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Habeşistanın ·ilhakını Cene==:==v=re~d~e 
tasdik· pek müşkül olacak 
Kararın ittifakla 
verilmesi ıazını 
Bazı devletlerin aleqhte req 

vermeleri muhakkak flÖrülüqor 
Londra, 12 (Hususi)_ Resmi malı· perşembe günü Romada imza edilecek- mur komitenin bugün Romada işe baş-

fellerde söylendiğine göre, 1ngiliz - tir • lıyacağını ve hafta sonuna kad<>r metni 
İtalyan itilafı ile merbutatı, son daki· T aymis gazetesi, Ingiliz - İtalyan bazxrlamasmm pek muhtemel olduğu. 
kada teahhtlrc uğramadığı takdirde anlaşmasının metnini hazırlamağa mc- nu yazmaktadrr • 

Anlaşma, iki hükilmet arasındaki mü· 
nase bata daıir umumi bir takım zeyller
den mürekkep olacaktır. 

a 
.,.,. ıs cm en milletler cemiyetinin toplaıı-Habeşistanın 111ıakını ta.sdilc ctm,...; . t 'l 

tılarıııı yaptığı bina 

Mısırda Türkiyeye 
dostluk tezahürleri 

W- Devamı 8 incide 1 

uıırımıın11111111rııınırırııı11111111ııııırııı1111111ıııııırıı111mnı11ııııı»ııın Çinliler Şanghaya 
doğru ilerliyor 

Japonlar yeniden asker getirdifer devam ediyor 
Mısır haricige nazırı diyor ki: 

'•Aramızdaki rabıtalar yalnız manevi 
v e dlof deJl'll, aynı aile bayatıoın 
rabıtalarıdır.,. 

Bugün 
Tayyare 

plyankoso oda 

Kazanan 
numaralar 

ve şehri tah~ime baş adı :ar 
h 

Lob nldra,b 12 (Hu~usi) .- Çinden gelen metre yakınına katlar gelıu ışlerdir 
a er er arp vazıyctinın Japonya ı ş ' 

hinde olduğunu göstermekle denm ae~~: ıorı~~~h;:Y::ı~~~~k~~:~~!~afı~~ig;:~~~:~ 
yor. 1 · d d 

Kdıire .. -U Bi) - Mrsır-mrlk 1 fik Rü f' kas bu merasimdo hazır bu· 
mentoau bugfln u.at ıı de kral t.ii1ii'C fiinmuftar. .(8 illet BaJl/a.~) 
dan açılmıştır. Hariciye V ekilimb Tev- ~Devamı 4 UncUde O Un çek ilen DO ma-

Ç' . . erın c urdurmaya kafi gelmcdi~indeu 

hın kıtaatı Tıyenıı;n - Pukeu dcmiryolu Paolugna onbln Japon askeri ibra" edil 
cep esJnde Çunihv:ınııı vo Çııng• f l nJ • • .... • etmişlerdir. y&D fB mışlır. Bunlar halen bu mıntaka)·a do#rU 

R
M • Herlcmeklcdlr . 
oytcr aı:ınsının Çinde çok iyi mt>nbıı· ş · · 

dan öğrendiğine göre Çin ordusunun ileri kn .:ng~ay ent?rn?syonal ımtiyazh mınln· • • raların sıraya 

Bır sınemada geçen k~:ı:ı.:!y,~!~=~:ıs• 
kolları ve akıncıları, Şanghnyın kırk kilo- )•' Fransız ııntıyaılı mm takası.na IIU • 

.- Devamı 8 ıncide 

hakiki facia 
SE be psfz "Yangın var,, feryadı 

panik doğurunca 

30 çocuk ezi:erek öldü, 100 
çocuk yaralandı 

Sao Paulo (Brezilya) 12, (A.A.) - Seyircilerden birinin ortada bir sebeb olma
dan "yangın var!.,, diye bağırması üzerine halk arasında bir panik olmuş ve herkes 

sokağa çıkmak için kapılara hücum etmiş Ur. 
İlişme esnasında otuz çocuk ölmüş ve yüz çocuk dıı y:ırnlanmışlır. 

Fransada grevler 
gittikçe büyüyo.r 

Daladge kabin esin in bu vazi1Jetf e tu
tunamıvacağı tahmin eıt.ilmekted11 

P 
. . . )];1 

arıs, 12 (Hususi) - Daladıyenın 
kurduğu yeni Fransız kabinesi bu gün 
saat 16 da parlamento huzuruna çıka· 
cak, ayan meclisinde Şotan, mebusan 

meclisinde Daladiye hükfunet beyan· 
namesini okuyacaktır. 

Daladisenin bu gün meclisten tam 
s:ılahiyetlcr isteyip istemiyeceği he

nUz malum değildir. Bilinen bir şey 
varsa o da mumaileylıin 31 temmuz 
tarihine kadar kararname!erle para .. 
nın müdafaasına, mali işlerin ıslahı
na, il•tısadiyatm kalkınmasına müte. 

allik tedbirleri ittihaz etmek müsaa· 
desini talcb edeceğidir. 

Salahiyettar mahafil, mutasavver 
tedbirler ıneyanmda daha şimdiden 
mümasil tedbirleri zikretmektrdiu~· 
iki sene müddetle düyunu um1· ~iye a-

,~en . . . 

llnınıııııırmıımıııııııının ııııııu1111ıııırnııı111ıımıı1Pıırrı11111111 ıı ıırı 

Sovyet Rusyad a 

Bir nazır daha 
azled:lm~ş 

• f. -~ • 

F.ilistinde tedhiş 
devam ediyor 

Çele~er polisler~ dağa kaldırıyor 
bomba'ar atı yor ' 

... evleri yağma ediyorlar 
Kudus, 12 (A.A.) - Tethişçilcr, kalaba· k:ıldırını ı . b" . , .. M lık merkcılt>rden uz:ık k:ı~:ıbalara hücum ~ ,M ş :ır 'c ırçok :ı~:ıçları kokundcn 

etmekte bcrılevnmdırlar. Tethişçiler Tnbe . ökup atmışlarclır. 
riye yakınında kain Turanda birçok evlerı Ifa:rfada birçok bombalar :ıtmışl:ı ·· 
• • t • 1 • r, UÇ :yaı,ınıa e mış er, bır polis memurunu dağa Ar:ıbı y:ıral:ımışl:ırdır. · . 

Amerika ile ikhsadi 
iş birliğine hazırhk. 

Bir ı;ok Amerika firmaları maden, sanayi 
ve de niz planımıza giren işlerle 

Geçenlerde azledilen adliye Tcomiseri &IÔ."Bdar otmaj(J iSlf• dfaer 
Dcyli Herald gazetesı' b'ld' · Ankara, 12 (Hususi) - Amerik·a t k A "k · • l ırıyor: bey r il 1 b .. . ıcaret ÇO mcrı a {ırnıalnrı Türk.iyede devletin 
Bir hafta içinde azledilen iki Sovyet e 1 e yapı 3 muzııkerelere deva m d · lunmaktadır. Söylendiğine gör A nı -~· 1 ~I enİô ı.:ma:rı ve deniz plô.iıına giren iş .. 

komiserinden ikincisi olarak, suda nak· heyetinin çalışma mevzuu alel:d ;~erı a eı e :ı kadar olmak arzusunu göstermiş-
liyat işleri halk komiseri Pahomof da laşma formulü olmaktan ibaret ed ;~ı:.n· le~di~. Bu firmaların taleplerliıJn tervlcft 
vazifesinden azledilmiştir. Bu vazifeyi iki memleket arasında karşılıklı e tı .';- Turkıyenln Amerika:ra ihracatının ıırt~ 
G. P. U. (Sovyet gizli polis .,_,kilatı) tenzilatı evvelce kararlaştırılmı arbı .e masıoa ve malen ödeme imk!lınının husu .. 

~':t ------------ş_v_e_u - Devamı 8 ın· cı·de 
şefi Yehof görecektir. -

Diğer taraftan, Japon Harieiye ne- \ 
zareti G. P. U. teşkilatını, Moskovadaki 
Japon elçisini ve elçilik erkanı hakkında 
mütemadi takibatta bulunmakla itham 
etmektedir . 

Geçen hafta s~çl l eo 

Yeni 
Bolu sa·. lavı 

Osman Uor kud dün 
vefat etti 

Topko bnır ırcman 
---2 ,_. 

Esrarengiz 
denizaltı 

... K i~a r. ·.~.aydut,. Franko ordu
suna· kaçtığını bildirdi mortismanını ilgası, bank dö Fransdan 

beş milyar munzam avans aımmasr, 
on~eş milyarlık bir milli müdafaa is· 

~ DcY:tmı S incide 

~· disine "Kabine T«ıfili,, adı verilen 1 
Fransa· aycııı mec1m '":°'_lıye encümeni. 

•ıi>ı mrşhw' r(Jlşı KayıJo . ~ Yazısı 4 mıcude · I . 
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---------· log ılz • llalyHn 
anla~ması ve Fransa 

V .ıza.1 : Nıtam~tlhı Naz,f 

1 NG1L1Z • lt~lyan anla9ma::;.1nın 
tekemıulil etmekte oldugu 

görilliırl<en Atlolf Hitıer de A\ u1:1. 
turyanın Alnıanyaya. lllıakı ht\dıı:ıa . 

elnl itmam ve ikmal etmiş bulunu· 
yor. 

Anşlus hakkında Avusturya ve 
Alcuanyada toplanan "Evet .. ltı rin 
heybetli yekünu, Çekoslovakya tçin 
olduğu kadar İtalya lçıa dtt tıaclıı;ıtı
vericl addedileblllr. İtalya yt--ui kuw· 
şusundan nasıl endişe etıuez ki bu 
komşu 72 nıilyonluk l.llr yığını bcr 
teklltine '"Jılvet,. cevabıoı verıuei;e 

ahştırwış bulunuyor. Cel"nıen kala
balıklarının, yarın; 

- SUdetleı·i alalını mıT 
Şeklinde bir ırnaıe bir ağızdan; • 
- Evet 

diye cevap vereceğ·t ne derece mu. 
halı.kuk ise; 

- B rennerden ttalya geçit vermek 
1stemlyor. Cebren aşalıw mı? 

eoıtlinde bir suale de gene; 
- E•ıet, hay bay! 
Diya mulrnLele edeceği o derece 

ın ıı ııa.ıcı.:ak tır. 

ltulyayı bUtiln lnatlarından ayı. 
ran ve ber teklife müteazzım ve a · 
ılmltA.r bir kafa sallayışile; 

- He.ytrl 
Deme;;e alışmış bulunan MnsoJI. 

nlyl yumuı,ntıp lnglltereye yaklaştı 
ran sebeblerln başında gelen herhaJ. 
de bu olsa gerek. 

Alman yığınlarının Adolf HJtlere 
"E~·et .. deylşterlnl duya duya Muso
llnl de Evet derneğe dilini alıştır· 
n11ş !>ulunuyor. Bununla. beraber bir 
lngiliz . · İtalyan anlaşnıusrnın nlhıtf 
,ekli parafe ecflldtğl gUn: bu net an en 
fazla ıstırap duyacak olan devlet 
herhalde Almanya olnııya<'aktır. 
Şlmrll çekirdeği atılıın anlaşmanın ve 
B~subıdel mevte uğrayan lnP.lliz • 
İt:lly:ı. n dostluğunun bir gijn. her. 
bnnii bir aebehle, Almanyıwr muz. , 
tarip edebllece~l elbette akla yal<ın 

Londra 
seferber 

polisi 
edildi 1 • 

Caddelerde bir 
se,.. 3erı magn 
dolaşı~or ! 
Halkı korkuya 

düşüren bu mayn;1 
mutn ı ş bır zehır 

kutusudur 1 
Bazı şeyıeı· kayoedilır. Bulan kaza. 

rur ! Pakat Lond.rada öyle bir §ey kay. 
bolmuş kı, kimse bulmak istemiyor ve 
kaybeden de • kendisinin zararından 
ziyade başkalarının zararından kork. 
tuğu için • kaybedilen şeylerin bulun· 
mamasını temenni ediyor. 

Kaybedilen bu şey nedir? 
Zehirl 
Evet, bir adam, içinde, herbiri 20 

haptan müteşekkil 12 kutu bulunan 
bir paketi, geçen gece, Londrada kay
betmıştir. Tramvayda mı unuttu, oto-. 
büst.e mi, bilmiyor. Elinden mi düştü, 
yoksa çaldırdı mı, onun da farkında 
değil. Bildiği bir şey varsa o da fU 
ki, son derece ağır bir zehir olan bu 
"sü 'tat dö striknin,, ismindeki haplar, 
kendisi bir yerden bir yere giderken, 
geçen bir saat kadar bir ıaman zar. 
fmda kaybolmuştur •.• 

Adam eczacıdır ve bunla.n, lftbora. 
tuvarında, başka maddelere karıştıra
rak ilAç yapmak üzere götürmekte. 
dir. 

Şimdi hapların, bllmiyen birisinin 
eline geçmesinden korkuluyor. Hele 
çocukların eline geçerse, zavallı ma. ·. 
eum yavrucuklar,, her şeyi ağızlarJna 
götürmek Metleri olduğu için, mubak .. 
kak zehirleneceklerdir. 

peniz.1 erde gem ileri tehdid eden 
sers~ri maynlar gibi, Londra caddele
rinde dolasan 1 arı korkutan bu zehir • 
leri aran•ak tr.in bUtün polisler sefer. 
her E'~ilmiıııtlr. 

Bu garib kıyafetli kızlar geçen gtln T..ond1·a sokak!annda dolaşmıı ve pek 
haklı olarak, herkesi hayrete dUşürmUşlerdir. Fakat bunlar ne öbUr dünyadan 
gelmiş inea.nlardlr, ne de tarih sayfala rmdan fırlamış kimseler •.. Bu dört gü· 
zel kız, "Günet altında dana" lsmindekJ bir müsabakaya iştirak eden oyuncu· 
!ardan bazılarıdır. 

M0ri Pikford, iktisat 
konferansuida 

murahhas! 
~eşhur s:nema yrldrzt ton tr ı ya g 1 t; gen 
kocası için soıulanlaı a şöyle d.y"or : 

Geınç bDırUsno~ ~~U<elrllCID~ftmDn 
'ifaırlkoın~a IQ)~Oa d<e~üllDm H 

adamla evlenmifJ olmanın ıhtisa.sla.nnı 
soruyorlar. ŞJyle cevab verıyor: 

bir ihtimaldir. Fakat bu hl\dlsC'nin ...,._--~-------------

En eski ve meşhur sinema artistle
rinden Meri Pikford, geçen gün Ame. 
rlkadan Lo.adraya geldi ve orada, y~ 
gününll kutluladı. 

"- Ben, lcendhnden genç biri.<rile 
evlendığinıin fa; kında değilim ... Ko
cam benden o kadar ya~lı görünü

yor ki!,, 

Uk pldnda kahredeceğl devlet mut 
lalcn Fransadır. 

Fransa A kı1Pnl1ı1c>k, vazly~tlnf . 

İn":ilterenln itimadı ile elcle f!tmiı; 
o1d11rtunu ve hn vaziyetin! fnglltere
)'e hiımet ettikçe muhaf~:ra edebile 
ca~lnl unutmuş olmasının cezasıle 

karRrlal7mış bulıınnyor. Akdenlzln 
garbmdakl bıtl?ünkü slyast anl?aj. 
manJarı tıe f nıtlltere. e~emenllğini 
ancak Fransız elen iz ve he va ilsle riu. 
den lstedi~I anrla istifade ectehfllr~P 
ın•ıhafaza lmltAnlarma maliktir. Pl
drmezse yanar. Oran - P,f7,Prte Tu. 
lon müselleıııl o muhte,,f'm anavııtnn 
fil '1<111 için ne mükemmel bir tuıa lf o 
la bilir! 

Habeş ha.dlseslnde Akdenizct, 
Fram~ııdan mert et um am ayıı <'afm ı 
anT~dı~ı gUn, fn.e:llterenln nlı:ln bll 
yUk bir soldan geri yaptı~rnı vP hU 
tun ıılyasnsını hirancla nlc:ln <! ·•·~ 
ttrdlğtnı bu vaziyet hem fzıı h Pı1Pr 
hem ı1e h11~lr gösterir. O C!th:ı1 hat~·ıın 
donıtnması karşısında muazzam fn . 
gillz deniz kuvvetleri ne hareketsiz. 
ne t·., ~rPtsiz kalmışlardı! 

Sebeb? 
Zira Fransa, donanmastlP ve Usle

rne İngiliz kozlarına dlrsPk çeviri 
Termişti. Bunun ııznlne fn~ltlz Fil 
J'D.SMTnın. btr tarartan Franı:ı11. ılo
nanmnsrnın. muhtemel hlr hArrıte. 

Jftrchmınrll\n mnstatnl olnhllmt>k VP 
bfr taraftıtn da Fr;ınsız Uslertnln ma
nasını "e kn•metlnl mahvetmek .. ka. 
rarım verdl~I ıın1nşılıyor. Buırün 

Frnnko ./>. ltdC'nfze inmek ll7.PrPctlr. 
İnmese bile bir tarnftan RnleArlar. 
bir taraftan Sardunya ve Panhıhır· 
ya arla tarı Frn n~ıı n ın htıtün m ıueRn

la yollarınt teh<Ht P.tnrnkte. URIPrlnt 
kıymetten ı1URUrmUş h11hınmakt11,,ır 
ln~lllz - ftalyı.n anlaRmı:tsr. uhık 
ml1ttPftktnt 'arktan tPhctit erlPn Us 
lere tn~lltereyl <1ost ediyor ve hu Ra· 
bık mUtteflkt «:ok rtll~Unıinren Frı:tn · 
kocu fı:ıpanya"" lrt\n crprtlkçe fngll
terrrıln avnmına 1tlrtyor. 

Bln<ı 0naJeyh fngll!z . fta1yan an 
laşma.sı: 

1 - tn~ftttıırnye hl'l11nv""" hfr ~Mf 
kar.hetttrmfvor. FJvvrJrp fn,,.11tl'rr> 
ve Fransa t11rrıfın•1lln 1Rtl 0 mıır pflf . 
len bu memlf\ketl hn sefer ttııtn ne 
mUşter~ken IRtlsmara linzırlant;or. 
7abll ulan payı kendinde olmak şa.r 

Parts g"Jzsllerı 
Bu sene yapHat;ak nuıletlerarası gü

zellik miliıabakalarına iştirak etmek 
üzere Paris güzelleri seçilmiştir. Bun
lardan soldaki "Sevimlilik kraliçesi,, 
Matmazel Liankur, sağdaki de •'Şık. 
Irk kralçesi,. matma1.en Deniejdir. 

tile. Fazla olarak Fransanın Pirene 
hudutlarınıt bir yeni dllşmun hediye 
edillyor. Bu f!RaS ln~ilterenln. tspaa. 
yadaki İtalyan gönUllUlerıne niçin 
htrdenblre lAkayt olnıa~a başladığı
nı izah eder. Zira, artık ttalya lspan
:va<la fn glltere namma ı;a!ışmakta. 
ıi ır. 

2 - ftalvn. lmparıttorl11!'1;nm1. ha. 
zı -" vr••'lA . Aıwa ve A mPrllrn rlf''"IPt-
IMlnln hl\l<m ~n ve baz1Jıırrnrn <fa 1 
hukuk.an tanrmıı'<ta ntmalnrrnı, rağ-

Nizamettin NAZiF 
_.. Devamı 4 Uncuda 

-

Kar:ıncı yaş yıldönümü? Söylemi. 
yorlar: kadınların yaşı 15öylenmez! 

Meri Pikford, Londrada büyük bir 
alakayla ka.r§ılanınıştır. "Sinema dik. 
tatörü,, ismini verdikleri Ingilterenin 
meşhur sinema mUdüril Korda onu 
rıhtımda karşılıyanların başında bu· 
lunuyordu. Kendisine, Londrada bir 
film çevirmeyi teklif ettiği zannolunu 
yor. Fakat, Mert Pikford, ilk günüaU 
sinema. muhitinden uzak, salonlardan 
c:aylardao uzak geçirmiş, ve, herkesi 
hayrette bırakarak, lktısadt ve mali 
bir konferansa iştirak etmiştir! 

Dokuz erkek murahhasın e.rasmda 
bir tek kadın murahhas olarak, iktı 

sadt ve mali işleri mUzake1·e edPn Me
ri Plkford, Amerlkadıtki iş bayatJ 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

"DUn!ı'ldakt l«Jnşık lu.ılin bize dt 
biiyUle tesiri dokunuyor. Almanya· 
dt1, Avu.stu1'!ftıda, lapanycdıa, ÇindR 

tılı§"!~crlf edecek pazar kalmadı. Bil· 
tuıı para cenubi Amerikaya gidiyor. 

Meri Pikfordun böyle ciddi mesele. 
lerden bahsetmesi herkesi hayrete dil. 
şUrdüğU gibi, l!!abrmt da tilketmiştir. 

Ona başka şeylerden bahsetmesini 
söylüyorlar. 

Onun Uierlne: 
- Yaş günümden bahsedeyim, di • 

yor. Ve anlatıyor: 

"9 Nisan betıim asıl Y<UJ gUnüm 
değildir. Fakat, tuhaf değil mi, ba. 
bam da, annem de 9 nisanda doğ· 

muşlar. Annem bu günü büyilk bir 
merasin~ıe kutlulam.ağa çal1Ş1rdı. 

An"6m öldükten sonra da ben l:m 
günii kendi ya.1 günüm olarak kabul 
ettim. Esasen, benim doğduğum 

gii:n!c bu g#ln arasnda pek fark yol'
tur . ., 

l<ocı:ısı kt>ndis"nd · .. n '?en'! .•• 
Meri Pikf ord bugiln. Radi Rocers 

isminde ve kendisinden genç birisiyle 
evlidir. Artiste, "kend.i.8inden genç bir 

Hakikaten, Meri Pikfordu görenler, 
bugün hala 30 yaşındaymış gibi gös. 
terdiğini teslim ediyorlar. Vaktiyle 
en gUzel artist sayılan ve kendisine 
"Dünyanın sevgilisi., ismi verilen yıl. 
dız ihtiyarlamamaya karar vermi~ gi~ 
bidir. 

Güzellik 
kıaliçesi 

Weğer stU\ .ı kuçı~çı· 
.lığı yapıl· oı· muş! 

Rusynnın 1936 gü. 
zeli bugün l'ıu ıste 
m ·~·u ıııcraklısı bır 
kı.ı<l ı n olarak tanın · 
mı~tır. 

(;e~·enlerde Pate 
lsminde bir Frıınsız. 
la evlenen bu eıçkl 
tıüzellik kraliçesi, 
ayni zamanıla pren 
sestir ve "kraliçe. 
likten., ııvvel pren
ses GoıJyenof ola. 
rak meşhurdu. 

fııknl mli-;yö Patc, prcnse~le evlendik 
lcn Lıirlrnı; ı.ciin sonrıı orluclıın kııyl..ıolmuş
ıur. Bunun lizerınc Hus ııüzellik krııliı:esı 

polisin dikkatini cclhcıliyor. Geçen sün e
\"ine ~elıyorlar. K1ı1pıyı çı.ılıyoılı.r: 

- Kim o? 
- Açrn. 
- Ne var; 
- f<oranı7•lnn hir lr1•!rnr .•• 
- Kııpının ,;:;:-qlıjl'ınc1nn verin .• 
- Olmaz, makbuzu imza eııncnlı IA 

ıım .• 
Fakat prenses Godyenof knpıy& açmamak 

ta ısrar ediyor. Bıınun üzerine, polisler 
kıını:vı kırıp l~·crl ıılriyorlar. 
' O znmnn, mis nıı.,ya, elıne bir labnn<'a 
nln·or, mc>mnrlnrın 117.eriıH• ntılıvor. Fukrıl 

lrılırırwn ho~ınr. ~ılnh olrırnk. lırnnldıırını 

ve di<;fı•rinı lmll:ınıvor. \1ı•ınıır lıırl:ı sn~·sn. 

çn. hn ~hıı~o çnrpı<;ırnr. Yüzlerini, gözle. 
rini fırm:ılıvor, ısırıyor .• 

Nihoyct po!i~l<'r kıııiını lutuyortar ve o
dayı ara~tınyorlar, O zaman, evde gizil 

.. , . 

l~'tl 
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ua,.~ .. ı" nab• 
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Vıu:ll "'""~" lltl• t1<111ılt -"llea< '.,., tM9*11 
S,59 12,16 t~.57 18,H 20,20 S,H 
~uoıı:umı~ f"eteıcnıaı , ...... , 

latanbal ıeın 11222. ""1otı11 ı(t11ı MllH, lladıllllJ' 
ıcı11 ı 110020 t•kll<laı 11 111• ft062ll 

Yf'eilllll,. llaturkl>Y. flrl>ı'lı. T•alı,-.. f\lbllllll~,. . ~ 
.. h.ıtlce., handiUI. r.rrn&ıcoy . Rartal, RD) O.kada. ffrJ'• 
bt'll. 811rıraı. Kmah için Trleloo muııaber• memuru!• 
ne vaoc•n d~n•elt tcll r•d1r 

ll-.m• ıtıal)f'tl: :12111 
l>•nl• " H 38 :ıo 
ffr>R~• taaaıa ııoıcııtı ınıvtı. Oabııla ,_ ... hı.it 

I006C 
Hıhbl ımd•d o 44111111 HllddrlumıunmJıı 22290 Emıık 

fpt nılMftrllltll : 243112 
f:lrklrll< $1rkrtlı 
ıtr.vntlo : 411!1ll • l•1anb1J1' 24378. 
<ıalAr ld•N'•I: 
Kr.r.,tl~ ı H7R3 R,.,fl<lat: 401/.>8 "1l•D ı 20222 lf .. 

•a"""'""""r: 'l1708 t'aklldat • KadıllllJI 11()713 
Havacad 
t"t"nhot 't411ııt ~11'11 ~'1'.9 t 607Wl IH#•1tft1' · 44f"42 

1'elc•• otomobU• ••temek ıetn 
B•)ntlo rlh•ll 4Y084 llrı...11 ~beti: ;uı • 101 . ~ 

1<fty rltırtı • R0.147 
oentz yo1tarw 

rrırrDltı 
ı.,tıtntıaı ..... nt•ll!lı ı-n10 11. .. ,. .. n,.1 c:ı:ıtt 
.\ln~•nvayaı Paıar. Sah, Prreemlt• Cum• dinim 

<aRI A :10 d• T"phana rıhtımıMan ltJtlll&r 
l\atahlcn>• • ı;.aıı •• eumıı ıınıtrı oaaı ıt d• Topo 

ıııı.ne rıln.mıM~n kalkar va T•klrıl,I, Mllrt'flP. F.rd•tıı. 
~rıcn, t-.lt 1,.1 ... rın,. ıtr1uır·•tr ~nmht .. ava vanr 
· Akıleniz postası: Yarın sefer yapılmıyıı 
caklır. 

K:mırleniz po~laıJı: Yıınn ~na1 18 dE' ho
reke t e'ler.ek olnn vııpıır, Akç:.ıknrıı, F:n·~· 
li. Zonınılrlak, Filyos, Rnrtın ,.e Amasray:ı 
uğrıyarak Cidcye gidecektir. 

