
••• • . ' 

.·· 111 . ' 

' . 

13 NiSAN 1938 Çarşamba 

Bir adam, 
oğlunun ni

şanlısını kaçırdı 
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e·aı;atta korkunç bir heyelan 
' 1 oprak kaynaması güzünden 

d bu enkaz yığını kaZm'l§tt ..• 
Heyelô.nd.an sonra yıkılan evler en 

0 ((i}~ft o n~~ Ot©ıUya li'il a li'il Ual$) ffia1~ D 

Musolini yarın bir 
iıutuk söyleyecek 
lngi:iz harbiye nazın ltalyaya 

giderekusi Mınu;~~n~ i!:. ~~~~!~~ .. !~ 
Roma, 13 (Hus ) esasf arı tesbit bir mülakat daha yapılmıştır. Iki dip-

yan anlaşınasmm son ı k b" . . Çemberla.yndan ye- lomat bugün tekrar ve son o ara ır 
edildikten sonra, . .. .. ;.....:ı dab bul aklardır · tal· t alınmış ve bunun üzerıne goruşmt;Ue a unac . 
m una 8 · ·d pazar gUnü kont Çiano ile İngiltere- DF' Devamı ıncı e 

iki ev yıkıldı, beş 
ev tehlikede ... 

iki ölü 
yaralandı 

Balat, Kalpakçı çeşmesi sokağında ve 
bu civarda oturanlar saat 10,30 da müthiş 
bir gürültü ile evlerinden sokağa fırlamış. 
lardır. 

Gürültüden heyecana düşenler, duyulan 
feryatların geldiği cihete koştukları za
man, birkaç dakika evveline kadar iki a. 
ilenin mesut ve endişesiz yaşadıkları Kal
pakçı çeşmesi sokağındaki bakkal Mustafa. 
ya ait 9 ve 11 numıırnlı evJc.rln ortadan 
kalkmış olduklarını ve yerlerinde birkaç 
tahta parçasile bir yığın topraktan b'aşka 
bir şey kalmadığını hayret ve dehşet için. 
~e görmüşlerdir. CJl""" Devamı 8 incide 

Perakende satışlarda 

Pazarhk 
yasak 

var, •• uç de kişi 

Yaro111ardan il..-isi ..• 

· ltalyadaki Almanlar 
lallril< ·yapacaklar mı? 
Şuşniğin gizli dosyası~~a Hit~ 
ıerin Tirol Almanlarına gonderd:-

olacak 
Satış~arda maktu 

flat mecburi ••• 
Ankara 13 (Hususi) - Me.m.leke

timizde yerleşmiş olan çok' kötü bir 
ıid.et, - pazarlık adeti • ni önlemek 
üzere hükOmet bir kanun projesi hazır 
lamaktaıclır. Bu kanun bükü:nlerinc gö
re, memleketin her tarafında perakende 
alış verişte maktu fiyat mecburi ola
caktır. 

Daladiye kabinesinin 
ilk günleri· 

muvaffakiyetli geçiyor 
Mali proje~er 8 ze karşı ·514 

re~le kabul ed:ldi 
ği mektup d ~ T' .v~r.~~~.k h" •• ,. 

Londra 1'> (AA) - Deyli Herald ga. ı vcsıka, ıro nazı erı b'l ı· ·ı ' ~, . . . r· Jaclan sakın ılması ı c ırı • 
zetevi bir hususi muhalıiriniıı imzasde 0 • u prop:ıgan ' . Almanya ta-

' nıckte ve fakat Avustur}nnın 
şnğıdnki satırları yazıyor:. -~· h rafından ilhakından sonra ycnı ta limat 

Sabık A vusturyn bıı) velulı Şuşnıgın Bcr .1 •· ·ı· e e•lı'Jmckte<lı'r 
k . "I' dOS Vtff' CC"!(l 1 av ' • 

tcsg:ıden mülilkatı hakkında ·ı gız 1 
• 11. ti ~. dosyada me,·cut 4 mckllıhun-

. • ki zırlardan 7erna ı erın ' 
yası s:ımımı dostu es · un ' : l' 1 b' l esi bilhassa enlresıınılır. Avus-
t d gclirilmiştır. ,u <an ır :m • · 
o tarafından Lon rny:ı 1 .

3 
h:1<l'sclerin<lcn önce yazılmış bııJu. 

