ... 

D:ıf;d:ıl!a knrnşmaz, insan ınsnna ka\"u. 
şur dl)e clılımizdc bir atalar sözü vnı. 
imparatorluk de,TJnde 11.}nn .rızası olan 
l.lıı nr.>n (efendi) ile scııc o z:ımon 63 n 
umumt klltlbl bulunan Jsmnll Müştak l\la
yakon imııarntorluğun son fclükclll giın~ 

Jerlnde blrlbırlerlnden n.} rıh.>orlar. bir 
cc.>rck asır birfbirlcrlnden uzok )aşadık
lnn sonra sene blriblrlerine böyle hic h:ı
tıro gelmez bır 'esile ıle kn~ nşuyorl:ır. 

Eski doslluk hararclı ile biribirlcrıne 
sorılıp öpilşü:,orinr. Şu kadar 'illr ki lln
sar.}n iınparatorıugun lı.>nn nznlığındon 

Dukrcşlc cıknn Onher ol gazete ı başmu. 
hnrrJrlığine gecmişlir; İsmail Mfişlak ı e 
Cumhur!) et Tilrki) esinın sayla\"lnrı ora
sına gınnişlir; fnıln olarnk her iki eski 
dost seçen ) irnıi beş )il içinde bir cok 
hnynl scrsüzeşllcri gecirınişlir. 

Yirmi beş yıllık bir ha:, al scclikten son. 
rn in anın sözünde yirmi beş sün de1Ul, 
yirmi beş saat, haııtı )lrmf'lıeş dnkıka ka
dar clıcmıniycti kalmıyor. Fakat }i,-mi 
beş yJJlık hır zaman içinde insanların mad 
dl 'c moncv1 hilviyelleri ne kadar deği
şiyor! Tnbll olarak Bnsaryo dostumuz da 
lıu zaman zarfında çok değişmiştir. Dere
ke! \er in kı eski Turk dosthığundnn hic
l.11r şey ko:1bclmcmişlir . ., 

CUl\IHURı YET 'te 

Fransanın zaafı 

8 UGON bulun Almanuada pilebl&it 
vardır. Fransız oa:clclcrlnln reuidnı 

karşısındaki endlşelt:rlnl not eden Abidin 
Da ver diuor ki: 

"Bu gazetelerden bir kısmının flkrin~e. 
10 nısan rcyıı\mından sonra lliller, rah. 
melli A' uslurya hududuna .} akın Ba,·~ c
ra Alplcrindckl nyfiycsine çekilerek ora
da tnbinlin aükQn ve sfikötu itinde ) eni 
bır J.:nror 'ereee1'Ur. Dnzı ı-·nuısızJnr, 

llcrlıtcsgndcnln sessiz muhitinden çok su 
rullulü biı; korur cıkmasından korku:,or
lar. lcşlıur l.c Tcmps gazetesinin "he ap 
nıe clclcrı rnkamla, cebir meseleleri barr. 
!erle, Alman meseleleri jse nskerl tabirler 
le orln) a konulur,, diye b:ışlndığı bir mn
kıılcdc, FransızJarm bu endişesine tcrcii· 
nıan olu)or. l\laknlenin muhnrrıri, Hıllc. 

rln ıo ni :ının rerd:ısında \'nziyeli nasıl 

muhakeme edcce~ıni, kendini onun )eri
ne ko,> nrnk keşfe çalışıyor. Alman) a hu
dulları lıorlcindc )aııılacnk )eni bir hare
kcıin Alnınn:,n içfo tehlikeli ,.~ lehlıke iz 
torafl:ırıııı teraziye vuruyor. :\!ha) et Tiil
lcrın clımll'ki terazinin göztinü hir tnrnra 
ıne)letıirecck olan en mfihim n~ırlığın 

Fr:ın anın \'nzb eli olduğunu sö) lüyor. 
Kuncllı \'C mütıehil bir Fran :ı Almnn3a. 
yı leni bir harekete girişmekten mcnede
lıllccc 1 gibi %ayır 'e konşık bir Fransa 
d.ı, lllllcrlıı c nrellnl arıtıracoktır, di)or. 

Frıııısız muharririnin bu mutale:ı ı hle 
de 'nıılış dl'llildlr. Alnınn orduları, A rn -
ıur) a~ ı ilhak ederken Fronsndn bir kabı. 
ne bile )Oklu. ?.orln hır knhinc teşkil eden 
Blum, çok secmeden lU\tırlanclı. ı~rnnsız
lnrın endişe ellikleri 10 ni :ındn, belki 
l'rnnsonın başında gene bir kahine bulun
'"" acnk. Komşu unun hu perişan halin. 
den 1 ıırudc edl) orsa kabahat elbellc ım. 
lcrcle <ll'ğilrllr. Fnınsııdo söz oya~a düş

mfiş, nklı sclım kiir olmuştur ~c Alruonrn, 
Fransızların bu ı:ıofından lıolhol i lifode 
c il) or. Fransa ı da Hillcr düzeltecek de. 
Rll ) a ! .. , 

1'AN' da 

M illi birliQin 
faydası 

B IH I il tXSTZ grrıuall, ispanya c11nı
Jıurıyctçilerlnln 11cdw malJM/I ol

duklaruıı şuylc lalılil ediyor: 
"Cııııkü Frımko tnrnfındn lıarcJ.::ıl hır 

ı.umn rıdıı oltındoılır. il llmkı huJ.:ıinıct\,t
ler rııulılclif cerc) nnlnr nrıısında mütcın:ı
riı) cn z.ı)ıf ı. lmışlardır. lsp:ın):ı lıukO
ınctı, mcnılckelı ıııOdafnıı glhi rııııkaddl's 
hlr sııl c uıtnıncla lıilc, tam hlr lıırlfk ıc. 
mlnıııe mil\ nrr. I olonıoınışlır. Dcmokral
l:ır memnun olmuşsn, nnorşi tler memnun 
edilmemiş, konıilnlsllcr tatmin edilmiş c, 
sos) alhllcr mııhnlft knlmışlır. llukOmctln 
zaıırı kumandadıı 'e cephclrrdc de zaafı 
ıııl ç eımişllr.,, 

•ı Ze/\rriua da, Cin ordularının Ja-
ponl ra l arşı l-a:rındıl:larr ~af erlerin ae
bebfnf şuııda buluyor: 

"Cinde billiln pnrlilcr sıJinmiş, l,ıütün 
kum ııcl nl r 1ek bir kumanda altında bir 
lc~ml ferdir. Japon lslilAsı Cinde şimdi~ 
kndor görulmemiş bir milli birlik dolur• 

C1.A1tftm 1tt1t1/miı ~rinb) 
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Dahi Sinan Mevsimin en muhteşem eseri 

Dün bütün memlekette 
hürmet ve tazimle anıldı 

DELi PETRO 
30 yıldız, 200 artist, 20000 fi&iiran, battan bqa heyecan, zevk ve taktlftle 

BAHÇE 
SARAY 
Şark opera filmt 

Dün bUyttk mimaı" Sinanfı1 350 inci 
öltim yılıydı. Bu mUnuebetle bu yiik
sek dehanın mezarında candan bir ih_ 
tifal yapıldı. Saat daha on beşi bul -
madan Süleymaniye camünin avluau 
dolup laflnı§tr. Bunlar arasmda gURI 
saııatltr akademisi, yüksek mühen -
dfı m~ktcbi talebesi, mimarlar, mü
hendiller ve buna katılan yUı.lerce ki. 

"vardı. 
Koea Slnanm mu.an etnlı bl1' çi· 

çek bahçesinden farksıt bir hale ge
tirilmişti. YUksek mühendis mektebi, 
teknik okulu. mühendialer birliği, 
TUrk miDıarlan, vakıflar ba.,ınüdiir • 
JtğQ, halk partisinin w diğer miles
eıeeeJer namına gönderilen telenklerfn 
Sb!e<!ifi mezar bir b:dıar gfuıünün 
renıfne büıilnmilştU. 

İhtifale iftirak edenlere Süleyma -
rıiyecle. mimar TalM ~ık, akademi 
mtmarf ~ubeei talebesinden Salın UR.
hat wrmişler ve dMıt Slna.nm ~lmez 
eaerlıeı-inden derin l>ir hararetle bah. 
whn\tlerdir. 

Saat on altıya dofnı met.an bqm
la toplanan ibtltalciler eöylenen nu
t:aklm ve eöderi dlnlemiılerdir. 
Kemal EIAg3zOn nutku 

ı GGzel ıanatlar a~ademiai mimari 
~ talebesinden Kemal Ellgöz Uk 

;119111 alandır. Bu genç ateşli hitabe • 
llDcSe: 
· .. _ Sina.n sanat tarihimizin bir i• 
tllDuı dejildir. Biz, lvularla, Kema
ltcldtnlerle, Hayreddinlerle ve daha 
b.lrçoklarile de öğünebilfriz. Yalnız 

ShWa baflayıp devam eden bir silsi
leıılıı en yüksek zin·eeidir. Bu itibar. 
la, P nisanı Tilrk sanat Aleminin bir 
gUnU ve Koca. Sinanı bu ~lemin bir 
~ıholü sayıyoruz.,. 

, Demiş \e ilave etmiştir. 

"- Son asırlarm ihmali o kadar 
r.ok, na!lk0rlU~ o kadar fazla ki, ma
ale.:i::!, $nammızın. Sinan\anmızm bir 
gok ce4rJoıinl tanmmıyacak kadar ha
rab vaziyette bulduk. Onlara ıayılr ol. 
duldan itf nayr göstermek Sinanm bu
rada ismini sadece platonik bir aşkla 
aııma.ktan çok daha mukaddes bir va
mfedir. Bu vaziteyi mazinin ihmal iz· 
Jeriııi gidermek prtiyle ifaya mec. 
bar bulunan bugUnkil kadi11inas Ata
ttlrk ~ocuklan atalarından aldıkları 
)'llbek !Jhamla, elbette başaracak
ı....,, 

Dljer nutuklar 
Bundan sonra söz alan yUksek mu. 

ıiendis mekt•bi talebesinden Faile ve 
inivenite namma söz alan AbdWka
dlr Karahıın da bllyük bir muvaffa -
kJJwUe Sinanm bUyUklUğllnO tebartıı 
eWrmlılerdlr. 

Gençleri mühendis Abdürrahman 
NactJıin hltabeai taltfp etmiştir. Ab
dttrrahman Naci demift!r ki: 
••-Atlı yurddaşlanm. Yqamağa 

hakkı olan yUksek mil!ctler dalma il. 
Dıiıı, irfanın, faziletlerin meftun ve 
takdirkarıdırlaT. Herhangi sahada o
luna olsun, memleketine hizmet et • 
miı phsiyctlerf tebcil ve takdir eL 
mfyen milietter, hl~bfr zaman yUksel
mete ve beynelmilel şerefli bir mevki 
sahıbi olmaya llyık d~ğillerdir ve o
laidazlar. 

Mimar Sinan bUyUk kudretini ne
reden almı~tır. Hangi mektebde oku. 
m113tur! Onwr mektebi frtrl varlığı 
ve zekisı ve yapbğı yUzlerce eseridir. 
1lim de, fen de, mekteb de hepsi onun 
şahsn:da, varlrfmda teceasUm etmif. 

-.-llt!ııı~ lllll11ıı111llllf•t11Qunı1111rRnttınuuııt11ı 
muştur. Ye Çinin asıl kun·eıi hurad:ın 
ıelmel:tedir. 

Kunelli hükQmeı, mim birlı#e dayanan 
hDkömctllr. Pranuda hOkömellerin biri. 
biri ardı sıro düşmeleri Franıııda millt 
hltll#ln tcessUs rdem~mulndendir. Parfl 
ka\"pl:ırı o derece had ve ke\kin bir $l'kll 1 
almıştır ki, bu knvı:ıl:ır milli bir birlik 
kunnaya engel ohnııktıu1ır. Milli Blrllıtin 
teessOs elmeme11I de Fr:ınsayı mOltmadf. 
)-en ıa:ırn dü,ilrme-!ıtrdir. Onun z:ıar1 düş. 
manian kıı' ,·ellenme': 'C' hsmlclrr l"llP· 
mak fınalını '"tnnektedtr. 

Onun ldn bir memlcktll<' en büyük kıy. 
met, dahilde ,.e bütün milli mco;elelerde 1 
mım bir blrtltc teııtdldtr. 

T6r1rfs-e hO~Ok liderinin etrafında mllll 
bir blrlfk tettı ettill ıilndı-.nberi ku,·,·eti- ı 
ni daymat Ye du3"\Jrmoıt Te yeni bir ha
yata kıTQfmaftur •• , 

tir. Bir evvelki eaeri bir sonrakine 
rehber olmu.,.crtur'. )limat' Sinan, tabi
atin zaman 7.&m&n yaratbğı harika

ııı 11111 görillecet l>UyUk tuW ftlm. ııııım mııımuııııı.ıımı•liiffdl•llllıuaF ta.,, 

lardan birisidir. ·-------· Meıhur Opera Lirik tantazü 

OLGA SOMOGY t 
Yunan operası tenörU 

BAKEA . 
ve TENOR YUNKA 

NOVOTNi'de 
Mo. KEMAL otke9trası iıtiraktle 

Saym dinleyicilerim. Mimar Sinan 
uzun siil"en bu feyi~i hayatında, ken. 
dialni litlhlli eden Davud ağa gibi, 
14imlt ha ve Yuaut gibi, 1lhrW' R&. 
mazaa Afa. gibi birçok hayrWhalefler 
ıetiftirmlf ve bU lnymeW fl.bıtyetltt-, 
lıOma.r &nanın öUimilııden bir aaır 
aonra.ya kadar memlekette güJ.e1 eaer
ler vücuda getirml§lerae de saltanat 
devrinin bu gibi fen erbabını himaye 1 
etmemesi yüzünden yakın zamanlara 
kadar TUrk mimarisi ve mimarlığı !!!!!!!!!!~!!~~!!~!!!!~ 
mcflflç bir vaziyete düpnU9tü. 

Mukaddes cümhuriyetimizin il!nm
dan sonra Türk mUhendis ve mimar
larında yeniden görülen kudret ve 
yükseliş harek~tını iftiharla kaydet -
met i.rterim. 

Btlyfik cWıl Mimar Sinam tebcll ve 
takcli8 ettifimlz ve ruhunu pdetmeğe 
ÇalJlttfunnı !SU dakikada BüyUk Bq· 
buf\Jmua bin minnet ve §iikran his. 
lerimizl summn. Kendisine IJhhat ve 
afi,etle daha pek çok 1eneler mllleU. 
n1n be§mda. kalarak,' ıimdiye kadar 
olduğu ıibl bundan sonra. da her aaha
da. milleti za!erden zafere uiattmna.
smı temenni ede"rim ve hepinizi kalp. 
ten gelen yüksek eeale (AtatUrkümUz 
sağ ol) temenniyatımızın tekrarına 

davet ederim.,. 
Abdurrahman Naci$ sözleri ''A

tatUrk saf ol!., avaıe!eri?e karşılan

mış ve merasime saat 17 de nihayet 
verilmiştir. 

Mimar Sinan ıbtffa.Jlne iştirak e • 
denlere halkcvi tarafmdan huırlanan 
Mimar Sinan rozetleri dafıtılmıştır. 

MimaT Sinan, oehrimi.Ziıı ve mem. 
leketimiz.ln muhtelif yerlerinde yapı. 
lan toplantılarda da anılmı§br. Bu a
rada Fatih Halkevi saat 9 da baeh· 
,-w SHıan~ w.Pmııbr. 
Ankarad!I 

Vilayet merkezl•rlnn 

Resim ve hey-
kel müzeleri 

A çil ması için 
tetkikler yapıhyor 

GUzel sanatlar akademlsl maarif 
vekAleU tarafından verilen ~il mU· 
him bir vaılfe lle metgul bulunmak· 
tadır. Gec;en sene BUy\lk Onder AU.
tnrklln verdikleri yüksek emir tıse
rtne Dolmabahc;e sarayının eıtı Te
llahd dairesinde bllytık bir reelm 
mtıHst vUcuda getiren Maarif •ett.
leU rene ayol yUksek irşattan llbam 
alarak lataubulun en itlek blr. ye. 
rinde bir daimi resim sergisi &QJl· 
muı vo vllAyetlerln hepsinin mer. 
kezlerlnde birer resim ve heykel mtl
seıl vUcnda g-etfrllmesf işinin tetll:l
klnl gUzel sanatlar akademtslıı• ha
vale etmiştir. Maarif veklll Saffet 
Ankan son defa şehrimize geıdlli 
esnada güzel sanatlar akademlalne 
ıuretl mahsusada yapbfı z17arette 
bilhassa bu milhlm iş tuerfnde aka. 
dem! dlrektörO Burhan Toprakla rö
rtlfmüttllr. 

Ôfrendlğfmlze göre bu serıt ve 
mUzelerln testsl tçln yeni bt\toe pro
jesine ~1ıartr velılleU btttcealM ı.ıa, 

BugUn SAKARYA 
Mllntüap, DNhteıem, aengin ve •maalalır bir fllheser 

Kraliçe Viktorya 
Fransızca IÖzlU film. Bat rollerde : 

ANNA NEAGLE n ADO~P WOLBBUCK 
ROMEO JULYETiakütdıtn ıdaha lnlwetii Wr .. lr 

s-.. 1r: 11 (t-m1üh) 2 • 4-15 - 6,30 mwre 9 da ·------·----------
Mısır kralı 

Hariciye vekilimizi 
Kabul etti 

- _.- Bqtuafı ı lnclde 
Wdiye r.W. ulıert kmmndan. liman 
kıl!Dlndanı, barlciJ8 naareti tarafm
daa mUunandarlliu- t&JÜl edilen Ya
ıin ile Kahire elçimiz, lakenderi19 kon
aoloıumuz ve JiMmea,a ve Yugollavya 
konıoto.ıar.. tı Bankan ldirektörii ve 
ıueteciler tarafmda karplanmrıtır. 