~.uzeıe• 

".ra•nfva, flnm11 • f\l••H, tonan r•rrlrrt .. tının 
1\11,k. 11.•l••rl "tıı:e n urnıclar, Tlc·auı ve flana)I ~tll• 
tesl. l'ılıh! "1U•eı 

ı Bu mU<eıeı nar Clltı oaaı 10 da<> il ,. ıuuı&1 acııt• 

ur • 
rnrtı n hlllm .... rlrrt mO•••I Panrtrııldetı bUk& 

aer •un ıMI ıo <:lan 111 r• kar1at •• (...mı& 111nıerı ııs 
1en 17 '' ıtar1ar açı~tır 

rnpllaııı tltural Dtr &On •aıtl il den U ,. l&dar 
,.ç ıktır 

"'a rnleleet <"tCJtOenl• oeferterı 
Rnm~n~• \-aporlan ı Cumaııe!I ıctlnl•r! 131d• Kl\sta .. 

"'H ıı.. rı ıu,.ıerı 18 de Pire. B.ruı takend•rty11• 
tl!ll) ID "111>arla" CUmR ~Unler! 111111 10 da Pire, 

~rı·mi•" ' \,'pn.,rlık. Trlvm11ıye 
Avrupa hattı 
~lrl<rı1 l•lıı"'"'' ~IOdllrtlltil• Teldnn 23019 
'4rmı•lnn rk-.p.-..~t he: t:ı)I" Atrkec1'1en •aat 22 dr kal• 

il&• e 11vrupar11uı srlenl Mal 1.~ la Slrlıe~IY• mu• 
ra•a ;,t eder 

""""'"" '' """' 10.:ıo .,. ııaıııar. ıo.n t'!• ııeıır 
t:dlrnr ............. , snn ıe.at 8 llO dl ııareko( "4•• 

111.:1.1 <ta ıı:eıır 
ANAn<>LU HATTI: 

ffpr ı:Un hftrftkf't fıdııın al",."'""" ... ,. ~ 
Saat 1 da Kr.nya il da Anllara ı~.ı ıı de D11u1>eırtr 

, . Samııın . 1!1.~n ~- P:•IUtebır. 111.10 da Anltara &U• 
·r,.oıııı .2t)ı tt• Aı1Aruuan 

Bu ırenlt· r1en ••a• ~ ~· tıaroeı ..ıen 11n1<a,.. ınıı.I• 
teltll pal'ırl••• cıır~•mhı ve tuma Ellnlor• H•l•t> ,,. 
' ' '"'"• •u•'1•r .-,rtır etmfl'tltf'l'rUr 
Gecon sene ougUn fte otctu ., 

• lflncfr;tan isyanı ııe-ni~Jemeı;ıeclir. 
llinlli fokir 

0

<'ihnrlı m:.ıkadcles il:in etti. 
• Fri.lnsado raşistler sosyallsllenı saldır. 

ıiılar. 
sınemaıa• 

T•irk: Deli Petro. &lrll'k: Kııilın kıılhi. 
ve aşk O}·unl:ırı. Sarau: Hınıl mrznrı. /fJe.1' 
lll11d mezarı. Silmt'r: 100 erkek tHr lt1z. Sif. 
karya: Kraliçe 'iklor;;.ı. AUm~a~n Kumar .. 
hnıo;lar ·çetc;J. ve SilAh 6r ko • lıo,·lor. ıl
dı:z • /(ıtlAr ırıektehi v~ Kör ehe T-un Müe. 
rim ve G<'r, ı-;it, söyleme. Asri: Ölüm i$Uaı 
ve karı~• ve daktilosu. 

IS1 ı .'V fili/. 
Ftrııh · ('ç film hirden: 
A:zak: H. O. BAV • HA YAN 

Millı 1938 Broılrny nıelocU ve Ya. 
eomntc H:ıklrnııdır. Alemıiur: N:.ıuıus ı.. . .b.e
sl ve Nııtosa. 

K Wll\O\': 
llule: Fakaba~maz. 
l)Sf\01>.\U: 
Hale: l<nrı davası Sllviıı Sic1ney. 

BESIKTAŞ: 
Sunlpark: BaAdad bülbülü ve Sirley kı

nrcı)( ba~. 
T'lyat,oıar 

TURAN TiYATROSU 
Sanntkllr f'\uştı ve arkad::ı!;lttrı 
H:ıkkı Ruşen, Eyiip Sobrı birlilıTe 

MaLıııuze~ l\liı:e ~ Pen\;"cl var~·elesınin 
işli raklle 

KENDi DOSEN AGL~:\lAZ 

F.TITl ' t.Rr 'ı SAl>l !E.K flYATROSU 

EDfR?\"E 
cumhun)t:l sıueın:ı • 

sın da 

HAl.K OPEfiETl 

Bu aksam Anık sinemosrnda 
BAY· BAYAN 

Bliyflk operet 3 perde 'ı'azan: Mnhmut 
Yesari Oeste: Seyfellin Srz:ıi knrdeşlcı. 

Yarın ııkş11m Bnkırköydc ŞiRİN TEYZE 

Av sturga arşı
dükü bir qahudi 

evit::niqor kız ile 
Avusturya arşjdüklerinden Habs. 

burglu Karı Salvntorun oğlu Kar! bir 
yahudi kmyla evlenmek Uzeredir. Bu 
gün Viynnada bulunan ar~idilk, bu iz· 

divnca Almanların müsaade etmiye • 
ceğini bildiği lc:in, Macarist:ında ev • 

lenmeye karar veı mi~tir. Bunun ic:in, 

Macaristanda evlenmeye karar ver

miştir. Bunun için, Budapeşte katolik 
kilisesine mUracaat etmiştir. 

A.rşidilkün evleneceği kız, Krlsta 

Satzger ismindedir ve babası zengin 

bir arazi sahibidir. 

silah hulundıı;{unu f{Örüyorlor. Prt•njr.S 
tevkif ediliyor. Yakında muhakemesi ola. 
cait. 
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Kendimize 
"' ragmen 

Ç OK sevdiğim bir arkadaş, 
Hikmet Münir, geçen gUnkil 

Kurun'da. benim kalemime da.ir bazı 
şeyler yazmırr Kendisine de söyledim: 
hi~ de iyi etmemiş. Kim olursa olsun, 
bir adamın sırf eahsını al:ikadar eden 
şeylerınden bahsa ne lüznm var ? .•. 
Kim bilir? Hikmet MUnir'in benim e
mekdar kalemimi bir yazıya mevzu et
mesi, bende sözü açılmağa değer baş. 
ka bir meziyet bulunmadığını, nazika
ne bir p.ka edası ile, başrma kakmak 
içindir. 

Fakat onun yazısından istifade et
tim. On yılı aşkın bir zamandan beri 
kullandığım kırmızı kalem. sapma 
baktnn, dür;ıündüm. Niçin ben ona bu 
kadar bağlıyım? Bir kere kaybetmiş. 
tim, buluncıya kadar haylı üzüldüm. 
Çantamı açtığım vakit onu derhal ele 
geçiremezsem sinirleniverlrim. Kıy
metli, eşl emsali bulunmaz bir şey 

mi? Hayrr; herhangi bir kalem. Ne 
güzel, ne de çirkin. TamllJllile alela· 
de ... --

&nim ona bağlılğım, kendi arzuma 
rağmen içimde, ta içimde kalmış bir 
f Pti.~i311U1 bakiyesi olsa gerek. Benim 
adetlerimi, hüviyetimi tetkik edecek 
bir psikolog, o kalemi, kendim de far
kında olmadan bir muska diye kullan
i:lığımı söyJiyccek olursa hiç de şa§. 
mam. İll$anm içinde yenemediği ne if. 
ritler vardır. 
Eşyaya bağlıhğt sevmem; cedlerden 

kalma evlerde, çocukluğumu göl"I!'!ÜŞ 
eşyalar arasında yaşamağa ihtiyacını 
yoktur. Her sene, batta her ay oturdu
ğum yeri değiştirsem yine rahatsız 

olmam ... Bittabi hayatımda, bu söy • 
lediklerimjn hepsini c;ürütecek hare
kE>.tlcr bulmak kabildir. Fakat bunlar 
bir şey is bat etmez; benim samimi ol
ınadığmu bile göstermez. Çünkü bir 
insanın hakikt samimiyeti, bizi alaka
llar edebilecek samimiyeti, müraka
beıı!t kendt elfnde olmıyan hlıllerlıide 

değil, mes'uliyetinl kabw ettiği fikir_ 
Jerindedir. Falan hareketini kendi de 
beğenmediğini, ondan hoşlanmadığım 

söylüyorsa onun samimiyetini o hare. 
ketinde aramağa ne hakkımız olur? 
Benim yıllardan beri aynı kalemi kul
lanmam, değişmeden devam eden şey. 

lere merbut olduğuma bir delil teşkil 
eder mi? lnsanm hususi hayatı baş
ka, umumi lrnyatı başka şeylerdir. 

Mesela içki kullanan bir adamın sa· 
mirııiyetle içki aleyhtarı olması pek a
la kabildir; öyle kimselere: "Herkese 
ettiğin tavsiyeyi kendin tutmuyor
sun!" diye itiraz edenleri daima gü. 
lünç buldum. (Bu sözlerimden Yeşil 
Ay kurumuna taraftar olduğum ma. 
nası çıkarılmasın; Doktor Fahreddin 
I{erim'in eahsına muhabbetim arttık
<'a içki aleyhindeki propagandasına da 
öfkem artıyor.) 

Bir adamdan, hislerine göre fikirler 
beslemesini istemeğe hakkımız yoktur; 
anc~k fikirlerine göre yaşamasını 
bekliyebiliriz. Hiç olmaz.sa bu yolda 

1 

Urfanın 
bayranıı 

Kurtuluş yıldönümü münasebetile 
•• aun bir toplantı yapıldı 

Dihıkü toplantıda 

Urfanm 18 inci kurtuluş yıldönümil mü
nasebelile dün saat 14 de Eminönü balke
cinde şehrimizde bulunan Urfalıların iş· 
tirakile bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıya İstiklıil marşilc başlanmış, 

daha sonra M. Omer Karakoyunlu toplan
tıyı açmıştır. 

Bundan sonra Fuat Aksoy Urfalıların sa
vaş esnasındaki kahramanlıklanndan bah 
setmiş; doktor Sani Yaver "Urfa ve Urfa
lılar,, Kadri Karababa da "Urfanın biricik 
savaşı,, etrafında bir söylev vermiştir. 

Kadıköy 8 inci okul talebesinden Rıza 
bir şiir okumuş ve yüksek öğretmen olnı
lu talebesinden Abdülkadir Rarahan söz 
alarak şunları söylemiştir : 

"- Urfalırar ve Urfayı sevenler. 
Mil111lle1"ln tarihlerinde ve milli hafızada 

/Ja-::ı mm/aka ve şehirlerin husu.t ehemm l-
Ut!li vardrr. Kurtuluşunun 18 inci yıldönD· 
milnü temi: lılr uvgl ile kutladıfjımrz Ur
fanın da 11:al\ vc yakın gcc-mişte, sınırları 
içinde bulunduğu ülkenin mınlakavf ve 
kültürel tarihinde hayli oeni!f bir rolü bu-

lunuyor. Mebopolamyanın ilk yiiksek nıe
dcniyctiııin toprakları arasında bulunan 
Urfa çcı•rcsi Orta :amanda f\'asluriliğin ta 
Orta Asyaua kadar yer yer uaurlmasına • 
bilalusa Urfada teessüs eden ı•c "/ranlzlar 
Ekolii denilen o devir ilrıiversite.çi - rol• 
miicss

0

İr olmııııtur. "l/arran,,ın Abbasiler 
deıırlnde yelişlirdi/ji biiyiilc dllmler ve Ur
fanm haı:lılar sef erlerinrle muhafa:a eW
ği kı!fmet malumdur. 

Arkadaşlar. cenkçi ve mert harekeli or
nPklrrl olan Ur! a çcııresl halkınm, mahalli 
kültürleri dr. çok şayanr dikkallir. Urfa 
çevresinin folklorü, lıalk edehiyalı, halk 

16 yaşında 
subıkah 

bir 

Fatihte oturan ve henüz 16 yaşında 
bulunmasına rağmen muhtelif sabıka
ları olan Hüseyin Avni' adında bir 
yankesici pazar gün~ !pek sineması~
daki kalabalıktan istıfade ederek Hu. 
seyin adlı birinin cebin~en 1~ k~
şunu çarpmıştır. Hüseyın A vnı elınde 
çanta. kaçarken yakalanmıştır. 

1 

bulıtnanlarclan bir grup 

mil::ifii ü:erinde senelerce durularak i#le· 
nilmiye, · bı'rinci der.ecede elverişlidir. (). 
lümc ge.rekince, diiöüne gider gibi, giden 
bu mulıft halkı, ruhunun ve zekasının ışı
ğiyle yo{jurdufju halk şiirlerinde, müıil• 

makamlarında, mahallt rakslar da, mahalli 
kıyafette orfiinal kalmanın Qii:el sırrına 
ermiştir_. 

Du sözlerden sonra Urfa luılk besteleri 
çalınmış, süze! parçalar okunarak toplan
tıya son nrilmiştir. 

Gece de Halkevinde bir Urfa gecesi ter
tip edilmiş, P:ırkotelde bir ziyafet veril
mfştiı". ; .... .. .. . . ........... ·-·-···········=· n:r. ••• ı •• ; •• :..:::x ............. - ............ - ....... .. .. .. 

!! BiR KAÇ SATIRLA i! 
:: :; .. =· 
iİ 19 Mayıs bayramı ij 
fi yaklaşırken I= 
fi //avalar pek berdal gidiyor, iıı.san İl 
i! kendini kcirııırılarda sanıyor ama, hiç 1 
g .'iiplıemi: olmasın, içinde bulunduğu- li 
:: mu: ay nisaııın tam keııdisidir. iİ 
:: Havalardan .~ikciyel edeceğimi san- ii 
:: mayını;:. lluyır, başka bir maksadım i! .. .. 
:: var: •: ii Madem ki 11isundayı:, elemek ki ma- li 
S: yıs yaklaşıuor. Ve iter mayısın 19 uncu il 
" " :; (Jiitıiinde oldujju oibi bu mayısııı on ii 
ii dokuzuncu oiiniinde de oenc spor şen- ı; 
== l . . .ı : : lif,: crımı.: var. !! 
!i jltaliirl.iin Samsuna ayal( bastıfjı bu H 
h mutlu oilndc, biliuorsıımu ki, memle- i! 
Iİ kel, ycrycr, beden lcr.biyesindeki lrıkt- Iİ 
.i şaf a bir serri olur. Bu bayram mühim E5 :: . .. 
:: bir ba11ramılır. Fakat bu bayrarndaıı U 
H 11alm: orlameklcplerfn ve liselerin ~n- ii .. i· 
:ı tiklere iştira!• edecek talebeleri istifade .: 
:. edebilirler. Sanki bu bayram diğer ço. H 
ij cuklara haramdır. iS 
!: Bi:ce Atatürkün Samsuna ayak basışı İi 
" " :: Türk dirilişinin bütün sihrini ifade e· :: :: . - . . :: :• der. O, dıycr llerhanuı bır bayramdan :: 
;!I asla sonra geleme:. Biiliin bayramlarda, H 
1 " :
1 

haltıi şcher ve kurban bayramları gibi U 
fi bayramlarda bile biiliin mektepler ve !i il daireler talil olunurken bu bayramda !i 
i= rıfri11 bu derece ldkayl hareket ederiz? i! :i Bu url 19 mayısla biiliin mekteplerin ji 
S! fafı"l rdilmcsini teklif edı'yoruz. ei 
:::::::::::::.-n:::::.-:-:::-.::u.ı---:mnn ... 11111 

!Balkan delege· 
leri şerefine 

Bu akşam Beylerbey~ 
sarayında çay ziyafeti 

verilecek 
Balkan Antantı ekonomik konseyi n 

Balkan matbuat kongresi azaları dün 
sabah Yıldız sarc:ıyında komisyon ha
lin.de hususi olarak toplanmışlar. Öğ

leden sonra kendilerine tahsis edilen 
otomobillerle mihmandarlan refaka. 

tinde olarak şehrimizin muhtelif yerle
rini ve bilhassa müzeleri gezmişlerdir. 

Bu sabah umumi topbntı yapılmış· 
tır. Murahhaslar öğleden sonra tarih 
sergisine yapılacak bir gezintiyi müte-

akip, kendilerini Dolmabahçeden alacak 
hususi ir vapurla Boğaziçine gezinti 
yapc:ıcaklardır . 

Vapur Boğazdan dönüşte Beylerbeyi 
sarayına gidecektir. 

Ora.da misafirler §erefinc bir çay- zi. 
yafeti verilecek ve s;wcay, misafirlere 
gezdirilecektir • 

Matbuat Umum Müdürünün 
Daveti 

Matbuat Umum Müdürü, bugün Be1r. 
lerbeyi sarayında Balkan murar.lrnsla-

rr şerefine verilecek olan çaya ecnebi 
ve Türk gazeteci arkadaştan d .. ,·::t et
mektedir. V<1pur saat dörtte Dolmcıbah. 

çeden kalkacaktır . 

Şehir pU\oı bugUn 
meclise veriliyor 
İstanbul şehir planını yapmakta. o. 

lan Prostun İstanbul ve Beyoğlu ci • 
hetıerine ait planları tamamla.mı§ ol-

duğunu evvelce yazmıştık. Bu plô.nla
rm şehir meclisince bµıdik1 icab etti

ğinden belediye reisliği İstanbul ve 
Beyof lu semtlerine ait olan plAnları 
bugiln şehir meclisine verecektir. 

Bir sarraf adliyeye 
verildi 

Balıkpazarrnda sarraflık yapan Va· 
sil, dün zabtıa tarafından, altın alım 
satım nizamnamesine muhalif hareket 
ettiğinden dolayı yakalanmıştır. 

Va.sil hakkınd(L zabıt tutularak ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Takas t e tkik heyeti 
dün toplandı 

Şehrimiz takas tetkik heyeti dün 
saat 16,30 da Türkofis müdürü bay 
Suphi Ziyanın başkanlığında toplan • 

mıştır. Bir saat kadar devam eden 
toplantıda hükümetin son defa çıkar· 
mış olduğu muhtelif memleketlerle 

mütekabil ihracat kararnamesi ili.e
rinde görüşülmüş, bilhassa tatbikatın
da herhangi bir müşkülata uğranıl

maması için konulmuştur. 
Buglln ikinci bir toplantı daha ya.. 

pılacaktır. 

- . . ---
bir cehd göstermesini.. Ben madeınki 
hiç bir §eye bağlanmak istemiyorumt 
kalemime bir ehemmiyet vermekten 
vazgeçmeliyim ... Bunun ıuzumuna ka. 
ni değilim. Çünkü ondan ayrılınağa 
çalışmam ona da, kendime de IUzu· 
mundan pek fazla kıymet verdiğimi 
gösterir. Mademki içimde bir fetişis-

tsc:wıı :_. 

• Su, gazoz, ve bunlara benzer içilecek ı~~.. ~ı vay ve otobüs işletlmesini belediyeye şf. 

ma bakiyesi vardır, onun kendine 
daha ciddi bir şekil bulmasına meyda.n 

vermektense bana da, kimseye de za· 
rarı olmıyan bir kalem sapma. bağ
lanması elbette daha. hayırlıdır. 

Nurullah ATAÇ 
----~------------------------..... 

maddelerin renksiz şişelerde satılması kayet etmişlerdir. 

b 
rl kılınmıştır. Hazirandan sonra • Yol vergisi tahakkuk cetvellerinin, mü 

mec u . kl" . 1 - d . da bulun:ıcak ren ı şışe er mm;:ı e- kelienerJn yalnız oturdukları yerlere göre 
pı3f1S3 . ' 
re edileccktır. . . . - ler şunlardır: Almanya, Amerika birleşik tanzimi k:ırarlaştırılmıştır. 

• Vali ve belediye reısi. M.ubıd~n 'Ost~n devletleri, cenubt Afrika birliği, Arjantin, • Yumurta ihracatının kontrolu hakkın-
da# "diln Anka~aya gitmıştır. Dırkaç gun Aruslurya, Yeııizelanda. şim:ıll İrlanda da kararname, ayın on altısından itibaren 
sonra dünecektır. • . İrlanda, Norveç, Danimarka, Fransa, şm tatbik edilmiye başlanacaktı~. Ticaret oda. 

defa Kadıköy sulh ceza hakimlı-• Son • h Pnnanı:ı. Jnponya. sı bunun icin bir komisyon kurmak üzere 
ğine ta~·ln olunan, İstanbul asır ~eza ~:ı • • Ankaraı.la yapılmakta olan yeni radyo bugün bir toplantı yapacaktır. 
kemesi azıılarından ~hnı~tf l\~ublıbs ~umııy istasyonunun inşaatı için, P.T.T. idaresi. • Jstanbul ile Marsilya arasındaki nakli-

11 .baren yem ·nızı esme aş :ımış- · 938 lı-t i 150 hı' li l k b" dünden ı nın u ~es ne n ra ı ır mun- yalın da Tilrk şilepleri ile yııpılmast ka-

tır zam tahsisat konulması kararlac:hrılruıctır. r tl t ıı t D ı b 
Hamit ihtifali • ··e 23 nisan bayramı hazır- Y " a aş ır mış ır. en z ank tarafından 

• 19 mayıs • _ d- . • Türkkuşu mezunlarının hava subayı i k l .1 • 
Yarın büyük' ,. .. ;.,.uruz· . Abdülhak f da görüşmek uzere ıın n· yen uru nn şı epcilık şirketinin gemileri 

~ Iıklnrı ctra ın 
23 

. ve erleri gibi ünHorma giymeleri Vekiller le yapılncaklır. 

Ha·mı"din o··ıu··mun·· un·· yıldo"num·· u""dür. Bu ' k" t planlı yapılmıştır. nısan h ı· t r cı k l t T ti ı 1 o eye ı :ıra ın an arar :ış ırı mıştır. h 
IAye e katl programı tesbit edil- Türk ava kurumu, yardım toplama husu 

münasebetle, üniversite konferans sa· hazırlıklarının • Ycnicanıl, Sokullu Mehmet paşa ca-1 misi ve diğer eserlerin tamiri Evkaf umum sunda tam bir verim almak için yeni bir 
onunda. bir ihtüal yapılacaktır. miştir. , ı"zde 1.ıulunan lsviçreli profesör çalışma programı ıcsbit etmiş ve kadroı;u. 

T 1 tıd ed b
. t f kül" ıes· do- • Şehrırn 1 • müclürlüğünce kararlaştırılmı.. ve buna op an a, e ıya a ı "k ,.arsamba ve cumar esı ., nu genişletmiştir. 

p·t n rcfı ·ası .. " 400 bin liralık bir tahsisat ayrılması için 
Çen~lerinden Ali Nihad tarafından :. aı~ri saat 15 de lstanbul k~z lisesi salo- bir l:iliha hazırlanmıştır. 

1 
• Soyadı nlmı:ranların listelerinin b:ızır-

"Hamidin edebi kıymeti,, İsmail Ha- sun "kl •·onfcraııs verecektır. anmasına bütün ''ilayellerde başlanmıştır. da ı .. • Sıhhiye vekaleti pastırma, sucuk ıtbi • 
bib t&ralmdan Hfunidin son eseri nun . hükQmeti, balina nvı cnter- Bu işin bir ay zarfında bitirilmesi vekiHet 

• fngııtere . · ı · ı a gı da maddelerinin yapılma ve satılma r .. Ka.nun!n!n vicdan azabı,, hakkında ması akitlerını, m an aşm - tara ından bildirilmiştir. 
nasyonnl anlaşk değişiklikleri mfü:akere tarzl:ırı hakkınrl:. hir t;ılimatmıme ha.zır- • Profesör Pittar dün üniverı;ile konfe-

birer konferans verilecek, bundan Jarda :rapıl:ıcn da enternasyonal bir konfe- lamaktndır. rans salonunda bir konferans daha vermiş. 
sonra gençler tarafmdan eairin bazı için 13 bazlra~iştir Davet edilen devlet- • Topkapı halkı, semtlerine çok az traın lir. 

~---ı.A.IM<l~t..... ......... .ldxwo..-------------•-ı.:ı ...... ~a~d~a~•-e_t _e _____ • ________ ~----------------------------------------------------------------
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.. -
KUHUN'da 

Fransızca düşü
n en Tur k muh arri ri 
ff JS.4N Kumrauı JJaııuor: 

"Parlste çıkan Eııtransijan gazetesi mu· 
lıarrirlerinden Jan Daruva geçenlerde An. 
karaya giden ve Alntürkün sıhhi rnıiyeti 
hakkında giııel bir saSiık raporu nı erek 
geri dönen Profesör Fisenje'nin bu se
yahatinden bahsederken bu zatın Tıp Fa· 
kültesi talebeleri ile Türk tababet muhi
tinde gördüğü büyük sempatiden dolayı 

memnuni~ el izhar ellikten ,.e htuulıulun 
bılhassa Beyoğlu semtinde Fransız dilinin 
ve kültürünün bü)·ük bir meYkii bulundu
ğunu kaydeylediklen sonra şö:rle diyor: 

- Türkiyede iyi tahsil görmüş lıiçbır 
kimse yoktur ki .Fransız dilini mükemmel 
suretle konu~masın ve Fransız küllürünu 
sevmesin, HaıtA lstanbulda lzzel ;\lclilı 
isminde bir muharrir ile tanıştım ki eser
lerini iptida fransızca olarak yazı~ or, bun
dan sonra türkçeye çeviriyordu. Dunun 
sebebini izah için de: "Ben fransızca ola
lak daha iyi dilşünüyorum,. diyordu. 

izzet Melih'in bu söılere karşı ne diyece
jJini bilmiyorw:. Fakat, bizim bidiğimiz 
İzzet Melih Fransada değil, Galatasaraytfa 
tahsil görmüştür. Türk muhiti içinde fııın
sızca öğrenmiştir. Onunla birlikte Galata4 
saraydan çıkan arkadaşları bir tarafa dur
sun, kendisine hocalık edenler içinde dd 
fransızca düşlinent eserlerini iptida fran .. 
sızca yazan, sonra türkçcye çeviren bir, 
muharrir yoktur. Onun için İzzet Melihln 
bir istisna olmasına pek aklımız ermedi. 
Eğer hakikaten Fransız muharririnin 

sözü doğru olduğunu kendisi tasdik eder
se buna diyeceğimiz olamaz. O vakit olsa 
olsa sadece: "Ne yapalım, kaplumbağa ka. 
lıuğundan cıkmış da kabuğunu heğenll'* 
ıniş diyebiliri:r..,, 

TAN' da 

Bu yürüyüşl e 
ıstanbul 

imar edtlemez 

M ZEKERiYA, ilk önce Falih Rı/kının 
• "Ulua,,da çıkan yazılfındon şcı porcn• 

uı alıyor: 

"Beş buçuk ay fasılasız Ankarada otur
muştum. Bu sefer lstanbula ayak bastığım
da, gerçekten geri dönmek istedim. llaraı>: 
lık, çamur ve batak: Ankaradan sonra o .. 
nun bu halini görünce, garp memleketle
rinden gelenlerin hayal sukutlnrını ne ka4 
dar iyi anlıyorum. 