,_. H. l . h mekluplıırını ve tır3' ' ı. • k !Uosya ıl erın m:ı rem . . 1. bu meklur> kurtuluş s:ı:ılinın ~n ın a·· h' k . ] 'hl vıı ctmeklt.• ır. nan . ıger ırco · vcsıka arı ı ı 'k olduğunu lıilcliriyor '.\fektupt:ı Süde!lcrın 
, Bunlar :ırasında -~>ulunan b~zı. ve~~~usi vaziyeti Alman ~ıüd:ıhalesini istilznm et-
:A.lman - İtalyan munnscbctlerını. li~i hıılc ıeııllük etmek iiıcre ı\nısturya ve 
bir şekilde aydınl:ıııyor. l\lcscla bır AJma.n · r:::1I'"' Devamı 8 incide 
memuru tar:ıfındıın imza edilmiş olan bır...!------==~------

Is tik bal de Istanbul 
nasıl olacak ~ v 

Şehiır mütehassısının hazır.~dı.~ı 
planın esas hatları neşredılo~ 

Es.';i l stan/Julun tesekkfü,ı.· rı:iicıtt 
. olm2k ü-:cre bilyiik yeşil sahalar 
·• teşeklı,il vasi bil' ~ehir parçası teşkil 

cıı mııvaf ık §artıarı Jı,avı 
sıhıı ııHIC 

1 
ıs alook evlerden mü

içindfl yapı m. ~ . . • 
c 11ıiisaıttır. 

etmcY flll!lr Yazısı 41inciide 

Satılığa çrkardımş olan malların üze
rine fiyatını bildiren etiketler kona· 
cak, bunlardan aşağı veya yukan satış 
yaptlamayacaktır. Bunun hilafında ha
reket edecekler için kanunda ağır ce
zai' müeyyideler bulunacaktır. Maktu 
fiyatlar da kont role tabi tutulacaktır. 

Bu kanun meriyete girdikten sonra, 
memleket imiz aleyhinde en kötü bir 
propaganda olan, seyyahların yaptığı 

alış verişler de bir intizama sokulmuş 

ol<ı:aktır. 

~u mcalf\)yaı©ıaı 

Af ilan edilecek 
General Fon Frlç 
orduya alınıyor 

Berlin, 13 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
lyi malumat almakta olan mahafil, 

eski umumi erk9.ıııharbiye relııi gene. 
ra1 fon Friç'in Hitlerin doğumunun 

kırk dokuzuncu yıldönümü münasebe. 
t ile bütün Almanyada ilan edilecek o
lan affı umumi münasebetile 20 ni
sanda gene orduya alınacağını tahmin 
etmektedir. 

Salahiyettar mahafil, aralarında ra
hib Marten Nimocllcr de bulunan ve 
kehanetlerde bulunduklarından dola • 
yı hapse atılmış olan r ahiblerin de 
plebisit· ferdasmda nazi zimamdarla· 
nnm Alman milletine itim.atlarını 

göstermesi lazımgelen af kararından 
müstefid olacaklardır. 

Plajlar 
Bu yıl çok ucuz olac ak 
Tayyarı> ve dam~a resimleri 

de kaldırıhyor 

W': Yazısı 4 Oncilde 

sarayından 

D:F: Yazısı 8 fn<'tde 

Toptancılığın 
icabında kaldırıla
bileceği bildirildi 

i<oyun eti yakında 35 kuruşa 
kadar indirilecek 

Ista,Jıbuldaki perakendeci kasapla • 
rm Anka.raya gönderdiği heyet şehri
mize dönmüştür. Heyet Ankarada 
başvekalet ve iktısat vekiiletiyle te
maslarda bulunmuş ve neticede Uıtan. 
bulun et meselesini kökünden halle
decek esaslı tedbirler alınmıştır. 

lktısat vekaletinden vali ve bele -
diye reisi Muhiddin Üstündağ ile te
lefonla görüşülmüş ve bunu müteakip 
vali Muhiddin Pstündağ bizzat Ka · 
raağaç mezbahasına giderek takarıiir 
eden esasların tatbikına neza.rP.t et _ 
miştir." 

Vali Muhiddin Üstündağ pay ma • 
halline giderek burada toptancılarla 
görüşmüş vo perakendeci kasapların 

celeb komisyonculardan lııtedikleri 

şekilde bizzat kasaplık hayvan alacak
larını, pay mahallinde evvela peraken
decilerin bilahare toptancıların alnn 
yapacaklarım, toptancılar vasrtasiyle 
hayvan alacak olan perakendeciler i· 
çin de konulan narhtan fazla para is. 
tenemiyeceğini bildirmiştir. 

Buna bazı toptancılar itiraz edereıt 
bu takdirde perakendecilerden alcak .. 