Rıhtımda doktor Azıaaa bir polia milfro
slll ..ıtm remıılnl ffa etmlt Te -1dll· 
mizi aeltmlamak üzere toplann Türk· 
Ierle Mıllrblann allopn aramda oto· 
mobile binen doktor Ana ve ımiıeti 

Antoaiyadil pare JdStlriine citmiftir. 
Burada Wr mtlddet lattrabatten IOQ

ra doktor Rliftil Aıu ve maiyeti, it 
Buıkaum, konlOlOll:wıeyi, müzeyi, •i. 
l&yet 4alrellae • Mledi>J•Ji sl,uet.-ıt 
riüt ve ıı Banb.amm &iln~ 'T'iirJcler 
n Mımhlat tarafmdaıı büyiik tedbil· 
rat yapılmııtır • 

Jetini hayranlıkla takdir efl!ec·mrı-• 
ve onlara k:arp derin bir 
bealettıekte olduklamu yuıyor ve 
lilr siywetin Türk - Mn.ır mıwsıaaeı• 
t:mda hayırh bir merhale cı.Jmwmı 
meani ediyor ve diyor ki: 

.. Araı, Mımrda kıendiııl memJeJU~S 
de gibi bulacak n umum prlEm 
maaıaa yardıma olan kardet Tir·~ .. 
Mnmn candan dottluğuna p1dt 
cakbr.,, 

Hik6met ıuetmıi olan 
Kemalist Tür'ti,-,i medbettOı-. 
eoaıa diyor 1d: 

"lılaır da Sark Paktma iltilıak «11'911 
il çok isterdi. Fakat bir ~ı.dd 
ahhiltleri bqiin bu.na aa&nl olmakta 
dır •• ~ aakcrt bdreti aıtbiı 
muktlr pakta o da girecektir. 
la beraber Türkiye her saJMD 

doatluluna &üYCıtebilir_ Ankara halkevlnde dUn saat 15 de 
yapılan toplantıda Mimar Sinanm ha
yat ve ~..rlerlndeu baheeden konfe • 
ramılar veri!mlt ve Trakyadaki Sinan 
e3erlerinln ainemuı g&lterilmiftjr. 
Edirne de 

l• stsat ıtonuımu~tur. Bu suretle ştmd!
)'e kadar yalnız tatanwli tilil8ar e.: 
den sanat hareketleri bUtlln 7urda 
teemll edilmiş olacak ve gflzel sanat
lar mtlnteslplcrtne geniş bir çalrfma 
lmk!nı verilmiş olacaktır. 

H.-iciye veldlfmiı ve maiyeti, aaat 
12 de tabdderi,.ulerin candan tulhü· 
ratrıraımM trenle Kahireye c!olru ha

. - r .~Rket etmit •e resmi meraaimle uiur-

1" 1J~•J .. J~7 _ -~-(~ 1 lanmııtır. Yunaniıtannın Kahire elçili 

"Elabram,. doat Mıun utlk1'1iae 
~tuktan aonra ilk siprct edalı taarı.._ 
ye nuımun Türkiye ~ V 
Rilttil Aru oldujwıu tcbariıa ettir"~• 
Mısır devlet adamlariyle ppamlt 
mulann feyizli semereler verecell Edirne, 9 (A. A. l - Sinan gtlnll bu 

sene de Edimede parlak bir surette 
yaoatıldL 
Öğleden sonra ba~ta umumi müfet

ti.,, başmUşavir, vali ve belediye reisi 

olmak üzere orta okullar muallim ve 
talebeleri, memurlar ve bilyük bir 
halk kUtlasi, balkevi ealonlarmı dol
durmuş bulunuyordu. Törene saat 15 
de şehir mızıkumm çaldığı istiklal 
mal'IJ ile ba~Ia.rımıı ve bunu müteakip 
ktıratıye çıkan mimar Sedad Çetintaş, 
Sinan hakkında heyecanlı ve parlak 

bir nutuk söylemfıtır. Mimar Sedad • 
dan sonra tarih öğTetmenl Osman Pe. 
remeci ve nafia b~mUhendisl Kemal 
Ölçer de bU)~k B&nat dibimiz koca 

Sinanın hayat ve eserleri hakkmda 
kıymetli bir hitabede bulunmuşlardır. 
Törene biltiln halkın iştira.kiyle elim· 

huri)•et marşı söylenerek nihayet ve. 
rilmiştir. 

Bugün. Edlrneden maada, Trakya
nın Lüleburgaz. Babaeski ve Tekirdağ 
gibi Sinanın eserleriyle bezendifi şe
hir ve kaq):alarda parlak törenler 
yapılmııtır. 

Çırnkır1da 
Çankırı, 9 (A. A.) - Mimar Sina. 

nııı ölUmünlln 350 inci yıl dönUmü mil. 
nase~tile bugUn Sinanm eseri olan 
büyük cami çevresinde ihtifal yapıldı. 
Sinanm eserleri hakkında nutuklar 
söylendi. 

Ouraba hastahane· 
sinde dablllye anlis1 

Tıb talebtsiin mevcudu eeneden ae. 
neye arttığından bir k111m baetanele
rin ilnlvenfteye baflanmu1 akabinde , 
yapılmııı olan tesisat kMi gelmemeye 1 
başlamıştır. Bunun için talebeyi istiab 
edebil~ek tesisatın vücuda geUrllme
l'İ takarrUr etmi,tır. Bu meyanda. ilk 
olarak Guraba hutaneainde lkbıct bir 
~ahiliye anflal \'Ueuda getirlleeektir. 

~ ~ ':J~ de lstaıyonda bu merasim csnumda ba. 
aır bulunmuftm'. 

• Jlomadaltl yeni Alman hlynk elçld Ti 
bayıın Mııkenzen bugün Roınaya nrmı ... 
lardır. Elci bugün ClyaM)'11 '%iyantt ede-
cek, ynrın da krol tıırarınd:ın kııbul edile
rek ilimnt mektubunu verecektir. 

• Kudüıte terıı, yapmakta olan iki A
rap memuru pusuya düıtllMllmnıJtnr. Me
murl:ırın yan oda bulunan Qc pohs memu. 
nı dvsr tepelerde gizlenen çeteler tarafın. 
dan öldllrülmilıtnr. Bir tnglliı polis ko
miseri aijır suretle yaralanrnııtır. 

• Sen3lÖr Ettore Konl'nln başkanhlh 
altında Jtal)-an endOstrlslnin lıntnn mfi. 
hlm IJUbelerintn mümeıılllerlnden mtlrek .. 
kep ~lr 1talyan ekonomi heyeti dOn Ja
ı>on:rn ~e Mançuko)'a barckel etmiştir. 

• lnglllerenin pelrol kumpanyaları me
selesi hakkında Meksikara verdfli notanın 
şiddetli lisanı Amerika politik mahtilJe. 
rinde uz çok endişe ile karşılınrnıftır. 

Hatırlardadır ki, Vaşington Mktlmell ln
Hiltcrenin miltlerek teşebbüs hAkkınrlakl 
lckllnerinl reddetmişti. 

• Bütün Jngillerede diln ıece saat 2 de 
YH saati baflamıt Ye bütün saatler bir .. t 
ileri ahnmışlır. 

• Yugoslavya niyabel mecliaiain karan 
ile, \'ııgoslav Sokollırı ıefi moı\1ııl Cara 
Punkovlc Ye Hhılr Kotar mebysu Dr. 1.lıa. 
reviç Ayan azahjlına tayin edllmittlr. 

• Polonya ile Almanya arasındaki atco
nomlk ve ticari mnabedelerln Awsturr• 
ya da ıe,mili hususunda Berlinde Alman. 
ya He Polonya he:retlerl arasında mflıake
rclere b:ı~lanrnışlır. 

• !\lusolini garbi Arrika neıarett milate.. 
şarının buıurile diln akşam Clmma snı. 
ı:ınını kabul etmiştir. 

* Re,mt st:ıtistiklerc göre, Avu~ıralyada 
,altın lslih~:ıll, 1937 ııeneslnde, 1917 sene
slndenherl ilk defa olarak 10 rrillron Ura. 
lık kı:> meli bulmuştur. 

HABER 
llianbulun en çolc aatılan lıaJıild 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'e verenler kar etlerl•r. 

lakenderiyedea Xabinyo kadar yol
da bütün duraklarda Türkiye cumhııri· 
yetinin milmeuiline teHhürat yapılmıı 
ve buketler takdim olunmuıtur. 

Doktor Arası hlmil olan tren lliDt 

15 de Türk ve Mwr bayraklariyle do
nanımı olan Kahire iıtuyonuna ıirmit 
ve Hariciye Velrilimb burada Mısır Ha
riciye Vuiri, Kahire Valiıi. Hariciye 
mUitefM1, Hariciye erktnr, poliı mil • 
dUril, Balkan manleketlerl ıefir n kon. 
10l01lan tarafmdan sellmlanmııtır. Bir 
kıta uker ıe1'm reaminl ifa etmiı ve 
munlca ilrl memleket mmt marılarmr 
çalmııttt. 

Istaıyon ve civarını dolduran halk, 
HaC'iciye Vekilil!Jiıl copun tenhUrat
la alklflamııtır. Buradan otomob=Jlcr· 
le yollarda balkın alkrflan araıında 

Türk heyetinin ikametine tahıis edilen 
otele ıidilmiftir • 

Doktor Tmik RUttü Araı enetı, 

araya pdırek buıuıt defteri imzala· 
mııtır. Bunu mlltealdp, Bqvekil ve Ha
riciye •e-irini ziyaret etmiı ve bu ziya
retler iade olunmuıtur. 

Akfam, Türkiye elçlai, sefarette dok. 
tor Tevfik- RUttil AıH tttefine huıuıt 
bir ılyafet vermlttlr. 
Gazeteleı in yazdan 

Hariciye Vekilimizin M.aıra &eliti 

milnucbetiyle bütin ıuetolu Türkiye 
cumhuriyet! •e bmıun bilyilk yaratlellr 
AtııtUrk hakkında uun •e hararetli ma· 
kaleler yazmakta •• "Ttırk mllletinüı 
ve BUyilk Şeflnfn ılbtde nıilmeni1ine 
caııdan bot ıeldiniz.,, demektedir. 

''Almukattam,. gueteai. her tarafta 
sempati uyaııdınmt olan Tl\rkiye Ha
riciye Vekilinin ba siyared TUrlt • Mr· 
11r münalebatmc1a mlllüm bir htdite 
tetkil edecetfnl kaydettikten ıonra iki 
memleket mUnasebetleriaıirı Wr tarihse. 
8inl yapıyor. Mmrlılann un Tllrk nu1-

naatinl izhar eylemektedir. 

Bir kadın bqka bir kadımll 
laşla batını yardı 

Dün. EyUpte bir mahalle ka• 
olmuş, !!ıfünze•l caddeatnc!e ot 
elektrtkel Ar:lfln kan11 Saftye 
a7nl sokakta oturan arabacı 
medln karııı Huriye, blrlblrl 
kavga etmiye başlamııtar ve tı 
zışınca, Huriye Saflyenln b&flU 
ta.$ fırlatmış. J'&ralanmuma 
biyet vermlşUr. 

Yaralı Balat hutanellne aö 
rllmlş ve ıabıta ıee el koymuttur. 

Sar boıluAun sonu ! 
Fatlhde Çlntllhama oda! 

oturan eobncı Niyazi tımlnc!e b 
kendJnl bllmt7ecek ltadar uı 
olmuş. arkadaşı Ştıkril ıaı.,.ımcld 
dasına getirilirken arkaaqtıe 
kaygaya başlamıe ve bıçakla 
yU elinden yaralamr9br. Bu mTll
kııaıı ŞtıkrO de Nlyaıl)'l bl.flll 
yaratamıttır. 

Çalarken yakalandı 
Bolukesende bir kahvede 

kalkan 86 ya,ıarrnda Hbe,.m 
haddin isminde bir.lal, dtııı Se 
nl Karabaş mahallesinde tnekcl 
eldin mandraıınc!an palto ,.. 
şır çalmata çalıtırken cUrml • but halinde yakalanmıttır. 

lnRlltz • ltalyan 
mUzakerelerl 

Roma. 9 (A.A.) - ıcoat 

nuıı perpm be ıtlnll lnstıtareala
ma elçlll Lord Pön 11• pptıll 
mtıllkatta, gelecek hafta o·---
da imza edJlmell muhtemel b 
ıİnglllz - 1t.al7u aııl .. ıpaı m• 
l1A-7.trhı.ndt.fr hfldtrnme'lrtecU!'. 
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l)aoyele çevirtmek fstedlklerl iki senar
yoyu reddettim. Danyel ya iyi bir film 
çevirecek ve yahut hiç çevirmfyecek 

-40-
Olur şey değil! Dan yel Daryönün 

evi nerede? Hı>r taraf da karanlık-.. 
Bevcrley Hills'in aristokratik mahal· 
lesi olan Belcrde, mütemadi frenlerle 
ve geri gidi§lerlc seresriyane gidip 
geliyorum. Şurası sahne vazn Corc 
l{ukasın evidir. Ötede Cin Harlunun 
eski evi, şimdi burada Miryam Hop. 
kinsle Litvak oturuyorlar. Şu ... Ha
yır! burası Meri Pikforla Duglas Fa
yrbanks'm, saadet sembolü olan eski ı 

evleri Pikfayr'e giden yoldur. Ha!... I 
Öyle zannediyorum ki buldum. Gri 
tuğlalarla örtülU ve duvarlarına yaba. 
ni güller tırmanan bu uzun ve alçak 
ev olacak! Bağırıyorum: 

- Daryöler burada mı otururlar? 
Bir kapı açılıyor, bir köpek havlı

yor. Hanri Dökuan'ın sakin sesini du. 
yuyorum: 

- Canım, böyle bağırmayın. Bu • 
:rada, gangster olduğunuza kolaylıkla 
znhtb olunabilir. Bir kurşun yemeniz 
i§len bile değil! 

Danyclin kocası fanila pantalon, 
beyaz pülover giymi~, ayaklarında 

terlikleri, ağzında piposu var. 
- Girin, diyor. Danyel ahçısıyla 

kavga etmekle meşguldür. 
Filhakika, azarlamalar duyuluyor. 

Bir e.n sonra da Danyel hiddetinden 
kızarmış bir halde içeriye giriyor. 

- Yine biftek'in üzerine ananas, 
salatanın içine de piperment koyınağa 
kalktı. 

Dökuan onu teskin ediyor. Ben de 
etrafıma bakıyonun. Burası Holivud 
değil, adeta Paris evlerinden biridir. 
Genç kan koca, Fransız havasını, şa. 
'lanı hayret bir süratle yaratmaya mu 
vaffak olmu~lardır. Duvarlarda aile 
portreleri ve mobilyelerin Ur.erinde, 
p~ristcn getirildiği besbelli olan kU • 
ı:ük sils c.syası var. 

- Holivuddan memnun musunuz? 
Diye soruyorum ve Dökuan cevab 

veriyor: 
- İşler fena. değil lnsan kendisini 

mücafaa etmesini bilmeli, bi?. de ken
dimizi mlidaf aa edeceğiz. Danyelc çe
'.'İrtmek istedikleri iki senaryoyu red. 
dettim. Danyel ya iyi bir film çevire
cek veyahut hiç çevirmiyecek. Bütün 
tam l:rındi lehimize çevireceğiz. 

D~nyelin rnUlayim çocuk çehr.esin. 

de gizli bir endişenin ifadesi beliriyor. 
- Kendinizi yemeğe davet ettirme

ye geldiniz, değil mi ? 
- Bilfıkis sizi almaya geldim. Bu 

akşam Annabellfı.nm evinde büyük bir 
Fransız toplnntısı var. Yarım saat i
çinde sizi muhakkak bekliyorlar. An
cak giyinecek \'aktinii var. Ben tur. 
neme devam edeceğim. Daha Mirey ve 
Simon'ı haberdar etmem lazım. 

Dökuan soruyor: 
- Öntnra telefon edemez misiniz? 
- Hayır. diyorum. Annabellıl bu 

vazifeye beni tayin etti. Davet için ev
lC'rine gitmem daha doğı-u olur. 

Danyel bacrırıyor: 
- Ya benim kremalı piliç kızartma

mı kim yiyecek? 
Fakat ben elimi sallamakla muka· 

bele ediyor ve otomobile athyarak gi. 
diyonım. 

Tekrar Sunse geliyorum, doğru 

Santa Moniknya dalıyorum, plajdan 
villasına dönen Norma Şirer'in kırnu. 
zı ''Buik'' ine çarpmama ramak kalı
yor, nihayet Futhil Roadda duruyo • 
rum. 

Tabii Mirey Bclen'i, bir divanın ü. 
zerine uzanmış bir halde, Tino Rossi
nin bir plağını dinlerk~n buluyorum. 
Onu silkerek hulyasmdan uyandın -
yor, giyinmeye gönderiyorum. Sonra 
dı§arıya çıkıyorum. Simon Simonun e
vi, caddenin öbür taraf mdadır. Per • 
delerin arkasından, onun gidip gelen 
gölgesini görUyorum. 

Köyde komşular arasında cari bir 
usulle onu çağırıyorum. Saçları kar. 
makarıaık bir vaziyette, Uzcrinde pen
:yqvar olduğu halde pencereye çıkı -
yor. Mucizevi bAA- süratle, yarım saat 
içinde ikisi de hazır bulunuyorlar. O. 
tomobile atııyarak, yamaca doğru ÇI· 

kıyoruz. 

SORGONLER 
Bu akşam, Holivudun Fransız kolo

nisinden biç kimse eksik değil. Sahne 
vazıı JUlyen Düvinyeylc karısı, Fer· 
nan Gravey, ve karısı, Jan Rönuar, 
Mirey Balen, Danyel Daryö ve Hanri 
Dökuan, Miıılin Şerel ve kocası, Jon 
Loder, Simon Simon, senaryocu Jak 
Teri ve tabii Annabella annesi ve genç 
'!rkek kardeşi. 

(Devamı var) 

Tı o.1 yada hümmnlı bir ka1k·ımno fa..'ıl 'yeti t•ar. Tmk11a Umumi Miif efli"ı 
G ,ıc1 c:l f{a::ım Diril:, yerinde bir dit şüııU§le, imar f aaliyctiniıı mcsc-ı·ck· 

ı ini g<>stcrcn ve Trakyayı tanıtan loortpostalwr bastırtmıştır. Bu kartpos· 
taZlar, 'k-ısa bir zamanda Trak-yada elde edilen neticeleri yerinde gidip 
g6rmek fırsatını ve imkanını bu1amıyan vatand!ışlar için çok ehemmiyet· 
li vo entere.!a>tdır. Yukarda glirdüğüntl.z rcs!mlcr, vUcıula getirilen eserler 
ura.!111tdadtr ı•c bir inek ahırıyla, aygır depooumı aöstcrmcktedir. 
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Oksford son kürek qarişında 
Kembriçi nasıl mağliip etti 

01•sford - Kembriç müsabakasında (ıi-.ttP.) galip, (altta) ma§lılb ta1.·ımlar 

2 nisanda Oksford ile Kembrlç a
rasında yapılan mutat senelik kUrek 
yarışı gene Oksfordun kazanmaslle 
neticelondlğini yazmıştık. fşto bil· 
tUn <lünya. spor cfktırı uıuumiyesl

ııln nli\kaclar olduğu bu yarışın taf
sllfltı: 

lkl ezeli rakip arasındaki mlieade
le pek çetin olmuştur. Bu. Oksfor
dun on ile sene nrkn arkaya mağlCı
blyetlnden sonra lltlncl zaferidir. 

Yarır;ı gUnli hava rüzg!irlı, Tayınla 
nehrinin sulan pek dalgalı idi. Yer 1 
intihabı için para atıldığı ,·altit Oks
ford açığa, yani suların dalın kaba
rık olduğu yere dilşmüşt.il. Kembriç 
lso suların nisbcton sakin olduğu ta
rafta yer almıştı. lkl skif hizaya gel-

6alatasaray 
Vedek subay okullle 

berabere kaldı 
Geçen hafta Beykoz kllibUnU 4-1 

yenen Yedek Subay okulu futbolcu
ları diln do Taksim stadında Galata
snrnyla karşılaştılar. Yeni lisans a
lan hakemlerden Şevki Çanknnın 
idaresinde oynanan bu mu abnJ(aya 
Yodek Subay okulu: 

Xcrali - • ·urı, Bekam - Onıer, 
Ekrem, Snn,·i - ~ccdct, Samih, Şe
hap, Ali, \"C Xnmık. 

dnıı ınilrokk"P takıınllc, Galatasa
ray ise raldp timde oynayan Necdet 
ye Suavl<len hnşka: Salim, Musa ve 
Eşfuktan mahrum olarnk şUyle tcş. 
klJ edilmişti: 

Osmnn - Jtcşnt, IJfıt fi - l\lnstnrn. 
B0<lll, ı\li - Hulil, l\lchmct, Bülcnti 
llnşlm, I>nnynl. 