İnsana yalnız şehre acımak değil, daha 
fazla - maziye de ait olsa - kendimize klı
mak hissi geliyor. Fakat, e8er İstanbul i· 
nıarı hır plünın ve bu plancının disiplini 

nltıada muay)·cn ve muntazam hamlelerle• 
dellil de, her sözü geçenin, nüfuzu nlltnda·· 
ki işleri ayrı ayrı zorlaması şeklini a1aeali 
olursa, şehir, yıllar yılı bu kargaşalıktan 

kurtulamaz. 

"En-el:\ bir sarp merkezi, bütün nıiıes .. 
seselcri ile bir garp merkezi (planda gö· 
rüldüğil üzere Taksim kışlası - Harbiye a .. 
rası), sonra bu merkezi deniz ve kanı 
meth:ıllerine baltlıynn muntazam yollar ve 
nihayet, belki yarın sabahtan itibaren kati 
bir inşnnl kontrolü, lfikln basit mühendis 
değil, yüksek sanatkar kontrolü, çimento 
kalfalarına k:ırşı iııs:ı rsıı bir kontrol! Bir. 
şeyler yapmak, toplan ve süralle l'apmat · 
!Uzım ! Her türlü faydasından gayri bu hu· 
susta sarfctlilecek parayı cumhuriyet me~ 
deniyclinin reklUm tahsisatı dahi addcde-. 
biliriz.,. 

ve, kendi 'miilalealaruu da ~öylece laı11· 
dediyor: 

":Muhakkak bir şeyler yapmak, toptan 
ve sürallc yapmak lazım. 

Halbuki Eminönüoüo :ıçılması teşebbü. 
sü bile birkaç aydır intaç edilemedi. Pa
ra, plôn t'e saire hazır olduğu lı:ılde bu 
kntlar k:ıplumb:ığa :rürüyüşü ile gidersek, 
lstnnbulun imarı işi asırlarra sürebilir. 

Bu ufak tecrübe; şunu gösteriyor ki, fs· 
tnnbulun imarı işi Lugünkü zihniyet \'e 

leşkilUlla kolay kolay başarılıınuync:ıktıt·. 
fstnnbulun imurı mademki bir devlet işi 
olarnk ele alınmıştır. Dunun tntbiki husu
sunda da devletcc ona göre esa:o;!ı tedhir
ler almak ve bu gayeyi en sürntle tahak
kuk ettirecek bir ıeşkiUit vücude getirmek 
icap cctecektir. Sıırfcdilccek para ile nz 
zamanda cok ve seri netice almak için en 
kestirme ~ol budur. 
Plünın tatbiki işi basit bir idare işi de

ğildir. l\fufasıml bir belediye ve şehircilik 
ıncsdcsiclir. f şl o suretle ,.e bu zaviyeden 
gözönilnc almak ve ona göre tedbir almak 
gerektir. Yoksa, Eminönü meydanının a
çılması işinde olduğu gibi, bazı hukukt ve
ya teknik manialar mütemadiyen bu 
teşebbü<;ünün hızını kesecek, yolunu 
knpıyacak ve ısüralle ~üınesine engel mi 
olacaktır?,. • 
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Mısırla 
dostluğumuz 

~ Baştal'afı 1 incide 
Türkiye · ı'-ıısır muahedesinin dünkü 

teatisi meraıiminden sonra Tevfik 
RüJtÜ Aras öğle yemeğini sureti hu
susiyecie Mısır Hariciye Veıirinin misa
firi olarak yemiş ve yemekte e;.c.ümle 

lngilterenin Kahire elçisi Sör Miles 
Sampson da bulunmuştur . 

Türkiyen:n Kahire elçisi, dün akşam 
Doktor Aras şerefine büyük bir ziyafet 

vennittir. Bu ziyafeti büyük bir resmi 
kabul takip etmİ§tir. 

tskenderiye Elen kolonisi birliği, Ha. 
riciye Vekilimiai avdetinde, koloninin 
bir ı:iyafetino davet etmiitir. 

Nutuk hır 
Evvelki ~cceki ziyafet sonunda Mı· 

ıır Hariciye Veziri irat ettiii nutukta 
dem.ittir ki: 

''-Türkiyenin dı§ işlerini büyük bir 

kudretle idare eden zate büyük sevinç 
içinde merhaba diyorwn. 

Mısırın, Milletler Cemiyetine jiirdi· 
fi uman beılcanlık ettJitni:e umumi 
heyetteki Miılerini~ hatırlayar<ık su
rurum artıyor. Cenevredeki so .. leriniz 
kadar hiç biı; ıey bizi orada o kadar 
memnun ttmemittir. Bize orada çok 
yardim ettin;a .• Onun için ecnebi bir 
misafir gibi fdeğil, fakat bir dost, bir 
brdeı &ibi merhaba diyoruz. 

bbltalarrmız: çok kuvvetlidir. Tarih 
l:ıüleri u.sun mUddH beraber yUrtitmüı, 
1mukadderatrmızı birlettirmiftir .. Mu!I· 
~l Mııır bu maziyi hiç unutmıyaeak-
.~. 

~raauzdaki uelt rabıtalar, yalnu tu· 

!ııtmanevt, dini defil, il}'ni aile hayatının 
ı-abıtalaındır. 

Ya.-ın teati edilecek muahedenin kar. 
'de§liğimi:zi takv:ye edeceğinden mesru· 
ruz, 

Altdenizde sulhun idamesine çalışan 
şark ailesinin kıymetli büyük uzvu Tür
kiyenin si.t ariz vekilini tekrar ael.Am
lıyorum.,, 

Mısır Hariciye Veziri, nutkunu şöyle 
bitirmiştir: 

,._ Sizinle ayni gaye azim ve iman
la ısulhun rca~ctine ıalışryoruz. 

Tiltkiyeyi bugünkü mevkie yüksel • 
ten Büyük Şefle muavinlerin büyük 
eserlerini büyük alaka ile takip ediyo. 
ruz. Dost Xürkiycnin beynelmilel siya· 
eette işgal ettiği parlak mevkiden, Mı· 

ıu, büyük sevinç duymaktadır. 
Xıdeh.imi, az zamanda milletini bu 

şetefli mcvkie yükselten Büyük Şefin 

~erefine ve asil milletinizin saadetine 
kaldırryorum . ., 

Hariciye Veldlimiziu nutku 
H111riciye Vekilimiz, Dt. Tevfik Rü§

tü Ataı, Mısır Harieiye Vezirinin nut
kuna cevaben ışadaki nutku ira.rl ctmi~. 
.tir: 

••- Ekseliinsınrzın memleketim hak
kındaki dostane beyanatlarına bütün 
kalbimle teJekkürlerimi takdime müsa· 
adelerini dilerim .• 

Bu ,toptaklttr üıerinde bana gösteri
len do!rtlnk, necip Mııır milletinin mem
leketiroc karşı olan hissiyatının gölge. 
• olarak parlamaktadır. Bunun içindir 
ıa. hükumeti kıraliyenin oklu~u kadar 
necip milletinizin, memleketim ve şah-
11sı hakkında gö•terdiklerinı! şahit ol
dufum alieenab.:ıne hüsnü kabul!! teşek
KUt tdecek keli:ne bulm~ık benim için 
pek güçtür. 

Menuniyetle gördüğüm bütiin dosta
.ıc te?ahüratın uyan:iıracağı hiHiyatı, 

memleketim kardc§ Mısıra karşı daima 
muhafaza e-:iccektir. 

Tarihi mef~hirle dolu, eski med~ni. 

yete slhlp otan Nmr milletinin ~on sc· 
neler urfmd2t siyasi sahada tahakkuk 
ettirdiği fevkaladeliklerin samimi hay
ranıyım. Biıi biribirimi.ze bağlryan 

mi.işter.:ık hatıralarımız olan bu güzel 
memlekete beni getirecek mes'ut Iır
sıtı sevinı; ve sabursuzlukla beklemek
teydim . 

Memleket ve milletlerimizin mi:nase. 
bılltı, ıüphesit Jri, eakidenberi lıuıU$iyet 
-'9tt:dmektcn hllli kalmmış ve zamanın 
tevlit etti!i 'bazı arıza,ar bu doııtluk 
ve samimiyeti bozmamı§llr . 

Bueün bir ecnebi ziyaret~i &ıfatiyle 

dtiit, ıfakıt Türkiyenin aııil l'.Iıaır mille
tine 'kııtclct 'Selamını, auc!et v<: ııclamct 
~ttıennllerlni getiren b:r delege ıııfatile 
doıit topraltta bu1~uğumdan derin 
sevin~ içindeyim.,, 
Bwıbn ıonra Hariciye Vekilimiz, 

teati edilecek muahedenin ehemmiyeti· 

Birinci ceza 
hak.mi 
Vefat etti 

Adliyemızin emektar hakimlerinden 
biri daha gözlerini hayata yummu§. 
tur. 

Bir scnedcnberi İstanbul birinci ce
za Mkimliği vazifesini yapmakta. o. 
lan Sallhaddin dUn gece sabaha karşı 
saat 2 de vefat etmiştir. 

Merhum, şehrimitde bulunduğu kı
sa zaman içinde kendisini herkese sev
dirmiljj düriiaıt ve temiz bir vatanda~

tı. Ölilmü adliyemiz için olduğu kadar 
memleket için de bir ziyadır. 

Merhuma Alla.htan rahmet diler, &· 

ile ve arkadaşlarına tui~tlerimw au 
nant. 

Bolu saylavı 
öldü 

İzmir, t 1 (Hususi) - Yeni Bolu say
lavltğına ıeçilen mütekait mlralay o .. 
m1n Korkut y::;,rın Ankaraya hahktt e. 
decekti. \'aliye vedalaşmağa glderk'n 
Yol~dcstanından geçtiği ıırada fena
laşmış, yere düşüp ölmüştlir. 

Merhum, Miııt MUcadeled1t Samıun 

cephesi komutanı olarak mühim biı
metler görmüştü. Cenezasei yatın Bu· 
cad:ı~ci evinden kaldırılarak gömUiccck· 

tir. 

....................... 
lnglllz • ltalyan 

anla~mast ve Fransa 
_... Baştarafl :? \nclde 

men Habeşistan halkına tamtama
mı~tı. Anlaşma etrafında yapılan 
neşriyattan anlıyoruz ki İtalyanın 
hoşuna giden bühin fotmalitelere 
rağmen tkl taraf Habeş işi Uzertn
de birtbtrinden fena ha.ide çekin
mekte berdenm imişler. Böyle ol
masaydı lngilt.el"e Tana gölü etta
fında Ntlln susuz kalrotyacağma da
ir temlnnt ara: mıydı! B1.)yle olma
sayth lt..n lyra, J ngilteı·entn Habet ı:e· 
telerlne allAh -te mUhtmmat Yerme
mesi Uzeıinde bu derece ısrar eder 
miydi? 

3 - Süvoyş meselesi: 
Harpta ve sulhte su,·oyş kanalın

dan tetlfadc taahhüt eden 1888 ati&· 
ulusal anla~oıasına karşı olan sada
katini İngiltere tekrar teyit edecek 
buna mulrnWl İtalya da L!byadaki 
kuvvetlerini azaltmayı kabul ediyor. 
Demek ki Mısırın garp hudutıarrn
<la.n tehlike kalkı)•or. 

4 - Cenupta Kemya, garpta Su
dan ve şarkta Britanya Somaltsl ile 
IIabeşi ı:;tan "müstemlekc .. sinl ayı. 

ran hudutlar tesblt edilecek. 
4 - C<>nupta Kenya, garpla Su

flinde olduğu glbl Arabistandaki ata· 
tükonuıı dev<lmtnı taahhüt edecekler 
ve İtalya, Yemenden Umman'a Ye A
denden Hadr:ımutun şark hududuna 
kadar olan ~·erlerde lnr;lliz menfaat
lerine fl!l)"gı gösterecok ( l) 

Vesaire ,·esatro lla Fili&tin üzerin· 
ele bazı hususi taabhiltlor anlaşmayı 
tamamlryor. 

"' . "' 
lngiliz. ltalyan anlaşmasının ş!oı

diltk malılm olan hu esaelat"r göste
riyor ki, lkl devlet asla bal!!it bir ln
laşma y.apınakta değillerdir. Bu ko
nuşmalar iki devletin atalarında ruu 
allak tek mestıle brrnl<manıa1hı ka
rar verdiklortıı\ ve eğer anlaşırlar
sa biribirle rile bundan böyle esar.Jı 
bir ittifak akdetmiş olacaklarınr, 
yani tngiliz siyasasında I<~ransanm 
yerini ttalyanm işgal edeceğini 1-
zah etmektedir. 

Bir müddet evvel Çembt'rlayn ka
binesi aıarırndan tH1l ba~vektl Mak
donaldln oğlu Malkolm tarafından 
Avam kamarasında. söyl~nıniı,:; olan 
şu sözler ~imdi, F'.ransa bakımından 
büsbUtUn ehemmiyet kesbetmeklo
dlr: 

'"Bit.! Fransaya haf.layan yeni bh' 
ittlfak mevcut deııırtır. lki devlet 
arasındaki ittifak bağları pe.k EıSkl 
zamana ait taalıhUtlerdlr .. , 

A bon entcn~1<>tı1" Sa.lnt? 
Nizamettin NAZiF 

( .t) n" stlHl'JnlD ilk Cf;Crl görtlldü. 
tn~iltcre, Hadramııtu i:-;;gııl etti. 

ni, iki :nilletin Akdenizde auUıun te• 
minine matuf it birliiindeki faydalarını 
t~bat üz ettirm'.ş ve Mısırın uiı: hU· 

kıimdarmın, mu'lıterem devlet a~amla. 
rının takip etmekte oldukları muvaffa
kıyetli siyaseti adım adrm takip ettiği -

mui &öylemlj ve kadehini majute kr•
l:n adına ve S1.hhatin"t, astı M.ısır miUıe· 
tinin şelimet ve saadetine kaldırmıııtır. 

·---- .... . . . . . Mecliste dünkü 
müzakereler Bu Cuma Akıaını SAKARYA • Sinemaamcb 

Ankara, 1 ı (A.A.) - Büyük Millet 
Mecfüi bugürı Hilmi Uranın başkanlı. 
ğında toplar. mıştır. 

"MARGERITA,, nın unutulmaz yıldızı 

GRACE MOORE 
Bu toplantıda Manisa meb'lısluğuna 

intihap edile;ı Faik Kurdoğlu ile Sinop 
meb'usluğuna intih~p edilen İsmail 

Hakkı Veralın tahlifleri yapılmı~, An
kara meb'usluğuna seçilmi§ olan '.Mu
ammer Erişin de intihap mazbatası ka. 
bul olunmuştur. 

1937 Huiranında bütün dünya konservatuvarları en büyük muaikitl
naslarının ittlrakile Nevyorkta yapıbn büyük festivalda çevrilen 

Yalnız • senın 
• • 
ıçın 

Ruzl\.-..-nede bulunan maddeler.den 
icar ve isticar konturato)ariyle ferağ ve 
intikal ilmühaberlerinin ve nüfus hüvi
yet cüzdanlarının bedel mukabilinde 
satılması, Türkiye - Letony~ Türkiye 
- Romanya ticaret ve kliring anlaşma· 
Iannın ve UıkU4w Kadıköy ıu firketi 
imti~ı ile teaiutınırt aatın alınmasına 
ait muka~elenin tasdiklerine ait kanun 
l!Jihılarmın ikinei fnilzakereleri ya• 
pılmııtır. 

Fransızca sözlü filminde (TOSCA • MARl HA) ve (LAHABANERA 
ESPANYOL) ıarkılarını taganni edecektir. 
Bu suvare için biletler 1imdiden s:ıtılmaktadır~ 

'••••-••••il» Telefon: 41341 

85 yaşındaki zorlu alacaklı mahkemede 

vur-Bahrisefit oteli sahibini 
duğu için hesap veriyor 

Gene buıUnkü toplantıda orman u
mum müdUrlü~U 19S7 malt yılı bütçe· 
sin• 277.275 lil* munzam tahıisat ko. 
nuhnaıı hakkmdaki ıtanun ile Ziraat 
Bankası kanununun 25 ve zirai kredi 
kooperatifleri kanununun onuncu mad

delerinin, itra v• iflb kanun\,lnun 17· 
inci macldniyle ilga edilmiı olup olma
dıfma ait tehir ınNbatası da kabul e
dilmiıtir. 

Birknç ay evvel Slrkuclde Bııbriseril ote. 
liııde lıir cinayet olınıış, 86 yıfında Adem 
bı.ıba e<lınrla lıir ihliyor, 800 lira alacıı~ı
nın \'orihnemeşine kızarak tabanca ile 
Bıılıriıcfıl oıeli sahibi Re~adı iki yerinden 
aftır $Uriılle yaralamıştı. Bu arada A~ 
dem baha do hacaAındon yaralanmıştı. 
Alır ceıa mahkemesi dün, bu duruşma. 

ya baktı. Adem b:ıba lıaılonuns ve Jan
darl'unnın .koluna tutuna tutuna ıuçlu yeri
ne geçip oturdu. ?ılütcmadiyen söyleniyor. 
c.1u. 

Mahkeme evvela ıahitlerin dinlenmesi
ne ıeçcrek yıırah ReJıadın k:ı.r·ısı Ferideyi 
çalırdı. Feride ıöyle dedi; BilyUk Millet Meclisi çarprnba günU 

toplanacaktır . 

Bir Tu-·r-k-doStu Ceb_i p~ra . 
şehrimizde doıu. bır dllencı 

Mu·- k 1 . d but·· A Beledıye hizmetinde ... re e sene erın e, un vru. 
paya karıı ,Türk fikrine iştirak elden ve bir hafta Ç81JŞ8C8k 
o ıamandanbcri Türk dostluğunu &i· Havva adında bir kadın, dün öileden 
ma göstermiş olan Amerikanın meıhur sonra İf Bankasının merdivcnlerindt :di. 
simalarından doktor Ellis dün şehrimi- lenirken yakalanmış, üstü aranınca tam 
z~ gelmi~tir • 39 lira par:a Citkmıştır. 55 yaşında olan 

Sık sık memleketimize gelerek, Tiir- Havva, ütsü başı temiz bir haldedir. 
kiyenin geçirdiği inkılapları gorup, Sorguya çekildiği birinci sulh ceza 
hayranlıkla takdir eden bu /unerikalJ mahkemesinde §Öyle demittir: 
Tilrk dostu, bu sefer Türkiye hakkmd~ - Sanki üzerimde 39 lira bulunması 
demiştir ki! büyük bir şey midir? Ben her .zaman 

''-Bence bu asırda barırta en bUyük bol para ile gezerim. Ceviz toplar, ça-
hizmetlerde bulunan insan, Atatürktür.. maşır yıkar, pzı:alarımı birikt~ririm, hi!i 
TUrkiye Atatürkün önderliği sayesin- bir zaman dilenmedim. 
de maziyi tamamiyle tasfiyeye uğrat. Hakim Reşit, Havvanın bütün inkar-
mıı. herkcıle do&t olmuş, bütün taah· lanna rağmen, dllendiğini tesbit etmiş, 
hütlerini yerine getirmiş, macera si~ kendisini bir hafta Belediye iılerinde 
setine atılmamı§. Balkanlarda hakiki boğazı tokluğuna çalışmağa mahkOm 
bir sulh ve birlik kurulmasına yardım etmiştir. 

etmittir.,, 

• Şehrimizdeki ı~rıınsız arkeoloji ~n~!İ· 
tOsii direktörü Gahriyel Pariste Sorbon µ . 
niver ilesinde lstanbulun yeni plAnın:ı da 
tr bir konferans vermiştir. 

• Varşovada "Nova Jlzepospolita,. ismi 1 

de yeui bir muhalif gRzcte dünden itibaren 
intişara başlamıştır. G:ı:zete, eski başH~kil 
ltınas Padere\"Ski tarafından idare edilen 
"Nova Pravda,. gazetesinin politikasını ta
klp edecektir. 

• Mısırda Vcfd parlisi son seçimin mu
teber olmadı#h hakkında cn-elce hal>eı· 
verdiği proteslo~'l.I rıcşretmiştir. Parti, se
çimler üzerinde hiikıiruct tarafından taz
yik yapıtdıAını bilılir11n si:rnh kitap ne~
tı:ıdcccğini de bildirmektedir. 

'1 Şimali lrland:ı başvekili yaııındR ika. 
ret ve maliye nan rları oldnğu halde l.on
drayR ~etmiştir. Bu :ziyaretin sebebi hak
kında hiçbir tebliğ neşrolunnrnmışllr. 

• Romanyndn Kalas ile Sctatea - Alba 
arasında hir geçitte bir lokomotif bir olo
hilse çar,pmı,tır. Otobüs parçalanmıştır. 
Yedi kiıı;i ölmüş Ye birkaçı tığır olmak ü. 
zere 21 i>l•i :raralanmıştır. 

• Lehistan müstemleke haftası nıilnase
hetile \'a..,.ova, Knıkö"i, Pme.n ,.e Lulbıtn· 
de tezahürler vukubulınıış, l1atipler J.ehis
tanın müstemleke mahsullerine ,.e ham 
marldeye olnn illliyacını tebarilz ct1irml~
lcrdir. 

• Türk dil1 tarihi ve nıedcniyetinc d:ıir 
Pariste Sorbon üniversitesinde vcrilınekte 
olan konferanslar sona ermiştir. Seçkin 
lılr <tinlcyid kütlesi tarafından yakın bir 
alaka ile takip edilmiş olan lıu bir seri 
konforan"m sonnnculnrını teşkil elmiş o· 
lan ilt' koderanstan biri Dijon ünivf'rıoiıe. 
ı.i proCcsfirlerinden n.E. Ş:ıpii YC <liğcr 
ikisi de Brüksel şark enstiliisü ıırofc~örlc
rinılcn \'itek tarafındıın verilmiştir. 

• Alnlfm fış naıırı, snhık foderal "'''Us· 
tllQ'll hii\Ometlnln Milletler ct'mlrctinde ı 
çekilmesi ııebeblle A vuslut)•anm n~ ni zn. 
ıiıan<la l'nlemııs~·onal iş bürosu ile ne ali
kası k:ılınadı(ıını Ce.nCTrede cnlernao;~· onal 

iş b~rosıına bil<lirmiştir. 

• ln~iliz h:ırbiye nazırı Kor Bclişa., mii· 
<l:ıfıın l<'rl ilınt ını '"e askerl mües~<:>s<'leri tel 
tiş elmc-k lizc-re hı1 hafla nihaY<'tinıle t:ıyra 
re tlc Maltayo gidecektir. f 

• Mısırda Pıırnuklu mensucat ile pl:ımuk 

Dört çeki odun 
hırsızı ! 

Sirkecide oturan İsmail adın do bir P

bıkalı, dün bir kamyon kiralayarak Sir
kecide Şükür aparttmanına gitmi§, Mua. 
tafa adında birinin 4 çeki odununu 
kamyona yükliyerek çalmı~, bunltırı kö
mürc:U Mustafaya satmıştll'. 

Mustafa yakalanarak Sultanahmct 
birinci sulh ceza mahkemesine verilmiı, 
sorgusunu müteakip tevkif edilmi§tir. 

Limanda vesait 
buhranı 

Liman işletme idaresinin Pireden sa
tın aldığı mavnalardan bir parti idaha 
gelerek tesellüm edilmiştir. 

idarenin daha evvel bir müteahhide 
ıımarladığt yirmi mavnanrn inıaatz bit
miştir. Bunlar KNadenizden limammı
ı:a getirilmi§lerdir. Bu suretle, İstan. 

bul limanındaki vesait buhranının kıs
men önüne geçilmi§ olmaktadır. 

Uman işletme idaresi, şimdi limanida 
çalıştıracağı vesaitin tip ve hacmini ta
yin ve tesbit ile meşguldür. Avrupa
mn b9.z ılimanlannda saç dubalar kul· 
lanı1ması, idareye, ağaç mavnalar yeri. 
ne bunların kulhnılması fikrini vermiş· 

tir. Fakat sa~ dubanın ağa~ duba kadar 
öayatup dayatımryacağrn<ia tereddUt 
hasıl olmuştur. 

Bunun için ,deniz fabrika ve havuzlar 
idaresine tecrübe mahiyetinde olarak 
üs tane sa_ç duba n!marlanmtşt1 . Bu 
sa~ dubalarm in§aatı da bitmiştir. Şim
di Liman idaresi, bu dubaları bir mild· 
d~t kullanacak, ondan sonra bir mu• 
yeneye tabi tutacaktır. 

Bu tecrübe milsbet tıetice verirse, li. 
man şimdrden ııonra büttin mavnalarını 
saçtan yaptıracaktır. 

lrlilderi iizrrlndeki g[imrük resimlerinin 
l Uıdc ~ iiı tı i ı;hrli ndc fa11fılaştırılmnsı hak. 
kıııduki kllmın, hem~n derhal mcril·et ıncv 
kiiııe girecektir. 

- O gün tranwa)·la geçiyo duru. Biıim 

otelin öoiinılc Lıir kalabalık gördiim. Aşa
ğı indim. ~e oldu diye sordum. "Kocanı 
Adem baba ,·urdu., dediler. Kocam tiılıbl 
lmuat oıoınolıiline yerleştirilmiftl. Adem 
lıaba da lll aj:!mdan >nruldıığn için yanın. 
da yatıyordu. ~e oldu dedim. Kocam "A
dem baba beni vurdu. Ama aranrn:d:ı hu
~umet yoklu. Onu herhalde Alinin karısı 
l;oatma kışkırtmış olacak,, diye cevap ,·er. 
dl. Kocam Alinin borcunu Adem lıaba:·u 
ödiycceğine dair bir Yai<l<le bulunmamış
tı. 

Adem ba lıa bu sıradw şöyle bağırdı: 
- fü·et, her şe:ı• o Fatma denilen kadı· 

nın yüzünden oldll. Deni lwndırch. Para
mı vermedi. 

Şahit FcridcJcn sonra Falma çağrıldı. 
Fatma, Adem bahanın borclusu Alinin ~a
cısı Jdi. Şu ifadeyi verdi• 

- Ölen kocamın borcu oldul:undan ha
berim yoktu. Bir gün bu Adem baba bana 
geldi. Elinde bir senet \·ardı. Bunu öde 
decli. Ben vermem terekeye glt dedim • 

Sonra bir daha geldi. "Aç knldım. Bana 
para ver,. dedi. Aylığımdan kendisine ver 
siıı diye Reş:ıda söyledim; haltuki verme
miş. O da onu ,·urmuş. Bıldiğim tundan 
ibaret. 