W: Deva1111 8 incide 
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rucc3aid partısi 
ha'ckznda 

bir kaç saz 
Yazan; "('eaip üüıı üz 

T UNUSTA, Fransaya dü§lllan 
cephenin tahrikatı gıin geçtik

~ artıyor. Bu tahrikatı mılli mahi
yette addetmek şimdilik mümkün de
ğıldir. Zira Fransız tahakkümünden 
~usu kurtarmak iddiasında olanla. 
rm, bir başka yabancının tahakkU. 
mUnU kabule hazır bulundukları, her 
hallerfndea anlaıılmaktadır. 

Tunusluların Fransadan çok çek . 
tiklerini biliriz. Fransa, müstemleke
lerinin içinde en insafsız istismarı Tu
nusa tatbık etmiştir. Tunusluyu her 
tUr.ü hürriyetlerinden mahrum eden 
mllsteınlekeci Fransız rejimi yanında 
A \Tupah devletlerin herhangi bir di
ğer milstemlekede tatbik ettikleri r~ 
jim, dünyanın en insant idaresi gibi 
kalır. Fakat Tunusluların bu rejim. 
den kurtulmak için başvurdukları ça. 
reyi Tunusun menfaatine uygun buL 
maya imkan yoktur. Tunus, kendisi· 
nln I\artnca olduğunu unutuyor. Kar
tacanın en çok çekingen davranacağı 
yer mutlaka Romadır. 

Halbuki Tunusun milli temayillle -
rini temsil etmek iddiasında olan 
Dilsturuc:cedid partisi, gUn geçtikçe, 
göze, Romanın bir lleti gibi gözük· 
mektedir. 

Tunusta mi1lt hareket yeni başla. 
mış rleğ'itdlr. Tunus millet.8everliğinin, 
1'unus vatanseverliğinin, epey uzun 
bir tarıhçesi ··ardır ve hiç şüphesiz 
bug"" nkü Tunuslu, Fransız esiri olma. 
ya tahammül etmiyecek derecede asil 
kan tnşıyan bir ırkın devamıdll'. 

Biz Türkler tarihimizin Akdentze 
onur veren bu güzel ülkenin tarihine 
nekadar ı:ok knrıgmış bulundUo"unu u. 
nutmadık: unutamayız. 

Tunusluyu blzim kadar iyi tanıyar 
kim vardır? Tunwılunun nabzını bı 
sim kadar 11amimiyetle tutmue bir bae
b millet mevcut mudur? 

Tunus için on altıncı ve on yedinci 
uırlarda az mı kan döktilk? 

Ahlas oğullarnın gününden bugün· 
kU ''bey:ik,, e kadar devam eden dik. 
katlmiz, Tunusun Fransız lstilfısı al. 
tında gec:en günlerini asla bu diyara 
By:k görmemiştir. Tunuslunun esir 
hayatı bizi daima gönlümüzden vur. 

muştur. Dllsturuccedid partisinin ilk 
h::ı.reketleri bizi, istiklal şuuruna ka· 
vuşmuş bir Tunusla ka11ı!laştırdığı i
çin nekadar aevlnm!ştikl Fakat bu 

HARF.R - A r • - ı 

Bir adam, oğlunun 
nişan.lısını kaçırdı! 

Güzel kız, nişanlısına ve müstakbel kag
na ·ıasına ŞÖ!/le bir me,~luo bıraktı 

••sanı unult; aınıınısını de bağaııroo unutsuını,, 
Küçük yaşta evlenenlerin çoJaldığını ve lngılterede 

'canuo ahkiunı haricinde nikfilı kıyan bir kilise bile bu
iı-ıncıuğunu yazmış, kız 16, erkek 18 yaşında bir çiftin 
aıenıleketlcrinden kaçıp bu kilisoye nud geldiklerini an· 
. atımştı k. 

Gretna Grin'deki bu kiliseye 1:1ikAhlann1 kıydırmak 
için gc.en çiftlerden biri de Con ismindeki delikanlıyla 
l!ıta ismindeki genç kızdır. O kasabadan olmadıkların. 
dan, kilisede nikahlarının kıyılmaııı için, kasabada on be~ 
~ün kalmaları lhımdır. 

Fakat, iyi bir yatıp kalk:ı.cak yer bulamıyorlar. Bu. 
nun üzerine, delikanlı, kızın bu on beş günü bqka yerde 
:;eçirınesine, lakin yine kasabanm halkı arasında kayıt 
tı bu!unmasına müsaade alıyor. 

Rita, sevgilisi için, anasını bahasını terkederek kaç. 
mışt!r. Şimdi bir daha onların yanma gide1nt:z. Çünkü 
ailesi onun Conta evlenmesine müsaade etmiyor. 