Oyunun ilk devrnsi mütevazin ge
ç<:'rck bu kısmı 2-1 Galatasaray mağ 
lfıı> vaziyette bl tirdi. 1 ldnC'I cle\"rcdo 
llUlent \'C Bediinin ayağlle iki gol 
çılmrnn Sarı - 1\:ırm1zılılar ~-3 galip 
\·aziyete çıktılarsa da matın sonları
na doğru bir gol yiyerek. zaman zn. 
man çok heyncanlı geçen bu knr~ı
lnşmayı 3.3 bemhcrlikle bltlrc1ilcr. 

Galatasaray takımını'ln: lklncl 
haftnymda knleyu geçen Necmi 
ınUdafnu.da LulCl. muavin hattında 
l\lnstnfa \"nzifeler!nl lrnsursuz ynptt· 
lar. l!Ucum hattında Haşim. Tiülont, 
Turgud, l\tclımet Yılmaz Pnerjlk, 
Iıanyal ise şansııız hlr giinUııcle Jdi. 

Yccl •it Subny olnılu. mUte~anls ve 
... '\rrc tli hir o)un ~ıkardı. Bnı: a Şe-
, .. n olmak Uzerf' , N<'rdct. 8h:rem. 

<ilkleri sırada Kem briç lti.ırekçlleri- t em ııosun u sıklaştırarak ar• 
nin biraz asabi olduldnrı gUze çarpı- mesafeyi knpntmağa başlaını~ 
yordu. Tabancanın pntlamaslle iki Oksford da ayni şeklldc mu1' 
skif de bir ok bızlyle ileri fırl:ımış-~ edince Kembrlç kUrekcllerl bil 
tr. Kembrlçlller mevkilerinin verdi- tempoyu lclnme ettlrememişletl 
ğl avantajla ilk hamlede yarım futa pattıkları mesafe yavaş ya,·~Ş ._ 
boyu llerl atlamışlar fakat bu Us- nçılınnğa başlamıştır. Kembrıç 
UlnİUklerlnl uzun mUddct muhafaza rada bir de kUrek kaptırmıştır:. 
edememişlerdir. Oksfordlular daha I<,Jnall Oksford teIAşsız, J{e~ 
çırpıntılı Ye rfizglrlı suda çekınelc- lso son bir Uınlt ile gayet sıkı-"' 
ıine rağmen tutturdukları gilzcl mlştlr. Kembriç yarışın bldııJA 
bir tempo ııe adım adım nrndakl den sonuna kadar büyUk bir gaı· 
farkı kapatmışlar, yarışın başladı- le cnlıştığı halde sonlara doğr1J 
ğından kısa bir zaman sonra iki te lı- lan iki tekne boyu mesafeyi bfr 
ne başbnşa gelmişler ve lşto asıl ın knpıynmaınıştır. Tekneler ~ 
bupdan sonra. çetin bir mü ·ndcle mersmltt köprüsünün altından :i 
bnşı;östermiştlr. ken Kembric aradaki ncıkhğı ~~ 

Kembricliler zaman zaman kUrek- bir gayret sarrııe kapatmış, I 
lerlnin temposunu değiştiriyorlar, kUrokçller yaptıkları bu haınıe ti 
buna mukabil Oksfordlular uzun kadar yorulmuşlardır ki artU.4 
kUrek darbelerlle yavaş, yavaş yarı- ları kUrek adedini idame ettlP" 
şı kendi lehlerine çevtrmeğe uğraşı- mişler, köprUnUn az ilerisinde 1 
yorlardı. gcrJlcmeğe bnşlnmışlardıı;, 

nu~~~n~:h~ 1~1ı lrı:;~';;İt':ırı;;;;;,t~c~ te;-t;;1t~d11e~ 
1

-~~~ğ;;;t~~ritf;-~ır, 
brlçlller buraya geldikleri vakit bir merlkalıdır. Hunter yarışta pel~ 
hayli bocalamışlar ''e mahsus bir şe. nnzca ve gUzel dilmen tutmuş. 
kilde geri kalmağa başlam1şlard1r. nıınn sulardan çok istifade ' 
Suların renalığının Kembrlç kilrek- mlştlr. J\:embrlç ekibi çok gerl' 
çil rinln mane\•lyatını bozduğu, ha- maktan onun sayesindo kurtul 
yanın fenalığına rağmen iki taraflı tur. 
sahile yı{;'llan seyircilerin gözünden Bu yarışın neticesi "kH'ı.sik .. Jtf 
kaçmamıştır. tarzının bir zaferidir. Daha 

Yarışın sonlarına doğru Kembriç belden yukarısının ağırlığiylc ~ 
ani bir cnnlılık gi~stermlş ve kürek Devamı 8 ı~ 

Avrupa birtnclllkl1!rlne lştlrlk edecek olan 

Gür'eş takımımız 
Kat'i şeklinı aldı ; 

Estonyada yapılacak olan A\ ru11n olan Yahya evvelki seçmelerde 
grelco romen gUrcş birlnclliklerlne lüp ettiği Yusuf Arslana dUnJtU 
iştirak edecek olan Turk millt bilrcş sabakayı sayı hcsablle kaybetti· 
takımını tertip etmek ilzcre dilıı Sil· 72 u:tı.ıO: 
ıcymnnlye klüblinde seçme nıUsaba.. Tel nik gUreşçl Saim dUn dG 
kaları yapıldı \'C bazı kllolardn ele.- gUzel mUsabakalar yaparak, il 
manlnr mahdut olması yilzilnd n laştığı her iki rakibi de mağlfl&I 
ınllli tnkıma gtrmesl kati olan kn- mc>ğc muvaffak oldu. 
tagorllcr harı~. dünkü secmeler • * • 1 
yalnız Gl, GG rn i:? kilolarda karşı. Dilııkü karşılaşmadan sonr• ti 
laşmalarda nhnaıı neticeler şunlnr. rulla şampiyonluğu mUsabakalt 
dır: iştirak edecelt olan milll takıo>' 

(1 
fil RlJ,o: zın şu şekilde t e rtibe karar 
Bu kiloda Yaşar AnkaraJı Sunclln miştlr. 

çarı>ıştı: m, dc..re beraberlikle ne· fili kilo : HU..,c>j in, l{enan. 
tlcelcndi ise ele ikinci kısımda maş. Gl kilo : Yaşar, Ankaralı ı\b 
hur saltosmıu tatbik edeu dilnyn GS kilo: Yusuf Arslan 

-.;oı •wl. ümer takımın gözP cnrpnn 
: ıı · urlarıydı. 1 şnmplronumuz 

Hakem şc,·kl: hemPn her re getirdi. 

J"Oklbinin sırtmı ye- 7:! kilo : Saim. 
7~ kilo : l\rersinll Ahmet. 
87 kilo: l\Iustafa mnçtnn sonra tE>nl:i 1 f'ttlğlmiz hn- Ofl lilU>: 

kemlerlmlzl munılcı nrnta"nk l;:ndar nu gUreş güııCın en enteresan mU· 
kötü idi. DilnkU maçı ldnresile of- snbakası idi . Ytmi yetişen pehllvan
fl '.\)' l<'rdı> . ııennltılnrcla ,.e fnvilllrrdo lnrdan Ynh"n il<· Vıı~uf Arslan knr
c:u:. ncenıl olduğunu da• göı;t('rc\L 

o.~J.l\. ~ılaştılıı I". \ok 

A~ır sıkl<'t : Çoban Mchmct·/ı 
Bu gUrcşçllcr yarın kampa 

cekln 'e hareket ~UnUne lt' 

1•dılh'mılanmı.::... C:afat WU"fUJ 1·c Ycclek 
tem c-ı:vol bir aı ada ••• 
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lfo(p)lkD 
IF © m c§l ifil 

Kahve rengi elbiseli 
adam kimdir ? 

Geçenlerde mensup olduğu şirket 
merkezinde bir tehdide ve bir soygun 
tecavüzüııa uğrıyan bayan Emine. De. 
nlirba.ş hadisesi henüz unutulmadı. O 
gündenberi bütün şiddetli takiplere 
rağmen mütecasir henüz yakalanama-. 
mıştır. 

Fakat bu günden sonra kolayca ya
kalanması için ele birçok ip uçları 
geçmiştir. 

'ı - Bulgar çarşısı civarındaki a
partımanı, Bay Ali Demirbaşın {Bir 
yankesicinin açık mektubu l baş!Iğı 
ile verdi"i ceYa bın delaletiyle bulun-o 
muştur. 

2 - .Muharririmi7..e mektup gönde
ren Bayan (R. F.) bu adamın kim ol. 
du-7unu muharririmize uzun uzadıya 

o 
anlatmıştır. 

3 - Bay Kadir oğlu da bu adamı 
tanımakta ve aramaktadır. Bütün in· 
karlarına rağmen muharririmiz bunu 

keşfetmiştir. 

Soh vaziyet şudur: meçhul adamın 
Bulgar çarşısı civarındaki evine gi -
dildiği zaman apartrman kapıcısından 
şu cevab alınmıştır: 

- Bay Ferhad ören geçen salı gü
nü sabah erkenden apartmı.anı terke
dip gitmiştir. Nereye gittiğini söyle. 

medi! 
Hesab edilince görülür ki, Bay Fer

had Ören adını ta§ıyan bu adam ya
zı:hane hadisesinin olduğu akşamın 
sabahında ihtiyaten sıvışmıştır. Bu a. 
da.mm hakiki adı Ferhad ören değil
dir! 
Şimdi muharririmizi dhıliyelim: 

- Bayan (R. F) nin apartımanma 
girdiğim vakit tuhaf değil mi, bay 
Avni Kadir oğlu çıkıyordu? Kendiml 
tanıtıp hiddetini yeni baştan §8.hlan. 
dırma.yı münasip bulmadım. Yalnız 
mim koydum ki, bu bayanın bana. ve
receği ma.lQmatm bir değeri olacaktır. 
Ve Bay Kadir oğlu bu kibar bayanı 
ya eskiden tanıyordu, ya gaz.et.ede çı
kan mektubundan, istidlfil yoluyla öğ. 
renebilmişti. Fakat eskiden tanıması 
ihtimali daha kuv\·etliydi, çünkü ba
yanla vedaı biribirini yakından tanı. 
yanların gayriresmiliği ile cereyan et-

ti. 
Muhterem bayan, declim. Ben. mek· 

tup yazdığınız ve bu snatte ~~~!ediği. 
nizi telefon ettiğiniz gazetecıyım. Bu
radan çıkan bay Kadir oğlu değil m.i: 
Gazetecilere bir ı;cy söylememenızı 

rıca etmi9 olacaktır. 
- Evet, doğrudur. İyi tahmin eL 

mişsiniz. lt'akat ben zaten onun söy
lenmesini istemediği şeyleri bilmiyo. 
rum. Yalnız tahmin edebilirim. Rica 
ettiği ve söz verdiğim için de bu tah
minimi size söylemiyeceğim. 

- Demek yalnız o kahverengi el
biseli adamın kim olduğunu söyliye. 
ceksiniz. 

- Onu da bir şartla söyliyeceğim. 
- Şartınız kabule §.Syansa. 
- Söylediklerimi harfiharfine yaır 

mak $artiyle. 
- Böyle bir şartı her ga:reteci f.C .. 

vin~le kabul eder$e de bazı noktalar 
vardır ki. .. 

- Anladım. Pürüzlü bir şey söyler
sem. siz de harfiharfine yazarsanız , 
ortayn bir matbuat davası c;ıkar? 

- Değil mi ya? Parlak bir gazete. 
cilik yapalım derken ... 

- Hiç merak etmeyiniz. Bu adam 
ne sizi. ne hiçbir gazeteyi dava ede
mez. Çünkii ızının ve kıratının 

meydana çıkmasını istemez. Sonra bu 
adam bizlm tebaadan değildir. 

- Ecnebi midir? Güzel türkçe ko. 
nuşızyor. 

- Ecnebi de değilçlir. Sadece cc -
binde üç tane başka başka pasaportu 
vardır. ltalyan, Yugoslav ve Mısır 
pasaportl:ırı. fki tane de Türkiye nü. 
fus tezkeresi! 

- Beni hayrete düşürüyorsunuz. 
- Ace1e etmeyiniz, sonra daha çok 

hayret edeceksiniz. Bu adamın üç pa
saportu, fakat beş adı vardır. 

- (Tç pasaort ! Beş ad! 
-Evet. 

- Rodos damgasını taşıyan pasa.. 
portundaki ndı Cafer Emrullahtır. 

Belgrad damgulısmda Bekir Süleyma
noviç, yazılıdır. Mısır pasaportunda 
da Nureddin Bey Elmuattardır. 

- Bunları nasıl alabilmiş? 

- Vermemişler ki alsın. 
- Sahte mi bunlar? 
_Elbette! Onun taklid edemiyece. 

ği bir ~ey yoktur. Yalnız bir şeyi tak· 
lid edemez: kendisini! 

- Türkiye nüfus tezkereleri de mi 
sahtedir? 

- Bir tanesi sahtedir. 
- Hangisi o sahte olan? 
- Bulgar çarşısmda oturduğu vaw ı 

kit kullandığı Ferhad ören sahtedir. 
- Asıl kendi ismi nedir? 
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11m1ınD1mC1 .. 
. 't . ti Evde herkes memnundu. ~ımet 

S UAD Vıyanaya gı mış · . . !'\' 
de dahH olduğu halde. Fakat onu~.' sevı~cı .dok~or e

. . t d. - . gibi görUşebilecegınden ılerı gelıyordu. 
dımle ser~tçe, dı~. e .. ı~ı gözlerinin açık geleceği ihtimalini ak· 
Suadın v ıyana onuşu, . k. 1 -. • . , d D ktor -:\Tedim ona bunun ım ansız ıgı-
lma bıle getınnıyor u. o • • 
nı kati bir şekilde anlatmıştı. . . f cesinde kabil 

Onca. Suadı• görmesi ancak hır mucıze ne ı . t' 

'1 
:=z?l = :s 

Gökten insan 
yağıyor ' • 

Rusyada paraşütle atlamayı bilen 

/ 

Rusyada bugUn paraşütle atlamayı 
bilen 15 milyon insan var. Bunlardan 
on milyonu mahir paraşUtçüdür, beş 
milyonu bu işi öğrenmek ii7.ere olan. 
!ardır. 

Kamın, on iki yaşından aşağı olan 
çocukların para5ütle yere inmesine i
zin vermez. Fakat miniminilere tahsis 
edilen birçok parklarda ve bahçelerde 
beş yaşındaki çocuklar, hususi yapıl
mış allama kulelerinin üstünden ve 
küçük irtifalardan paraşütle iniyor -
lar. Çocukle.ra. c•lvelden a~ılmıs para. 
şütler bağlanıyor. Bu :ynvaş yavaş ye
re iniş ynvrulnrın çok hoşuna gidiyor. 

Rusya içcrsinde f!OOO paraşüt kule
si vardrr. Bunların yükseklikleri 40 
metre ile seksen metre arasında de
ğişir. Büyükler için yapılmış olan bu 
kulelere her parafiÜt altından ufak bir 
çubukla raptedilmiştir. Atlamak isti. 
yen çubuğu eliyle tutmak ve kendini 
boşluğa. fırlatmak kafidir. 

14 yaşından iitbaren herkes ilk in
me imtihanını verebilir. Bu imtihanı 
veren B sınıfına geçer. Bugün Rus 
mekteplerinde B sınıfından diplomalı 
9 milyon talebe vardır, 

Bu diplomayı alanlar ipek bir para
şüte mnlik olmnk hakkını kazanırlar. 
Bu paraşütle beı aber bir de kırmızı 

. ;"1 • ". • • . : il 

15 milyon insan var 
StaıDDlillDını (§) waşon<dlakD ko~o ~nne 
arttuaımaı lkYllesDırll<dielr1l jp)aıraşlYı'ttUe 

n UiJ ınnH~~e lb>ayo lu'1©>tr 

Para.şillçü Nina Kcnm~va 193 ı te 
para§iitle 3000 metreden athyar.ak o 
vakit için erkekler arasında dahi çok 
ehemmiyetli tclfıkki edilen bir rekor 
tesis etmişti. Vakıa bugüne kadar bu 
rekoru erkekler geride bıraktılar. Fa
kat kadınlar arasında hfila kırılama
mıştır. Diğer resimler de bir hava bay
ramında gökten yağan insanları, bir 
paraşüt kulesi görülmektedir. 

mahfaza alırlar ki, bunun üzerine i
simlerini knzdmrlar. Bu ipek paraşüt. 
ler, orduda kullanılan modele yakın, 
çok hafif ve çok sağlamdırlar. 

B sınıfmm talebesi, halkı havacılI
ğa teşvik işine de yarar. Beş yüz veya 
bin talebe muhtelif tezahürat yapar_ 
lar. Bazan iki yüz yahut üç yüz para· 

...• 
~iitçli birden bire atılır. Bu teşvik te. 
zahürleri sayesinde son üç sene içer
sinde Rusyadaki para~ütçillerin sayısı 
üç misline çıkrru§tır. 

Mektebe gidecek çağa gelmiş bir ı;.o
cuk, insanın paraşütsüz olarak yaşı
yabileceğini düşilnemez bile. Rivayete 
göre Stalinin kızı 6 yaşındayken pa
rnşütlc atlıyormuş. Bu küçük kıza bir 
gün yeryüzünde kendi yaşmda para. 
şütle atlıyabilecek pek az çocuk bulu
nacağını söylemişler. Kız biraz düşün. 

mü~1 sonra: 
- Onlara çok acıyorum, demiş, de

mek ki tayyareden düşerlerse öle -
cekler! 

Paraşüt, memlekette hava sporları
m yapmak, halkr havacılığa alıştrr

mak için he.in en iyi, hem de en ucuz 
vasıtadır. Çocuğun kuvvetini ve cürc.. 
tini arttırır. Yetişmiş insanlara zaru· 

ri olan havaya alışma kabiliyetini 
genç yasında verir. Askerlik noktni • 
nazarından paraşi.it korkunç bir si -
Ulhtır. Bir memleketi istilaya kalkr
şan ordu, eğer o memleket kendini pa
raşiillo müdafaaya hazırlanm15 ise, 
birkaç saat içersinde bütün taarruz 
kabiliyetini kaybeder. Herbiri beş ve
ya on kişi taşıyan yüz kadar tayyare 
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lemediğini bildikleri için - biribirlcrine bakıştılar. 
Lutfiye: 
- Nasıl oldu da geJdin kız! - dedi. .Ayni zamanda annesi: 
- Hayırdır inşallah - demekten kendini alamadı, 
Nimet durgun bir tavırla karşılık Yerdi: 
- Hem bir gece için değil ... 

il \BElllN EDf~BI 11.l·Hll\ı\SI: 43 Refika Hanımın ağzı hayretle açıldı: 
-Ya? olabilirdi. Görerek dönmüş bulunsaydı da artık ehemmıye ı 

Yoktu. .. Un ü günün akşamı Yazan: Hasan {R(as~m Us - Merak etme anne! Şimdilik bir §('Y yok. Bizimki Viyana. 
ya gitti de b;r hafta için geldim. 