Reis, Adem babaya bu ~ekilde Lir diye
ceği olııp olmadığırıı sordu: 

Adem lınba, Fatınaya doğru dönerek: 
- Paramı verecek misin. Vermezsen 

ben lıaska türlü almasını bilirim, diye ba· 
ğırdı. ı(c·nılisine susması ilılar edildi. Fa .. 
kat suıımııyınca Fa•nuı dışarı J;ıknrıldı, A
clcm baba da biraz sonra başmı önflne • 
Aerelı: U)'umağa başladı. ' 

Bu sırada Nazmi adlı polis dinleniyor. 
du. Nazmi diyordu ki: 

- O gün Sirkeci kahvesinde oturuyor .. 
dum. Birden arka arka,·a dört el tabanca 
patladı. Koştum. Otelci Reşat yerde kanlar 
içinde yatıyordu. Ensesinden vurulmuştu. 
Katli nerede diye sordum. Kahveye kattı 
dediler. Daktım Adem baba elinde ~aban
ca iki bacağını ayırmış duruyor. Yakala
dık zorla tabancayı elinden :ıldık. 

Mahkeme Salnmon ve Davit adlı Jki şa
hlcii aaha <linlediktcn sonra, durttşmayı 
başl:a bir t;ünc bmıklı. 

Yed~ hırsızhk 
vak ası 

Dlln şehrin muhtelif semtlerinde 
yed! hırsızlık vakası olmuştur . .A:z. çok 
hepsi ayni usulle yapılan bu vaka.la.. 
rm f ailleriııin hepıııi polis ta.rafından 
yakalanmıştır. H8.diseler şunlardır: 

1 - U sküdar Toygar malıalle!inde 
Şair Nuri sokak 48 nuına.ralı evde o .. 
turan Hilseyinle arkadaşı Ahı:net, Va. 
lide cami çeşmesindden kurşuııla.n 
sökmüşler, sa.tarken yakalanrnıŞlar • 
dır. 

2 - Yersiz takrmmdan. sa.bıkah 
hırsız llyns, üskUdar Rumi Mahmud 
pa§a mahallesindeki bir evin sokak U· 
zerindeki kurşun borularını çalarken 
yaka.lanmıştır. 

ü - Kadıköy Kurbaialıderede otu
ran 11 yaımdaki Nuri, .kahveci &1· 
din bahçesinden 150 kilo madenkömü. 
rü çalarken tutulmuştur. 

4 - Tahtakalede bahçeli handa. <>" 
turan Halil ve aı kudaşı ldrlı!ı, sucu 
Onniğin kamyonundan bir boş dama. 
cana çalarlarken tutulmuşia.rdtr. 

5 - Ka.sımpaşada, Ca.m.ialtmda. o
turan David, Kiiı'kçü hannıda.kl ıas

Uk fabrikasından 2,5 metre lastik 
çalıp kaçarken yakala.nnuştır. 

6 - Karagiimrükte, kahveci Meh
medin kahvesinde çalışan Beytullah, 
ustasmm bir paltosunu ve yorga.ı:ı.nu 
çatmı§, tutulmu~tur. 

7 - Haselü hastanesine çoeuğunu 
muayene ettirmek üzere gid~n Tica
ret odası memurlarından VAhidin ka.. 
rısı ŞUlfi'iyenfn, muayene yetinde bt -
rnktığı boğa körkünU, Fatihte oturan 
Mebrure isminde bir kadın çalmak is. 
temiş, kaçamadan yakalanmı~tır. 



XO: Hatıralarını anlatan 
CEYMS NOBODl 

Entetııcemı Servisin en meşlım ,-:ısusl:ırından 

Haos Fuş, Naldon~fe, Almaoyadoki lbtilA.I 
hazırlığı hareketıerlnin durdurulmasını 

teklll etti 
- Ben mi? Hayır .. Fakat Nnldoni

nin bir dostu ile ta~~ak beni tabii 
memnun etti. 

Müsterih oldu ve kendisini takdim 
etti. Bu nezaket merasiminden sonra 
Na.ldoniye dOnerek: 

- Polir. teşkilatımızın iyi işlemedi
ğlni iddia edemezsiniz sanırım .. Sizi ne
rede b·-'1. ı!lileceğimi bir xaç dakika zar
fında öf rendim .. 

-Hayrob?, 
-- Bir mesele var da .. Siz Libneht'in 

do3tusunuz değil mi?. 
Nal :loni ihtiyatlı davrandı: 
- Onu çok eskiden.beri tanırım. 
- Roza Lüksembutgu da tarur mı. 

sın · z?. 

- Evet; fa~cat onu daha az .• 
- Klara Zetkini? .. 
- Isr'1bi çok işittim, fak::ıt tanışık-

lığımız yok .. 
- Onlara bir şey bildirmeği kabul 

ed~r misiniz?. 
Naldoni. Hans Fuşun gözlerinin içi

ne bakat:ık sordu : 
- B!l 'şey,, neye dafr?. 
- Onlaı a, memleket dahilindeki ih-

tiiaJci faaliyetlerini:ı pek fazla crttığı. 
nr, b·• f.z..-ıliyete son vt"rmelerinin kendi 
m:nfaatleri iktizasuıdan olduğunu bil· 
dirmek istiyc ruz .• 

Hans Fuş bu sö.ıleri tehditkar bir ta
vırla söylemi;:Jti.. Natdoni sert bir tavır
la cevap verdi: 

- Sizden böyle bir vazife alamam .. 
Een bu işe ne sıfatla müdahalt edecek 
mişim?. 

- Sovyet hi.Ucfımetinin mümessili sı
!atiyle .•• 

- lsim\erini soydığ ·nız adamlar la 
So\•yet hlikLımeti arasında ne ııibi bir 
müna~c.l:ıet oldufunu bana izah eder mi

siniz? Hem ben Sovyet bükfimctinin 

mü~essili değilim, mUmessil, }of yol. 
dlŞtır. Ben Sovyet sefaretinde bir me 
murum. 

Hans Fuş hiddetlenmişti. T ehditklir 

bir tavırla mukabele etti: 

- Ne mcnasebet mi var?. Şu ClÜna
seb:t var ki ;simlerini ısayıdığım adam
ım- bi;ı:zat Sovyet hükfıtr.etinden, Al
manyada ihtilal çıkarmak Uzere talim.at 
alm1~ bulunuyorlar. 

Soğukkanlıhğxm kaybetmiyen Naldo. 
ni bir kahkaha attı: 

-Böyle olmasııt21 ihtimal yok .. Far· 
zı muhal söylediklerinizi hakikat diye 
kabul etsem bile bahsettiğiniz müdaha
lede bulunmağı kati'yyen reddederim. 

- Neden?. 
- Çilnkil bu işi siz benden daha iyi 

yapabilirsiniz •. 

- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Rus<:yadaki ihtil!l hareketine Al-

manya hlikOmeti rc.Jrldım etmedi rni? 
Doğrudan doğruya onlara müracaat e
diniz .•• 

- Son sözün Uz bu mu? 
-Evet .• 
- Dikkat ediniz ! .. 
- Neye dikkat etmemi istiyorsunuz 

aziz dostum? Diplomatik mas.ıniyetim 
olduğunu unuttunuz mu?. 

H3ns Fuşun 
oyunu 

Nal:foni ile Hanı Fuşun mülakatı bu 
§ekilde nihayet buldu. Kayserin casusu 
gidince Naldoniye sordum: 

- Hans Fı·ta karıı neden böyle ha· 
reket et:lniz? Tehlikeli değil mi 

GüHimsiyerek izzıb etti: 
-· Psikoloji meselesi 1 Ben adarnınu 

bilirim, ona göre kendisini çekip çevir· 
dim. Zaten bize ne } apabilir ki?. 

- Hudut haricine çıkart3llilir. 
- Bunu kat'iyyen yapmak istemez • 

Evvela, teşebbüsünün isbat ettiği gibi, 
bize ihtiyacı var.. Sonra, tavırlamr.a 

ald~cıarak ,l>eni Sovyet he~·eti nezdinde 
çok ni'tuf'U anıyor .• Bilirsiniz ki Al
Rnlar anealr kuvvet karşısında eğilir· 
ler .• 

- Sizce ~imdi o ne.: yapacak?. Vazi-
vPt h;tn<a ır,.1, ... ,.. 

Sözümü kesti: 
_Vaziyet bizim isteıdiğimiz g~bi ola. 

cak .• Göreceksiniz .. 
Blr kaç ~iye düşündükten sonra de· 

vaın etti: 
_ Maksadımız ne? Almanyada ih. 

tilal hareketini körüklemek de il mi? 

- Evet .. 
_ Bunun için ne yapmahyız? Ben 

bi'" tek ~are görüyorum. 
_ Ne:fü o çare?. 

_ Sosyal demokr<:Jt şefleriyle temasa 
geçmek .. H;ı.ns Fuş ta bende~ bunu i.sti
yor; fakat büsbütün ~~şka bır gaye.ı~e: 
Onları teskin etmek ıçın .. Amma hızım 
maksadımız hiJaki:; onları teşvik et

mek~ öyle değıl mi?. 

- Evet .. 
- Ben onun istediğini yapmam. 

Çün1cü ihtilal hareketiyle mücadele et
mek istemiyor ,bilakis ihtilalin muvaf
f .•'.< olmasını candan ciiliyorunt. Siz ise 
bende:ı blisbütiln başka ve ayn düşün· 
celerle ayni gaye peşindesiniz .. Binaen· 
Ieyh Hans Fuşun arzusunu siz yerine 
getire bilirsiniz!.. 

Afallamıştım. Hayretle: 
- Ne söylüyorsunuz? ~dim .. Hans 

Fuşla gayelerim.izin bir olmadığını de
min siz söylememiş miydiniz?. 

Güldü: 

- Onun istediğini yapın diyen kim 
size? .. Bunu ben de istemem, siz Cıc .. 
Hans Fu~ karşı onun maksadma hiz
met ediyormuşsunuz gibi görünmek 
mesele mi? Hans Fu§ bizzat casus ol
duğu için herkesi casus görmeğe alıt
mrştır, sizin bana cı'.:.6Usluk ettiğinize de 
kolaylıkla inanacak ve aizi tabir caizse 

bağrına b:ısacaktır. 

Teklifin mantıkiliii beni de ilzam 
etti. Tehlikesi bir tarafa bmikıhr~ pl.t
nın tatbik edilemiyeceğl iddia oluna -
aıazdı .. Bu plan bana evvela Haı!s Fu§· 
la, yani ölü veya diri yakalamağa me
mur edildiğim adamla sık sıit temas et
meklii7ım imkanını verecekti.. Sonra .. 
kendi gııyesine hizmet ettiğimi sanan 
Hans Fuş sayesinde Abnanyanrn her 

tarafından ibtililci teşkilatile korkusuz 
tem:ı'>.:l geçip, ihtilal kıvı1cımla..-ı:nı kö
riiklemem işine yardım edecekti. 

Planı tecrübeye değer mahiyette bul· 
dum.. Naldoni teklifini kabul ettiğimi 
öğrenince sevinçle haykırdı: 

_ Sanırım ki herifi bu sefer yakala· 

dıkl .. 
o akşam buluşmak üzere randevu 

tayin ederek biribirimiz:den aynl~k. 
Ben doğruca l:ont dö Nisin yanına gıt
tim. Ona, yen.i vaziyeti ve verdiğim ka· 
rarı anlatmak fikrindeydim. Dostum 
ber' .,üçlükle tanıyabildi ve tanıyınca 
dZ> hayretle sordu: _ 

_Hayrola azizim? Bu kılık ne?. 
Ciillerek cevap verdim: 
_ Kar1tınrzdaki adam Sovyet hükil-

metinin Almnnya ııefarcd askeri at:tje-

aidir. 1 _ Şakıı mı söylüyorsunuz? 
_ Hayır. Ciddi söylediğimi isbat 

. . de ıı.imdi eski dcstumuz Hans Fu-
ıçın ~ 

un yanına gidiyorum. 
1 öğle yemeğini yer~en ~ulduğum 
dostum, bu ııözlim Uzerıne elınden ça· 
talını düşUrdü. Bağırdı: 

_Ne stiylüyorsunuz?. 
_ Hakikati l. • 
Kont dö Nise o günün hadiselerini 

f
, 1 anlattım. Dostum beni '<iik

etra ıy e 
d. ledi bazı noktalar Uzerinde te-

Jczıtle ın ' . . 
.. rnUteallik malfimat ıstedı. Hi. 

ferruata 
k!ye ıni bitirince de: . 

- Sizinle b: :aber gehyorum .. 

k 
:ı•km yüzüne b3k:ı.ral: sor -

Şaş ın Ş ::r 

dum: 
·mle beraber Hans Fuşun ya

- Benı 
1 elirsiniz? Bu hlreket ken· 

ına nası g ~ k d k n .. nın kucagına •·~m:... eme •• 
dinizi duşrna 

tir. , ,.tmeyin maks3.dım bu de-
- neraı< · · 

ğil.. . 1 
_Ya nedir • 
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ı::::-G_ -_o::N::a:··:N::::M:_E __ s ___ ... _E-_-L::E:~s:.~:::ı 
Daladiye, ordunun m ·· za ere in· 

ı den istifade ederek diktatörlüğe 
gidebilecek bir adam mıdır? 
Fransada yeni kabinen·n bir iş görebilm~si 

ve uzun ömürlü olabilmesi ancak başkanının 
zeka ve iradeslne bağladır 

Blünı kabinesi, evvelce tahmin etti
ğimz şekilde istifasını verdi. Ve Da. 
lacilyenin kurduğu kabine i§e başladı. 
Blumun ba.şkıınhğmdaki sosyalist ida· 
reli ilk halk cephesi kabinesi, on bir 
ay iktidar mevkiinde kalabildiği hal
de ayni şekilde kurulmuş olan ikinci 
Blfım kabinesinin 25 giin içinde dev· 
rilivermesi, Fransanm, bu iki k:ıbine 
arasındaki müddet zarfında, ne berbat 
bir duruma. ;.11varland1ğını, siyasal 
buhranın Fra.nsada d kar:ı~ızlığı ne 
derece arttmnı5 bulunduğunu açıkça 
izah etmektedir 

Blôr..ı kabinesinin devrilmesini sa
dece Halk cephesinin bir muvaffakı
yetsizliği addetmek ve Daladiye kabi
nesinin sağ çenah reylerine da • 
yanarak iktidar mevkime gel .. 
mesi radikallerin halk cephe -
sinden ayrılışı veya halk cephesinin 
lııhilali suretinde anlamak dar görüş. 
lülük olur. Fransada. tehlikeye giren 
şey şu veya. bu sıyasal telakki değil
dir, bi...:ıat Fransadır. Fransa maliye
si, ekonomisi, siyasi prestiji, kültüril, 
rejimi, mlistemlekeleri ve hatta mil· 
U varlrğı, het' şeyi tehlikeye girmiş 

bulunuyor. Bu berbad inhidamm, "in
kıraz?!" m mes'uliyetini kime yükle
meli? Bli'!mun istüa eden kabineyi 
gönill arzusiyle iktidar mevkiine çr. 
karmamr9 oldUı:,OunU unutmaIXJ.ak ıa.. 
zmıdır. 
Fransız sosyalist partisi lideri, Şo

ta.n kabinesinin malüm şekilde istifa· 
sını müteakip başvekillik tekli.fı kar
şısında kalınca, memleketi bu berbat 
vaziyetten kurtaracak tek çareyi bir 
milli birlik kurmakta bulmuştu. Fa -
kat Blfım'un bütün çırpıruşları fayda 
vermedi, Fransayı milli birliğe davet 
ettikçe muhalifler istihza ile hakaret
le mukabele eltiler. 

Acaba Blfim'un milli birlik kunma. 
mış olmasını, Örtaya attığı formülün 
beğenilmemiş olmasma mı hamletme
Ji? MaIO.m olduğu üzere, BlCım, milli 
birliği halk cephesi prensipleri üze
rinde kurmak istemi§ti .Muhalifler ise 
bunu, kendilerini el çabukluğu ile halk 
cephesine sokuvcrecek bir manevra 
suretinde tefsir etmişlerdi. 

Blumun, komünistlerden ayrılma.. 

mak ve kendi partisinin müfrit hizip 
!erinde memnuniyetsizlik doğurma

mak endi~esile bulduğu bu formül
den çekinmekte muhalifleri haklı 

-;örmek doğru olsaydı, Daladiyenin bir 
milli birlik hükumeti kurabilmesi la. 
zmıgelirdi. 

Daladiye ilk istişarelerine bir milli 
birlik hükumeti kurmak arzusiylc ba.5-
lanuştı. Hi'.; de umduğu neticeyi elde 
edemedi. Halbuki Daladiyenin teklif-

lerinden Leon Blfım'un teklifleri gibi 
halk cephesi kombinezonuna katıl. 

mak manası çıkarılamazdı. 

Görülüyor ki Fransada muhalefet 
milli birlik kunnaya yanaşmamakta
dır. Ve yan~mıyacaktır. Zira Fran· 
sada milli birlik kurulmasını mene
den pek mühim sebebler vardır. Bun. 
lann başında, Fransada tek millet 
kalmayışı gelir. 

Evet, Fransa bugün ikiye ayrılmış
tır. Tıpkı İspanya gibi. Belki bu iki 
parça, tspanyo.da olduğu gibi barikad 
kurup, cephe kurup kanlı bir kardeş 
kavgasına başlamıyacaktır. Fakat 
günden güne saj1S1 artan Fransız 

düşmanları karşısında tek cephe, bir 
milli cephe de kuramıyaca ktır. 

Fransada. siya.si ihtiraslardan, si _ 
yasi kinteıden en tecrübeli devlet a. 
damları bile yakalarını kurtarama
maktadır. Farazı:ı. sabık baRvekiller · 
den ve senato ıı1.asmdan KaY.O bu ha-

V Şellip Gündüz 

San~toya yaranma7c içfo par1dmcııto
, d(.Cki mcıvkiirıi zayıfiataıı Da1ad:yo 

lin ne fena bir nümunesini vermiş bu
lunuyor! Blumun son kabinesini yeni 
te~kil ettiği günlerde senato maliye 
encümeni namına kürsüden konuşan 
Kayo aynen şu sözleri söylemişti: 
"-Başvekil efendi! Kabinenizi de. 

virmekten hususi bir zevk duyaca
ğım. Sizin muhnlefottc bulunduğunuz { 
günlerde birçok kabineleri ve bilhas. 
ea benim bıı.~kıtııhk ettiğim bir kaç 
kabJneyi nasıl devirdiğinizi unuta
mam. Hele kabinelerimden birine üç 
gün yaşamak imki'ı.nıru bile vermedi· 
ğinizi hatırlarım Bizden ilk günlerin 
ihtiyacını karşılamak üzere aradığınız 

birk:ıç milyarı size şi::ndi bahşedece

ğiz. Bu imkanı size temi::ı edecek layi
Iıaya jstcmiye istemiye rey verece. 
ğim. Fakat bu size yetişmiyecek ve 

günün birinde, knrgımıza geniş sala
hiyetler aramak için geleceksiniz. O 
znman size on para vermiyeceğiz. SL 
zi bila.merhamet devireceğiz!,, 

Kayo bu tehdidini aynen tatbik et
tirmiş bulunuyor. Demokraside sal!· 
hiyetfor, §ahst kinleri tatmine filet e

dildiği anda inkıraz ba'.:lamış demek
tir. Ve demokrat Fransa adını adım 
inkıraza sürüklenmektedir. Bu berbat 
vaziyetin önüne ancak demir iradeli 
bir adam ~eç<>bilir? Bu adam nerede? 
Daladiyc bu adam mıdır? 

Fransanm bu günkü başvekili, 

! ................................................... -·····: 
• • 
! ~~Rd>DN ! 
i ..................................... ·---... ~ 

:.üııh siz, pek olgun bir adamdır. Bil. 
hass:ı ordunun itımadını kazanmış bu
lıınması, kendisine devlet otoritesini 
en geni~ şekilde kullanmak imkanları. 
nı temin etmektedir. Fransada Blum
un son devrilişi en demokratik idaı e 
şeklinde dahi, ordunun itimad ve mü· 
zaherctine ne derece ehemmiyet ver
mek ıazımgeldiğini tebarüz ettirmiş

tir. 
Blum, milli birlik tekliflerinin red. 

dinden sonra yeni kabinesini teşkil e
derken şöyle demişti: 

"- Tekliflerimizi kabul etmediniz. 
Kabinemizi bir halk cephesi kabinesi 
halinde kurmaya mecbur kalıyoruz. 

Fakat sanmayınız ki müzaheretinizi 
esirgemiş olmanız bizi Fransaya la. 
yık bir otorite kurmaktan menedebi
lir. Hayır! Bir kere iktidar manivelfi· 
lıı.rını ele aldık mı, neler yapabileceği
mizi göreceksiniz.., 

Bctbaht Blünı'un bu sözlerini tali~ 
in ne n.ct bir tekzib edişi oldu! 

Niçin Blünı yapmak istediğini ya. 
pamadı? 

Zira, ordunun müzaheretinden emin 
olamadı Ordu kendisine mi.iza.heret 
etmedi. 

Daladiyeye ordu müzaheret edecek 
mi? Edeceği söyleniyor. Fakat Daladi· 
yenin, silaha müracaat lazımgeldiği 
zaman, daima tereddUd etmiş bir dev. 
let adamı olduğunu da na~ıl unutabi
liriz? Faraza 6 BUbat vakasmda boş· 
vekil olan Daladiyenin ne tereddüdler 
içinde kıvrandığı hfila hatrrlardadır. 
Halbuki bugünkü Fransayı, iktidar 
mevldinde sezilecek en ufak bir te
reddild, zamanında. verilmesi liizım 

bir kararı bir parça geciktirebil~cck 
bir tercddüd çok berbad bir uçuruma 
sürükliyebilir. 

"' .. 
Daladiy~ kabinesinin vaziyetini 

Bllı.m kabinesinden daha sağlam gör
meye imkan bulamıyoruz. Daladiye 
sosyalistleri bırakıp sağ cenaha tema. 
yill etmi"tir Blüm'un aradrğt fcvka
lMe salahiyetleri senato rcddetnlişti. 
Daladiye senatoyu elde etmek için al
dığı tedbirlerle kendisini parl8.meııto
da zayıflatmı5 bulunuyor. Eğer bu 
kombinezonla fevkalade salahiyetleri 
alır almaz, ordunun müzaheretinc da· 
yanarak parlamentoyu feshederse \'a
ziyctini kurtarabilir. Yani hafif ter
tip diktatör liğe meylederse. Ve bun.. 
dan istifade ederek büyük -yığınları 
Moskova ve Bcrlin .tarafından idare 
cdilmiyen bir parlamento seçilmesini 
temin edebilirse Fransa kuv\'etlenebi-
1ir. Bunu yapamazsa ,bugünkU par. 
l!lmentonun her an bir b~ka istika
met gösteren barometresi Dala.diycyi 
de beyin Ustu düşürür. Ve muhakkak 
ki Daladiyenin düştüğü gün halefine 
bırakacağı Fransa, Bliimdan tesellüm 
ettiği Frans:ıdan daha berbn.d bir 
Fransa olur. 

fil~ 
ıstanoul radvosu 
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r:mıç l:ız?ar içfıı ~o'1e ~k hlr c.cl;el . 
E~ril)iı iylc iyi imtizaç edebilen iki 1 
i'cnk birleştiri'lcrck örülilr. 

17 inkıl:iıı l:ırilıi dersi, Cnivcrsitcden 
ıı::ıkkn, l\fahımıt Es::ıt Dozkurt. 18,30 kon. 
frr:m~. Şclırr.ın i ııi lınlkcvi namrn:ı: ncşat 

Ekrem l\oçu, ( lstanlıııla :ıil vcsikal::ırdnn 
Bo~ınncıh:ışı defleri.) 18,55 pliikJa dans 
musikisi, l!l.15 konfrr:ıns, Beyoğlu holk
c,·i n:ınıın:ı \lımct Hamdi Raşar (Buhran. 
lnr), 19,55 florsn hnbcrleri, 20 \'cdi:ı füza 
ve :ırk:ıdnşl::ırı tıır3fından Türk musil.i!'i 
,.c h:ılk ş:ırkılnrı. 20,45 lia\":ı raporu, 20, t8 
Omcr nızn larofındnn ar:ıpça söylev. 21 
Tah~i n K:ırnkuş \"C arkodaşlan tnrafın:ıdn 
Türk mıısiklsi ve hnlk ş:ırkıJon, (saat aya. 
rı). 21,t:i orkestra, 22,15 ajans haberleri 
22,30 rıliıkln sololnr, orıcr:ı, ve opcrt-1 par~ 
t:al:ırı, 22,50 .son haberler. ye ertesi günü11 
nro.flramı. 23 son. 
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işt e bi r bakir ormarw ! Burada ağa~lar 
ı,a, tondan, ~armnşı~ lar ipten ve hurma 

ağaı:ları çinkodandır 

Kıssadan 1 
hisse 

çıkaralını 
~42- .\lcrnJekNlmizdc sporun gün gcç

Los Ancclcsle Holivudun cenubun- lanraşkın hitamını beklemek mecburi. til;:çc ~<'rllcmcktc olduğuna dail' n- , 
da, yepyeni bir banliyö olan Külver yetindcdırler. Iı~lört yapanların şarkı. ı·a!.ıı·a oı·tnyn. ntılan .~ayinlıu·ı tekzip 1 

(•ılceck ünümüı:de canlı birkaç mi:-;nl 
Sitide, geniş bir caddenin üzerinde ga. cı olmamaları da büyük bir tali ese- rnr. 0 da metotl ile bilıtl ile disiı>lin 
rib bir kemer altı, bir Yunan mabedi· ridir. Mesela l\Sak Donaldla Dennis nltınıla çahştll'lldığı t:ıkdirde Türk 
nin cephesi yükseliyor: burası Met- Kingin musikili aşk sahneleri, diğer· gcm.:liğ;lniıı her snhacln olcluJ;n gibi 
ro Goldvin Meyer §irketidir. !erinden asgari üç defa uzun sürer. :,,poı· sahasmcla <in en miit<'kf•mtl 

On senedenberi Holivudun en mü - Yan tarafta, mahiyeti pek de anla.- ııwmlekct ~cm.:liğindcıı hiç de nşnıi,ı 
kalmıyan hiı· ,·urlık, bir kmket hir 

him şirkei olan bu eski şirket, şüphe. §ılmıyan Angkor ve Bizans mabetleri· lrnhlliyct gü!-t<'rmi';' olnınsıdır. 
siz, artık hiçbir mana ifade etmiyen ne Metropolise pek bcnziyen, sütun. Hlnidlcı'inıizin hc~·nclmilel müsn
bir ismi terkedecektir. Metro hiçbir lu, yaldızlı kubbeli, beyaz ve pembe bakalnrda (•ide ettikleri pnrlnk neti. 
zaman bir mana ifade etmemişti. Sa. renkli, vf!Si bir dekor var. Bu "Roza. C'ch•ı·, gUı·c':' tukımrmızın olimpiyn~ 
muel Goldvin kumpanyayı uzun za • li,, namı altında çevrilecek olan bü- 1urtla ' 'c Hıılkıınlardn kaznndı~ı ı;;an-

Jı ~ııllhiy~tler, hcı· Türkün ı.r()µ_sunu 
mandanberi bırakmıştır. Lfıi B. Meyer yük bir filmde hayal diyannm mu - ifllhıırla lrnhartmı nıcsnt hi\disclcr-
de halihazırda ~ekilmektedir. Esasen hayyel şehridir. Eleotıor Pavel bir clir. Ynlnız futhol<lcki kabiliyctsiz
birknç' aydanberi konturatlar, Metro- müzikhol prensesi olacak ve bu film- liğiınizi il<'ı·I ... urcnler de müsterih o
yu kontrol eden Nevyorklu mali bir de, revü artistleri ordusu ve çıplak lnhlllıfor. Hu ~nhn<la bil~ili eller c
şirketin adı olan yeni bir isim namı. bacaklı generallerin muharebesi görü- llııtle idnrc cıl!lcn Türk 11;cn~ll~i ken
na ımza.lanmaktadır. lecektir. dine :-arfohınnn ~ayrct ,-c fcduldlr· 

lıklnı·ı lıcha etmiyor. 
Parmaklık açılıyor, mavi renkte, ci- Boş dekorda, yün pijamasını giymiş Bıırnda henüz pek ı:;enç bir hayata. 

lalı penceresinde çiçekli perde bulu - f o~an bir kadın, düşünceli bir halde o. malik Güııt'":' klübünün son zaman. 
nan ve tel:erlekli bir kulübeye pek turuyor. Bu, hiç fi\iphesiz, sinemanın lnı-ılaki mumffnki;rct silsilelerini bir 

b · 'b b' b' d en ince, en mu"stait aktrisidı'r. Za"allı nıisnl olnrak ""Ü tcrcbiliriz. enzıycn garı ır otoma ıl ı~arıya • 
k B V Mirna Loy, bu anda belki de, hiçbir Otnz ilç otuz dört senelik maziye 

çı ıyor. u arren Vily~'ın seyyar E;ahlı> e!'kl Hı nnmh rakiplerini 
artist odasıdır. O ancak bunun içinde zaman y:ı.pamıyacağı bir §eyi, şaşaa. Jrnhk fnrkluı· ile ~·enerck 10:18 sene
soyunup giyinir, ancak bunda maki • h bir dekor içinde, tüylerle örtülü ka· ı-i lstnnbul ~nınpi~·onıuaunu knzn
yajını yapar, film çevirdiği zaman bu dınları dÜ§Ünüyor. Kendisi üç odalık nnn bu ~cnç klüp, Be!;Oiktnsa karşı 

apartımnnlara, banvo odasında Vil _ son ıı;nlihiyctt~n ~oııı·a milli liümc-
garib otomobille studyoya, hatta de • J ı yam Povelle jstıhza etmeye hasrcdil- nln hll'lnci ii'i;lui ele elde et ınek üzcro 
korların bulunduğu yere kadar girer. lmlunmnktndır. 