Fakat, Con'un ailesi oğullarının Rita ne evlenmesine 
taraftardır. Hatta canı gönülden istiyorlar bile. Çılnkv 
Rita son derece güzel bir kızd~ .... 

Bunu diişUnerek, Con, yavuklwıunu kendi ailesinin ya 
runa göndt:rmeye karar veriyor. gönderiyor. 

Ve, bundan sonra, on beş gUnUn geçmesini, mev'uo 
aaadet gilnüntin gelmesini beldemiye başlıyor. İki hafta 
sonra kavuşaca~ saadetten o kadar emindir ki, kendisin' 
kasabanın en mes'ut genci addediyor. 

Fakat, gencin muhakkak addettiği saadet, maalesef, 
lahakkuk etmiyor: 

Bir gün annesinden §Öyle bir telgraf alıyor: 
''Ritcı hasta. Çabuk ge?.,, 

Bu telgrafın, Coıı'u neltadar müteessir ettiğini tasav 
vur edebilirsiniz. Birdenbire etrafındaki herkes gözleri 
ne kapkara kesiliyor. Aklmı kaybeder gibi oluyor ve he 
men trene atlıyarak, asıl bulundukları eehre gidiyor. 

Tren istasyona girerlten, gözleri etraft.a Rit.ayı ara. 
maktadır. Çünkü, sevg ilisinin hasta oldu~a bir tUrlU 
inanmak istemiyor. 

Fakat. kendisini karşılamaya ynlnız annesi gelmi§tlr 
ve oğlunu gi'irilr görmez ko~arak boynuna atılıyor ... 

Con soruyor: 
- Rila çok mu hasta? 
AnnPsi, gözyaşlan arnsmda r.cvab veriyor: 

B~r adam için 
b·r hap·shane ! 
İsko;yada lki hapishane vardır kl, 

hemen hemen biltUn eene, içinde bir 
tek mahpus yatar. 

Bunlardan biri Kırkvol hapWJ,.anıe. 
aidir. Burada en fazla iki mahpusun 
yattığı görülmüş, hapishaneye konu. 
lan mücrimlerin sayısı lldyi hiç geç
memiştir. 

Di3erl Lervik hapishanesidir. Bu • 
rada da bugün bir tek mahpus vardll'. 
En fazla olarak da Uç mahpua bulun· 
duğu görlllmilştilr. • 

Bu hapishaneye geçen sene 400 kişi 
girmiş çıkmış, f'akat hapis mllddetleri 
hemen hemen hepsinin bir gün oldu
ğu lçln, her güne bir veya iki kişi te
sadüf ctmi~tir ..• 

- Hayır, hasta değil ..• 
O zaman, çocuk, annesinin kendisine bir p.ka yaptığı. 

nı zannediyor ve: 
- Ya! diyor. Demek hasta değil. Neye ağlıyorsun? 
Annesi, yine gözyqlan arasında cevab verıyor: 
- Kaçtı ... 
- Kaçtı mı? 

- Evet, babanla beraber .. , 
Delikanlının §ruikmlığmı, ısbrabmr dUşUnchllirsiniz. 
Eve geldikten sonra da bu acı hikftyeyi annesinin ağ. 

zmdan dinliyor: 
"Ritayı kızım gibi seı.iyordum.Ona yeni elbiseler yap. 

tırıı, §a71/wlar, iskarpinler al<l.ım .... Bir yandan da düğün 
Juızırlıklıanna ba~?amı§tım. 

"Baban cfa Ritazıı çolc seviyordu. Ona her ak.fGm §t· 

7:.erler, pastalar, çiTrofatalar getirirdi. 
''FaTmt, bu şcl,<:rll rin, çiknlataların arkıaaındcı na· 

Bıl bir scn·ghtin gizli oldv[Tunu sonradan i>ğrendim. Bir 
Babah kalkttm 'lxıl:tım, evde kimse !JOk. Ritanın odası 
bomboş .•• Sandık açılmış, bazı eşyalar alınmı§ götürül. 
müş ... Vnce, evi hırsız soydu, kızı da öl<Ulrda satutımH. 
Sonra baktım, bııban da yok ... O zaman zihnim bulmadı. 

"Ma..ctanın U.;.erinde buldıığıtm oir mektub her §e"Jİ 
tamamiyle izah edıyordu. Al oku.,, 

Con, annesinin uzattığı mektubu alıyor. Bunu yazan 
Rltadır. Diyor ki: 

''Con; beni tlnut. Anıı<ın ile bcıbtını unutsun ... .,. 
Ana oğul, biribirlerin!n ko!larma atılarak ağlaşıyor. 

tar. Fakat, Con birdenbire kalkıyor gerek nişanlısına ve 
gerek babasına lfuıet ederek, bu ıstırabı vakarla yenmeye 
çalışıyor. 