- Nasıl bıraktılar? 
Suad gı"delı· Üf' gün olmuş, Nimet bu uç c -

"' · ği · b. kaç gün orada nı gUçIUkle getirmişti. Annesine gıdece nı, ır 
kalacağım söyllyerek köşkten uzaklaştı: . . . .. 

Nimetin işte bu şekilde. Suadın gıdışınde? Uç gun ~on-
ra ba•tayan' ev.ıAn ayrılmaları sık sık devam edip durdu: Koşk-

G9< ~ b' k .. geçn·ordu ~"'ll her ,.ıkışile dönmesi arasından en az ır aç gun • · ' 
"' üzül·' ord\L Bununla bcra ber Bi.ma herkes l!linirleniyor, herkes uy . 

kimse çıkıp da (Tenç kadına bir şey söyleyemıyor~u. k ti . . 
Ferid ve P~ş°a_ zaten görüı:müyorlar, yalnız are e .erını 

d B nla beraber PaRa bırkaç 
takip etmekle iktifa ediyorlar ı. unu - k' 
defa karısı vasıtasiyle düşündüklerini bildirme~ten çe ınme-

, . . k n bir geiın olarak kal. 
miş, ondan irfan Paşa aılesıne ya ışa . tedb' ı· h • ·d· k. Nımet ır ı a-
masmı istemişti. Bu istekten sonra ı ı 1 

•• 

rekete başlamış Nedim ayağını kesmişti. Genç ~adını~ 0 r.t· 
1 . k d' . d • "dd .. r'nde durulacak hatta tetkık e ı e_ 
erı, :en ısın e cı en uze ı • 
cek bir ruh değişikliği yarattı. . _ b 

1 içi içine sığmadığı aşikar surette görülmesıne ragmen un~ 
ortaya vurmamak için nefsine karşı büyük bir cebir sarfettı. 

. · ·k t ürümeve calış-Dn.ha doğrusu yaratılıEıının ak~ı 1stı ame e Y • . 
mrştı. S.ıad. Viyanaya gitmeyip de. köşkte kalmış bulunsa~ -
dı sabrında daha uzun zaman devam edemiyeceği muh~kk:ık
tt.' Suad'in gfüne kararı. imdadına bir Hızır gibi yet~er~k: 
geniş bir nefes almasına fırsat vermişti. Bu sıkı ve tedbırlı 
bareket~er Nimete. artık lrfa:ı 'ılaşa ki:i§künde dah:ı fazla ka· 

J" · ·1ecerek lamıyaca~ınr anlutıyor \'e bundan dolayı Sunc ın ıyı · 
dö~metıf ihtimalini ehemmiyetli görmUyordu. 

Köıkiin kapısından c:ıktığı zaman S<"rbcstliğın bulunmaz 

bir nimet olduğuna t<'krar inandı. Gerilen asabını, annesinin e
vinde bir müddet diıılendirect~k, yeniden serbest kalmanın, 

Suadden ayrılmanın yollar ın1 nrıy:ıcaktı. 
İrfan Paşa kHşküııdc gcı;irdiği ilk aylarda bulduğu S('rbest. 

lik onu adeta sarhoş etmişti. Bunun uzun zaman devam edebile. 
ceğini sandığı sıralarda Paşanın karısı ağzından ifittiği söz
lerle kendine gelmiş. ve pek ileriye gittiğini anlıyarak birkaç ay 
içinde eski hürriyetine kavuşa<'ağını umarak azıcık tedbirli bu. 
hınmayı rloğrı.ı bulmuştu. Fakat bu kararın hiı; ele kolayea tat
bik edilemiyecek bir ~ey olduğunu kısa bit zamanda anladı. 
BununJa berab~r dişini sıktı. 

~imct, annesinin evine i6tc bu hava ile gc!di. Yepyeni bir 
topun hiç aşınmamrn yivli namlusundan fırlamış, infilaka adım 
atmış bir mermi halir!deydi. Krndini, bhçcden geçip de evinin 
kapısında bulunca to 1J:rndı. 

Annesini, bir haftadanberi ı;örn~emisti. O. Suad'iıı Viynnn
) ı gideceğini biliyor, fakat !stnnbuldan ne zaman rıynl~cnğı. 
nı bilmiyoıdu. J{npıyı aean hizmetçiye: 

- Bir hafta buradayım, Sıdıka, - dedi. Benim yatağımı 
hazırla. 

- Nasıl oldu böyle hanımcığım? 
- Oldu işte ... Annem nerede? 
- İçerde ... Llıtfiyc Hnnım da burndıı. 
-Yal 
Nimet RC'fil.a Hanımla Lfılfiyeniıı bulundukları odaya gır. 

diği zaman - Nimetin son aylar irinde esldsi gibi srk sık ge· 

- İsterlerse bırakmasınlar. Esir miyim ben. Yeter artık 
Annesi, Nimetin "yeter artık,. demesinden endişelendi: 
- Niçin yeter artık? 
- Şu son ayı nasıl geçirdiğimi bir ben bir de Allah bilir 

anne. Ben böyle sıkıya tahammül edemem. 
Lutfiyc Hanıma da dönerek ilave etti: 
- Pazarlığımız böyle miydi? 
Lütfiye Hanım bozuldu: 
- Nl" yapayım ben kızını. Elimden geleni yırntım. Senin 

irin Pasalarla aramı bi'e bozmaktan cckinmedim. Pek fazla n• 
çılmasaydın bu neticeyle karşılnşmazdm. 

Refika Hanım dn Lfıtfiycye hak verdi: 
- Doğru söyledin Liıtfıyc • dedi. Azıcık cvJi bulunduğunu 

dU§ünm~si H\zımdı. Yine clu:ı etsin ki ~uad'in bir ~cy<ll'n ha· 
beri yok. Ya o işitsr. 

- Artık onun işitmesine.O:e ehemmiyet \'<"rmiyorunı aııne. 

lkn bu sıkı altında yaı;amam. 
- A! A! Çocuk musun ecn! Sonra ben ne yaparım? 
Nimet daha oturmamıştı. Anneııinin bu itirazı ile karşıla· 

şacağını z'l.tcn dfü~ünmüştü: 
- İtiraz edeceğini biliyordum anne • dedi. Fakat söyledikle· 

rimde ben bir çocukluk görmüyorum. Ciddi söylUyonım. Ar· 
tık kiıfi. .. Senin için gençliğimi de feda edecek değilim ... 

,(Devamı var) 
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kabDne buhranı Yugoslavya ile 

Sosyalistler kabineye mu!~:!~! ıeri 
iştirak etmeyecekler Belgraltan. bl r heyet 

Parls, ıo (Hususi) -Dalddtyenın Radikal· sosyalist mebuslara "ne o- şehr i m iza gel lyor 
bngün kabineyi kurmağa muvaffak lursa olsun,. yarın ıabah& kadar 
olacağı sanılıyor. · Dal~dlye sos- kabineyi kurmağa. karar verdiğini Belgrad, (A.A) - Aval<) ajanı.ı bil· 
yalistıere ı 7 nazırlıktan beşini t ek- söylemiştir. diriyor: Balkan antantı ekonomik kon-
lif etmiştir. Buna mukabil komu- Bu beyanat Dalldlyenln, sosyalhıt aeyinin içtimaı eanuında, Yugoslavya 
nlstlerl kabineyi! almıyacaktır, hat- ler iştirak etmediği takdirde bfle ile Türkiye n Yugoalavya ile Yunaniı. 
tA mUzahcretlerlni t.emin et.mek üze- ka bineyl kurmnğa. karar verdiği tan arumdrıki ticaret anlaımalanrun ye· 
r e onlara müracaat niyetinde dahi şeklinde tefstr edllmektedfr. • 
olmndığmı söylemiştir. Slyasl müşahitler sosyalistler ka- nilqtirilmesi milzakerelerinde bulun • 

Siyaset bakımından Dn.ltıdfye 1 bine ye girmekten imtina. ettikleri mak Uure bir Yucotlav heyeti yann sa
Fransız siyasetinin ana hntlarında takdirde Dalft.dlyenin bazı teknik- bah tatanbula hareket edecektir. 
hiçbir de~işikllk yapmak arzusun- çllerln ve merkez fırkasına mensup Ticaret ve endüstri nez<X"cti direktör. 
da değildir. tnglliz ırabtneslyle işti- bazı zevatın yardımile, parlA.mento- ]erinden Sava Obradoviçin riyaaetinde
ralt halinde İspanya işlerine ademi da sosyalistlerin muzaheretlne gUve-
mUc1ahııle politikasına devam etmek nerek, bir radlkal sosyaJlst kabinesi ki Yugoıbv heyetinin difer ansı tica· 
istemektedir. kuracağ'ını tahmin eylemektedirler. ret ve endüstri nezareti mü~virlerin • 

DJ~er taraftan DalO.dlyentn, hnzl- Sosyalist partisi milli mecllst gece ı den 'Mihailoviç ile ayni nezaret ıekre-
n enln Acil lhtlyaçlarrnı karşılamn.lt yaptığı toplo.ntıda sosyalistlerin Da- terlerinden Tomiçtir. 
fç ' n devlete ynpılacnk banka avans- adiye kabinesine iştirak etmemesi- -----------------
Iarının derhal fazlalandırılnınfiı vo ne karar '·ermiştir. ESkDŞehlrde 
bUy ilk bir mlllf mUda!a.a tstilcrazının Bu ~illi!{ n nilmayiş E . k 1 c. 
akdini ihzar etmek üzere hUkümetc Halk cephc:.I teşekkUıtert bugtln .. e epr e ~ 1 
altı aylık tem salAhlyet. "Verilmesi bUyUk bir miting tertip etmiştir. Pa- Y 
gibi meseleler ozerlnde verdt~ı fza.- rfs polis mUdürü bunu menetmlşse- bı•r haydut 
hat, sosyalist delegeleri tarafından de Parls mıntakası sendikalar bl.rlt-
gayrlktıfl görülmnştur. ği kongresi bu yasağa rağmen mt- Duvarı delerek ka~-

Söylendl~lne göre Daltıdlye. dUn tJngln yapılmasına karar vermJ~lr. 

Am e rDkada mütnıs kasır ""a -----------------·---------.. 82 kişi ödü, 612 
yar ah var 

Va~'.ngton, 10 (A.A.) - Amerika- 1llinua, Kans:., Miaiaipi, Arkansu ve 
nın c~nubuncla ve merl:ezinde vukua Ohyo. 
gelen kasırg:ıbr, k:ır fırtmalı:ın ve tug- Bu yüzden mahsuller, çok müteessir 
ya:ılar netic:dnde 28 m:r:t ile 7 ni:an olmuştur. 

arasında 82 ki~i ölmüı, 612 kişi yara- Alab:ıma Kızılhaçı, nehir sahilleri a. 
lanmı§tır. halisiml::n olup tuğyanların yurdların-

En ziyade müt ~:!lsir olan hükumet· dan kovmuı oldufu 20.000 kişinin yar-
Icr şunlardır: dımma Jroım:u için icap eden blltiin ted 

Alabama, Jecrji, Luizyan, Xentokt, birleri alDUJtır. 

Avrupada sulh 
~ Baştarafl 1 incide 

••- Ba.z:ın si.zl:?re şöyle denildiğini 
İ§itiyoruz. Eğer İngiltere daha azim. 
kAr bir hareket ittihaz edecek olursa 
dünyaya öyle bir ihtarda bulunmuş o
lur ki, harbin patlamasına imkan kal
maz. Bu blr spekülasyondan baıka 

~ir şey de]ildJr. öyle bir spekülasyon 
ki, para ile değıl, insan hn.yatile ka
dın ve ~oruk canile yarnlo.n bir spc. 
kilhl.syon, bizim ırkımızla, k:ımmız'a 

oynıyan bir spekül5.syon... Ben böyle 
bir oyuna giri~emem. İierde bir hnr.

1 
bin zarureti her ne olursa olsun, ken
di hliniyctimizi b:ışka türlü koruma· 
ğa. lmkln olmadığına kat'i kanaat gc. 
tirdikten ft.>nradır ki, bir harbe girme· 
ğe kar:ır verebilirim.,. 
Çemb~rlayn, hülcflmeti:ı h~ef ve 

siya.seti su'hün muhafaz:ısı olduğunu 
tekrarlıyara.k §<Sy!e demi§tlr: 

"- Harici siyas~timizin d:ıyandığı 
iki temel vardır. Birisi dostça mü.za. 
ıkcrcler:ie sulbü ara~tıımak ve di~eri I 
!iHl.hlarımızı mes'uliyet!erimfzin ve 
sulh ün muh:ı.fazasmda oynamak iste· · 
cli~imiz ro~füı derecesine çıknrmalttır. 

Çemb~rlayn hükumetin ı;imdikindcn 
daha bliyllk v~ daha kuvvetli iyi bir 
milletler cemiyeti fi!>rini b•ra!•mak 
jstem~:li3ini de teyid cylemi~ir. 

SiiulıJ~.nrna hakkında, başvekil ~· 
ları ~öylemit;tir: 

"- Bir miJletin eervetini harb le. 
vı-z!mI imaline sarfetmek bir cine.yet
tir. Fa!mt düny:ın~n bu~nkU vaziye
tf:-,le bizzat imnaratorlu'!ım mevcudi. 
y~ti bile tehlfücde old•ığu keyfiyetine 
h .. 1:u::nct göz yurtı:ım"Z.,, 
"Hnrp ya4<m dt>~il ! ~ 

D~şvcldl, millelin müdııfnnsma her
kesi ısrar:a i§tirake davet etmiş ve 
nutkunu f]Öyle bitinni~tir: 

"- Ancak, harbin kısa bir zamanda 
p:ı.thy:ır.:ığı di:şüncesini aklınızdan çı

k~rın~. Doiru olo.n bir §ey varsa o da 
h:ı:-oin cıkmıy:ıcatıdır. F:ıkat kana:ı· 

ti;uiz ~udur ki, sulhü muhafaza el~ek 
ic-:n en iyi çare harbe hazırlanmak. 
tır.,, 

Bn-ıüaldl rr.ia-n 
\'iyJ n:ı., 10 (Hususi) - Bugün Al. 

nıar.ya ve Avusturyuua reyltım ya;,:>:l· 
rna!dadır. Neticenin ~ senc:'.enberi 
Alm:ınyada yaI?ılnn bi\tün rcyitımlar
da o:duğu gibi yüt::le es ki.bur nispe. , 
tinde mi\spct olacağı §imdiden tahmin 
ediliyor., 

Hitler dün Viyanaya. gelmiş, a.kgam 
UstU Berline dönmilştür. 

Bitler Viyanaya geldiği zaman is
tasyondan otomobille belediye daire
sine gitmiş ve belediye reisi r ;öybaher 
kendini bu söz!erle selamlamıştır: 

- Bu belediye dairesi, bu eehlr ıi· 
zin:lir. Bunları hinı:ı.yenizin altına a. 
lınız. 

Hit!er şöyle cevab vermiotir: 
- Viy:ı.na bir cevheruir. Kendisine 

layık olduğu mevkii verebileceğimi U. 
mid ederim. 

Öğle zamant belediye dairesinin 
b:ı.!konundan Göbels §U söı.leri söyle
mişUr: 

- Dilnyanın karşısında .. Büyük 
Almanya devleti gUnUnU,, i1An ediyo. 
rum. Bayraktan çekiniz. 

Bu sözler üzerine derhal Alman dev. 

letinin her taraf md'.ln milyonlarca 
bayrak çekiimi§tir. Düdükler çalmıe 
ve bütün na.kil vasıtaları iki dakika 
durmu§tur. B~lıca §ehirlerin tu.erin -
den tayyareler uçmufitur. 

Son se~i n nutku 
HiUer, alr'.jam Ustü Viyananın eski 

şimali garbi istasyonunun büyük sa
lonunda yirmi bin kişi önünde reyiftm 
hakkındaki son nutkunu söylemiş ve 
nasyonal - sosyalist Almanyanın iç ve 
dı§ politikasını ve kalkınma hareke. 
tini anlattıktan sonra bütün Alman • 
lan reyiam günU mukaddes vazifele
rini yapmaya davet eylemiştir. 

Şehr. m'zde'<I A m·ı n l:t r 
Almanya ve A vusturyada reyiam 

ya!Jılırken ecneji memleketlerde otu
ran Almanlar da rey vermektedirler. 
Bu meyanda Tiirkiyedeki Alman teba. 
ası da bu ~abalı bir vapurla Karade· 
niz:le kara sula.nmız haricine çıkarak 
reylerini kullanmışlardır. 

Vaıeybol 
t urnU\/S SI 

Galatasaray klübilnün tertip ettiği 
ve idman salonunda. oynattığı voley-1 
bol turnuva maçlarına dün devam e- ı 
dilmiştir. Büyük bir al!ka ile takip 
edilen bu mUsz.bakalar neticesinde 
Davut!)aşa An".doluhlsarına 15-2, 
15-!l, Çengelköy Vefaya 15-6, 15-1. 
Çelfkkol Maıtcpespora 15-9, 15-2 
galin gelmişlerdir. 

Turnuva maçların& gelecek CU· 
m arteal &UDU devam edUecekUr,. 

moğa muvaffak oldu 
Eakitehirde, dün eece bir firar hl· 

diaeai olmuıtur. Bir _çok hıraızlıktan, a· 
dam yaral<ı:naktan ve bir de katilden 
aabıkaaı bulunan Atıcı Mehmet adında. 
ki ıer:r, b mirde yapılacak olan muha· 
kemeaine gönderilmek il.ıere yakalana· 
rak polis taafından jandamıaya teslim 
edilmi1tir. 

Jandarma aevkeidileceği zamanı bek
lemek üzere elleıine kelepçe vurarak, 
Mehmedi bir odaya kapam.ı1tır. Sabıka· 
h elleri kelepçeli bulunduğu halde oda
nın duvaruu delerek kaçmıya nıuvaffak 
olmuştur. tşin farkına vanlınca pc§ine 
dütülen Mchmed, trene binmek üzere 
bulunduğu bir aırada tekrar yakalan • 
mutır. Kendisine firarında ya.rdım e
denlerin mevcut bulunabileceği dütü· 
nülerek bunlann kim olabil~ekleri • 
ra§tınlmaktadır. 