Yukarda mevzubahs ettiğimiz Met. mişlir. ' Iln şayanı tııkdir ,.e ~ilphcsiz ~on I 

ro şirketi bir stüdyo, bir fabrika de· Halbuki o, sinemada her ııeyi yap- dcı'C'<'C gıptn edilecek ''nziyct kar~1-
ğildir. Bir köyden daha fazla şeydir. mıştır. Tlyatrodan sinemaya intisap . rn<ln ben, 1>11' Gnlnt.nc;,nrnyh nrkntla

ettikten sonra revü artisti, dansöz ve" fın tnkımmın ncı mn~lfıhiyctinden 
Bir prensliktir. Buraya manifatura hatta korocu olmu§tur. Holivud onu ~onrn. :rnptı~ı ı.rihi kliihünün alenen 
namına hiçbir şey girmez. Metronun her ':'nhsmı itluun etmiycrck lm mu-
hiçb!r eeye, hiç kimseye ihtiyacı yok- gözleri için angaje etti. Biraz çekikı \"nffnkiyctiıı Sll'l'llll tnhlilc c:nh-;:nca-
tur. Her sabah buraya, bir sürü odun, biraz şar'lckari gözleri için. ğnn. 
tonl:ırca demir, çivi sandıkları, kilo. Mirna Loy, senelerce, esrarengiz Ungün lıütUn rnkiıı ve hasnnlnrını 
metrc!erce kumaş gelir. Bütün sanayi Çinli kadın, fenalık yapan Hintli ka _ hilo hnldknt \'C fill;rnt Irnrşısmda 

dm, zalim Malezyalı kadın oldu. Bü. boyun cğmcğe mecbur eden Güneş 
mahallesi hmldar, tüter, öğütür, ihti· ı ı· b"' ı· f ı ı ı k' k ı m t t.ün bu roller, onun mua,mmalı, duy· ~ t.i un m nt >O < e ·ı -a > ye \'C 
zaz eder. Marangozhaneler, demirha- ınn\•nffaldyt•tlnln hnşlıc" sırrını, ta-
neler, atölyeler durmadan, dekor, kos- gusuz kalmasını icab ettiriyordu. llk knnı teşkil c<lcıı oyuncuların lıUsnU 
tüm ve aksösuar imal ederler. Husu. defa, belki de büyük bir tesadüf eseri i<lnrcsindc, dh;iplin rn otorite altm
si ve resmi polisler, (yani polis teşki. olarak, onun hareket etmesine, gülme- da ınuntnznman çnlıştırılmnlnrında 
• sine, oynamasına müsaade verdiler, ,.o hıı .sehehlc her oyuncudan azıırni 

latma mensup oldukları halde parala· .. . J'anclınıanın (•lele edilmiş olmasında 
rı ~irkct tarafından verilen polisler) mustaıt ve kabiliyetli olduğunu anla- arnmnk Jilzımthr. Buııu da l•Uçük bir 
buralarda devriye dolaşırlar ve batta dılar. Bugün kendisi, Klodet Kolber, misnl ile izah edeyim: 
seyrüseferi tanzim ederler. Hususi, İren Dün ve Karol Lombarla en iyi Hundun he .• sene cnel ilıtiyarln
kUçük otobüsler, işçilerle memurları aktris unvanı için boy ölçüşmekte ve dığıruı. hUknıohınarnk artık kendi· 

b • bundan galip "lkmaktadır. sinden hir islifutlo temin cclilemlyc-u vasi mıntakanın bir ucundan diğer :. 
· · Hususi hayatında da, tıpkı beyaz cc~i tahmin ohınnn Uebil bugün iyi 

ucuııa gcitlırüp getiriyorlar. Burada çııhştırıhnnsı ny<'.sindc tnm nnform· 
beş bin memur, otuz üç studyo var. perdedeki gibi, ayni çehreye, ayni te- dur ,.c Tiirkiy<'nin en iyi muhnclm
Yalnız aylrkların mecmuu bir milyon bessüme maliktir, mü~fik ve zekidir. )erinden biridir. tık znmanlnr herke. 
doları geçmektedir. Hayatı gayet sade ve silik geçmekte. 6in nccmlliği ile alny • ettiği Melih 

ÖLÜ ŞEHİRLER dir. Hayatında, bir tek aşkı vardı: bugiiıı her taknnm en fnzln korktn-

1 müstahsil Art.Ur Homblev'e karşı!.. f!;u tehlikeli bir hücnm oyuncusu fı-
şte daimi dekorlar: dar sokakları dctn biı' yetlihclil<lır. 

ve camileriyle bir Arab şehri, deni • Evliydi ve Miran onu bekledi. Se. Günesin teknik i<lnrccileri tnkım· 
~:ı.ltı manr.aralan için yapılan, cam· nelerce aşklarını gizli tuttular. Niha· larmclnİd oyunculnrııı :rnlnız futbol
dan kocaman bir havuz, ve nihayet, yet A:-tür serbest kaldı. Bunun üze- dek! bilgi ve kabiliyetlerini nı-ttır-
c.ı·ı rine evlendiler. Simdi Holı'vudun en mnkln knhnnmıslnr bunu evveli\ te-
•.ıl ca~onun müheyyic bir eşi; burada .. · ı 

mükemmel çiftlerinden biri olarak mln ettikten ı-oonrn takm1lnrma 'n 
tahta ve alçıdan mahalleler kuruldu en iyi ,.c mücssil' bir oyun .sLtenıi 
ve 1870 felaketini canlandırmak için gösterilmektedirler. tnthlk <'ftirınişlcrdir. 
bunlara ateş verildi. Dekor üç gün Bu kadmın 6tlYnnı hayret istidat ve Güncıoolilcrin sekiz müsnbakııda 
müddeUe Los Anceles itfaiyesinin ve kabiliyetine karşı olan zaafımı itiraf mnğlübİyct ~üyle dur:sllll bir <lcfa. bi
askcrlerin kontrolü altında yandı. Üç ederim. Onu ilk defa, hemen hemen le berabere kıılmamı, olmnlnnnın 

.. ld mahcup bir halde, son derece mu"laA. hikmetini oyuncularının cnnln. haşin 
gun mi detle on bin figüran, alevler k · i yim gördüguw"m zaman kendisine söy- c;nlışt.ıklnl'ı kadar bütün ta ·ımın ıy 
içinde >•anan sokaklarda koşuştular, Jınzll'lnnmış bir sistemle oynnmnsı-
bağırdılar, inlediler. Nihayette, filmin lıyecck bir tek söz 'bulamamı§tım. na atfetmelidir. 
yıldı~arı olan Alis Fey, Tiron Povers, Dekorun bulunduğu yerde, iki sah. ü~üncli ,.0 gene mühim blr nok-
Dan Amek, bayıldılar. Yangın man _ ne arasında, Con Kravfordun kocası tn olnrnk kaydetmek l!izmıdır kl tn.-

b · · ı<·ranao Ton geriniyor, '-'akalııYmı ve J ... ımın tar-..tı tc~kilinde de büyük biı• 
zarasrnı iıtün kö~elerden tam yirmi "' J b h t bit k k' kravatını çıkarıyor. Berbat ingilizcem lsnhct ,·nrdn·. Bu el e ·ço - un. 
sinema makinesi tesbit ediyordu. Bü. seyo pek basit ı?.ihi ~örilnürse de hn· 
y'ik bir tali eseri olarak hiçbir ehem. le ona hitab C'diyorum. O da şayanı klkntte zannccliJc11~i karlar kolny 
miyet!i kaza vukubulmadı. Bu işte hayret düzgünlükte bir fransızca ile dejtihlir. Yerini bulmıynn bir oyun
tanı bir milyon dolar duman olup ha· bana cevab veriyor. ('tınun no kndnr nksn<hi?mı ,.c bn-

I•'ranao Ton, herhalde, sinemanın nun da bütün takmı üz<>rine ne men-vayn. uçtu. F:ıl~nt Metro şirketinin ile- ~ ., t en fazla kültürlü adamıdır. fi hir t<>:-ılr ynntıl'rmı c;ok uc ancı acı 
ri gelenleri giilümsüyorlardı. Çünkü ~(irmUşüz<lür de bu hntııyı gene tek-
s:ncmada, o zamana kadar görülme- Bana şöyle diyor: l'nr etmekten ~cklnmemişizcllr. Ta. 
miş bir facia sahnesi yaratmışlardı. - Biliyor musunuz ki, ben, bu mes- kımı te~kil ~elen bütün oyuncuların 

1:.;te bir bakir orman! Burada. ağaç- lekte biraz da amatörüm. Babam mil- gerok knptnnlnrma "VC gerekse i<la· 
1 k t d ~·onerdir. Uzun milddet, kat'ivven ı·ccilerinc son ıler<>co itantkllr ol,luk-nr ·ar on an, sarmaşıklar ipten ve J JJ 

maddi sıkıntı çekmeden talebelik et- lnrmr ,.c ken<lllcrlnc ,·<'rilen her dl. 
hur:nıı a~açları çinkodandır. Bütün rcktifi h:u·finen tatbik ctmcii.c bü· 
1'arzan filmleri işte bu ormanda çev. tim. Bir gün, sırf fantezi olsun diye, tün ~n~Tet lel'l ile (.'nhstıklarmı n:rrı
rilnıiştir. Fran!layn tahsile gitmeye !·arar ver- en. 11ı1,·c edecek olm· .. ak Güneş klU-

Bir köşede, yapayalnız, havuzu, sı. dim. Tabii Parise gitmek düşüncesile hünlin hn ~encki Milli kiime nuırln
r::ısı ve iğilmiB ağacıyla bir aşk bah· vapurn bindim. Gemide bir Fransıza ı·rn 11n sir>vltrc kn<lnr ne<lcn mniHOr> 

· rasgeldim. Bu ndam herhalde bir mi. nlınA1lrklul'mm sn· Ye hikmetini iyice 
çcsı vnr. Eilaistisnn bütün füsunkar lm•·ı•ıınıış oluruz. 
sahneler burada ~evrilir. Bahçenin zahçıydı. Ve bana şöyle dedi: "Pari. JliitUn nırhl'>ırnla Gnlntnsnrnvh ol. 
t:ınmmn·nası için makineyi ba5ka bir se gitmeyin. Fransada en büyük tini. ın:ıJdn hcrnh<'ı' ı,;enclcrcc iciıulc 1111. 
ko·cyc rcvirmek veya ziya tertibatını ve~ltc Rcndedir. Sizde Harvnrd veya lnnchıkJnrı hn omktnn ıı:rnlm·nk l'll· 
d •Jiştirm~k kafidir. Fakat öyle gün- Frinçetonda olduğu gibi ... ,, Jdı> hiı• tcşckklil ' 'ücude getinni .. YC' 

(l>c ı mcto'llk çnhşmnlar:ı sa3·c~inıto ldll-
kr oluyor ki, bir tesadüf neticesinde, 1--------------'-·n_ı_n_ı _,·_n_ı·_l büıııU - itirnfı acı <la olsa. - iki <lPfn 
birçok sahne vazn ayni manzarayı ZAYl - Ürgüp ilk okulundan 339 , ltczimcte n~·atmış olan Gilneş111 ..... ın 
filme almak istiyorlar. O zaman senesinde aldığım şehadetnameyi zayi "J 1\~mılr fnnllyet ve m~sailerfnfn l•Pn 
mnrk Geybl'lc Alis Fey, gidip sıra- ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski- il ıU l:!!ibliıno olduf:u gibi bUfUn ,111·:cr 
om üstUnd~ flört etmek iç;in, Robcr siıı!n lıiikmü Jvoktur. kliink!:p <~ nUınnncl fmtlc;al olmn:-;r-

nı temenni cılel'im. 
Tnylorun, Con lfravforda yaptığı i- Ilidaycl A kto:sım Sac1i KARSAN 

lzmirde at yarışları 
1zmir, 11 (A .A) - Yarış ve ıslah 

encümeninin ilkbahar at yarışlarının 
ikinci hafta koşusu dün Buca ala. 
nmdaki koşu sahasında binlerce hal
kın huzurunda yapılmıştır. 

Birinci ko§u üç yaşındaki yerli ya· 
rımkan İngiliz ve dişi taylara mah • 
sustu. Mesafesi 500 metre olan bu ko· 
şuya dört at iştirak etti. Birinci İs. 
mail Aksoyun Luksbaharı, ikinci Ba. 
yan lfakatin Kayahanı geldi. 

İkinci koııu kazandığı ikramiyeler 
yckünu bin iki yüz lirayı doldurmı -

Bisiklet 
yarışları devam 

edecek 
İstanbul birincisini tayin etmek ü

zere üç haftadanbcri devam eden seri 
b~siklet ya.rı§larının 4 üncüsü 17.4·938 
pazar günü saat 10 da Mecidiyeköy • 
Hacı Osman tepesi - Tarabya - Yeni
köy - 'l'arabya • Mecidiyeköy arasında 
40 kilometre olarak yapılacaktır. 

Beşinci yanş 24.4 .. 938 pazar gUnü 
saat 9,30 da Yeniköy ile Kefeliköy a. 
rasında beş defa gidiş geliş olmak ü
zere 55 kilometre üzerinde yapılacak
tır. 

Altıncı yarı§ 1-5-938 pazar günü sa
at 9,30 da Yeniköy ile Kefeliköy ara. 
sında 7 defa gidiş geliş olmak üzere 
77 kilometre üzerinde yapılacaktır. 

Yedinci yarış 8.5.938 pazar gilnU 
sabahı saat 9 da Yeniköy ile Kefeli
köy arasında 9 defa gidiş geliş ol • 
mak üzere · 99 kilometre üzerinde ya
pılacaktır. 

Sekizinci yarış 15-5-938 pazar günü 
s:ı.balu saat 9 da Mecidiyeköy • Hacı 
Osman tepesi (8 defa gidiş geli~, Ta. 
rabya • Mecidiyeköy) Tarabya - Ye
niköy - Kefeliköy arasında ve 125 ki
lometre ü:zcrinde yapılacaktır. 

Yarışlara tam ilan olunan saatler
de b:ışlanacaktır. Yarışlara işirak ccle. 
cek olan koşucuların tam vaktinde ya. 
rış yerinde hazır bulunmaları lazım
dır. 

yan halıskan İngiliz at ve kısraklar& 
mahsustu. Mesafesi bin dört yUz met
re olan bu koşuya üç hayvan iştirak 
etmiştir. Birinci Salih Temelin Sp -
ringbordu ikinci Hasan Atların Ad· 
ram gelmiştir. Üçüncü yarış kazan
dığı ikramiyeler yekO.nu bin lirayı 

doldurmıynn üç yaşındaki haliskan 
İngiliz erkek ve dişi taylara mahsus
tu. ~ics:ıfesi bin altı yüz metre olan 
bu koşuya altı tay iştirak etmiştir. 
Birinci bay İsikin Komisarı, ikinci 
Ahmet Atamanın Özdemiri, gelmi§tir. 
Dördüncü yanş dört ve daha yukarı 

yaştaki haliskan İngiliz at ve kısrak. 
!arına mahsustu. Mesafesi 2000 met. 
re olan bu koşuya üç hayvan iştirak 
etti. Birinci prens Halimin Sunand 
Air'i, ikinci yine prens Halimin Novi
si gelmiştir. 

Beşinci koşu dört ve daha yukarı 

yaştaki Arab ve haliskan arab at ve 
kısraklarına mah&ustu. Bu koşuya 

sekiz hayvan iştirak etmiştir. Birinci 
Sadık Oktemin Can'ı ikinci Kemalin 
Aldervişi gelmiştir. Bu koşunun mesa. 
fos! iki bin dr)rt yüz metreydi. 

lJşakla 
Uşak, 11 (A. A.) - Bugün Ergene

kon ile Turan idman yurdu arasında 
C. H. P. kupa maçı yapılmıştır. Stnd
yom hınca hınç doluydu. Turan sıfıra 
knr§ı iki ile mağlfıptur. 

Muğlada 
Muğla, 11 (A. A.) -Liklerin sonun

da Muğla Yayla spor Fethiye ile kar. 
şılaştı ve çok heyecanlı devam eden 
bir oyundan sonra Muğla Yayla spora 
6.1 gnlib gelmi§tir. Bütün Muğla hal. 
kı stadyomu doldurmuştu. 

lzmilte 
Seri b"siklet yarışları 

İzmit, 11 (A. A.) - Bugün mmta
kamızda seri bisiklet yarışlarının be. 
şincisi bisiklet ajanlığmın idaresinde 
50 kilometre mesafede yapılmıştır. 

Akyeşilden İbrahim bir saat 45 daki· 
kada birinci, Kadri ikinci, Salih üçün· 
cü gelmişlerdir. 

E?oksör Len Har v e y 
t-iafır sıklet şarnplyonluğunu kazar .d ı 

İngiliz boksörü Len Harvey, on bin1cişilik bir seyirci kütlesi önünde, Cok 
Mak Avoy'u sayı hesabiyle yenerek tekrnr hafif sıklet şampiyonluğunu almış
tır. 

Bu galibiyet, boksörün 15 senelik sporculuk hayatında en bUyelt muvaffa. 
kıyctlerinden biri sayılıyor. 

Rcsmimizdc Len HarveY. bu mühim galibiyetten sonra görülmektedir~ 
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sir.e m8.ni olacak sebeb yoktu. İşte günlerdenberi zihnini kt'.ırca. 
hyan bu Eorgular ve cevablarla yeniden sarsılmıya başlamıştı. 

Sabihanın sualini Ferid cevabsız bırakmıştı. Genç kadın ila
ve etti: 

- Dalıa aceleye lüzum yok Ferid. - dedi. Baban belki de 
iyileşmiş döner. Hele bekliyelim. O döndükten sonra esaslı bir 
şekilde konuşur hallederiz. 

- Tedavisi imkanını elde etmiş bulunsalardı, babam, mek. 
tubunu ümitsiz yazmazdı anne. Konuşmamızı gelişinden son. 
raya bırakmak işi uzatmak olur. Ben, yüzüne söylemedcnse, 
bir mekt.upla bildirmeyi daha rloğru buluyorum. 

- Nasıl olur oğlum. Babanı yabancı bir memlekette çılgı-
na mı döndürmek istiyorsun? 

- S..,nld babam bilmiyor mu? 
- Neyi? 
- Neyi olacak, vaziyeti. 
- Nereden biliyorsun? 
Ferid babasının !ıcnı fazlasile bildiğini anlatan bir el ha

reketi yaotıktan sonra da: 
- Btmu anlamamak için insanın dtµrgusuz olması lazımdır: 

sö1Jerind~n. suallerinden, hakkında malumat toplamaya ça
lışına1.,rm1an. Ben ona ~ii'lhelerini izale edecek bir tarzda ce. 
vap vermeye çatyştmı. Do~sımu istersen anne, şimdi bu ha
reketimden pişmanım. !\ulağını doldursaydım, işimizi daba 
kola~ı!;lıı hallc~!clş 9JE!duk. 

- Belki kolaY.la.stırılırdı, ama doğru olmazdı oğlum. Yine 

beni dinle sen yavrum. Bunu, biz, babanın dönüşünden sonra 
konuşalım, da.ha iyi olur. 

lkisinın de bir karara varamıyacakları açıkça görülüyordu. 
Ar.aı;ı dü§ündüklerini hissettirmemeye çalışıyor, oğlu kafasını 
yoruyordu. Sabiha, belki başka, bamba§ka, kendilerini sene. 
lerdenberi çelik kıskacı içine alarak oradan oraya çarpan, ha. 
yattan ve yaşamaktan bıktırtan meseleyle hiç alaksı olmıyan 
şeylerden bahsedecekti. Fakat beyni senelerdir hep ayni mev. 
zular, ayni şahıslar, ayni şeyler üzerinde dönüp dola~ığı için: 

- Nimet hammm hala o doktorla alakası var mı? - diye 
sordu. 

Feridden aldrğı cevab, hiçbir şeyin değişmediği, bilakis ba
bası gittikten sonra daha azıttığı şeklindeydi. Genç kadın te
essüf ediyor ve teessür duyuyordu. O, Nimetin, Suadi neşelen. 
direcek ve ona sadık kalacak bir kadın olmasım istemişti. Ne
tekim şimdiye kadar hep ayni temennide bulunmuştu. Adım 
bir mezar taşma kazdırarak altın yaldızla işleten, oğluna yaz· 
du;ı mektupta mezarının ziyaret edilmesinde ihmal gösterilme
m~sini istiyen kocasını mes'ut görmeliydi. Tali saadetini çok 
gC:>müş ve ondıın feci denilebilecek bir şekilde uzaklaşmasını 
icab ettirmişti. Böyle olmasaydı, Suadi, körlüğünü hissettirmi
yerek bir saadete boğabilirdi. O trfan Paşa köşkünün hakiki 
bir yabancısı olmıva mnhktım bulundu~nu bilerek, şimdi, 
kendi saadetini değil, Suadinkini dfü~ünliyordu. Kaynanasının, 
Sııadi evlendirip evlendirmcmekte fikrini sorduğu zaman, Sa
biha yalnız muvafıılrnt etmekle katmamış, tahakkukuna. da ça
lışmıştı. Bundan do1avı onun mes'ut olmamasında kendisinin 
de b;r },;ssesi bulunduPıına hiikmcdivor ve üzüntüsü artıvordu. 

Ferid, o gün, geç vakte kadar Sabihnnın yanında ka1dr. Bu
na rağmen konuşu~ları, topu topu birkaç cümle içinde dönüp 
do?:ı~tr. 

gün~. !c3l'Şıdaki aheap evlerin camlarmt kr1.artmava baş. 
ladı~ ınada!.. so~ak kapısmm ke:nanmasmdan doğan tok sese, 
ISSIZ ~.,g.ldırımlarda yükselen Feridin ayak sesleri karışmış bulu
nuyordu. 

C(Devamı var~ 
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Çi-n-Japon harbı 
IJS'" Baştararı ı incide 

ca etmekle olan Çlnlilet, Japonların aceıe· 
surette ıutıkinıal \'ilcuda (ll'lirıııek 07.cte 
amele toplıım.ı.:ta olc.hiğunu bllc.Jimıekıe. 

dlrler. 
Çın lelsrat aJaMı t1 nisan tarihiyle teb· 

1 

JIA elmi,ıır: 
''Dır taraftan Ylhsln bölge:ıılnde ~iddelli 

bir topc;u muhurelJesl denıın eıınekte ve 
"birde kuvvetli bir lopı:u aıeşi muhare
benin •h.hletınl arllırııuıkla iken, dlaer 
tar-.ırtan Japonlar müıemudlyen çekilme. 
den önce şehrin soi;luııı kalıın son bınuJ.-. 
rını da )'nlmıakla meşguldürler. 

Çin kııaalı Ş:ınlungull' rrıerkeıl olon 
Tslnnona \'ih.,len cephesinin gcrıııinılcn 

bir lnıırruza geçmişlerdir. En son halJer. 
Jere söre, Tı<ıinıınrlokl Jopon ecrnlzonu 
Oc taraftan çevrilmiş ve kaçacak yulnıı 

sarı nrhrln karşısındaki bilyük şimal ka
pııu kalmıştır. 

Çinliler Şienfuşanı, Şantungun hristiyan 
ünlverı;iteslnl, cenup kapı'lı yakınıntlııkı 

birlik hııııtane~inl. do,ıtu kapısı .):ıkınınıla · 

ki Huam~I ha~taneslnl ve IJııtı kapısının 
öte<ıine kadar uzunıın arnıiyl işgal elmiş.. 
lerdlr. 

Verilen moH\m:ıta ıt6re, T'llnan şehri tı. 

nınmaz haldeclır. Sokıık muhurebeleri şebi 
tnmarnen tahrip elmişlir. Yihsieni işgal e
den Jnı;ıonlıırla oraya sonradan Terierş. 
vanı:rdnn gelen Japonlar dnJlık doRu şlrnıılt 
höbreııine çekiliyorlar. Kaçnk Japonlar, 
Yihı.ien nılHterilcrinden bazı kimseleri öl· 
rfürmfişler ve birçok evleri de yakmışlar
dır • ., 

Londraıla memnuniyet 
Lonılra, 12 (A.A.) - Büıün gazeteler 

Cinlılcrin askeri mu,·orrakiyellerincten 
dolayı memnunlyellerlni beynn etmekte • 
ıflrler. lhlilllfın lııışlanı;ıcınd:ınberi Jnpon. 
yanın felfıketle neticelenecek bir işe teşeb
hOs f'llll!lnl irl<'lio erten Taymls gazetesi 
hllhn~<ıo memnun ıotörünmcktedlr. 
Jupon\•a 1ngilteren o ıavassu• 

ıunu mu istedi ? 
Tokyo, 12 (A.A.l - Çin • Jnpon lhtllft

rında Joponyanın tn~illere hilkilmetlnln 
tavnıısutıınu isleıflf11ne dair Londradıın ve
rilen hııherler. hariciye nazırının mfime~ 
-ıill larnfındnn kaliyelle tekzip edilmiştir. 
Çan- K 1y •'>;ek ölmü, deA' .ld r 

Hnnkov, 12 (A.A.) - Çan Kay Şek ile 
Sungun geçen pıızıır ı:rilnü bir hava sererl 
esno:ıııncfo ölmüş oldııklurına dair olan ha. 
herler, resmen lekzip edilmektedir. 