ızm Drde 

Tren kazası 
oldu 

DUn akşam U7.eri, lzmir, Karşıyaka 
istasyonunda. bir tren kazası olmuş

tur. tsta.syonda makasçı Sırrının bir 
hatası yll.zilnd(m banliyö treni kömür 
vagonlarının bulunduğu ha.tta girerek 
bütün hızıyla bu vagonlara çarpmı§· 
tır. Bunun neticesi olarak yolcu va. 
gonlarmda buluWuılardan sekiz kişi 
yaralanmı§tır. 

Kazanın bir facia ~ekli almadan ge. 
çiştirilmesi büyük bir tesadüf eseri· 
dir. Kaza.ya sebebiyet veren makasçı
nın kazadan sonra. çıldırdığı görül. 
mllıtür. 

Alman;tada 
tahrjkler 

Berlin, 10 ( A. A.) - Öğrenildiğine 
göre, Vilhc!m Laverrenz isminde ea. 
ki bir Alman mebusu da dahil olmak 
üure bir!caç gün evvel 46 kişi tevkif 
edilmi~tir. Bunlar saltanat lehinde 
tahrikat yapmakla zan altına alın
mışlardır. 

Münib mahkemesi de devletin emni
yetine karşı bir komplo hazırlamak 
cilrmfle 17 ki3iyi mahkttm etmiştir. 
Bunlann burjuvazi mahfelterine men. 
sup oldukları zannedilmekteyıre de bu 
meselenin saltanat lehindeki tahrik~t 
do'ayıs!te Berifnde ya1'ılan tev!dfatla 
a' kadar olup olmadığı malOm de~iI
dlr. 

Barselona 
el ~k: rjks~z kaldı ı 

Barsclon, 10 (A.A.) - Resmen 
blldlrlldl~he göre, cumhuriyet de
nlz tayyareleri evvelki akşam bir
kaç Fraklnst denizaltı gemisine ta
arruz etmişlerdir. Bu gemiler blr 
daha meydana çıkmamış oldukları 
için bunların Almerla açığında mez. 
kılr tayyareler tarafından batırıl
mış olduğu zannedilmektedir. 
Ba· se'omt e'ektri l<eh kıı l iı 

S:ılam:ınka. 9 (A.A.) - Franlto
cııların umum! karars~hının tebll- . 
ğinde, San Lorenzo ve Kamarasa e- i 
Jektrlk fabrlkatannın işgalinden 1 
sonra Barselona elekt rik tenJat.ınuı 1 
keılldlll blldlrllmektedlr. 
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Japonların 
hezim e ti 

Londra, 10 (Hususi) - Gelen ha- Jap..,:ıl:.:ır, Taierşvang mıntaka~ 
berlere göre Çinde Japonların aıkıtık periıan bir halde terkctmektedir. 
variy~ti ve Çinlilerin ileri hareketi de. Diğer taraftan düşmanı cenuptan t#' 
vam etmekte, Japon~r bozgundan boz- lc:p eyli;~n Çin ku\-vetlerl, Taierş,._, 
guna devam etmektedir. gın 36 kilometre §imalinde Yihçini e'll 

Çin kıta;,tı, üç ayda.nberi Japonla· geçirmiıtir. 

nn iıgali altında bulunan Şantungun Taierıvang'da harp aahaamda bir 
merkezi Tsinanfu'un kenar mahalle - ...ı .. 

çoğu yaralı olmak il.ıere ancak altı Pli" 

!erini zaptettiklerini bildiriyorlar. Şehir Japon kalmı§tır. Çin sıhhi kuvvetleıl 
eokaklaıında muharebe devam etmek· 

bunların irodı:.ı:lına koşmaktadır. 

tedir. Bu muharebeye i§tirok eden lruv. . Harp ganniminin resmi listesi dıbl 
vetler 15 gün kadar evvel büyük kana. 

tam olarak azırlanmamıştır. Fakat, Çisi 
h geçen Çin kuvvetlerinin bir iosmıdır. 

Cenubu şarkt fatikametinde çabuk ordusu nezdindeki gnzcte muh<>birletr 
surette ilerliyen ve Cchiu ve Liangçia- nin bildirdiklerine göre, 10 bin tüfek. 
tieni zapteylcmiş olan Çin sol cenahrna 9000 makineli tüfek, 77 sahra topçu b8" 
mcmup bir fırka Tsao§vangı ele geçir- taryası ve 30 tank Çinliler tarafında' 
miştir. iğtinam edilmiştir. 

Hintli gazeteci 
Cenubi Afrikada Durban eehrinde f serbest me!lekte l§tigaJ etmektedfr. 

çıkan "lndian Views,, gazetesi muhar- "Merkezi Yohannesberg olan cf-
rirlerinden, lsmail Muhammed Veli- nubt Afrlkada birçok Ermeni ve dörl 
yuüah isminde bir Hintli gazeteci dün beş Tllrk varJır. Bundan birkaç seoftl 

. . . . evvel, Prens A kerim lsmlnde bi 
eehrımıze gelmiştir. memleketimize gelerek son Osmar 

İsmail Muhammed Veliyullah, mem· h sultanı Vahldettinfn ~nesinden ol
leketimizi islam 8.lemine daha iyi ta· duğunu sBylemtş ve bir mUddet şeb• 
rutmaya. yarıyacak tetkiklerde bulun. rlmlzde kalmıştı .. Her laJAma oıat• 
mak arzusundadır. Hintli gazeteci, bu ğu gibi. kendisine de yardım ettJJ. 
gUn kendisile görU~cn bir muharriri. Fakat bugUn görüyorum ki; burdl 

. bt Afr.k d ki H' 1. U böyle bir prens bulunmuyor. 
mıze, cenu 1 a a ınt ı m s- "Biz cenubi Afrika Mnsuı111at 
!Umanlar, kendisinin yaptığı seyahat HintıHerl •rnrklye hakkında bnytıJ 
ve tetkiklndekl gaye hakkında §unla. bir sevgi besleriz. Bilhassa önderf• 
n söylemiştir: niz Ataturk herkesin kıymet verdlJI 

"liemleketinize gelmeden evvel A- büyllk bir şahsiyettir. Bizim gazete-
rabistan, Mısır ve Suriyede dolaştım. de AtntOrk hakkında birçok yıı.zıJat 
Maksadım Türkiyeyi şarktaki isl~ çıkmıştır. Tilrklyenfn terakki ve ıo• 

. • • lrişafından biz MUslUmanlar çoJ 
füemıne, yanlış kanaatlen dUzeltecek memnunuz. Memleketinizin dnb• 
şe!dlde tanıtmaktır. Arab aleminde, !azla refaha kavuşvasını temenol 
TUrklerin müslümanlıktan ayrıldığı· ederim. TUrkiyeye ilk defa gellfO' 
na dair yapılan menfi propagandala· rum. Bu sabah Sultnnahmet caınl• 
nn hilafına olarak, şehrinizde bulun. sini ve o civarı gezdim. lntıbarm ı;ıo 
duğum bir gün zarfında bile, Türkle. ki, herkes gayet çalışkan ve fanti 
rin ~sldsi gibi isJam kaldıklan husu· sultanların zamanındaki gibi tenb• 

d k t d. d' Gö. dil ki •• n değil. 
sun a anaa e ın ıra. r m • ~"'· "T nde gelirken tanışdığım btf 
kilr elhamdü1illfilı (Hintli misafirimiz Türk ~erkadaştan tetanbulda kalacaı 
bu kelimeyi aynen böyle, arabea söy- temiz bir otel sağlık vermesini fstr 
lemiştir) siz Türkler, islamlığı içiniz- dlm. Bana evvela. Konttnantal oteli-
de saklamakla beraber Avrupa mede- nl slSylcdl. "Hayır, dPdim, bir MUslO-
niyet.ine uymasını bil~ic:siniz. Türki· man oteli fsterfm ... Bunun Oıerfneı 

" _ bana Özlpek palas otelini tav11lye et-
yenin yaptığı ve muvaffak oldugu bu u. Hakikaten bu otel son dereci 
tecrübeyi bütUn şark mUs1ümanları • temiz. herşeyt yerinde, hiçbir eksill 
nın taklid etmelerini isteriz. Türkler, yok ve Avrupa. otelleri kadar ınU• 
islam kaldıklal'I kadar Avrupalılaş. kemmel... Çok memnunum. • 

"tstanbnlda Uç gUn kalrp Ankar• 
mı.~lCardırb_daA.f .k .. f 
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ya gldoce~m ve orada da bir 1~ 
enu ı rı anın nu usu mı • ,:;Un kaldılctan sonra memleketlIJl 

yondur. Bunun 8 milyonu yerli, 2 mil. dlineceğim . ., 
yonu Avrupatr, 150000 f mü~lüman, --------------
diğerleri de Çinli, Japon ve diğer ka· 
vimlerdir. MüslUmanlar iki kısmıdır: 
hunların bir kısmı, biz Hintli müslU· 
ma.nlar bundan altmıe sene evci cenu
bt Afrikaya gelerek yerle.şmişizdir. 

Di';er kısım müslümanlar da Ca.vadan 
gelmiştir. 

"Memleket f!eri bir inki;af halinde 
dir. Ba~lıca istihsalrtt altındır. Senede 
200.000 libre a 1tm l!tihsal editr.ıekte.. 
~,;,., µ; .. tli Jl"P0 1 lll'!'pnlar ticaretle ve 

Oksford 
l(embr~ç 

a-- naştaraı 6 ınr.ıda 
reı;ı iyice geriye atmak suretlle çe
kilen "klft.sik., kürek lngllizler tara
fından bir müddet evvel terkedllmtş, 
onun yerine kilrek palalarına daha 
fazla rol veren ve kürek strokunun 
sonunda küre:';Jn silkilerek çıkarıl· 
m:ısı suretlle çekilen ve en fazla. A
m!?rlkalrların kullanchkları Farlba· 
irn ststeml tatbik crlllmeğe başlan
mıştı. 

Oksford Fairbairn sistemini tat
bllt ettiği seneler mUtemadlyen Kem 
briçe yenilmiş, en nihayet geçen se
ne teltrar "kltlsik,. tarza rUcu ede· 
r ek on üç seenllk bir fasıladan son
ra ilk gllliblyetl temin etmiştir. Oks
ford f'klbl bu sene de klllslk stil u. 
zerine çalıştırılmış \'e yarışta da o 
tarzda kürek çekerek Falrbalrn usu
llle çeken Kembrlçl ikinci defa ola· 
rak geçmiştir. l\la?';toblyctten sonra 
Kcmbrtcln de kUrek tarzını de~lştlr
mesl ve tekrar 'klft.slk stm tatblka 
ba~l?..ması mnhtemeldlr. 

Yarı~ t<'leviwonln r~dynlnra Vf'· 

rtlmtş \'e bunr\a o derece muv11.ftak 
olunmuştur ki televizyon tertibatı 
olan radyo sahipleri ddeta. hllfill ya. 
rışı taktp ediyorlarmış kadar heye
can duymuşlardır, 

Ticarer odasının 
evrak ı 

Ticaret odasının baıı evrakı· ıcıll 
ne sattığını yazmış ve bunlar arY 
sında nıUblm tarlhl değeri oıanıats• 
nın da bulunması ihtimalini gözöııO• 
ne koyarak nazarı dikkati celbetııılf 
tik. DUn bu hususta ticaret oda.sı0

1 

dan bir mektup aldık. Aynen derci' 
diyoruz: t 

"Odamızın imha e(ijlmeslne kar'~ 
vermiş olduğu lıAğıt. ve defterler gl, 
tikçe fazla yer işgal etmekte ol~ 
saklanmasında hiçbir fayda gorili si 
yen, müruru zamana uğramış te~ 
defterleri, dip koçanları ve bazı I~ 
zumsuz muhabere evrakıdır. su0

1 
larda meselA.: Adres talepleri, es1' 
kataloklar, sergi ve panayırlara 't 
tırak için cereyan etmiş muhaber~ 
lhbar mektupları, prospektüsler, ~ 
da mocrnuasma abonman tecditle 

f• 
irs:ı.H\.t talcplerl, dip koçanları, e,,9 
rak tevzi defterleri, kartonlar. 911 

senesi başına kadar olan kefalet e .,_ 
ralrı, tlh ... dır. Bu gibi lilzumsuz e81 rakın tefrik edilmesi lçin de 12 C 
numaralı kararnameye ınerb~ 
(resmi evrak ve defterlerden ıuzu ıı 
suz olanların yok edilme tarzı b~ 
kmdakl nizamname) alıkft.mınd el 
mUlhem olarnk odn fdare heyetJtl 11 
Uç ltişlden mürekkep bir heyet a1rı ıl 
mış vo bu heyet yok edl1ccek :kA~, 
ve defterleri birer birer glSzden ge 
rerek ayırmıştır. 

11 
Yoksa, odamız tarihi kıymeti ~oı 

iz evrakını uzun t etkikler nettres dl 
de hazırı dtITT raporlarınr, lktl1111 t' 
tarihimizin birer vesllrn.sı olrn eııdı 
lerlnl, ve buna mUmasfl bir çok • ti 
metli evrak ve vcsı>lkfnt salrlaırıa~,J 
bilyük bir hassasiyet ve knıkanç et· 
glSstereceğint pek tnblt tel&kkl 
mek zaıur!dtr.,1 
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.• \yinc~ı iştir kişinin lt\fn lınkılınnz., 
"· 'nh ın görünür rüthcl nkh cscrlndo 

sap dersi,, karşısında Ur tir titredi
ğim hoca "hesap hocası .. idi. 

Cz ... öz·· n uyar 
bir ad rn!! 

Re!Jal E11i.~ 

ummanlar milrcklteıı. ağaçlar kalcım 
olsa, yazmanın lmltılnı yoktur .. 

Sonra, ellerinin bnş rınrmnk hrıınk. 
!arını öpUı> gözlerine sürerdi 

Zly:ı. ı>aşanın bu beyti, gözlerimin 
önUnde eski bir mektep hatrrasını 
canlandırır. 

Şu zavallı lrnlaklnrımm, kerrat 
cct\·cllnl ezberlemek uğrunda, o za
Jlm ( ! ) bocalnrclan çektiklerini bir 
bilseniz!. 

silye \"Ur:ı.rak ve haflfco snllannrnk 
lılzi idare ediyordu. 

Ye, uzun uzun. cennetin güzellik
lerinden, sttlarmılnn, nehirlerinden , 
sachırr ny, dişleri slineş gibi pırılcln
yan huri kızlarındnn bahsetti. 

Biz. bir aürU çocuk, mini nılnl 

ınnyınıınlnr gibi. onu tn'klit Nlr>r. 
elik. Sustu. 

Sustuk. 

Hem öyle bir hatıra ki!. Aradım 
uzun yıllar geçU. Hatıranın belli 
başlı knhrnmanrnı hlUd unutnma
drm. 

.... kUrsUsilnc ycrleşmeğe çalışan 

hocanın kırık sandnlyoslnin grcrrtı
Jarındcn başka çıt yoktu. I<ırk çift 
göz. bu acalp hocayı sözlUyordu. 

Uzun bir tessizliJc içinde şaşkın 
şaşkın bakıştık. Bir iki yaramaz dil 
lcrinl cıkardılar. sırıttılar .. 

YllzUmUz güldil. 
ScvJnçle çırpınıyorduk. Jlocn ne 

tyi adamtlı ! 

CümbUr cemaat nnnrnzn duru tt

ınuz ııe ömürdü!' 
Blz!m hoca bir mcldikcydf. Ahi 

Onu bC'n ncı lmclıı.r se\'crclim ! 
Hocn g'"rdU. • • • 

Sc\'gill hocamın upuzun, dapdara
cık, vücudunu, ince ve uzun boynun
da nsma knbnğr gibi sallanan cas
cavlak başını görür gibi olurum .. 

BUyUlt baı;ıındn. limon kabuğu lm
dnr knlnn bir fesi Ynrdr. Gelişi güzel 
bağlayıverdiği eolult kırmızı kr:ıxa
tı çarpıtmıştı. Pek bilmiyorum. Fa
Jtnt herhalde uzun bir znmnn geçti 
ki, kUrsUsUnde put gibi duran boca
ya bakmaktan gözlerim karardı. 

Hocanın bllyUk bnşı. lrnlıpsız kırmızı 
fcsllo "Yeni dUnya .. lnr gibi gözleri. 
mln HcündE' cll1nınC'ito lı:ışlndı. 

J\ulal.tarımızııı zarını patlatacak 
lrnclnr şiddetli h!r ses gürledi: 

Ders sonuna doğru, ceııııctc git
menin yolunu da gl.)stcrdl: 

- Doğru yol<lan ayrılınnmnk, 
Hoca bir gün gözUltmcdi. Aı"'nba. 

hasta mıydı? 

Uzun tekbirler getiren da\'udf se
si kulnklnrımda çınlar. O zamanki 
kllçUclik dimağım, snnkJ fotoğraf 

kHşcsı. gramofon plll.ğı gibi, o sip 
sivri YUcudun şeklini. o bariton se
sin tonunu blitUıı inccllklcrin(I ,·nrın 
caya kndar teshil etmiştir. .. . 

- !'işmiş kelle slhl ne sıntıyor-
sunuz ulan! . 

Dehşet! 

Hesap hocası dehşotü. 
Korktuk ve sırnlnrımızn sinrtik. 

.. * • 
... Anlatmağn hnşladı: 

ibadet etmek .. 
Her şeyden cvYcl namaz kılmamı 

zı istiyor ,.e IIAvo ediyordu: 

"J~y nıU liman lnl nnmn~ın çim AA

ndct tneıdır ... 
Sen nnmnzı şiı~ le hll ı,ı miiınlnln 

mi'rncıclıı'.,, 

l ld gün geçti. Ylno ~ok .. Toldşlan
clık: Hocamız ne oldu ncaba?. Nllın
yct bir rrün .. O sunu hlc unutamıyo
rum: 

Dende bu kadar kU\'\"ctll iz bırn.
J,nn o eski mektc>p hatırnsınr size 
nuJatacnğım: 

Nihayet sc>slni çıkardı. Tuhnf bir 
şlrvo. Ağdalı bir ses. 

- Çocuklar, diyordu. dersimiz 
hosnp .. Ben hesaptan c'·e,·J size di
nimizi öğreteceğim .. 

nır dakika düşündük. 

Trampet çaldığı zaman sc' inçle 
hocamıza söz Yercllk: Doğru yoldan 
ayrılmayacaktık .. Nnmnz kıJncnktık 
ve .. Cennete gidecektik. Çocul,luk! .. 

SnbahJeyin çantnmı koltuğuma 

sıkı. tırmış, sefer tasımı elime al
mıştım. Anncmdon öğrendiğim bir 
şarkıyı mırıJdnnnrak rnektel>o gidi
yordun1. Hlrdenblre bir sc>s duydum: 
bnğ-rış, çığ'rış. teneke sc>slerl. yuha
lar, I·üfUrler .. 

.... sene başında bir siln. ilk der
sini vermelc üzere sımfm11ın ~iriyor 
du. Sınıf çayuşunun: 

- Dersimize beflmele ,.e salft.Yatln 
hnşlnmnk hııyırlıdır. Hnrdf bnknlım 
hep bcrab<'r: J~vuzühiHCih ... 

Hesap dersinin "Uliımu diniye., ile 
ne münasebeti ''ıtr ncnhn? .• Ho"a 
anlatıyor: 

lkl ay geçti . 

Artık hc1)fıniz mini miııi birer sor
t,a kesildik. ltimlzclo tınmaz kılma
ynn hiç yoktu. 

Köşeyi kıvrılırken bir knlabalıkla. 
karşılaştım: Acaba ne ,·ardı? Çar
şafü, yeid!rmell bir sQril kadın, ı;onc 
ihtiyar, şnlvnrlı, poturlu, fesli, sn-· 
rıltlı bir sUrü erkek. Çoluk cocuk •• -Bak! 

Kumnndnslle. sıraları kıracak bir 
Şiddetle "Hap? .. diye nyağa fırladık. 
Gôzlcrlmlzde korkunç surette bUyü
Ycn h snp hocasınn hulüs çnktık! 

Hoca "ağır ozgl fıştıkt mnknnı,. 
kürsUsUnc lforlC'df. Çn"n~un: 

Kırk ki .ı. bir andn hocamızn uy
duk. 

Uzun bir mUdd~t susmaktan bu
nalnn yürekler bir anda nefeslerini 
boşnltınca, koca odn. inim inim in
lodi. 

- Kadınların ncık sacık gezmele
ri. kuyruğunu sallayan dişi köpek
ler gibi - aynen b6yle s6ylllyordu -

erkeklerin ardından koşmaları. t'lim 
bUşler, cığlentHC'r .. Allıklnr. pudra
lar, rastıklar •. 

Aramızdaki birkaç ynrnrnaz hile, 
hesnp hocasından tam numara al
mak fçln, nptestsh:, mnptesslz yntıp 
knlkıyordu. 

Öğle yemeğine çıktık mıydı, he
men yemeği yer, sonra ezanı bekler 
dlm. Ezam, sesl gUzel bir arkadnş, 
taş merdivenin bh1rnç basamak yu. 
karısından okurdu. 

Müthiş bir curcunn. 
- Edc>pslz? 
- II:ıyasız! 

- Komşunun kansına ha?! 

- Rnhae 
Kumandaslle sıralarımıza ç6ktük. 

Camlarda gezinen sinekler uçuş
tu. 

Uzun suren bu gürUitlilU vni:ı:rl('n 
bcın bir şoy nnlam:ıdım. 

- Rezil adam. Yn hatunun foryn. 
clı du)'ulmasnydr? 

Du ·z. nnmus hnydudunu sUrsUo 
etmeli .. 

- 4smnlı Kollanmızr göğsümüzde çaprazla.
YJp, arkamızı daynynrnk "mum,, gl
hf durduk. 

Ders "hesap dersi,.: hoca .. hesap 
hocasr., fdl. Sfzl bilmem amma. iti
raf ederim ki mektep hnyatrmda. 
kafama hlr türHl glrml~·f'n ders ''he-

Besmeleyi bitirdiğimiz zaman ku

la}{ verdik: Kırk kişinin bu Yclvelell 
gUrUltUsll, mektebin ıssız koridorla

rında uzun uzun çınlıyordu. Sonra, 
salO.vat getirdik. Hoca coşmuş, su
ratı fesinin rcnglle bir olmuştu. Sağ 
elinin işaret parmağınr, bir orkestra. 
~erinin değneği gibi, HnUndekl kür-

Yalnız, bUtun ınıfrn ağabeysi o
lan Hnsanrn sırası altına sinerek, 
kasıklarıııı tutup boğulurcasına gUl-

mcslndcn anladım ki. ho"a ncafp 
şeyler nnlntıyor .. 

Sonrn. snkinlcşorek cenneti anlat 
tı. 

Oyun oynayanlar bllyelerinnl, to
paçlarmr bırakır, ozanı dlı1lemoğe 

hazırlanan hesap lıocnsrnın yanına 

koşarlardı. 

- Kesmeli. 
- Pnrçnlnmah 
Yino blr yığın kUfUr• Edepsh:, ha. 

yasız, rezll, alçak .• 

- Cennetin gUzelliklerlnt. o koca 
O, kollannr kavuşturur. başını 

çarpıtır, göıl<>rlnl ynmnr. dinlerdi . 

Tenekeler kıyametleri koparıyor, 

(T.riltfen sayfayı çeviriniz) 
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----------------------------------------S .. at dok:.ızda, Jan Madam Löbon
un salonuna girdi. Tam bu sırada, bir 

kadın da, arka kapitlan çıkıp giöiyor· 
du. Bu kadın Hcloiz Puassondu. Ken. 
disi J••:un bu ziyaretinden haberdardı 
ve gelip falcı kadınla uzun ve ehem
miyetli bir görü§me yapmıştı. 

Madam Löbon'un bu salonu, bütün 

Pario;çc malıimdu. 
Burası, oldukça büyük bir lüksle dö. 

şenmişti ve zeki kadın buraya, ziyaret
çilerinin muhayyilesine tesir yapabile
cek birçok gMib eşyalar koymuştu. 

Dunlar meyanında l:ert:!nkelelcrle 
baykuşlar, esrarengiz tablo' ar ve H. 

!onun ortasında, mücevheratla süslen· 
miş küçk ve zarif bir masanın üzerin· 
de, b:r deste kağ.t vardı. 

Salon h••!İf aydınlanmışt1. Ve Jan 
her ş~yc rağmen garib bir heyecan 

duydu ... 

Noe Puassonla Krebiyon, tavan 

arası odasına çıkmışlardı. 

jan, Noe kendisinden ayrılırken, o. 
nun gözlerinde bir ıdamla gözyaşı be
lirdiğini farkctmişti. 

- Herhalde gözlernden çıkan biraz 
§araptır ... 

Diye düşündü. 
Bir merasim elbisesine benziyen i· 

pekli bir elbise giymiş olan M~dam 
Löbon içeriye girdi ve dcrhnl şöyle 
dedi: 

- LQtfen bu masayı. ot:.ırur musu· 
nuz madam? 

Jnn, kendisine gSsterilen koltuğa o. 
turdu. Falcı kadın da o:ıun hrşısına 
yerleşti. 

Bu kadın oldukça tatlı ve ciddi bir 
çehreye malikti. Hareketlerine, müştc· 
rilerini tehyiç edecek kadar esr•orengiz 
haller katmaı:mı biliyor, fakat onları 

korkutmam •!a dikkat ediyordu: hul5· 
AA müşterilerine iyi ve ho§ bir vakit 
geçirtmek için elinden gelen her şeyi 
yapıyordu. 

K ğıt arı kanştırmıya başlıyarak 

Jana sordu: 
- Neyi öğrenmeyi arzu ediyorsu-

nuz? 
Jan da: 
- Her şeyi! 
Diye cevab verdi. .Bunun üzerine, 

Löbon, '.:•Jndan daha kolııy bir şey 
yokmu gibi, gayet mütevazı ve sade 

bir tavırla: 
- Demek k maziyi, h~lihazm ve 

istikbali ... 
Dedi ve ayni zamanda kagrtları ma

sanın üzerine Y""/arak ilav: etti: 
- Maziden mi, halihazırdan mr, 

yoksa istikbalden mi başhyalım? 
Jan gülerek: 
_ Evvela maziden başlıyalım, sonra 

sırayı takip ederiz ... 
Jan, en harikulade inciler ol:ın diş· 

lerini göstererek. neşeli bir halde gü
lüyordu. Fakat, biröenbire bu gülü , 
söndü ve çehreııi arardı. 

Filhakika, Löb:m - belki de rr.üthi§ 
bir tesir yapmak için • kağıtları açmış 
ve ciddi, garib ve man:ılı bir sesle şöy

le demişti: 
- Kral, madam 1 .. Kağıtlar•nız a~-

sında bir kral var! .. 

Jan hafif bir sesle mırıldadı: 
- Kr:H. 

- Kendiniz bakın madam!. Kağıt. 
!arınız arasında bir kral bulunduğunu 
söylüyorum. Bu kralı işte bu kliğıt 
temsil etmektedir. Maatteessüf bu 

'mılın kim olduğunu... Büyük bir 
memlekete m! hükmettiğini, yoksa i
kinci derecede bir prens mi olduğunu 
söylemeye kadir değilim. Ftıkat mu -

hakkak olan bir ııey varsa o da, bu ka. 
ğıdın en kuvvetli bir kağıt dduğudur. 
Ve size temin ederim ki, ilk hamlede 
bu kiigıdı çıl:anyorum. 

]l.n büyük bir hayret ve heyecan i

çindey.i 
_ Demek, dedi, hangi kralrn mev· 
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- Çok iyi 1 Dernek bir tek adamla 
uğra~mak lazım gelecek .. Binaenaleyh, 
arabayı durdurmak için, Eizin söylemiş 
olduğunuz veçhile bir kaç cesur ~dama 
değil, fafkat bir tek ki}iye ihtiyaç var .. 

- Fakat bu adamın çok cesur ve e· 
nerjik olması Hizımdır. 

- Öyle olacaktır! .. 
- Fakat, monsenyör, bir tek §ey sor-

mama müsaade buyurun: Bu adam, 
yolda karııtmız:a çıkıyor.. Çok gUzel 1 •• 
B:n kendi hesabıma yapaağımı bili
ri:n .. Ya kaçarım. yahut ta bayılırım ... 
füı "'ÜÇ bir mesele değil. Farzcdelim ki 
m~vzuu bahsettiğiniz adam mösyö 
Bcrrye'nin hakkından geldi. Peki Ma· 
dam d'Etyolu ne yapacak?. 

Mösyö Jak, garip bir tebessümle 
gülümsedi: 

- Bu hususta endi c- etmeyin, oğ
lum. rruıdam d'Etyol gayet emin eller. 
c bulunacaktır. Doğrusu Bcrrye'nin bu 
buluşu cidden güzeldir. Projelerime ta. 
mamiyle uygun geliyor .. 

- Yani?. 
- Yani, oğlum, yarın .. ~::ı:nm, mev· 

zuu bahis saııtte, size Derryc tarafından 
iş:ıret edilen yerde. arabanızla beraber 
bulunursunuz. Sonra hareket ederek 
V erııay yolun ututarsınız ve cğ::r yol· 
da .. önü:- üze birisi dikilirse.. A th·ı 
durdurursunuz .. işin üst tarafı h:e size 
ait değildir!. 

Bu sözler üzerine mösyö jal:. eliyle 
•:r işaret yaptı ve Berni bir dizini yere 
koymak uretiyle onu sclar.ıladıktnn 

sonra çıkıp gitti .. 
Mösyö Jaka gelince, o da, zili çaldı 

ve içeriye giren hademeye şöyle .dedi: 
- Azizim baron, yarın akş··:n saat 

Jokuza doğru , Senonorc soka· 
ğında Trua Dofen otelinde ika-
met eden ıövalyc d'Assr.os, atı. 
na binerek otelinden çıkacak ve 

saat on buçuğa doğru geçecek olan bir 
rab;.yı durdurmak üzere V ers:ıy yolu· 

nun bir tarafında bel:liyecektir. Bu ara-

hada bir tek kişi bulunacak ve oğlebi 

ihtimal mukavemet göstermiyecektir •• 
F"•kat her şeyi göz önünde bulundurup 
tedbirli davranmak lazım .. Bu işten §Ö· 

valyc d'Assas'ın galip çıkmasını istiyo
rum. 

- Başüstüne, monsenyör •• 
- Ne şekilde hareket 03eceksiniz?. 

- Yarın sabah, kont dü Barrlye, me. 
seleyi kısaca izah ederim. O da, bir kaç 
dostuyla bcrnber, övalye ld'Assas'ı 

gizlice gözetler ve icabında ona yardım 
eder. 

Mösyö Jak sadece: 
- M ükcmmel ı .. 
Dedi ve hademe eh arıya çıkarken, 

kendisi de odada tekrar gezinmeğe baş· 
Jadı ... 

.. 
Ertesi sab:ıh, erkenden, mösyö Jak, 

e•ıin::l::n çık.ı:ak, doğru Trua Doffen o

teline gitti. Esasen bu, onıya üçünciı 

gcli ,iydi ve derhal çövalye d'Aıısasın o· 
dasına götürüldü . 
Şövalyeye ne dedi?. 

Onda nasıl bir ihtira uyandırdı?. 

Burası meçhul, muhakkak olan bir 
şey varsa o d~· bu görüşmenin bir hayli 
sürmü!I olmasıydı. 

Çünkll ornya sabahın sekizinde ge
len müsyö Jak anca!: öğle üzeri geriye 
'clö:'lclü .. 

Memnun olup olmadığını çehresinde 
anlamak imkansızdı. 
Fakat bu anda birisi, §övalye d' As

S"•>'ın odns na bir nu:ar atfetseydi, iki 
şey görürdü: 

Birincisi: Şövalyenin cözleri çok ağ4 

lamakton mütevellit kırmızı bir renle al· 
mıştı .. 

ikinci i: Mühim bir sefere hazırla· 

n:ın bir insan h~liylc ve bUyük bir itina 
ile, t:ılıancalanru gözden geçiriyordu! •. 

xxıv 

FALCJ KADIN 

Noc Puanon, Krcbiyonun yarannıy-
'"' 

• 
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•ta1tslm lncckn-; 3: 
Gt;ın~slnlz. Boyunuz ort dır. Biln· 

<:e l)isiniz, size zayıf )cntiyen dene· 
rtıoz. ıl':ormal hUn)•edc oldut;unuzu 
söylemek en dot;rudur. Ameli işlere 
kabiliyetini?. iyidir 11mn. hlr ietrın 
cabult sıkılmamı hu luıbllıyotlnlzl 

tamamen göslcrmer;e tmltan bıra1t
mamnktnrlır. Yaptıfrnız hlr işin 
ltattct lnth:ıımthı tın ihmal t>tmcğe 

temnyUlilnüz ,·ardır. Zoki olfüığ\lnuz 
hald ukAhızı tnm manMllo işlet
miyor ve i\endlntıl hu sahada yor 
mflktan cckinlyorsunuı. Zc\'k ve ka
rarlarınız deı:;işmcktcdir. Daha tc 
JrAmUl edecek bir ynşta. oldnğunuza 
&öro bUtün bu yazdıltlarımı temlı 
ederseniz ihırh·e emnfy('tlc haknbl 
liralnlı. Dtkkallnlz dP. kıınt-tlçndi 

rHmelldlr. Sôylemeğl <lü"UudücünUz 
bir ee)·i aöylediğlnizt znnnett!~\nlı. 
ZQ?i\nnln.r \'ardır. nıra'i dnl"ın gBi·ü 
nUyorsunuz. 

- 684-

Dnlm·köy Guncı:o :l: 
Bbvun\12 ortıı 'e)"n utuncadır. 

Dunr· c:e ııormlllstnh:. Ya$ lttbarlle 
ele gençsiniz. Sıhhatln1z iyidir. Ame-
li işlere kablliyellnlz iyidir. Yeni iş· 
!er karşısında mütereddit kalmaz. 
hunları da silratle ka,·rayıp mu,•affa 
klyetle hitirmPğe çalışırsınız. Esn
seıı çalışlrnn hır tnblattnslnlz. Mııhi 
tinizi kazanmasını bilirsiniz, z~kl\-
nrz hu hususta slıtı giclece~ln\ı yolu 
!sn betlP. gfisternı ek tecilr. Bir !şle 
to1>tnn lrnrnr ·ernHı\t )'erine parça 
p:u·ça lrnl'nr w~ı·meıt \C 1Şlcrln netl
Cf'ı:fııl ~ördük~c kararhırınızı hu n · 
tl<:Pl •re t<'fril{ ctmelc rulıt ve zihni 
teınnyiıll " rlnizdcndtr. l{arnrlarınrz • 
ıla ı;Pri c1C'ğı~sinl7. ihtiyat ''e teenni 
ile harelt"t C'tnırlc itiyadın<lasınız. 

Hı ınrsf'iPlerindo, yazdığım güzel 
hususlycUP'rdf>n u~nkih nbllmentz 
mlimYün A"öl'Utıtıyor. l{enôlnize b ğ. 
lılığımz fAzla ornuğu için başkalnrt-

............... ___ ._ ______ .;..........:...~--------· • ? 

~fitlllllııtım"ıtıAtıtıltiınıın~ıllımu ııımtııııı:ıtııuıtıınıııııııııım 11ıııııııııuıııııuııııııııııı~ıııııııııııııııııırrı INlllııtıuQ~ 
\a,$lar tırlatılıyordu. J•enC"ere knfes. lnınç bir hiddetle köpül"f'n halkJn 
teri 11UrUlilyor, knpı\ar aralnfiı)'or hücumundan kentlisini bile k<ıruye.-
her kapıdan kızgın bir llısnn fıclnyfl m ıyordu. 
rak bu kuduran knfile,ye knlılıyor. Dilim damnğım lt\ırumuş, hemen 
Birdenbire korktum. titredim. orncıl\lakl bir kapı e91~n.e oturu-

1\lerak da ettim : Acaba bu namus 

sut adam. ltimdt? 

Rar'!ak kadar boyumln kalobıılı~n 
karı tım. 

Nihayet .. 

:Nihayet gi3rdUm: Kcşkl ı;öreıııcz 

olsaydım!.. Bu bE>nlm meıttrne huy
lu, sevgili hocam do~ll mly61? Atı-

11.n taşlar. indirilen tekmeler, vuru
ln.n yumruklarla yüzU gl:SıU kan lçln

<1e kalmıştı. İhtiyar ,;aptJyc, kor-

\'ermiştim . 

Alay geçtt. 

'Fery:ıtınr. hal·kırışJar, ~ığrışlar, 

tcn f' J{(~ S<'slerl hlrblrlne kal'ışı,rordu. 
Elin knrısınn sntnşmnk kolay 

mı? 

Ilir de hot"a olacak .• 
- Tubhh knlıbma ... 
- Sürmeli! 
-Asmalı! 

- Parçalamalı! 

Rf!ştırt Enis 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grafo'ojl ve Grafo:netrl 

mUtehaasusl 

nm noktut naznrlarınt - sizinkilere 
uymayorsa - kolaylıkla kabul et
mezsiniz. Taltfür edilmekten ele hu
susi bir zevk durarsımz. 

-Giri -

Şişli - 10 H. \•: 
Yaşınız 80 dan fazladır. Boyunuz 

uzuneadıt. Bfi'n}·ef!G toplue\ın\ı~. Ve 
şlşınanlnınağa çok müstaltsin\z. Bu· 
günkü daha ıyl geçirmek ıcın sarın-

'"lTI fedakarlık yapmnli;n müteı:na~·ll
sinlz. Halbukı yaşınız itibarile yarı
·nı lbtı'lal etmemelts1n1z. na$kalıtrı
nın takdiri, sizi kendi menfaat\erl
nizi ihmale sevkedehllit, bunu da 
da doğru bulmadım. 

-G86-

C. C. Satırcı: 
Yll$1"1ZI kalt olerok ta~·in ertem<'dirtı. 

FokıH :rn ını~ 25.30 dan bz ll"llildif. Boyu
nuz ııı:ııncaılır. Biin)·ccc toplu ıtnuı. Dbha 
razı ~ şişmantamnRa htirtadınız 'ı:ırilıt. 