Habe-s meselesi 
~ 

Her iki hükumet a~ni zamanda nota-
_... Baştnrafı l incide 1 

/ar teati edeceklerdir. Nottalar 1ngilte
rcnin İtalyan imparatorluğun~nıması 
ve lttalyarun da bpanyadaki gönüllüle
rini geri alması hakkındadır. 

lngiliz - ltalyan itilafının cumartesi 
tflnünden evvel imza e :ilcceği limit c. 
dilmctkedir. Söylendiğine göre, umumi 
itilafta mU1tereken tayin edilecek bi! 
tarihte mer'iyete konacak olan bazı fiili 
maddeler derpiş edilmektedir. Bunun 
manası it'.lafın lsp:ınyadaki vrıziyetin 
İngilterenin istediği şekilde tanzimin· 
den sonra mer'iyetc konulacağıdır •• 

Anlaşmanın muhtem~l 
e1asları 

Puia. 12 (Hususi) - lngiliz ltalyan 
müzakereleri hakkında da maten gaze
tesi tu tafsilatı vermektedir. 

Akdeniz: 

Her iki tarafa bu denizde tam bir 
hürriyet veren 1937 ikincik.anuo anla1-
maaı bir protokol ile teyit edilecek ve 
.,e bundan başka her iki taraf Akdeniz
de yapacakları tahkimatı bi.riLirlerine 
muayyen zamanlarda ve muntazaman 
bildi. eceklcrclir. 

Kız .tdeniz: 
İtalya İngilterenin Aden Uzerindeki 

nimayesini tanıyacak ve h.Cr iki mem
leket bütün gemilere geçmek hürriyeti. 
ni tanıyan 1888 SUveyş Kanalı mu& 
.,clcnamcsini teyit eyliyecektir. 

Filistin: 
İtalya, İngiliz idaresini bozmıya ça

bşmıyacaktır. Bu, siyasi rekabete ve 
radyo ile propagandaya niht.yet veril
mes:ni tazammun eder. 

Libya: 

Anlatma mer'iyete girdüten aonra 
İtalya o: aı:laki kuvvetlerinin yarısını gc· 
ri alacaktır. 

H.-beşistan: 

İngiltere, aza devletlerin İtalyan im. 
paratorluğunu tanınııyacakları hakkın· 

da!:i taahhütlerinde serbest bırakılma
smı en kısa bir ınüddet iç:nde Millet· 
ler Ccmiyetind:, istiyecektir. 

lspanya : 

Her iki memleket ispanyanın siyaset 
ve toprak bakımından statüko.:una ria
yet edeceklerini teahhüt ey!iyecekler. 
dir. 

Bu tafsilatı veren Maten gazetesi şu· 
nu illive ediyor : 

"İspanya hakkında b:rıka bir kayıt 
yoktur. Halbuki bizim bildiğimiıe göre 
daha dilne ka1ar İspanyadaki gönüllü
lerin geri çekilmesi iç!n İngiltere tara· 
fından koşulan şart üzere müzakereler 
cereyan ediyordu. ttz.Jyanlar böyle ·bir 
gartın mevcudiyetini şimdi tekzip edi 
yorlar • ., 

lngil · rren: n C"nevrrye nota~ı 
Cenevre, 11 (A.A.) - Inı:iltere hü

kumeti, Milletler Cemiyetine bir nota 
göndererek Habeşistan meselesınin ce. 
miyetin 9 mayıs tarihli içtimaında "hal· 
lcdilmesini., istemi~tir • 

Ve ilen sö ·den nasıl geri 
dönülecek ? 

Londra, 12 (A.A.) - Habeş:stan se· 
fareti tarafından neşredilen bir notadtı 
ezcU"llle şöyle denilmektcı:iir : 

•ıngllterc hUkQmeti tarafından Mil· 

letl:r cemiyeti umumi katipliğine gön· 
derilen tezkereye bazı mahfellerde veri-

len mfoaya göre, İngiltere hükQmetf, 
Milltler Cemiyetinin azası olan devlet. 
leri Habeşistnnın ltaJya torafından fet· 
hini tanımağa teşvik etmek tasavvu
runda bulunduğu takdirde, samajeste 
imparator Haile Selbiye böyle bir ka
rarın tatbikine mani olm<Jk için elinden 
geleni yapacaktır. 
ı Bu yolda bir karar verilmesine eu· 
sen pekaz ihtimal vardır. 

Çünkil MiJletler Cemiyeti mukavele
namesinin esas prensipleriyle diğer 
beynelmilel muahedeler bu 'ekilde bir 
karar verilmesine m:inidirler. Bundan 
m<Gda 4-6-93-6 tarihli içtimada a. 
samble, cemiyet azalarının kuvvetle el· 
de edilmiı olan hiçbir arazi deği§ikllği
ni tarumamağı ta:ıhhllt ettiklerine dair 
bir karar vermiştir.,, 

lıtıfakia kıtrar l!zım, hkat .. 
Lond:a. 12 (A.A.) - Deyli Herald 

gaıetesi, Çin, Sovyet Rusya ve Yeni 
Zeb::ıdanın İtalyan fütuhatını tannnağa 
muhalefet etmeleri sebebiyle .. İngiliz 
- İtalyan .. itilafının, mer'iyet mevkiine 
girmeden evvel, önümüzdeki ay içinde 
Cenevrede ölüme mahkum olabileceği,, 
mütaleasında bulunmaktadır. 

Bu gazete ezcümle diyor ki : 
"Cenubi Amerika ·devletleri ihtimal 

müstenkif kalacaklardır. Fak:ıt Sovyet 
Rusya, Çin ve Yeni Ze1anda bu suretle 
hareket etmiveceklerdir. Yeni Zelanda
nm son dakikada menfi bir rey vermek 
suretiyle işleri karı~tırmakta tereddUt 
etmesi mümkündür. 

Fakat geriye So\f}'tt Rusya ile Çin 
ln1ıyor. Sovyet Rusya. ihtimal "hayır., 
diye::ektir. Çine gelince, kat't ~urette 

''Hayır,, demekten başka ne yapabilir? 
Habeşistan ilhakrtıın tamnmasrna yol 
açmak. Mançuko ilhakının tanınma.,ına 
yol ,.-:makta., b:ışka bir şev değildir .• , 

Macsrisfanda 
Nazi 

pro:oagandası 
Horssda panik 

tıaşuıJı 
Uudııpeştc, 12 , (.\.A.) - Havas alansı

nın ıııuhulJırı IJilılırlyor: 

Nazi propaguııdasıııın artması iş mllh· 
mıerimJc lıuyuk bır endişe doılurmuşlur. 

Qursu riyullurı glllik\·e ııl~·ulıııı~ "e lıir çok 
cı;lıum kı)nıeti )Ü1tle un nisl.ıt:linıJe ıJuş

ıniiştür. lktisıııll hu)ulın her sarlıusında 
.\'ahurlilcr için hir nlııhet loyin etlen kanun 
ctolnyı.,ile marıtunberl b:ışlır~ cshaıııın 

kıyınelleri ) Ül.ıle kırk knılıır du~rııüştOr. 

llelcıllye mct'füinin drınkü ktinııııncla 
hrislı)'nn. Mılll partistn'ılen Anılre Sillerik 
ınilll iklisııdiyotın mııvııı.eneo;ini tehdit 
eılcn \'ııhucli :o;crııııı~ <•!erinin uzakld)ması 

keyriveıini protesto etmiştir. 

fj lt 1 li O V t;' ı n 11' Ht (~ a 

&.01 s ri hu a~şam 
Evvellci gün Fransız Tiyatrcsllnda 

Yugoslav sanatkfu-1 Balkoviç tarafın
dan verilen konser fevka!ade bir rağ. 
bete mazhar olmuştur. 

Balkoviç. ikinci konserini bu akşam 
gene Fransız tiyatrosunda verecek
tir 

Iı:t:ınbul hallt.nın sanatkfira karıjı 

duydu'ju tnkdirknr rağb~ti bu defa da l 
ayni mikyasta bezledeccği şüphesiz 

görülmektedir 

aman yadaki 
reyiam 

Hayır diyenler 
yarım ml•yonu bile 

bulmamış 
Bcrlin, tı (A.A.) - Reylerın tasnifine 

alt muvakkat resmi netice: 
Rey vermeğo hakkı olanların adedi: 

49 . .f93.oııs 
Rey Yerenlerin adedi: 49.279.lO• 

)'fude 99,57 
"Evet,, diyenlerin ıukdı: 48. 751.&87 

Yüzde 99,08 
"Hayır~, diyenlerın aJedı: 452. l 70 
l\lutelıcr olııııyun IJülten adedi: 75.3-17 
Rayştagdıı bundan lıö)'Je 813 ıuelıus bu· 

lunocaktır. 
Almanya adliye nazın Guertner bir 

emirname neşrederek Atmıınyn ile A,·us
luryanın hukukan Lıirlcştifııni ilan etıuış.. 
tir. Emirnamede bun<lıın ı.onra yalnız Al· 
man hukuku namına adaleti tevzi eden 
Alınan mahkeıueleri mevcut olduğu Ha'>'e 
edllmekledfr. 

Matbuat şefi doktor Ditrih, Alman gaıe. 
tecilerlnl kahul ederek re)'iam mücadc:leı.ı 

1 e'lnasında hizmellcrınden dolııyı kendıle
rlne propaganda bakanlığı adına teşekkür 
eımlşllr. 

AO}~rlko lıe ticaret 
..- Baştarafı ı lnclde 

lilne bııJUıdır kı iki memleket hc)·ellcrının 

tetkik ve halli He uğraştığı ana mevzuu lıu 
dur. 

Amerika ticaret heyetinin evvelki gfin 
Kayseriyc kader yaptıkları scyııhate gelın· 
ce; bu seyahat Kayseri müzesinde me\ eut 
olup Amerikalılarca hususl IJir ehenımı)et 
atredilerck birkaç def.a daha heyet gön
dermek suretilo tetkik ellirilıni:ş IJulunun 
bazı eski eserleri görmek \'e Lıilvesile Kay· 
seri mensut'at rohrikasını da ziyaret el• 
mek ııoyesilc yapılmıştır. E-sa~cn bu ka. 
bil mfitakerc heyetlerinin müzakere rııııı· 
lalarınıla ve sonlıırındıı hükümeıtnıizce 
memleketin belliboşlı şehirlerini ve lstlh
sol merkezlerini ziyarete d&\'el edildiklcrı 
malumdur. Uu sel.ıebıe.ı;r ki heyetin Kay. 
scriyt' gidip gf'lnıesinl Orta Annıloludu lıır 
tetkik seynhatl ile aHıkndar gösteren ne~· 
rlyot do_Aru değildir. Amerika lkarel heytl' 
ti hükCıınetimizce gene böyle fasılalarla 
lımlr, Bursn, Ynlova ve Adnnnyı da ı.iyn. 
rete dovet edilecektir. 

Diğer tarnrtıın memleketlmlz.fn muhte 
lif sııhnlortlnkl hıılıcılıırını \'e lzmlrJen 
incir ihro~atı;ılnrını temsil eden bir heyet 
llcoret müıııkerelerinıle ck:o;per sıratiylq 
bulunmak lizere Ankııraya ~etmiştir. 

Fransoda ~revler 
c.- Baştarafı ı incide 

tikrazı akdi için mezuniyet itası, güm. 
rük ta.rif elerinin tadili, ilah .• 

Ne rey ıılacal\? 
Cwllhuriyetçi sosyalist birliği aza. 

lannın büyük bir kısmı, radikal sos. 
yalistlerln hepsi ve merkez fırkaları· 
nın ekserisi tarafından verilecek rey
ler "Sayesinde kabinenin bugün parlfı· 
mentoda ekseriyeti kazanacağı ta.h • 
min edilmektedir. 

Sosyalistlerin mUstcnikf kalmalan 
komi\nistlerin de aleyhte rey vermele· 
ri ihtimali mevcuttur. 

Lehte rey verildiği takdirde her iki 
meclis de paskalya yortusu dolayısi. 
le haftanın sonuna doğru mesailerini 
tatil edeceklerdir. Mcbusan ve ayan 
meclisleri umumi meclislerin içtima • 
md:ın sonra nisan nihayetinde toplan· 
mağa davet edileceklerdir. 

Orev'er 
Daladiye kabinesinin uzun ömllrlil 

olacağını tahmin edenler yok gibidır. 
Grevler bu hUkfımetin de başını yiye
ceğe benzemektedir. Filhakika maden 
sanayii amelesinin grevi gittikçe t1> 
yUmektedir. Grevcilerin sayısı Parıs 

ve civarında 130 bini bulmu§tur. 

Pol Bon~rnur partisin·len çe•<l'di 
Paris, 11 (A. A.) - Senatör Pol 

Bonkur ile yine senatör Violet ve me
bus Brandon sosyalist ve cümhuriyet 
birliğinden (bu sabahki "Cumhuri. 
yet., in yazdığı gibi BHlınun partisin
den dejil; çünkü Bonkur Blfımun par. 
tisine mensup değildir) istifa etmiı· 

terdir. 
Paris, 12 (A. A.) - Pol Bonkur 

riyasetinde bulunduğu cumhuriyet~i 

sosyalist birliğinden istifa etmiş ol • 
duğuna d:ıir olan haberi ne teyid, ne 
de te~czib etmiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
- Tasavvurlarımdan a.rkada.ş!an • 

mı haberdar edecc~im. 

Mekslkado kaoh 
hlr st.>elm 

M"':'llka, 12 (A.A.) - Puehle devletin· 
ıfe Slııllen~o knc;ııhııc;ındıı helf'!iiYe intiha. 
hotıncln kayheılen n:ımıellcrle arkocln~lorı. 

nın, lnllh:ıp eıfilen nıımzctlere hürumu 
Ozcrlnc çık:ın bir nrbectc ec;na<ıınıla 12 ki· 
ol ölmüş ve 1' kişi yaralanmıştır. 

12 NİSAN - W38 

Kazanan nuınaralar 
9 1, 3, 5, 7, 

Amort; aıacakiarder 

200000 
Lira kazanan 

\ 

27761 
761 le biten nuınnr.ılor biner llrn nllrııır 

. 20 000 
Lira 14 azana o 
31795 

795 le bilen hütün numural:ır biner lira 
mükıUıtt alırlar. 

15000 
L-ro "azan an · · 
33851 

851 le bilen numaralar biner lira milL:ft. 
fnt alırlar. 

10000 
L·ra kazanuo 

11195 
30001..!ra kazananlar 

1869 2612 
1500 

IAlra kazananlar 
38387 8798 11208 19351 15122 a4064 

IUOOl.1ira kazananlar 
a57öı 31708 27853 35002 36525 2331 
5601 27997 

50 bin lirahk milkafat 
Beher numara be§er yüz lira elacak 
596 12731 6468 16832 29510 28374 

30496 11375 12678 29207 27281 16461 
38364 29937 29224 34952 25151 1835 

3842 1174 3-0767 6802 38471 21703 
3308 8041 6248 20178 4332 127z0 

23524 32507 7401 7743 33191 21682 
22845 6807 13994 9588 28739 20842 
31719 4350 11600 2011.5 27713 169.59 

39158 39158 39403 4480 36657 23246 
14278 27388 10667 15926 31334 4402 

3758 17486 10889 37982 18647 9030 
7335 26831 19669 5070 5761 26707 

25963 396 31297 29623 5790 10483 
25354 16869 16728 4022 3589 2873 
26436 1809 35429 31~30 35057 39315 
30051 39273 34488 26744 14604 22934 
26485 38340 13355 38150 5527 

200 l..lra ~az -ınan 'ar 
1273 25378 25490 12586 6249 7803 

38541 6326 39353 354 35367 24158 
14865 18185 8281 27759 2'3222 24227 
7033 33242 3856 37933 33694 26211 

35581 22232 2096 23024 26616 34584 
32582 22936 12371 6233 5554 16392 
4824 25762 4245 26583 38678 28914 

18844 8811 31811 18218 406 33533 
20127 7207 29461 15180 35010 .14616 

·iki n~h'r dahtt ta~tı 
Amasya, ll (Hususi) - Yeşihrma

ğın sulan gittikçe yükselmektedir. 
Sular şehirde de bazı tahribat' yap
mı§tır. Mahsuller mühim zarar gör • 
müştür. 

Akşehir, 12 (Hususi) - Yeşilırmak 

seylabındn.n sonra, Akşehir çayı da 
taşmış, bütün ovayı kaplıyarak ekili 
tarlaları su altında bırakmı~tır. 

Tarlaların daha fazla tahribe uğra. 
mamaları için tedbirler alınmıştır. 

Sıvas, 12 (Hususi) - Karların eri· 
mesl yüzünden Hafik ırmağı taşmış, 
Hafik'in bir mahallesi tamamiyle su 
altında kalmı~tır. Kasabanın bir iki 
kövünü de su basmıı;tır. 

A.ınıanyaıun Ankara 
e h:lllği 

Almanyanın Ankara elçisi fon Kel· 
lerin, tekaüd yaşı geldiği için çekil. 
mcsı üzerine, yeni elçi olarak fon Pa· 
penin tayini mcvzubahs olmuş, fakat, 
bu huswta hükUınetimizden istimzaç 
vaki olmadığı bildirilmişti. 
Alınan son haberlere göre, Alınan 

hUkOmeti, Ankara elçiliğine fon Pa· 
peni tayinden vazgeçmiştir. Bu vazı. 
feye namı.et olarak şimdiki halde, Al. 
man hariciye neznretinde matbuat şe. 
fi olan fon 1' sman veya />. lmanyanın 

İstanbul elC'i!ik sekreteri fon Bruffar 
gösterilmektedir~ 

70 Lira linzanaorar 
9705 27101 26749 21803 15385 19854 
3682 22615 29363 18519 18837 9070 

32500 11221 5068 17951 13400 34992 
2278 2118 28086 35037 33787 21901 
6957 24807 24941 35893 10272 5208 

22732 15691 28742 202238154 15787 
939 31482 1564 1670 17784 13834 

30483 33-871 22735 28421 32152 4476 
5281 27783 33961 19445 25843' 6502 

17303 15402 15510 24766 28799 23397 
6258 S0186 13490 27561 7016 13481 

25060 25730 18807 20016 32742 10365 
88248 32568 15741 27553 645 20645 
22249 32572 28232 12952 10776 34514 

35341 20464 15816 9374 39592 5924 
24130 34987 4023 330 12303 23282 
15738 38188 29583 15185 11883 35366 

34879 134 77 23084 34327 18622 33341 
24036 22825 21416 38053 19438 1437 
33755 38279 29164 32864 38800 1902 

35856 6456 1544 11658 25593 22082 
28508 13756 8675 39397 33600 37501 

4879 9612 34031 39957 12515 2308 
19153 

50 1...lra kazananlar 
4283 20516 34209 36941 28360 17468 

18272 7960 1569 34866 6099 23229 
25842 13833 25063 13348 17753 13292 
10747 28034 1501 34242 36793 34792 
10214 31060 16608 2440 27414 11219 

6322 586 16354 31970 19184 13980 
317 32610 27307 30487 10039 36083 

6702 18099 27377 32818 26064 30513 
30713 2909 30448 18973 23937 9752 
14167 14297 1'>06 11959 2681 32751 
33507 30515 13682 31367 11971 6603 
14421 27629 30182 17777 2284114022 
22015 37432 5199 8420 16428 5682 
1426 16642 6355 2904 39473 16557 
7515 32400 11948 34450 29923 6625 
5548 21007 38196 27299 18204 27360 

17813 19603 6173 4353 9228 2207 
25874 3903 39783 28592 32334 23415 

1856 17740 20286 34784 28445 22868 
31363 17402 34036 14386 15811 31082 
31082 32698 36218 21206 8648 29129 
20589 2368 37267 4686 5037 35040 
37550 13610 36932 28327 20755 33828 

5 74 2 6 7 2 
34084 2979 26102 25097 14225 4342 

377 17252 36376 3580 11975 22008 
5800 29960 28891 8118 37387 37640 
5144 17726 11203 36238 35065 2ı 760 

1541117432 33087 12393 35783 4569 
31757 

40 Lira kazananlar 
4962 26085 33136 6559 32682 39336 
4934 2381 6361 20814 35807 31868 

16153 13203 32418 29527 18624 
19229 22212 34004 l40G3 19413 36225 15522 
31933ıl18 7819 14404 4581 3ıW6 151H3 
272 23374 ı2:rn 2Sil0 11078 3G334 39849 

33019 11115 3330 4888 112 so:rng ı;;so 

31953 21-426 4036 31478 20476 4:lJ7 11543 
13202 3Glj!)S 20107 9469 24571 9430 12126 
8527 10490 103413 IG209 14728 35232 37814 
ı588211237 lJOi0. 14219 14424 305013 28686 
32203 376Cl0 8059 l8U5 23i01 18486 2Cl847 
11740 6182 22029 34082 10285 15651 12248 
3310 3:{97 253~9 32375 17574 288 35586 

33950 38930 8495 8931 27031 843 24191 
25192 4044 1791 21ss1 1osı; 3G212 31725 
299i9 7608 29S90 '19:19 11128 24382 24132 

1421 9429 20916 12141 7805 32746 38089 
S5182 4615 31!125 31142 17828 28170 9209 
30~ı24 37201 16081 25G48 35371 10107 26204' 
33379 301\lill 309() 11781 20858 8958 2Ui66 

1770 Hi789 58i6 82ü2 38210 17768 27709 
38221 211520 19:171 18189 32125 12Gl7 33438 
J!)U52 37819 100~4 2787 19081 1011 2502 
39840 18933 25086 6650 4410 26934 12816 
31002 6734 36912 23209 34940 29791 13507 
37108 28404 33881 22736 8471 26666 13i07 
18863 34300 21174 34761 63iS 4836 26651 
8165 39643 24092 37040 492 2168 36195 
8621 32171 13826 30863 7798 39071 6775 

259812285211242 29782 12396 35794 30176 
21286 27314 37246 24582 38401 9341 17227 
30811 24375 201i92 9503 4273 3.t529 35047 
SH09 27851i 14188 31824 .34524 17886 4008 

3007 10409 14988 28023 10404 24786 2583!) 
13152 2642 2011,0 25244 2434 4285 19;97 
2!0693998515764 9404 413024178 28151 
39'42 14123 378i0 346 4539 22483 20906 
27049 173!i2 t3272 37674 31i400 360!0 22848 
10708 27046 12991 3Ô04 6827 9224 23840 
S81i51 11i2fl3 3i985 34400 20137 28022 14794 
11349 2l01 145!15 18299 32i70 180iG 88245 
14002 11780 642G 30985 83502 8448 113898 
27050 38618 32771 10D14 13825 8483 2711• 

8807 12911 82841 19127 29080 16626 9974 
5G9 10823 2iG9 I 25263 12688 28669 80842 

28142 5033 18597 256 3982 7478 2G09 
21258 10803 10135 25093 6942 24R58 !1141 
31753 27990 4313 24275 81 2444 St!i33 
23'>'>2 21i025 22240 31 4000 211224 12751 
2Rli!l1 3~~91 397119 12598 33974 25200 17193 
12:\<t~ 321151i 19174 37·1!H 21722 513 3'.ifll5 
33008 7237 lili94 Hi8i7 35167 19!11'>2 792R 
23286 4104 .32246 10841 12456 17598 
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k d run sesini bir hıçkırık tıka

Genç a ı 

H.•\i 

Geç kalmış bir sürpriz 
Leman Haıamanoğlu 

!ekleri, şir.ıdi de himayelerini esirge. 
mezler .. Hafif bir yağmur yağıyordu. Sık çam 

ağaçlan ile örtülü dağda elele ierliyor· 
lar:iı. Eaşlarrnrn üzerinde yeşil bir ta-

van gi!:ıi duran, ç••:n dalları arada srra· 
da hafif bir rüzgarla sarstldık~a. üzer· 

dı .. DeHkanlı gülerek: . .. 

Ç 
k olma Cman,. - dedı - Soy-

- ocu . . . 
. ~ . b sözleri işiden bir ınsan, sem 

Jedıgın u ~ . 

J U
.. sene evvel dogmuş marız 

bun• an Y z . 

yağmur damlaları altında, elmas işle. 

meli, yeşil bir hah gibi ta c1cnize kadar 

uzanryorı:iu. 

Adam, IJeyaz mendili ile saçlarını 

kurulayarak sanıdüviç paketini açtı ve 

küçük şemsiyenin altına girerek, iştiha 
ile yemeğe başladı. Genç kadın da artık 

Genç adam çılgın bir feryatla ileri 
tıldt, fakat, zavallı Canan ıslak to 

raklar, taşlarla beraber, hızla, siv 

kayaların arasında yuvarlanıyordu. B 

den, yere düşen bit' çamur külçesin 
çıkardığı sese benziyen bir gürültü i 

!erinde toplanmış olan sular, şiddetli 
bir yağmur gıbi saçl<•rmı ıslatıyordu. 

Havada kuvvetli bir reçina ve çam 
kokus~ı vardı. Kuşlar bahçelerdeki mey. 

va ağaçlaı ının çiçekli dallarma telaşla 
konup k. ı'k yorlar, ince cıvıltıları ta 
teplcre kadar yükseliyordu. 

h Ssasiyeti hastalık halıne gel
ruhlu, a 

. b' k' zaman kadını zanneder. Bu 
mış ır es ı ı . . 

.. "lecek ne var.. Benım bır kadar uzu 
üddet için Avrupaya gitmem, seni ne. 

m .. .. ' den bu kadar uzuyor .. 

Ka1ın, bulundukları t~pe:ıin, yalçın 

kayalıklı bir uçurum teşkil ettiği nok

tay-. .: ~ru yürüdü .. Ta, kenarda, kil

çük bir çamın dalına şemsiyesini astı 

ve altına oturdu .. 

neş'elenmiş gibi görünüyor.. gülüyor .. 

Bir sene evvel gene burada, Muzafferin 

yağmurdan korunmak için, boyun atkı

sını nasıl başına doladığını anlatıyor, 

taklidini y'1pıyordu. 

dildi. Genç kadın, uçurumun dibinde 

ensiz kumsalda, kızıl bir yığın şeklin 
göründü .. 

Genç adam, ''Canan! Canan!,, di 

haykırarak, uçurumun kenarındaki k 

çi yolundan aşağıya inmeğe çahşıyo 

du .. Fakat, henüz on adım atmamı 

ki, bastığı ki'.çük kaya, yerinden kopt 

o da bu siklete dayanam.ı:J"f1nca, bir 

evvel sevdiği kadının, geçtiği yolda 

o da, dipteki kumsala, bir çamur külçe 
gibi çarptı .. 