Sinirli olmasa tema)'ülünüz nıev~uttur. ı. 
:YİCC <lti~ıınm,.clcn hnrch!e S~çınenh \'C 

sonrıı<lnn dllşüııiip \•iız~et'tı1cııi7 'lli!\tı na
diren 'nkl olmaz. nu yu11lcıı tlmtli~ c lrn- ' 
dar 13rar gördünüz. 

-687-

Mtrtfn Viktorla: 
Ccncsiniz. noyunut bttıı olııhllir. niln:rc

cc de normal 'cyn hirfiz ~ııvırcn \hız. 
Dlkkt\tinlti \•e hilhA sn bir lşt , apııkınn 
sonra onu söztfcn ~ct<lrınck leıllıl)'iil ve ls
Udınızı iyi lıuldum. Yalnız bir i~tc S()~tc
'rilmesl ,.c gi)r!Jıınırsi l.'!7.Plll tıoklalıırı lii· 
;>;umu ·cchilc .gösterm('ğe pek alkkn\ ~·
miror unuz, Bu yüzden ınt!lnlnlzin b~klcltl 
Ainiı lnkdiri temin cılcmcmcsi nıııhtem•l- \ 
dlr. Zeki ve hnssnssınıı. Göndcr<liğinlz ( 
mektubu yazmak için kullandı~ınız kalcfit, 
ft3llh.ı kolaylıkla y:ıınuınızn lrnk!.n ~·umf
yordu. Böyle oldıı~ı takdirde tam ,.c isa
betli hır lnhlll tt>k zor olur. 

J 
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le, meşhur k§ğıt falcısı mt<lam Löoonu 
ziyaret etmesi bususunlda, janı ikna et. 
mekte hi" bir günçlük çekmedi. Büyük 
balo gecesindenbcri, jan mühim bir ha
disenin intizan içinde ya§ıyordu. Bu 
hadise ne olacaktı? Bunu bilmiyordu. 
Faka thissediyordu ki, haı!kulade §ey· 
ler vuku bulacaktı. 

Bu bir kaç gün onun için nisbetcn 
meı'ut geçti •• Kocası Hanri d'Etyol, 
baılodan hemen bir gün sonra, hiç iste· 
mediği halde bir seyahate çıkmak mec
buriyetinde kaldığını söyledi ve artık 

kendisinden kat'iyyen ayırmadığı yeni 
''katib,, i Fransua Damycn'i de yanına 
alarak çıkıp gitti. 

Bunun üzerine jan, muhteşem ko. 
nakta, kendisini her gün görmeğe ge
len madam dU Hosseyle mösyö dö Tur· 

ne:n'in refakatinde yalnız kaldı. Artık 
bu defa jan, bab<ısının endişeli sualleri· 

ne, bllyük bir samimiyetle şu cevabı 

verebiliyordu : 

- Evet, mes'udum .. Tasavvur edile
miıecek derecede mes'udum .. 

dö Turne.nin yegane temenni ettiği 

§ey de bu idi. 

Hayatı kırılmış olan bu adamın, lfj. 
tün fedak~rlıklar t>:ıhasına dahi olsa e
ri~mekten çekinmiycceği bir hedef 
vMdı: Janın saaJeti. . 

Çocuğunun teesııUrü onu sonsuz bir 
teessüre garkediyor, onun gillüşü ken· 

disinl güldürüyor, hülasn, o yalnız ço· 
cuğu için, yalnız çocuğundan dolayı ya
§ıyordu .. 

Janın yeğeni Hanri gibi bır mahlukla 
izdivaçta nasıl saadet bulabildigine bir 

türlü akıl erdiremiyordu. Vakiıı, Hanri 
d'Etyolun kalbi ve zekası hakkında 

bir ıüphesi yoktu. Fakat ic1eta ucube 
denecek kadar çirkin olan bu cıdamın, 
llShi bir güzelliğe malik bulunan Jana 

nasıl aşk ilh-cAm edebildiğine şa~ıyor. 

du! 

Hal':l..:ki janın meıı·ut olduğu da inkSr 
edilemezdi .. 

Turnem, Fransayoı dönü§Ündenbcri, 
onu bu derece ncş'eli görmemişti. 

Jan, dostu dü Hosseyle çılgınca oy
nuyor, bir çok, seçn:e misafir kabul edi· 
yor, büyük bir talakat ve zeU eseri gös
teriyor<lu. Öyle ki. onun evine uğrayan 
herkes, onun. PariGin en sevimli ev 
sahibesi olduğunu mü~emcı:diyen tekr:•r 
lıyordu. 

Meşhur balodan bir hafta sonra, lıir 
gün, Turnem ona, Paris civarında bir 
ıeziııti teklif etti. 

Jan ellerini çırparak sordu : 
- Lfıizle mi?, 
Lüiz, M:ıd<ım dil Hossenin küçük is· 

miydi. Gayet mütevazi, tatlı, iyi mü. 
zisycn olan bu sarışın genç kildın, ja· 
nın bütün arzularına boyun eğiyordu 
ve resmen Janın mürebbiyesi olmnkla 
beraber, hakika.tte onun dostuydu. 

Mösyö do Turnem janın süaline şu 

cevabı verdi: 
- Hayır, eğer bun~a bir mahzur gör 

miyors:ı1, yalnız gideceğiz .. Hiç olmaz:
sa bir defa, seni tamanıiyle kendime ait 
hissetmek istiyorum .. Belki de b::na e· 
goist diyeceksin amma, ne ynpayım ?. 

Jan, cevap olarak, onu büyüi: bir mu. 
habb:tle öptü .. 

Bunun üzerine, beraberce, hareket et
tiler. İki sa:•t sonra arabaları Versayı 
geçti ve I:rmitaj ormanında durdu. 
Mösyö dö Tcrmen yere indi ve Jan o· 
nu takip etti. 

Orman, şimdi yere serilmiş olan kır· 
mızı yapraklarla örtillüydü. Çıplak a
ğaçlar, sıska kolların• boz Gemay-" doğ. 
ru uzatıyordu. Tabiatin üzerine bir nevi 
hüzün. tatlı bir hürün çöküyordu. 

Jan birdenbire. mütehassis olmu§ b"r 
halde, babasının kolunu tutarak mırıl " 
dandı: 

- Gidip annemi görelim! 
Mösyö dö Turnem de mahzun bir t&> 

vırla cevap verdi: 

- Ben de ıeni oraya göi.Urüyordum, 
yavrum!.. 

Bir kaç dakika !onra, oC"nanın için· 
doki mermer taşın, mezarın önünde dur
!dular .• 

jan, ölü yapraklar ilzerinde diz 
çöktü .• 

Mösyıs dö Turnem onu seyretti ve 
zavallı kır:mın, tanımdaığı, fakat çok 
lstırap çektiğini pekS.la bildiği ölüye 
doğru uçan müşfik kekelemelcrle, dU
§U.ncelc.rini if:ı:de ettiğini <:!uydu. 

Jan ayağa kalktığı zaman g5zleri 
nemliydi.. 

Turnem taivir eeilemez bir oeJkatle 
ona baktı; ıonra onı.:n elini tutar::ık: 

- Yavruın, !dedi, yaptığım fenalığı 

tamir edeceğime dair olııa yemini bu 
yerde, bir çok defalar tckrarladim. An· 
nen, son bakııında, senin ıaadetine dik· 
kat etmemi bana emretti. Ben de bUtUn 
mevcudiyetimle, k:C;ndimi bu saadete 
hasrettim. Şimdi, sevgili Jan'ım bum
da bir yeminlde bulunmtıık crraaı sende. 
dir ! .. Bu vazifemde muvaffak olup ol
madtğnnı aöyle •• Gayretlerimin boşa çı
kıp çıkmadığını söyle .• Hillasa, hakika
ten mes'ut olup olm.adığını .soyle .• 

Jan, müessir bir tavırla cevap ver
di: 

- Evet, babacığım, mes'udum .. 
:Mö~yö dö Turnem, gö:z:lerini kızının 

go.ıle i içine dikerek: 
- Yemin et 1 •• dedi. 
J an oy le &iA.:nimi bir tavırla 
- Yemin ediyorum .• 
Dedi ki, artık en küçilk bir jüphc 

duymaia imkan yoktu .. 
Bu anda, onun hayalinde yakışıklı 

b"r erkek canlanıyordu. Bu erkek, onun 
önünde eğiliyor ve şöyle diyordu : 

- Sizi seviyorum! .. • 
• Bu, Fransa kralı, Luiydi.. 

Bu inarulmıyaca!t haya1, bir h::·kikat 
olmu!tul .. 

Sevgili Lui onu seviyordu! .. 
Turnemi hayrette bırakan ve J anı 

caıua.ndıran soldetin sırrı i~te bunday
dr. d'Etyol kbnağındaki .. uvarclerde 
onu taşıran sevinç ve §SŞ&!!> ela bu 'I& 

atletin ~seriydi. 
Mevzuu bahis auvare!~r bir ka~ giln 

içinde en büyilk moda oldu, devrin en 
tanınmış resso.:n, şair ve musiki1inaa· 
lan oraya gclmefe başladılar ve madam 
rl'Etyolun kibar ve asil muhitin yegane 
yıldızı o1duğti §ayiaBl büt\ln Parfae ya. 
yıldı. 

Turncmlc Jan Parise döndül~r ve ar 
ni bay.(( devam etti: Parlak eğlence· 
Jer, ince oyunlar, şapalr suvareler. Ve 
bütün bunlarda, madam d'Etyol emsal· 
s~ bir hayranlık uyandınyordu. 

Hanri d'Etyol hep meydanda yok
tu. 

Noe Puasson JanD, fakı kadına git. 
nıcği teklif ederken, gen'.i kadın iıte, 

anlattığımız haleti ruhiye :çinde bulu·, 
nuyordu.jan bunun eğlenceli bir it ola 
cağını düşünerek teklifi derhal kabul 
etti. Hem böylelikle1 akşam üzeri, yaya 
olarak, Puassonl:ı Krebiyon masmda 
gezinmiş obcaku. Bu cidden hoı ve u· 
mimi bir eğlenceydi. 

Fakat her §eye rağmen, Janın içinde 
garip bir heyecan vardı. Istikbali öğ • 
renmekl Ne çılgın!. O pei:ila biliyordu 
ki Mndam Löbon basit bir !akıydı ve 

kendisine mür~aat edenlere bir hayli 
para mukabilinde saaC:et satardı. FilbL 
kika bu kadının, hiç kimsey.: feliketteıı 
bahsettiği görülmemişti .• 

nuna rağmen, gayet zeki ve yübelc 
fikirli olan Jan, içinde bUyüdU~ü ınuhit 

dolayısiyle, ruh • .mun çok d:rin bir ye· 
rinde, hafif bir &aflık besliyordu. Fda 
inan!nıyordu. Fakat inanmayı ""çok it· 
terdi. 

Ak§am olunccı, üçU birden 11okağa çık
tılar. jan ipekli bir manto giymiıti ve 
gayet memnun görünüyordu. Punson 
bir elçi g:bi ciddiydi. Krebiyon ise ıiz. 
li bir .endişe duyuyordu. 
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,, • -Telli etmeyiniz. Bele llk&ilntıllll a g 1 Y Of 
Hallı güç ır lçiDJs. Şu sigaralar iyidir, bJr taııe le- .- Battarafı 7 incide 

1 _. mtaiırls? dftfman uterteriniıı tmerinden geçe • muamma oıan -Atıl kendf... rek dÜ§man hatlarmm arkasın& ine-
- QISyUyecelfm efendim. !Atfen bilirler. Bu maksatla başta Rus ordu. 

lnıdiltere IU- Bil olmak tızere birçok ordularda er-
0 _ ç.t rica ederim. lere parqütle inme talimleri yaptın-
... 8lfUl'8tl ' IBCldl _Bu ada.mm en hakiki adı da beh· byor. Btmlar 400-MOO metre gibi ~k 

d{t.re, etıphealz, vataııdal hutukUIJ11 ce hakiki delildir. Bani (Bir yanke. yftkeek irtifalardan atlıyorlar ve an
hiçe sa:Van ve tnsanılfl bug0ne lı:ad&r lioiye ~ık mektup) bqlığl altmda eak yeryllzUne birka.ç yUz metre kaim. 
Ulattığı medeni merbalelerdeO sorlt p11tenlıe bir 1lAn verm1ftl. Bay Ali ea pa.rqiltlerini açıyorlar. 
alıp gerilere, ~k ,.nJ1N ..=r: [)elllfrbal da ona lld lfrr cevab yu- Bu suretle: bet dakika içersinde 
bir idaredir. ruat ba mıttı- Bu ceY&b.Jard& Bay Ali uıt adı. dtlfma,n hatlarmm gertsfııcte sillhla· 
Yobuhğlna mubbtl, teerllbe ~ nm bira& ctettftirllmfflnl 1n1Dnm11- n ve cepbaneslle bet bin kitilik bir 
Dliftlr ki, bu nevi lcl&NIÜD .,.. • tı. ordu teıldl etmit oluveriyor. 
Jetleri de yok cJeiildlr· ranza tema. - Jıt N. Umnan'th pllbL Rus hava ordusu bugUn bu MU da. 
Yllllerinf, helaplanm. w JmJrjnlarllll - Evet, ){. N. Usman. Bu adin yal- hillnde teçhiz edilmiştir. Beş dakika 
be1U etmemesi, ııazırlıklarmI ~ ms (il. N.) a ~1D'. Usman'! de. lçersinde dUşman hatları gerisine ln
blJmeat fibt bir taınm mestyetıerl 911' fltikth'· Babasmm adi 01111andl. O da dirilecek olan bu erlerin düşman top
ki, bu nevi mestyetlere d11De kadar de. eoyaclı Olarak ve blıu defiltlrerek c:usuna bir hedef teşkil etmemesi için 
nıekruiyt dozunda ımuanmumı bilen usman pptı. LehJ1 Oaman pa.pnm askerler paraşlltlerinl mtımkUn oldu-
P<>litikacılarm w devlet adamJarmlD ofludur. . fu ka.dar geç açmaya alııtınl.mıştır. 
sayestncte ancak tngtJtere sahip bulu· BabaSt. galiba Abdlllbfzfn padi· Rusya yüksek irtifadan paraşlltle 
ııabillyordu. Halbuki 3imdt. lngiltere şahhfr zamanmda VU10vad&n kaçıp atlama rekorunda ikincidir. Birincilik 
hem bu meziyetlere sahfp buJUDDlU. ~ Car' ordunnda eeneraJmı1- 10, 7000 metreden atJıyıın Fransız pa
Y<>r, hem de muamı otan dUııyada bir lılllılttman otmuma ra~en adJ Leh. n.ştıtc;Usil Cim Vilyamsdadır. Kayta. 
ç0k cfev!etter, rejlmterinbı otoriter o- u ()sman 'P~ ka1mıı,,. Suriyede DUrztl nof imnfndekf Rus pa.raşlltçUsU de 
luşu yUzUnden. kolaylıkla bu mestJ8&· mlalıatma memur edHmiş. Orada bir Leningrad Uzerinde 10.500 metre irtl
leri elde etmiş bulunuyorlar. Ve keli- da9'We 8\'lemnif, Vahmucl Nadir fadan atlıyarak bir dakika çersinde 
dtaincfen bUyOk bir gewııetflr ranclm•· dofmu.,_.. Yant bu~ bUtUn renkle- yere lnmfttlr. 
ru ısteunen tn~ıtere. f'enfbmtestnt mıt dl'~·ttrf,., ~l'!l kavbolan kibar ParatUtçtıtuk bUtftn ,er ytıztıne YL Denlzbank Akay laletmesl 
kaybediyor-. etrafındakiler de. gb ha~ Bftv M. N. Usmı" dftnvava 18- )'Jlacak gibi görünüyor. Bir gün gele- v 
geçttkc:e tedbelerl arttılı ıoııı. 0 de- ref vennf•'! Tl'•h. kah. kah, bb! oet ld, her k6yde bir paraşflt kulesi • MDdOrlUA"Dndenı 
!'8ee km'&klafrJort&r. 81\vaft fR. tr'.\ nm kıhkahatarı ba- bir mekteıp kadar esaslı bir ihtiyaç 1 - fpetnıedzln Defli feacbköy vapur iskeleli OatUndeki gufno 17 tfllan ts• 

Son fstlahı, bu ffkrhnbıl t.pat ed'8 na efil liraftt t!ttl. Jl'tt1rd ben 11111rr1 savılacaktır. O gUn de çok uzak de- tarihinden itibaren bir Hne müddetle Jdnya verild.:ektir. 
bir detti ~ ~etettbftfrls Amele per- d• ~""'"" fMt'VM'duın. fildir. 2 - Açık arttırma ıuretile mil.zayedeal 20 N!un 938 Carpmba ıtınB saat • 
tısı nylav'armclan Grtnvucf'un verdi. (Yerlmf.'11n d.tırl•ifınddn alt trım/ım bette Karaköyde ldare Merkezinde tefler enollmenlnde yapılacaktır. 
;;ı b'- ta.._.r !Y'ftnuebetfle a~rtan mU· t"'"""'w ,,ııe1ıl.Jmt.fda , .. ıuweaece;;ı"'· (J. Beyolfu Sulh Hukuk Hlklmlllfnden: 3 Şartname • .. k U __ 1 
5• u- ıu-ı k stJn •....-y· ~- ı - Leman, Seher, Hacer Te Havva - fi corme ve m telDWlm malOmat almak lltiyealerla ller a<ül 
naktt"l\dR etnfh eev&b verme 1 • rJl:r tll'erfz.) Hal't'lyenln mll~tereken mutaııarrır olduk- İdare Le•azım Şubealne ve milnyedeye ittirak edeceklerin ya.nh ıOn ft uattt 
nnda. kalan fncrJ'.f~ bar:ıwkfll kendi fJı. lan altı )'(lı lira muhammen kıymetli K.. teklif edecekleri bedelin ytlzde 7,5 tu nJıbetinde teminatlarile §eflır Ed.;Omee 
tJvarfvle Hla (llÖv?e'"ek j,.+eT11f1'ere~ nıı/l I I sımpa'9da Camilkeblr mahalJe~inln Dere- nine gelmeleri. (1882) 
b~~~~~~ ~~~~~ ~1~- ~·n (tmal ~~~dd~ln~~ıton~ni4wm~---------------------------
yor. µ.:.ı~~ htt ıte pahlUITl'I o?urs• UUUIA"' llRl(hl ralı evin tamamı fUyuunun izalesi için 
olsnn, fnarffW°""fn Sovvet Rusvavla Daltiliv• MiffeAoı.. açık ıırtrırmaya konuldolundan 13.5.938 

Cmna ıtınll saat: 15 den 18 ya kadar Bey. 
silah ıtrlc-.. ,. ... ,.~ etmeye ula yanll ,_....,.. ..... ırftlııllrdr ...._ ._. otlu sulh mahkemesi başkAtlplillnce satı-
mmcı,..~ ~••"-'- bPll"lUyoru& -'•UCU ı ,., ....., .....,... Dfwu lacalrhr. Artırma bedeli muhammen kıy. 