Genç k:dın göz yaşlarını saklamağa 
Erkek telaşla seslendi: 

I:lc:Ie dağı tırmanan, bu iki gencin 
ikisi d .? ~ ·~·am dikkat tiplerdi. Er· 
kek bel:-i de güzel değ;Idi, fakat az dal· 

çalışarak cevap verdi: 
_ Nasıl? Demek benim üzülmeme 

sebep olacak bir şey yok, öyle mi? Se-

. mevcut olmadığın, havasını tenef-

- Ne yapıyorsun, Canan? Ufak bir 

adım seni uçuruma cüşürebilir, kalk o

radan!.. 

Fakat, zavallı Cananın, koyu renkli 

gözleri hiç te gülmüyordu, bilakis, bel· 

ki son okrn bu gezintide sevdiği ada

mın hayalini iyice beynine ve, kalbine 

yerleştirebilmek için, c1ıdeta gözlerini 

açarak ona bakıyor, bitmiyen zorlanmış 

kahk<ı!laJar arasında, ellerini genç ada

mın al.1ında, yüzünde, ağzının üzerinde 

dolaştırıyor bu sevgili baştaki, bütün 

tümsekleri, çukurlan, ger.işlikleri adeta 

ezberlemek istiyordu. 

gab dağınık ı:açlaaın örttüğü, geniş a
lınlı irice ka f. . ,ı, iki kor paçrası gibi 

nın k .. .. 
fiis etmediğin bir memle ette, uç yuz 

altmış beş gün ve. gece, sensiz uyumak, 

dolaşmak, senin yepyeni bir alem içinde 

belki de beni bir lahza düşünecek va

kit bulmadan, ya§adığım trı!1ayyül et
mek. kafi bir azap değil midir?. 

Kadın bu telaşa güldü ve, yerine da

ha iyi yerleşerek: 

ihtirasla yanan gözleri. soluk benzi, bi. 
raz muka vves burnu ile. on dokuzuncu 
Ls rd3 yapmış büyük bir sana'tkar ti· 
1 ini hatırlatıyordu. 

- Merak etme, sen Avrupada iken 

beni muhafaza edecek olan siyanet me-
Oradan geçen b:ılıkçı kayıkfan, uza 

t'1n bu müthi§ faciayı görmüşler 

Sür'atle küreklerini çekerek, bin mü 

kalatla sahile yanaşabildiler. 
Kadına gelince, belki güzeldi, belki 

de güzel değildi. Amma, düzgün ve açık 
çehresinde görülen, zahiri neş'eye rağ-

men, koyu renkli gözleri, iki ıstırap 
kaynağı gibi ışıldıyordu. 

Erkek elindeki küçük çantayı yere 
bırakarak durdu: 

- D\lhÔ) çıkaç_ak mıyız, Canan? A
damakdh ıslandık.. dedi. 

Genç kadın biraz sarararak: 

- Bir sene evvel bilhassa senin is
rannJa, ~·kt1ğ1mız güzel manzaralı te. 
peyi bir daha görmek istemiyor musun, 
Muzaffer? - dedi. - O gün de, böyle bn-

fif bir yağmur yağıyordu.. Havadaki 

r~çina kokusunu zevkle teneffüs ede. 
rek, ıslandığımtzın farkına va rmadan 

ko~a koşa bu tepeyi tırmanmıştık .• 
f!albuki şimdi.. .. 

Genç adam gizli bir tebessü:nle: 
_ Bu kadar üzme kenrlini Canan!. 

. dedi.. . Hele bir gideceğim gün gel
sin. bu ayrılığın tahmin ettiğin kadar 

azaplı olmadığını göreceksin .• 

Kadın asabi bir hareketle kulakları

nı tıkayarak: 

-Sus 1. Sus! • diye bağırdı. - Seni 
hisli bir adam farzetmekJe meğer ne 

kadar yanılmışım. Sen aşk !denilen o 
ate~i içinde taşısaydın, bir saat uzakta 

kalm::ımn bile, ne tahammül edilmez 

bir azap olduğunu bilirdin .. 

Delikanlr, kadının yaşlı gözlerini ha

raretle öp:rek, koluna girdi ve, tekrar 

yürümeğe başladılar. Artık adanın en 

yüksek noktasına gelmişlerdi. 

Çamlı yamaçbr, Üzerlerinde titreşen 

1(8 MARKTZ DO POMPADtm. 
. •------------------~::;::::.~~:.,::::~O~n:u~n:,:.y_a~nı-.n~a:-:o:tur:::d:u~.~V;;:e~a~t:eş:i:n~b::ir 
kalbi müthiş bir hızla çarpmağa b.ışladı. 

11 ı;esle mırıldandı: . . . .. 
Dizleri üzerine yere kaydı, Janın e e- - Görüyorsun ki seni Parıse gotu:e· 
rı·ni tutarak onları ~ılgın buselerle kap- kr gor 

:s mem, çünkü sen bu adamı te ar • 
lam<•ğa koyuldu .. Ve genç kadının ru· mek düşüncesinden bile titriyorsun., 
huna nüfuz eden tatlı bir sesle, sarhoş Jan, çırpınarak, ~ılgın bir seı)e ba-
hir halde tckrarlamağa b3§1adı: 

- Seni !':evı·yorum, Jan.. Ebediyen ğıridt: ., - - Sir, beni nereye götürüyorsunz .. 
seninim.. Kral cevap verdi : 

J an da bir veCd içinde kekeliyordu: - Verszıya! .. 
- Sir, Sir!.. b _ Hayır! Ah! .. Hayır!.. Sir! .. Aşkım 
- Sana perestiş ediyorum, Jan, u- namına, size verdiğim bu temiz ve S"' 

. ' Bunu nu sesımden anl;:ı:nryC)r musun.. hi5 namına .... 
.. • tkarlıktan . hiç olmazsa, yaptığım cur e Kral onun sözünü kestı: 

D .. .. kı· sarayını b' "t" ·· anlamıyor musun?. uşun • _ Dinle ı Seni ır eve go uru yorum, 
terkederek, oradan gizlice kaçarak se- ve sen bu evin yegane hakimi ve bam. 
ni aramağa çıkc:ı.ı Fransa kralıdır ı.. mı olacaksın .. Sana şerefim üzerine ye· 

Jan: d. min ediyor.ım ki, sen beni çağırmadık· 
d Sev ı ah - Heyhat ı diye mırıldan ı. · ça oray~ girmiyeceğim. !.. ~ e Y • ut O· 

ğim a::lamm ne Luvrü, ne de muhafız· raya gelirsem ancak gtinduz, senın ka-
s'ut o· d b l d ~ lan bulunmasaydı, çok ldaha n:ıe bul etmek tenezzülün e u un ugun 

]urdum.. . bir ziyaretçi gibi geleceğim .. Seninle 
- Jan, senin yanında buJunm:•k içın lr.raber şiir ve musikiyle mc~gul olaca. 

b:;:ı , yalnız muhafızları değil. skan~a- ğ ı z .. Senin yanında, n~dim!e~imin Eahtc 
l ı ve teşrifat kanunlarını istihfaf e~tını. çehrcle: ini. '1arp tehdıtlerını. nazırları· 

_ Si:-, sir! .. Skandaldan bahsedıyor· mın müt;ı! ealanm unutacağım .. Görü-
sunuz. Merhamet edin, beni tekrı:ı• Pa- nüştc parla!<, fakat hakikatte hazin ve 
rise götürün.. boş olan ve adına krallık denilen bu 

On bc~inci LUi, manalı , fakat hazin seyi unutacağım .. !ster misin. Jan, Be-
bir tavırla sordu : ~im ilk perim olmak ister :-:isin? Azap-

- zevcinizin yanına mı ?. . !arımın ve b:•! an i.imitsizliklerimin te. 
Jan ürperdi, gözleri dehşet ifadcsıylc sellisi olm3k ister misin ?. Versayclan 

doldu .. Bu zevci unutmuştu!.. bütün' Fransa üzerine yayılacak o!an 
Ve kral 0 zaman, bu enfes kadınla. i iliği elde etmek için gelip senden il· 

bir: ucube olan koczı:>ını yekdiğerinden :am alına:nı ister misin? Bir tek kelime 
ayıran uçurumu bir anda gördü. öyle ve bu araba Parise dönecektir .. 

ı. k .k. . 
On beşinci LCıi kıskanç değiloi.. Kıs· Istı •=·~ çekecek, fa at şı ayet etmıyece-

kanç olamazdı .. Büyük bir sadakate i'r iın .. Yemin edeb:lirim ki, belki senin 
hiç bir zaman inanmadığı için metre~· ; . kın kadar temiz olan bu aşkla seni 
!erinden .ı:ı:ıcak geçici bir saadet ister~ı. u:andırımyacağım ! Senin endişelerine 

Fakat bu defaki ihtiras, hiç şüphesız hürmet edeceğim!.. Fakat hiç bir şey 
diğerlerine benzemiyordu.. "öylernezsen. Jan, etrafında bir muhab-

Li'ıi bu defa, bir kalbe malik olduğu· ~et değil, fakat etiket hürmetinden 

nu ve bu kalbin, arzusundan daha hızh b ··:ıka bir şey bulunmıyan zavallı Lüi. 
çarptığım anladı... . 'n gizli dostu olacaksın .. Bazan, ko-

Bunun içindir ki, J ~·run, koca.:omın i~- ~~siyle mestolmak için üzerine eğilecc· 
mini duyunca dehşet içinde ür,permesı· ğim bir çiçek olacaksın .. 
ni, gizli bir sevinçle karşıladı .• 

Birden nasıl oldu, şeımiyesini dü

zeltmek jçin ayağa kalktığı bir mada, 

bastığı taş kaydı ve, genç kadın sende. 

lcdi, düzelmek isterken düştü. 

Parçalanmış yüzleri yıkadılar. Fak 

ikisinin de kalbi durmu§, sivri kc.yala 

ve müthiş yiikseltliğin hrzıyla yerı 

çarpma onları hemen öldürüvermişti 

Dclik~Ir hemen yerinden fırlaya
rak: 

Kayıkçdardan biri Ada lu:rakolun 

koştu .. Bir saat sonra facia mahalline 

gelen memurlar tetkikata başladıla 

Genç kadının çantasında hüviyetini i 

bat edeeek bir §ey yoktu .• Fakat, ide! 

kanlının eüzdanmda çıkan resimli k. 

ğıtlar ikisinin de kim olduklarını isb 

etmeğe yaradı. Bu k~ğıtlar, Canan v 

Muzaffer namına çıkartılmış iki pas 

porttan başka bir şey değil r .. 

- Aman, Canan uçuruma yuvarlana
caksın! .. 

Diye bağırarak elini uzattı. Canan 
gene gillüyordu. 

- Ben kendi kendime kalkanm, sen 
brrak .• 

Diye söylenerek, delikanlxmn yar

drmmdan kaçınmak istedi. Fakat geri

lemesi ile uçuruma yuvarlanması 1>ir 
oldu. 

Leman KARAMANOGLU 

ba, iki kuvvetli hayvanın sıkı tmsiyle, 
sür'atle ilerliyordu .. Bir an sonra şöval. 
yeden ancak otuz metre mesafedeydi .. 

D' Asszıs son bir defa daha ürperdi J. 

Atların ikisi de beyazdı!.... Araba, 
beklediği arabaydı!.. 

Şövalye hemen ilerledi ve - aşkın, 

ümitsizliğin, kıskançhğın b:itün hidde
tini ihtiva eden - korkunç bir sesle ba
ğırdı: 

- Dur! Dur! Yoksa ate§ ediyorum!. 
Arabaı.:ı da ulur gibi bağırdı: 
- Açıl! .• 
Şövalye nişan alarak ateş etti!.. 
Sonra ilk tabancasını atarak, ikincisi-

le ateş etti!.. 
Arabacı bir inilti koP.ararak sırtı üze

rine devrildi ..... 
D'Assas, esasen idareden mahrum 

oldukları için yavaşlayan atların üzeri
ne atıldı .• 

Sonra, kalbi hızla çarparkerı ve şa

kakları ateş içinde yanarken, arabanın 
kapısına yaklaştı. ve dudakları takallüs 
etmiş olduğu halde şöyle dedi: 

- Aşağıya inin, mösyö kim olursa· 
n:z olun, inin, aksi takdirde uşağınıza 
yaptığım muameleyi size de yap:•:ağım. 

Bu esnada, arabanın içinde canhiraş 
b:r çığlık, bir kaclın çığlığı yü!:teldi ı. 

D'Assas ileriye doğru bir hamle yap. 
tı ; fakat ;:ıyni anda, araban:n kapısı a
çı!dı, bir adam yavaşça yere atladı ve 
ko:ıarrm göğsüne kavuşturarak, istih
faf.imiz ve otoriter bir sesle şöyle de
di : 

- Bu ne? .. Kim bu serseri ki, kralı 
dudurmağa cesaret ediyor? 

Çehresi saps::s:ı kesilmiş olduğu hal
de, yerinde dona kalan d'Assas, bu 
sözleri söyliyen adama baktı ve gözleri 
yerlerinden fırlamış, saçları dehşet 
içinde diken diken olmuş bir halde mı
rrldandr: 

- Kralf.. Kral! .. 

Eveti Jarun içine atılmış olduğu ara. 

- -,,c==---- - zr-:-- .. CT? 

bada Berrye değil, on beşinci LUi bu
lunuyordu! .. 

Bu hadisenin ne şekilde vuku buldu
ğunu anlatalım: 

Malum olduğu vcçhile Berrye, Jaru 
falcı kadına götürmeleri hususunda Noe 
Puassonla Krebiyonu ikna ettikten, 
Berniyie beraber planı hazırla:Y.IP ona 
arabayı madam Löbonun kapısı önüne 
getirmesini söyledikten sonra, ertesi 
günü kralı aramış ve nihayet ona an
cak akşam üzeri mülaki olmuştu. 

On beşinci LUi polis müdürünü 'me· 
s<.l: odasına götürmüş ve ona şöyle de· 
mişti: 

- Bana Madam !d'Etyoldan bah&et. 
mek istediğinizi söylediniz? 

Berrye: 
- Evet, sir ! .. 
Diye cevap verdi ve he.r 1eyi gözüne 

alarak hedefifne bir anda erişmek için 
ilave etti: 

- Majesteleri, kendileriyle açıkça 
konuşmama müsaade buyururlar· 
mı?. 

- Açıkça konuşmann.: emrediyorum. 
- Şu halde, sir, sizi alakaıdar edecek 

şeyler söyliyeceğime eminim.. Bina· 
en aleyh bütün muk<ıddemeleri bir ta· 
rafa bırakarak şunu söyliyeyim ki, va
zifem icrıbı olarak majestelerini koru
mak üzere gelmiş olduğum büyük ba
loda iki şey nazarı dikkatimi celbetti .. 

Berryc, bütün cür'etkarlığına rcığ· 

men bir an tereddiit etti .. 
On beşinci LCıi bir koltuğa çöküp a· 

yağını yavaşça sallıyarak sordu: 
- Nedir bu iki şey?. 
Bunun üzerine polis müdürü devam 

etti: 
- Sırayla söyliyeyiın 1 Birincisi şu· 

dur ki bir kadın majestelerini seviyor

du .... 

On beşinci Lfü gülmeğe başladı. 

- Bir tek k;.::iın mı? dedi; pek az! .. 
- Evet, fafkat bu kadın, Sir, sizi on 

kadın, yirmi kadınt yüz kadın rerine 
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Kurtuluş f'. 11. A: 
Yaşınıı 25 etrarınıfıırlır. Bovıınuz nih:ı

yet ortarlır. Şişmancasınız. Sabıtlı!'iTnıı. 

Ha:ratte çok !!tkırıtı c-ektUtiniz anla~ılıyor. 
aütün bunlara l'aitınen ı;jı ılahıı mcırnt gün. 
lP.ri tıef<Jiyerek hn:ıtın üıün ı iilr.rine k:ırşı 
;ıyakta duru~or.,.unuz. Cmiılinlz ~~l:ımd!r. 
hf hlr hlbinır. \G.tılır. Dah:ı ııy .. al olm:ı-
1Hr.f ıa"r;iye eder ,.e 11tİ;\'C! cıJıııt ilimrırlıııır.

da haklı hulunclıı~ıınuzu söylh·ebiliriın. 

-!i98-

J'atih :tt. Ş. M: 

YıJ!lllltı 30-3.> dil'. Esaınndtt neşeli bir 
tabiatiniı 'l"at. Şişmanra olduıtıınuı için 
çok hareketten pek hoşl:ınmıı1~ınıı. Hare. 
ket zrzlığı ~l~mıınl:ırnonm d11hn ıırttırnrak. 

tır. Gıdamıa dikknı etmeniı ,.e .l üriime i 
ihrnal eylenıenıeni11 ~:ıs:ını f.ıı,•sircılir. Czii 
eü hihlis";?ler knrşısındıı tla ıı;oAıık lrn ıılı 1 ı
ğınızı ı,:ıybetmcmck gilıi iyi lıir tulıi:ıtı-

nıı \'tır. Yaloıı dııhı faal oJmıınıı: 'c bir 
do haşkılıırına Jüzumun<l:ın f:lz1a ilhnııt 

elmemeııiıı ,.e ihtiyatlı o!m;:ını7. r;ok trııwn
niye IA\·ıktır. Hııl'ir! fe~irlt're lı:ıpılın:ıımı. 

nızı d:ı lavsiye edt.rlm. 

- 699. 

K.dıköylü 

Tam bir tahlil için !Szrm olan tetkik 
uns.urlannın hepsini göndermcmişsi

nil'. Yazınızdan çıkardığım neticeler 
,un tardır: 

1 - Yıımu 25 den faz:la olacaktır. 

Büyük bir ihtimalle 30 etrafında bir 

sindeainir. 2 - Bünyıeee ortaı.ımz, dol· 
gunla}mL"~a istidadtnrz vardır. Bu itibar 
la icabında arada sırada metodlu bir re-

jim ~ayanı tavsiye olabilir. 3 - Boyu· 
nuz normaldir. 4 - Benliğinize kuv
vetle bağlısınız .. Bundan dolayı arzu 

ve kararlarrruıda - ba§ka tilrIU bir za 

ruret olmadıkça - ısrar edersiniz ve 
uysal göl'Jnmenize rağmen kolayhkla 
mütıehakkim olabilirsiniz. 5 - Çalt§· 

mak sizi Ç3.buk yorabilir. Heie Uzun 

sürecek bir işte sona doğru bıkma ko
laylıkla kendini gösterir. Yalnız bura

da §Un uilave etmelr icap eder ki: bu 

haliniz belki eskiden mevcut değildi. 

Fakat son yazınızda yazdığmız zaman· 
Jar için böyle bir vaziyet görünüyor. 
El'f•ıı~n son zamanlarda sizi yakından 

düıündüren bir hadise. bir mevzu ol
mak iccap eder.' Tereddüt, alaka uyan
dıran bir mevzu!.. 6 - İtiyadlarınıza, 

alıştıklarınıza, eski hatıralara merbut
sunuz. Sizin için saadet, ya geçmiıin 

hatrralarmda veya gelecek hayalinizde 
siiııled!ğiniz olmamış vak'alardadır. 

7 - Zekanız kuvvetfüiir, fakat hissi
niz ondan da ~uvvetli l Hisli bir mao
tr~ı. hissiz ve barit bir tefekkür silsile
sine tercih edersiniz. 8 - Olduğunuz-

dan fazala olabilirsiniz, olmadığınızı 

olmak şartiyle .. 9 - Ruhları ka.drnla
şan erkekler vardır, erkekleşmiş kadm

lar da eksik değildir. Siz kalben daima 
ince bir bayansınız ve bu, yaşama şe

raitiniz ne olursa olsun ruhi hüviyeti
nizin karakteridir. Bu itibarla kararla

rınızda bu ı.:iheti .daima hesap etmeni· 
zi ehemmiyetle tavsiye ederim. 10 -
Sıhhatinize, yaşama intizamına dikkat 

etmeniz lüzumu anlaşılıyor. Yalnıı he· 

nüz bu hususta sizi meşgul edecek bir 
vaziyet görmüyorsunuz, fakat eğer 

gön.denrdiğiniz yazıyı yazdığınız gün, 
kalem kolay yazmağa müsait deiildi
ise veya normal vaziyette yazı yazma-

~ isenlz, söytediğim bu noktada ıs· 

rar ederim. Bu tahlilde tavzihe muhtaç 

kxsınılar için pullu zarf gönderiniz ve
ya görüşebiliriz de .. 

146 MAR'KTZ DÖ POMPA DUR 

HABER - Akşam postan 

Cevaplarl vereıı 

Profesör Sanerk 
Grato·ojl ve Grafo 11etrl 

mütehassıs• 

·----------.....-....................... ....... 
- 700 -

4505 P. 

Ya§rnrz 20 etrafxnaa. Boyunuz uzun
ca veya uzun. Bünyece nihayet orta 

olabilirsiniz. Ancak kendisini yakından 
hissettiren mecburiyetler karıısmda 

zeka ve faaliyetinizi kullanırsınız. Bu 
hal, ileris~ İ!iİn hiç te ş.ayam tavsiye de. 

ğildir. Mübalağaya. h::·.:katleri deği§· 

tirerek söylemeğ, muzipliğe de isti.da-

dınız fazladır, bunu da tashih ediniz. 

- 701 ~ 

lstanbul. A. Z. 

Bünyenizi çok zayıf buldum. Bir de
fa <loktonı müraı.:aat ettikten sonra 

tekrar yazarsanız daha iyi olur. Yaşı

nız 25 etrafındadır. Halen uabisiniz. 

- 702 -

R. g. T. K. N. 

Sıhhatli, orta yaşlı, iradeli bir zatsı
nı:r. Hadiselere h~kim olmayı bilirsiniz. 
Çalışmanız da çok iyidir. Yalnız bilme. 
ğiniz şey, makul bir cflcncedir. Ha
yatta eğlenmeyi bilmek, çahştna}'l 

bilmekten daha az mJhim değildir. 
Gururu. da siz.e pek yakıştıramadım. 

-703-

Maçka Greta. • Gençsiniz. Boyunuz orta.dır. Bünye-
ce toplu değil9iniz. Neıvünema devrin-

de olduğunuz için kendinize iyi bak
mak şertile bünyeniı ve boyunuz çok 
dlizelebilir. fmzanm a'mamı§ oJduğu· 
nuz için tam bir tahlil için milteaddit 
imzanızı be~dcmekteyim. 

.~ARK!Z Dö POMPADUR 
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sevi} oı ! Onu yakından tetkik ettiın .. 
Onun ıarardığınl, kıardığnn gö:r. 
dtiııı, onun gözlerinden her geyi oku· 
dıı.m ve derhal ıuna tamamiyle kanaııt 
getirdim ki. bu kadın bütün ruhu ve 
mevcudiyetiyle aize "itti l 

Jleycc,nını gizlemek i;in, esner gibi 
yapan on be~ncl Lüi sordu; 

- Kimdir bu kadın?. 
- SJ.r, müsaade edin de, ilk önce, na· 

ıarı dikkatimi ce\beden ikinci ıeyi aöy
liyeyiq, .. Yalnız majestelerine ıunu ha
tırlat~~ ~Ustahlığfnda bulunayım ki, 
bllıtli\'lı ıtı:nimiyetimle açıl<ça 1-onuıma

nu emret~ittiniz .. 
- Bu emri tekrarhyo+um, mösyö!, 
- t~mci ıoy de ıudur ki. kral A!ık. 

tır ! ... 
Berrye, bunu söyler söylemez. kra· 

hn ~aşlarını çattığını görünce, derhal 
il·~ 'ttiı 

- Ah, Sir, g~rUyorum ki ~imdiden 
kızıyonıunuz. Fakat aldığım emir mu
cibince. ıtçıkç~ konu~rll4k~ devam e
deceğim ve 1unu •Clyııyeceğim ki, kral 
o kadar a~ıktır ki, memleketinde ve 
§ehrind~ h.ik~pıi mutll)k olan bir kra· 
lın Yıtpaç~ğı gibi :;>u atkı herkesin ö
nilnde a~ıkça söyleyemiyor vo bu aıkr, 
n ıitiraf edemiyor .. Şimdi artılt il!ve 
edilece~ bir tek sö,üm kalıyor: Kralın 
a~ılıç olduğu kadın, kendisine pc{estlt 
eden kadmdır ve bu kadının itmi ma
dam d'Etyol:iur .. 

Kral ayağa kalktı, odada bir kaç 
adım attı, sonra polis müdürüne doğru 
dönerek ıöylo dedi: 

- Eve~, Berryc.. Onu ıeviyorunı., 

sizin söylediğiniz: veçhile. ~orka korka 
seviyorum .. Tıpkı bir mekte11li gibi ... 
Beni ıevdiğini de biliyorum .. itiraf ede
yim ltj bunu söylemek beni teskin e
diyor. O. bunu itiraf etti.. Fakat .... 

Kendisine gösterilen itimattan çıl

grrı bir sevin~ dıtyan Brrrye kralın ham
let.ini tamımlrdı: 

...... Fu4t kral coqret ctmeğe cesaret 

o.lemıyor. Ben de bunun farkına var~ 

dım. O zaman, kendi kendin\o dedim ki. 
madem kral cesaret edemiyor. biltlin 
manileri ortadan kaldınnZlk, umumiyet• 
le bi•tün sadık tebaasına ve bilhassa, 
poJla müdürüne dUıer .• 

l{r~l ate§in bir sesle sordu: 
- llu minileri orta!dan k~dırdınnı 

mt 1ı Rir zevc var .. 
B•u-ye silr'atle devam etti: 
- nu zevc heşaptaı yok 1.. Bu akıam 

bir al'aba madam d'Etyolu Veraaya 
götür ecekfü .. 

Ol'\ be~inci LUi hafif bir nld~ kopar~ 
dı ... 

Berrye ayni eür'etkar tavriyte devam 
etti: 

- Ben her şeyi hazırladım. Madam 
d'Etyol bu ~·kşam BUsi sokağındaki bir 
eve gidecektir. Onu, derhal Vereay yo
lunu tutacak olan lıir arabaya bindire
cekler.. Bu araba.da bir ad'-m bulupa .. 
cal<tır v~ bu ad~ ben ol11cağı.ml Ara. 

hacıya geıince bu da, majeıteletin~n. 

en sadık hiıanctkarlarmdan rnö yö dö 
Berni ol•c41ttır .. 

Oıı beşinci LUi gayri şuuri bir hal· 
dn• 

- Bu akşam! .. 
Dedi .. Btnye dt, oynadığı roldeki 

alçıklığm farkındıı bile olmadan iıraı 
etti: 

- Bu ak§am, saat onda!.. 
Sonra, mevcut sevinçlerin en kor-· 

kuncu olan bir hrn sevinci duyduğu 

halde, en tabii bir tavırla ilave etti: 
- Majest~leri, madam d'Etyolla hiz

mekarlarını ihtiva ~;:lecek oka araban n 
nerede durması lhım goldi~in\ söyler· 
!er mi?. 

Kral heye::anh bir tavırla: 
~ Berrye, dedi, bana ,hiç bir zaman 

unutamıyac<•ğım bir hizmette bulunu· 
yo:sunuz. 

Berrye o kadar eğildi ki, eli hemer 
hem kralın dizleri hizqsına geldi 

- Ben ancak vazifemi yapıyorum, 
Sir! ... 