Grlnvac!'un ta~ l[llndu: ...... 11011 _,... ........ .......,. metinin y{lzde yetmiş be~lnl bulursa o gün 
ıro. • ..n .. ı.n hllk6metfıı dll myuuı, 'IUtAIAl'W ••bat ..... ~ 191 ihale edilecektir. Bulmadılı takdirde ikin. 
~YUA.. tart ....,. "'t.A ır .. tlllt ._...., ,...,.,, ı rtt b ı c1 -a -ı n 

"'--- ... _._ tebllkeU bir mrette kaJ· c a ınnan on eş n ..... ne ..... e 
UC1Cuııcı ~6.., ••r•I•· lluaJ••••• 11 • ....,_ 28.1.931 cumartesi saut ıı den 12 Ye ta. 
ma.nbzr &ııtyememett.e ft intihabat 1911' ._.._....,_, ll8M dar len olunacak Te en çok arttırana lba. 
eıanasmda halka kaı'ft yapılm1t olan le edilecektir. Gayri menkullerin evsa fı 
t&ahlıildlerle telif edtlemes bir şekilde mahkeme başkAlibl nezdindeki 937-27 nu-

meaelen 
difni ister." 

Yani açıkı;uı, "buglnkl ..,..._ 
hslka intihsbat esnumda YUcMtttl
niz program& uygun d~dlr. Umumi 
reye müracaat etmek JAzmıdJr. Tek· 
rar intihap yapmak doğra olur,, deni. 

yordu. 
Çemberlaynm verd1lt cevab fU ol-

du: 
"-Elim &!tmdald t.tfbbarat tefkl 

.......... ~ ........ ........................... 
••mlarl 1' deD IO ,. adai l.llt 
il .• ,,.... .,...-alan Udum mire 
ı 7 numancle Dntaluuu kabul eda. 
Cumartcat clmlen •• OID lO ,. ~ 
clal bastalanlU ı;.tı ıı • •· K"rur~ Ha 

.Dil oluıf\lcularııv dalrupoD muka· 
b·ltnrt• "'uııvfnt ırıif'r ı, ı. . ı 'l:n.:ı:~ 

ll+l ·ınnm raporlarına balalJrs8. mu • l==========:.======::. 
Jıa1cfettn, ba teşhisinde hat& etmekte nıi? Bu hal Avrupayı iki muhalif cep
o1du~ anlqdrr. Kabfnenln takip et. heye taksim edecek ve biZi asla aul· 
ti!lf sıyasa. memleket efklrr umumi- htı götürmeyip harbi ııakmllanıu bir 
~sinin ... _--n.ıne masbar olmuttm"· B dan nra ame. 
.T •• 1.&ltYJUI al a,mJ$ hale ptirecektlr. UD B0 
Hem ya'nız bu kae'farta da lr m ' le ~' clJıaD meaeleleriDin bir 

Gttt=1'!::ı-o1r:';!.~~ .... 
2 - ihaleye Jıadar blrllcmft maliye ver • 

«ileri, belediye, valııf lcarosl ve tellAllye 
ile tG senellk nkaf taTlz bedelf mfttterlye 
aittir. 

3 - Arttırmaya girmek lstfyenter mu. 
hammen kıymetin yftzde 7,5 nlsbetfnde 
teminat akçesi veya ulusal bir bankanın 
teminat mektubunu ıellrmelerl ısarthr. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itibaren 
5 Rftn içinde mahkeme ko!liasına yalınla. 
cakhr. Aksi takdirde ihale bos11Janık far. 
kı fiyat ve zarar ziyan ve faiz bfiAbWdlm 
kendilinden alınacaktır. 

5 - 2004 numaralı fenı ft lnJs kanunu
nun 188 ncl maddesine tevfikan gayri 
menkul Ozerlndekl ipotek ahfbt alacakla. 
larla diler aJAkadırlar gayri menkul Oıe
rlndekl haklarını ve hususiyle faiz ve mas 
rafa dair olan iddialarını ispat için 11An 
gtınllnden itibaren 20 gün içinde e"rrakı 
mflsbltelerile birlikte satıf memuruna mO
racaat etmelidir. Aksi takdirde haklan ta. 
po tltDAlyle sabit olmıyanlar satıf para
sının paylaşma!liınden hariç kalırlar. 

lslanbul Telefon MOdDrlDfOnden ı 
1ıçilerlmls lçbı, mwcut prtnamnl mucibince 94 çift vidala fotin açık ebllt

meye konulmuıtur.. Muhammen bedel 545.20 ilk teminat 40.89 liradır, 
Ekailtmeal 14-4-938 Perıembe l\lDD saat 15 te MGdGrlllltlmb merkez hl• 

nasında toplanatak abm utım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. &artnamelerf 
her gün Levuım Dafremisde 16rillebilir. isteklilerin mezk4r gOn ve aatte ~ 
teminalaile mllracaatlan. (1686)· 

lst'anbul Bele iyesi ilanları 

Papbah~e. Anadolabvatı. Beyko., Y a!zkly, Çtilnllda. Kanlaca, A•edolu1.iearr. 
G6kau ve Mfqah mah.ueleri dabilfnde ana ve arulai bulunan mtlkellefleriJl 
müterakim vergi borçlan miktarı De baldaımda 11.tihNJ edilm bads n flnaht 
kararlarmm nilmara ve tarihleri her bir mllkelleftn ismi binanda ~ 
ıurtile mezkQr köy ve mahallelerin mil nasip mevkilerine Utlmııtır. 

İtbu araa ve arazi aah!plerinin 15 gGn arfmda Beykoı Belediye tahaiJ tubal
ne mnr..:ut!a mflterakfm vergi borçlar mı adf!!MdDrted taidlrde her blrerkrle 
nin Tapu kayıtlarına haciz konulacağı ve aonradan vaki olacak itlrazlann me... 
mu olamıyacalı her bir mllkellefe tebliğ edUmlt mahınma kaim olmak Uzer. l1lft 
olunur. (B.) (1768) 

lslenbul Telefon MOdOrlU~Dnden ı 
tdarede mevt.:ut nüdnıneled veçhile 45 kalem nrakm l>utmlmau iti açık 1-

sittmeye konulmuıtur. Tahmin edilen bedeli 700, ilk teminatı 52.50 liradır ~ 
siltmcsi 18-4-938 tarihine mUudif Puarteal cflnll aaat 15 te MfldUrlllk • k 
binasında toplanacak alım Atım Komisyonu husurunda icra edileceLAı- :"" es . h . Le li~U". ..,arma. 
meaı er gün vazım Dairemt.de görü tebilir. 

İsteklilerin mezk\tr giin ve uatte ilk teminatlarile mUrataat:Ian. :(1798), dllnyanm her taraf'"-'• 48 menmunL dilnya konıreal tarafmdaıı tetkikini 
~t ~111"dmıufbr· BeUd Rusya mU. teklif etmlt bulunuyor. Belki mevcut 
f ... ...,,dTr!., , ele .ıyul ve ekonomik mevsularm umu-

Avam kam"rum"' ba re -'1ı · mi bir ,eldl4e mln•"P• faydadan 
Sovvett~ bfrlf"t. 'Pf'T"fh. (h, = llall oımas, ama, eler ma•t, dnlet· 
ta ft f.,..,,,,. e'"*'erl JIHll' bll 1el" aresmdakl ı;.nlapmamazlıklarm 

1 - Şartname mahkeme dlvanhanesln. 
~~~~ln~~Wtt~n~M~-~ıı-~-------------------------N 

:t..:·:;:;"~~::~~:::~:;.·;;;:,.:: Ankara caddesinde 1 
~rla.rch. ~cvef(tl '!l\vte devam etti: ortadan kalkması ise, bu arzunun 

··- tntf11a;,~t etı"alnt,,• bt1~ :. aıQııferid konull"alarla daha iyi tat· 
Jlhnırı!l r.'b~·~" nro-ranıa ıesf min ectilebUecefinl sanmaktaymt.,, !9-----------~ 
<l•k bMılt. R•+tl ffpbe~fırtan ırıeee t tspaDya lflerl etrafmda da Çember. 91~tratclmt 
ı~ c!4''ıt b•• btr _.nı~ bt,tnnu ~ ıayn muhaliflere çoJr a11nr1 kalmak- IJı. Muı at RamiA udın 
!ttıt,,, r.nnltff """'4\"'"-t bu "'"""'''O'f n. ta mv etmJttlr· Ve bu bal pıer • UuayenebanealnJ hkıılm. raumaılt' 
111' baı:nııa d~-'Jf'. tfl~ "'fTlfof:'""''e ~!;" aıltUr Jd ı.,nteNcle tül mDU birlik. l'arlabql <'Ad. l'Hl'A Apt. nma 

~kte -haltedf"bff~n~';c!de- ten Mllt bJmunJltD'. Ba memleket de' aaldetmı.ıtr. reı: t1M3 
i!illYJuıı havrettfr 1'§. huın.ınno•··· bactl dahlleD lkfJe aynllllli bal11D1Dakta- >azardan ll1lladtt hergiin: ( )ğleder 

kirahk dükkan 
Vaktt yurdunun altındı (ilen Franuı ldtaP91DUB) yed " mtiaı.tıl 

depolan kirıhktu. • 
E' ·teılirilmcl& ıaıretlyle 150 metre murabbabk bir maaha elde ec1De1ıl

'fr. tsteven1erfn Vakit vurdu fdare memuruna mUracaatlert. 
te 11lftracaat etmemek lf~:....-ı-1 .m tktlcllr mevkli SovJet1ere berhan.. 1nnr11 .. , ikiden altrva lcadaı 
ile kadar reyhıl, da1ma harb ~- gl bir .rette prestij W~lf bir 1•---------...:11 ·--------------aley~ ladlanmıı bir parti ~ hareketi a.tek'emektea qekfnmekte ••••••• .. 

fıııdaJı tenkfd ec!ftmettedlr· AftJe ame1e ~ muhtellf memleket- ı.._---------~ı 
bD-..__. ...__.__,,1....a-ı1 _ _._a-A• AraYI !:,.~ .... &.an. ..::,,._. .-....ın'arma la ~-1.1111 ~ 9ı;Jll&- nın-a• aaı• ""'1'"6- r--n-- Operat& • OJ'Olos 1 111Qmı1PPID1111Junrılffllllllllt111UJ1lllll ... ___ l ..... lllllı ... I .......... _ ...... 
-lllni)'eY9 mBraca&t etm•isl fiti. uygun ft MoslcOftVB mun!I bir.,.. Dr. sare1ya Atam11I 
hır, llalbaJd Jrendlal henb ~~d:: ta1dblnl fltelllektedlr. 
1"8. programı 1ıazırtallll8 aş.. 18 Muhatuakll' tn!fltsre, bagUnkU BeJ'Olla • Parmaktapı tramva, du. 
Ba l*rtlnln n.,ettltl IOD IJeY&llD&• dftŞllllDl&l'I ile qok gilç yollardn bir ratı. No. 121. blrtllcl tat. 
nıecse Kilietıer cemiyeti aaanıbletiJıhl ...,1aşma.a utu.ma\fl, Sovyetler w •111111--ll•ua_,ene_ ... _u.=.ı.e.-.•-..-ı 
to~anmuı istenmektedir· seııce bu hlllk ce!'hesl trayll'lerivle eok kolay 
taYdasndır. Zira bu gllnkD p.rtll!' :; t~r''den bir anJqmaya tercih etmek. -----------
çbıde milletler cemiyeti ınft§terelr b 
hareket yapmak 1mkAntarml bulama& ıe:~ıer birli~ ~ &mıokrast 
SontıL İngiltere, Fransa ve eovyetıer itleri ,amnakta 111'11" etmell· 
~da bir konferans aJrtedilJDll' » dem&:.. ınuhafazaklr lnıdlterenhl 
~r. Bu bb:den fU aevıetıerte. a. :: .. ';t..ıı mıutam•drlı bllyllk cflllma-
ç'fkÇa. t.eda.tUI ve teeavOd bir Jttlfak ' ' 

--aez Hektmı 
Or. ŞDkrl Ertan 

Cafaloflu Nuruoamanlye cad. No. s 
Tel. 22566 (Dr. Oamarı Şerefett'n 

apartımanı 

Türk Hava Kurumu .. 

Büyük PIYangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikra~iye 200.000 Liradır. 
Bundan batka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.ooo. 10 im ı:rallk 

ikramiyeler nrdır. ~~eınbl taleb etmek demektir. SU 
111t""""+ıa"8"•" b-tr'•"' "~:.':: 1 

~ "-~ otaca!d'I'! Yı bfr J ,.., ... --ia. akSfY&ll tarrfr itte 1111ı-
1laşb tt-ı ..... _.: .. ,. ... t..."\'a ~.,.ıetter _ _J!!~~~~~~~!!!!~!!~~~~~~~~~~~-~~~~DllDl--~llllll!~IUuılll!!!!lllı..ı•~~~-j 
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• • 
TAR BiLE LERI 

• 
ilskUdar - Kadıköy ve Havallsi Halk Tramvayları 'fürk 

Anonim Şirketinden: 

Tramvay şebekelerimizde aktarma suretiyle seyahat eden Yolculara maddi bir 
menfaat ve kolaylık olmak üzere yalnız bjr aktarma için tenizlatlı aktarma bi .. 
letleri ihdas edilmiştir. 

il Nisan 1938 gilnünden itibaren tatbik olunacak bu biletlerle yolcular, ara
ba değiştirmek suretilc· gitmek istedikleri yere kadar, şimdi iki defada vermekte 
oldukları bilet ücreti yerine, ilk arc.bada alncaklan ~enzilatlı bir biletle, ikinci a
rabaya iki hattın ilk telaki yerinde binmek şartile, günün herhangi bir saatinde 
gidebileceklerdir. 

Bu biletlere ait ücretler Vergilerile beraber: 

iki hat üzerinde 3 - 4 Mınta!~a için 9 Kuruş 

• 
' 

,, ,, 5 ,, 
" 11 ,, 

., 
" " G 

" " 
13 u 

, 
• " " 7 - il " " 15 

" 
tur. 

Yalnız ikinci mevki için muteber olan bu biletlerle birinci mevki arabaya bi
nildiği takdirde aynca fark aranılacaktır. 

.... . l •. >«tt•.)J•·'' t- . >\' . ... • •• 1 • 

'!O NiSAN - 1938 

• Bira Meraklılarına Mü"tla -• 
ı SENEJ;ERDEXBERİ TAXIN~OŞ or, AN BOl\IO~"Tİ BAHÇESİ 1 iİ· 
! SAN' 1038 T.\RIHt.."'DEN lTJBAREN AÇILMIŞTIR. 

Bomonti bahçesi bu sene 
bir yenilik olmak üzere hususi 
y APTIRILAN FlRlGORIFiK TESiSA TLA soau .. 
TULMUŞ VE ESKtSt GtBt UF AK FIÇILAR DAHi· 
LINDE BULUNAN TAZE, TEMiZ VE LEZZETLi 
BiRA SATIŞINA BAŞLAMIŞTIR. 

Kegf igel sayın ·müşterilerimıze 
arz olunur 

·---·---------------• MUDÜRIYET 

' 

llll!ııımUınıııı:nmııııın 

Kudretli bir hançere, uzun bir nefco; 
Ye t :ıllı ve müessir bir !iôcsln bütün ince-

ımıtıııınıııınmıııınlllll?llllllı.ıııııııııı:ııtıııııııı"la 1 r - ~ -.:;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---------
( : Foto Hilmi Bil 

lik kabiliyetlerini tebarüz e tt irmek için 

B~stekftr ~ H de d ~ i n K H y n 8 t I 1ı Şi~li. Beyoğlu, Boğaziçi ve Beşik- A 
taıı muhitinin en müşkülpesent mUş. 
terilerini memnun eden çok temiz 

' ve seri iş gören bir müessesedir. 

-
tarafındun bestelenen 

17440 No. 
Beni Sana Bağlıyan Göz

lerinin Rengidir. 
Benim Olsan Seni Bir 
Gül Gibi Koklar Saranın 

ff aayan Hamiyet' i• 

Bu pllğını 

~ COLUMBiA 
firması, saygı değer halka 
takaim etler. Bütün gra· 
mofon ve plak aatıcılann
dPı n ın·l\VJ"ız. "' 
.. - ..... ~~~ııaınııı111111ııaııııı-'IUI.....,_ 

1 
(Beşiktaş • Tramvay caddesi) ........ , .......... . 

-Birinci sımf Operatör -
l>r. CAFER TAYVAH 
IJmumf cerrahi ve sinir, dlmaf estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Parla Tıb FakQltesl S. asistanı, erkek. 
kadın ameliyattan. dlmal estetik 
"Yilı. meme. kann buruşukluğu ve 
gençlik ameliyatı ... (Nasalye Te du~m 

mQtebassısı.). 

MuaJene 88hahlan 
8 dea 10 ı kadar Mec tanen 
Oıtledeo sonra OcrelJldir. Tel. 440811 
nevoıtln, Parmnkkıırn, Rumeli han. ................... 

GÜVEN 
ANJTI 

TÜRKİYE i·ş BAN KASI 

Radyosu ile 

e·ütün 

dünyayı 

dinleyiniz. 

Toptan sah§ deposu: İstanbul Sultanhamam Ham-

i 
dibey geçidi No. 54, perakende satış yeri: Galatada 
Bankalar caddesi RADYOFON mağazası ve Ana
dolunun bütün .!ehirlerinde acentalarımız vardır. 

·-~-~-E-R-5a•Lı-i ~-y-· ;r :~~ ;~t4~~~~ 
Çikolatasıdır 

Eczanelerden ara vınız 

--~: :-.... ···----·····-=:::::s:::.-.m11:. 
lff IJr. irfan Kayra 

IH Röntken Mütehaaıııı 
:.! :I Her gUn öğlecleu sonra saat 8 ıe-

4 - 8 t"IIA YIS 1938 
Sergisinde teşhir edilen makine

ler : 
Umumiyetle her nevi makineler 
imali: t ahta makineleri - Alat ve 
edevat makineleri - Alat ve edevat • ı ı 
inşaat işleri ve inşaat levazımı ma. 

ii 7 ye kadar Belediye, Blnblrdlre* H Nurlconkcr sokak No. 8 • ıo. ......................................... ...-.. ...................................... -- ' 
Doktor Feyzi Ahme 

Deniz hastanesi cild ve zührevi baıt' 
lıkları mütehassısı... ti 

Pnznrd:ın moodn bcrgün öğleden so~ 
so:ıt 3-6 yn kndnr hastaların ı knbul e ~ 

Adres: Ankara caddesi Cnğaloğlu )"O~ 
köşe haşmda numara 43 telefon: 2~ 1 kinelcri • otomobil, kamyon, moto· 

siklet ve bisiklet inşası için makine
ler - yazıhane için ve yazıhane le-
vazımı için makineler ve mutbah Hah hı Hançer • 
levazımı _ elektroteknik moxnuıatı - B I b b rı 
levazımatı madeniye ve hırdavatcı- a yan ar er e 
lık.. pı~ 
A'dres: Breslav 16, Meı:scgelandc. 1 Emsalsiz altı aylık öndüle ya de" 

11111---··----••-ım• Kadıköy - Haydarpaşa rıhtım cJ 
numara 104 