Diye mmldaındı. On be~inci LCH de 
devam etti: 

- Plarunız cidden güzeldir? Hem 
doğnısu siz bana hakikaten cesaret ver· 
diniz .• Cesaret edemiyo?1dum ! Fakat bu 
defa cesaret edeceğim! .. Berrye, sizin 
pl!rumzdan bir şy değiştiriyorum 1.. 

- Nedir bu, Sir?. 
- Madam d'Etyol, bineceği araba-

da sizi bulmryxaktır. 
- Ya kimi, Sir?. 
Kral: 
- Beni dedi.. Gidelim, Berrye .. Be

ni götüriln .• Bir tek dakika bile kaybet. 
miyeliml •. 

On betinci Lfü, ayni zamanda, oda
cısrnı çağırdı ve onağ yatmağa gittiğini 

ve herkesin çekilip gidebileceğini ha
ber vennesirıi emretti. Sonra, omuz
hınna b·r rrıanto attı, beline bir kılıç 
taktı, kral dairesini gizli bir kapıdan 
tel' ettt, 'e{le giz-ti bir mcrd,vene vardı 
ve, h~p Derrye'nin refakatinde Luvr ha. 
ric·n çıktı. 

tkisl birden sür'atle Büsi sokağına 

geldiler .. Araba da gelmekte gecikme. 
di. Berrye evin methali yanına yer
lşti ve Jıın meydana çıktığı zaman onu 
yal'l'.alayar k arabaya itti .. 

Araba 11.eaklaştı .. 
P0Ji5 müdürü de ~öyle mırıldandı. : 

- İstikb?\I ve servetimi temin ettim 1 

Jan, kendisinin bu §ekilde sürüklen
diğini hissedince, bir tuzağa dütürül
düğüne zahip oldu. Arabanın içinde 
müthi§ bir çığlık kopardı.. Fakat iki 
kuvvetli el e>nu derhc:.l sardı.. 

Genç kadın: 
- Bırakın beni, mösyö! diye bağır

dı. Bırakın beni 1 Siz bir alçaksmız !.. 
Bırakın beni, yok!a sizi tokatlarım!.. 

Ateşin bi~ sos: 

-.. J an !.. Jan !.. Sevgili J an!.. dedi. 
Genç kadın bu seşi tanıdı, gözlerini 

t 
• 

kapayan elleri itti ve yt:ırı diz çökmüş • 
olan kralı görerek kekeledi: 

- Siz! .. Sir 1.. Natd !. Bu majeıteleri 
mi?. 

Ayaklanru.zdarım, Jant Ah 1 At· 
kımın bu çılgın hareketinden dolayı be· 
ni affedin 1 Artık ya~ayamıyordum,, 

Jan!. Hep siLi dilşünüyorduml. Her ne 
b::ı!ı:ısına olursa olsun sizi görn1ek iııti
yoroum !.. Ve sizi görmeden bir gün 
daha geçirmek, bana çok korkunç gö
ründil.. Ah! Yalvarırım size, ba~ınızı 

böyle çevirmeyin, bend n w:akla,ma
yın ! .. Evet, bir asilzadeye l!yxk olmıyan 

• fakat benim gibi d-:li bir a§tka ]!yık O• 

lan bu planı kurup tatbik etmek ceaaı
retini gösterdim .. Bir kelime ıoyleyin, 

Jan .. Bir tek bakışla beni cJfettiğiniııi 
gö.aterin ! .. 

Jan ya11t1ğın üzerine oturmu!ltu. 
Adeta bir vecd içindeydi.. Ve hıçkr

rıyodu.. 

Perestiş ettiği insanın kendisine bu 
sözleri söylemeainden mütevellit son
suz bir saadet hissediyot1rlu. Ve ağlıyor
du! .• 

Nihayet hazin bir ıesle: 
- Sir, dedi, si.z bana, böyle bir hadi.. 

se için kendisinden hiç te af dilemek 
ic~p etmiyen adi bir kız muamelesi 
yaptınız .. 

Kral sarardı. 
Bu serzeni~, bütün acılığına rağmen 

bir- hakikatti... 
Fa.kat, on be~nci LUiyi bilhassa ısa· 

rartan şey. Janın derhal ~rabayı durdu
rup, inmek istemesi ihtimalinden mü
tevellit kol'kuyıdu .. 

- Evet 1 diye bağırdı.. Görüyorum 
ki yanılmııım !.. 

- Ne demek istiyorsunuz, Sir?. 
- Siz beni sevmiyqrsunuz, Jan !. tşte 

hakikat!.. 

- Ben!.. Ben mi sizi sevmiyorum?. 
Bu, öyle bir aşk ve ihtiras eniniydi ki 

on he§inci LQi, kalbinin sızlaclığtnı his
setti. Baıı hüınmalar içinde ~·anm<Jğa, 



12 NiSAN - 1938 
=-- ___ ___:- == 

I' Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

1 

.NO. 
60 

112 
165 
209 
220 
226 
230 
34:S 
4p2 
438 
462 
416 
503 
5A7 
831 
766 
889 
896 
94:1 
976 

1096 
130 
144 
ı~~ 

279 
3Sf 
381 
402 
-&74 
575 
637 
75~ 
TM 
787 
~ 
872 
9')5 
996 

2023 
49 

/- 14& 
,/ 151 

16:? 
17~ 
1se 
21e 
8~ 

2362 
37J 
404 
49tl 
1523 
526 
578 
6M 
604 
81! 

837 

G 
6 
12e 
788 
850 
919 
957 
994 
99fl 

3057 

92 
131 
314~ 
15? 
17{> 
222 
272 
285 
":8P 

L. 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
liO 
50 
70 
40 
50 
liO 
40 
50 
40 
150 
50 
40 
40 
70 
50 
M 
40 
70 
40 
40 
40 

1500 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
50 

200 
1000 
1500 

40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
O:t\ 

200 
• J 

40 
50 
40 
70 
iO 1 

~ ' 40 
f5() 

200 
40 
40 

200 
40 
50 
M 
50 
'10 

IOM 
10 

NO. 
323 
417 
431 
46ı5 
484 
888 
578 
618 
633 
650 
672 
688 
122 
183 
'1~ 
i04 
869 
8'm 

4020 
4037 

89 
9 1 

158 
17& 
178 
18' 
265 
323 
403 
46(l 

483 
515 
1519 
557 
M7 
648 
682 
585 
745 
757 
821 
8M 
914 
925 
97& 

D062 
78 
86 

1159 
22& 
352 
404 
436 
438 
457 
501 
510 -mı 1591 
601 
658 
681 
101 
722 
BM 
930 
943 
956 

6046 
208 
297 
344 
3154 
372 
457 
492 
530 
570 
573 
627 

L. 
50 
40 
'lO 

200 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
150 

200 
70 
40 
70 
40 
60 
70 
M 
40 
40 
40 
40 
70 
'10 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
70 
50 
'10 

200 
40 
'10 
40 
40 
80 
80 
80 
M 
'10 
40 
40 
40 

i3 
60 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
ıso 

50 
50 
40 
40 ı 
40 1 

'10 
'10 
40 
60 
40 

NO. 
829 
eM 
701 
706 
'1'19 
860 
991 
993 

7006 
13 
82 
64 
18 

7094 
139 
83' 
394 
399 
485 
662 
642 
726 
850 
891 
912 
939 
963 
976 

803~ 
84 

248 
293 
P40 
37P 
389 
403 

8408 
44& 
525 
561 
612 
633 
647 
678 
709 
'131 
Hl 
787 
872. 
91P 
965 
970 

910ı'i 
136 
14~ 

188 
207' 
2158 
213 
359 

9439 
457 
~ 
54P 
560 
58:') 

699 
743 
74g 
840 
883 
900 
954 
97tl 
996 

10030 
39 
76 
86 

187 
35S 

L. 
60 
50 
40 

1000 
50 
40 

200 
l50 
'lO 
40 

900 
40 

200 
70 

200 
60 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
'10 
50 
40 
50 
50 
40 
50 
70 
40 
40 
50 
40 
50 
150 ' 
40 
50 
50 

25000 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
70 
50 
40 
70 
40 
40 
l50 
'10 

200 
40 
50 
40 
(')() 

10 
50 
50 
40 
40 
40 
70 
50 
40 
70 1 

40 1 
50 
70 
'10 
40 

NO. 
38& 
396 
564 
sus 
618 

,626 
10639 

714. 
728 
'150 
76' 
767 
'181 
800 
812 
839 
874 
8'1'1 
899 
913 
9159 

U038 
'2 
62 
90 
66 

120 
176 

187 
251 
259 

11291 
292 
407 
439 
462 
4tt 
511 
524 
528 
M1 
623 
tJ28 
679 
820 
M7 
890 
901 
990 

12036 
53 
5G 
89 

12100 
157 
196 
202 
291 
348 
34P 
372 
3~ 
'23 
435 
481 
486 
529 
61l2 
623 
6.12 
6811 
623 
632 
639 

&J4 
.... 6 
73~ 
784 
801 
83r> 

L. 
70 
40 
40 
40 
40 
50 
l50 
40 
51) 

60 
70 

1000 
4-0 

200 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 

200 
50 
50 
llO 
40 
70 
40 
'10 
70 
50 
70 
'10 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
'10 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 

200 

'° 50 
40 
70 
50 
40 
40 

200 
'10 
50 

wo 
'10 
80 

200 
il 

'° 'lV 
l50 
40 
40 
40 

NO. 
841 

12853 
896 
949 

13~2 
115 
120 
123 
lfi9 
163 
191 
227 
239 
240 
313 
322 
328 
315 8 
358 
oo:ı 
M3 
552 
634 
712 
762 
'161 

13806 
807 
808 
823 
963 

14010 
M 
64 
79 
82 
85 

162 
178 
197 
233 
294 
296 
350 
391 
403 
410 
4~ 
430 
45& 
458 
472 

14479 
584 
588 
597 
686 
808 
81'1 
863 
901 

'°' 1~082 
119 
146 
221 
222 
242 
2'18 
2'1& 
2'11 
405 
40'1 
429 
432 
rw1 
555 

15575 
595 
611 
663 

L. 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
30 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
40 

200 
m 

200 
'10 
40 
40 

200 
50 
40 
40 
70 
70 
40 
40 
40 
40 
40 

40000 
'10 

200 
40 
50 
50 
m 
rw 
40 
40 
40 

'° 70 
~ 
40 
l50 
'10 
50 
40 
40 
ISO 
l50 
50 
l50 
GO 
40 
80 
60 
50 
40 
40 
40 
40 
ıso 
50 
40 
50 
'10 
50 
40 
40 
40 
40 

NO. 
776 
848 
993 

16000 
28 
64 
98 

184 
192 
208 
208 
272 
299 
a':ta 
373 
4415 
509 
63i 
684 

16860 
924 
~ 

1'1003 
20 
38 

" 45 
89 

163 
223 
224 
2'13 
290 
297 
388 
'60 
644 
667 
671 
718 
78T 
829 

17833 
878 
923 
995 

18150 
201 
321 
328 -!504ı l568 
1593 
6Q8 
712 
783 
82CS 
889 
893 
905 
992 

180U 
67 

168 
244 

19340 
383 
402 
449 
481 
535 
668 
677 
816 
850 
920 
953 
960 

20034 
'15 

L. 
40 
40 
70 
80 
50 
50 
4() 

'10 
40 
~ 
10 
40 
40 
w 
40• 
'10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
TO 
40 
40 
ıso 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
M 
40 
40 
40 
80 
'o 
40 
eo 
40 
50 
40 
70 

50 ' 
40 1 
IJO 
40 
40 
50 
40 
DO 
4() 

40 
40 
'10 
50 
70 

1000 
70 
40 
40 
50 
l50 
40 
50 
50 
70 
40 
40 

NO. 
16 
88 

111 
124 
128 
183 
229 

20278 
:181 
319 
395 
451 
4M 
595 
661 
6'19 
693 
'106 
729 
847 
886 

21005 
116 
144 
240 
241 
275 
288 
325 
364 

21419 
468 
484 
518 
603 
618 
626 
634 
713 
838 
861 
895 
900 
916 
938 

22001 
75 

117 
184 
229 
344 
366 
437 
513 

22549 
560 
582 
612 

' 628 
682 
695 
795 
809 
813 
849 
818 
891 
902 
918 
936 
937 
944 
999 

23011 
14 
17 
47 
ırt 
81 

23102 
131 

L. 
l50 
ıso 
40 

'° 40 
80 
40 
50 
ıso 
'10 
70 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
M 
40 
40 
50 
80 
70 
70 
'10 
'10 
40 
m 
40 
'10 
l50 
40 
!')O 

70 
200 
40 
40 
70 
40 
M 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
no 
&O 
50 
40 
40 
40 
40 
ll'O 
40 
40 
10 
40 
40 
'10 
l50 
40 
40 
'10 
40 

'o 
40 
l50 
40 
40 
40 
40 
l50 
70 

1000 
'10 
50 

Tıpkı bir roman 
lf akkı Hançer 

Bayanlar berberi 
Emsalsiz altı aylık öndfile yapılır. 

_.. Uıı~tıırı1h 7 ıuc:tde 

I I 

nıez. Benim ona karşı bir ~ahım 
vardır ki, işte bunu affedemıyor. Bu 
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40 
40 
40 
70 

NO. 
703 
861 
8Tl 
902 

26938 
960 
99l 
998 

27048 
95 

133 
151 
181 
209 
221 
234 
M 
319 
410 
413 
482 
500 
506 
508 
643 
659 
6'11 
6'19 

27690 
705 
725 
808 
839 
898 
964 
977 
919 

280046 
207 
235 
271 
8153 
373 
428 
480 
483 

• 559 
608 
612 

28621 
638 
638 
689 
692 
713 
'176 
788 
829 
BM 
884: 
890 

29110 
12'1 
135 
Hl 
147 
167 
213 
221 
268 
288 

29343 
Ml 
507 
552 
829 
661 
673 
680 
684 
715 

L. 
40 
70 
40 
40 
10 
60 
40 
l50 
40 
50 
40 
40 
40 
'10 
50 
'10 
40 
40 
4() 

50 
40 
40 
50 
M 
70 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
40 
40 
rw 
40 
'60 
ıoo 
40 
40 
'ı'O 
70 
40 
40 
70 
50 
40 
40 
40 
70 
40 
70 
40 
40 
)O 
40 

"°' '10 
50 
40 
'10 
l50 
40 
50 
50 
'10 
ıso 
!J\ı 

50 
200 
200 
40 
l50 
40 
40 
40 
40 
50 

11aat sonra binip uza.klaşacailDl· 
Pederim, validem \'e ben Türkiye. 
nin ekmeğini çok yedik. Bir çok 
aerveUer de elimizden geçti. Her 
kötil inaanın velev bir dakika, bir 
an sUnsUn bir iyi damarı varda' 
kabarır. Benim de ömrilJDde Uk de
fa iyi bir damanm k&bardL Hem 
mem!eketın bunca nimetlerine kar· 
il nankörlUk etmie olmamak, hem 
başDDJ zabıtadan kurtarmak l~ID u
zaklqıyorum. ŞUphesiz ki artık 
dönm.iyeceğime siz de eminsiniz. 

d 
baQka bir sırdır. Başkalarının 

a ..... ti w • 'zi 
sırlarını öğrenmek is yecegmı 
ummam. Ölümüme kadar .Allaha.ıs. 
marladıkf) 

ı Dr. irfan Kayra 1, 
ıl Röntken Mütehauıaı ft 
i Hor gön öğleden llOUa aat 8 tea il 
:: 'I ye kadar BeledlJe. at.blrdlrek il 

ttll Mll •1 
• • • 

Adının Remziye Fürl old~ğunu, 
M bmut Nadirin bu mektubu ıle öğ
re:diitimlz bayan: verdiği sözil tu~ 

k b~ ize Mk uzun bir mektup gon· 
ra, y- -M...t .. · • 
dennt~ttr. Şöyle bir g6s &~~ımız.. 

._ dar enteresan olduğunu anladı. 
le neaa . gü d bU ınektubn ancak ôbilr n en 
ğımız n nep başJıyacağız. ÇOnkU 
tt!ba.re trtmfzhı bu mesele tır.e
yarnı muharr 
rtndP mtıl'R ta çok pyan bir yamSJDJ 

neşredece~ 

Hayatımda ikinci bir budalalık ya. 
pacak kadar unutkan değilim. Yal
ruz ıunu da söyliyeyim lil bayan E. 
mine Demirbaş olan (, •• ) ile faz. rıı/11111 
la m~gul olmayınız. inanınız ki 
aramızda htçbir eey yoktur ve o, Ha'ız < 1>maı 
çok temiz, çok fazileW bir kadm· ı,nKMA~ RKKl!W 

dır. Gazetelerin ağzma bu kadar DaltiliY• Miit.-lto .. •• 

düşUşünU kMi göıiinilz. ""'"" fftftl•rflf ~ """"' 
Remziye Fikri belki benim için ""=';~ . ... .,,.,,,., '"'""'"''"" nthf 

S• ""'' ' • ,,,,,rıtl • .,,ıını,., ıcıtMı·"ıltnlf 
ıize birçok şey!er söyliyecektir. ı· , 111• • .,11 

~""'"''" 1 '"'1f'• ~,.ıı :-urrıArtPlll ırllr 
nirlerine ve hldı!etlerine pek o ka· .,...,.u,111rırı• ıc,.rıu1 .,. . "'"""Prt ıı11ktk1 tuk11r11\" 

,. "ti!\ 
da.r hlkim deği'dir. Bununla bera· •e" ~11 "" yuıyerıerıan• " " r.eıeton 

1 Nurlcoüer lollall No. 1 • 10. İl 
ı::::mnı••ı•ıııııııı.ı:::m:ı ıııım::·:am e:n:::-.::a 

eıztıeklmı 

nı.Muıal RamiAyaın 
lıl ua yerwbaııeaıııı l'aJuaıın. l'aJunaı.t 

farla_, Cad. L'ltl'A Apl. nıııa 

nakletnuetlr. reı: tl M3 
'azardan maadtt herıun: Uğledeı 
•ımra lll8f ikiden altıya kadar 

ııi11uaiiima•nmııannu:am::::::::w ::u::::::ı 
İİ Dlf Dok .. oru P 

1
1 f\ ecati PAl<.Şi 1 

ffaatalaınq berıGn sabah .... ıi 
10 daa aktam 19 • kad8r kabul eder H 

Sah ve cuma günleri ıaat 14 ten !! 
ii 18 e kadar para11zdar. n 
h Adres: Karaköy TOnel meydanı ıl 
~ Terlftne caddesi bmtında No. l /2 P ....- ' emaa-=···== 

SAYESiNDE 

DUNYA 
BENiMDiR 

Necip Bey Kremi 

GENÇLik 
GUZELLiK 

YARA TIR. 

NO. 
749 
846 
862 
872 
928 
954 
956 
916 

30019 
63 
98 
94 

106 
130 

30758 
781 
800 
926 
996 

310'17 
81 
88 

128 
151 
212 
213 
221 
2'16 
3G3 
408 
286 
486 
600 
602 
612 
77' 

32678 
691 
'130 
735 
737 
'164 
799 
958 
963 
970 
979 

33004 
53 
54 
68 
81 

126 
141 
151 
175 
179 
J82 

883815 
288 
340 
3'5 
457 
470 
636 
672 
718 
820 
832 
81S7 
8Jl 
944 
978 

34049 
89 

119 
135 

169 
217 
345 

34411 

ı. 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
'10 
40 
70 
40 

200 
50 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
m 
20 

1000 
40 
70 
70 
40 
M 
'10 
40 
40 
70 
50 
40 
l50 

40 ' 40 
70 
50 
50 
40 
40 
40 
l50 
40 
70 
40 
50 
40 

200 
40 
4.0 
'10 
70 
50 
50 
40 
70 
50 
ao 
l50 
'10 

1000 
50 
tıo 
GO 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
40 

ısoo 
40 
40 
40 
40 
10 
40 

o. 
506 
~ 
803 
864 
938 

35020 
153 
140 

160 
177 
258 
307 
323 
379 
416 
420 
615 
690 
693 

35703 
707 
745 
879 
894 
928 
930 

36043 
49 

150 
235 
3U 
350 -447 
461 
'68 
.MM) 

582 
591 

36'118 
718 
755 
795 
803 
822 
900 

37139 
192 
275 
365 
5ll 
527 
54 7 
M9 
1594 
631 
703 
165 
'183 
T90 
sat 

38844 
860 
882 
96i 
9'12 
996 

39010 
176 
269 
4ü 
447 
458 
603 
82'-
655 
'1152 
839 
8IS8 
819 

39938 • 

ı... 

1508 
40 
50 

200 
70 
40 
40 
10 
60 
fi() 

50 
40 

200 
40 
70 
40 
'10 
'10 
40 
'10 
40 
40 
50 
40 
'10 

1009 
200 
40 
40 
IO 
liO 
40 
40 

200 
1009 

60 
40 
70 
fi() 

'10 
40 
llO 
60 
40 
70 
70 
40 
fi() 

70 
70 
50 
40 
50 
40 
40 

1000 
50 
ıo 
70 
'10 
40 
40 
40 
'10 
'10 
2D 
rK> 
40 
fiO 
40 
40 
40 
40 
GO 
40 
40 
150 
40 
40 
40 
'10 

1 

ber benfrn aleyhimde kat'iyyen Is. !ı:":u':U. teıeıoaı 111*. 
nad ve iftira ..vollu bir söz sa.~n~e-:::.___.--__________ ~~--------~-~-----------------~---------------
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n.uıJrctlı bir han~·c:rc:, uzun oır nefes 
ve tallın müessir bir sesin bfilün ince
lik kabillyellerini tebarüz ettirmek tein 

Bcstckür 8 B ~ ~ ~ ~ i n K a ~ n B t 
tarafından hcslclcnen 

17440 No. 
Beni Sana Bağlıyan Göz. 

lerinin Rengidir. 
Benim Olsan Seni Bir 
Gül Gibi Koklar Sararım 

a.yan Hamiyet' ın 

1 fi~= say~ ~~:~alka 
1 

takdim eder. Bütün gra
mofon ve plak satıcıların-
... • ... 'il'\ ,. •!'l ... ~9"1 ~-

•ıııımııııınnııııımcıııılll!ıı:ımıl!llllllır.ııııııınnıı ı ılJlllllll ıntıııııııııın ııımpJ11111Jııı:ıı1ıııınntııııııııııımıııııımııııııııııııu1rnııımıııınıııııımııı111mııırıı 

Bu akşam 

Bayan·---
Eski Ambasadör salonunda 

Telefon: 4s776 

I 

........... IJllll ............. ll!m ................ ... 

3 günde 
Yeni e ca ip 

··zel 
Bir ten 

Buruşukluldardan kurtu!mağJ ve daha genç ve güze, 
görUnmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir gen~ kız tenine malik olmak istersiniz dE>ğil 

tn.l? Evet dersl.nız. bu basit gi.lı.ellik tedbirini tec. 
rilbe edi.nlz. Her akşam, yatmaz.dan evvel pP.mbe 
reııglndeıd fOKALON kreminJ kullanınız.. Bu kre. 
miı.ı terkibinde Vıyana Unlversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib keşfi olan ve bUyUk bir itina Ue intL 
hap edilmış geuç hayvanlardan istihsal ve 'BTO. 
CEL · tabır cdileıı müceyreleri canlandıran yeni cev. 
her mevcuttur Bu cevher siz uyurken. cıldinfzı 

besler ve gençleştirir. tik tatbikmdan itibaren erte. 
si sabah, cildinlzm ne kadar tazcleşmiş ve gençleş. 
mlş olduğunu g6receksinlı. 

Hastanelerde 60 . 70 ya.ı;larındakl lmdmlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 

nn tamamen zail olduğu görülmüştUr. 
GUndüz için (yağsız) beyaz rengindeki rOKALON 
kremini kullanınız. rerkibinde taı.e krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
mesamata nüfllZ ile derinliklerde gizlerımlş ve hiç 
bir sabunun ihrac: edemediği gayri saf maddeleri 
harıce atarlar. Siyab benler hemen kaybolurlar. 
rerklbindekJ kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

U unsurlar ise, açık mesamab kapatn ve Uç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cild.J beya.zlatıp yumuşatır 4-5 50 yaşlarındaki lrndmlara 
bile bir gene; kızın tazeliğinJ ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
me., bu günden bir tüb veya bir vazo fOKALON krem: ~lınız ve tarü 
edildiği veçhıle kullanınız.. Netlcestnden son derece memnun kalacaksınız 

NERViN 
UYK.USl.JZLUI<. 

asabi ö:<sürükler asabi zayıf•ık 
baş ve yarım oaş agrısı 

sa, dönmes' baygın.ı .,, çarpıntı ve sinirden Her. 
geJen bUtUn rahatsız ıkları iyi eder 

5 

1 
1 
j 
' l ı 

l ı 
i 
ıııı 

. lr --ı 
-En~~OJbı~~~u!~J !ı?!?oğıu~~~i .. ~~!- 1 

kat'I lezzeti gayet lltif rakibsi; 1 taş muhitinin en müşkülpesent mUş. 
milshll ~ terilerini memnun eden çok temiz 

Çlkolatasıdır ve seri ta gören bir milessesedir: 

1 (Beşiktaş • Tramvay caddesı) 
Eczanelerden aravtm? . ............................... --............... , 

·---- ' da 
Bu akşam 

YAVRUNUN GECE Si 
Mevcut Saz Heyetine ilaveten : 

Bayan H A M i Y E T Yüceses 
Ve Yavruyu seven tanınmıı musiki san'at'kirlan ittirak edecektir. Telefon: 40335 

Otomatik 

e san ra ı 
22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. i. Leolngrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındaodır 

Yüksek 
meden 

keyfi)'ette malze
imaı · olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmiıtir. 

Mekanizması fevkalAde çalışmaktadır. 
Bütün lahımile bitlikte satılmaktaaır. 
Mufassal malumat almak için: 

TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 
O" .. , • • .. 1 • ~ • • J • ' 

Oksürenlere ve KATRAN L.IAKKI 
göğiis nezleleı ine 17"1 EKREM 

~ ........................................ . 
Cildinizin tahriş edilmemesi

ni isterseniz? 
Dünyanın her tarafında. kullanılan. 

,.o cildi tTrııştan sonra. pamuk J:ibl 
yumuşatan 

OKE 
Tıraş bıc;aklnrınr kullanınız. 

l_mrincı sınıt Operatör 
tJr. CAFhR rA \'\'Ah 
llmumı ccrrolıl 'f'e sinir, dimaQ estetik 

cerrahisi mutehassısı 
Paris fıb hküllest s. aslstaoı. erkelı 

kadın amclıyallan, dimaA estetllı 

"yüz, meme, kano buruşukluğu ve 
gençlik amcltyotı" <Naı;alye ve doQum 

mütehassısı.) 

'ltuayer.e sabahlan 
8 den 10 a kadar MeccanHı 

Oj'tledcn 'nnra Ocrelltdlr. Tel. 4408ft 
RP\-nlHıı P:ırın:ıkkııııı, Rumeli lıao -------.. --·-

GÜVEN 
ANITI 

• 

TÜRKİYE İS BANKASI , 
.. 

R.8 .... 