Aradan iki gUıl geçiyor, babasından mektup geliyor. 
Karısından, oğlundan af dilemekte ve Rita ile beraber e
ve dönmek için müsaade ist.r.nıekt.edir. Kadın kalbi, ne de 
ola& yuDl\liaktır: Con'un annesi: 

- Pekit gelsinler, dI cek oluyor. 
Fakat oğlu, ~iddetle ltiraı: eatyor: 
- Senin babamı sevdiğin kadar ben de 1Utamı eever-

dim. Fakat şimdi ikimizin de bu sevgileriinizi unutmamız 
18.zrm. Hayır! Gelmiyecekler! 

Diğer taraftan polis de işe mUdaha1e etmlı. Con'un 
babası hakkında, kıi kaçırma suçwıdan taklb.._ta glrlş· 
mlştir ..• 

57 yaşındaki 
azllı Katıl 

Casus rolünde 
Bir ı ahibı çırçıp ak sovdu 
Danimarkada çok ınrip bir bAdise ot. 

muştur: 

Gram şehrl:ıdekl bir rahip, bir ıece, 
şehir haricindeki evinde ölmek üzere bu. 
lunan bir adama dua için çaarıııyor. He
men bir otomobile allıyor ve )•ola koyulu
yor. 

Fakat yolda, karşılarına bir olomobli 
('akıyor. lki nd:ın., şoförle rahibe karşı 
silühlı:ırını u1ıtıyorlar. İçlerinden biri, 
rahibin yanına geliyor: 

"- Ben, dıyor, bcynelmllel gizli polis 
tc~k ila lının şerıyim. Millcller cemi)·eııne 
dahil her mcmlc!•elle istediğim kimseyi 
tevkife sal~hiyelim vardır. Sizı, bir coı;us 
!>ıroılle tc\·l<ir rdiyorum. Siz de, mcmleke
lln müdaran ına alt plllnlar var. Bunları, 
derhal elimize geçirmek mccburiyclınde. 
yiz.,, 

partinin llk hareketleriyle bugtinkU nas.;z deJ il, ayni zamanda korkunç 
hüviyeti arasında gördüğUmüz fark bir tecellf olur. 

Atlnm, şaşkın bir hale giren rahibe, hil
vlyctini ( 1) lsbal eden vesika da ı.zösterl . 
yor. Vesikanın Oıcrlnde DanıınarKa adli
ye nazırının, lngiliı başvekilı Çember. 
lı:ıynin ve l.oyd Corcun lmz:ılnrı vardır! 

sevinmek hakkına malik olmadığımıza Fransa en zayıf devrindedir. Eğer, 
bizi inandırmaya başlıyor. tam hürriyete gitmek milmkün olmı. 

Biz Türkler, milli !stik!Al savaıla- yaca.ksa, zayıf bir Fransanm demok. 
nnm maestroluzunu yapan bir mill~ rıı.tik idareyle yr.pacağı istismar, kuv. 
tin çocuklarıyız. Tunusta mUlPt sever vetli bir ltalyanın otoriter idarey!e 
ge;inen DUsturuc::cdid partisile aar. yapacağı istismara elbette tercih edi
mızda asla bir benze:-lik görmediğimi. lir. 

zi kayda lüzum görürüz. 'Iwnurta geçen her gUn belki bu 
Biz, bir milleti istiklal sava~ına sil.. müstemlekesinde Fransanın canını 

rilklemek istiyenlcrin bir ba~!ta ya-
1 sıkma.ktadır. Fakat DUsturuccedid par

b!.ncıya kul köle olmaması lftzımgeldi- tisinin muvaffak olması, he:lefine U· 

fi kanaatindeyız. Halbuki Düsturucce iaşması, Fransadan çok Tunusu muz· 
di:l düpedüz İtalyan ajanlarından mil· tarih ede~eje benziyor. 
re!tkep bir parti halini almıetır. Bır milleti istiklale ulaştırmak bU. 

Bu~Unkü şart!ar içinde bir küçtlk 1 yUk şereftir. Böyle bir eerefe layık 
mflletln müstemleke zincirlerini kır. olmak için evvell yabancı devlet a. 
ması ne derece gUç bir iş olduğunu janı olmaktan çekinmek ı~zımdır. 
bilmez de311iz. F akat bir siya.sa fşi. Tunuslunun bUtün gayretlerine rağ. 
nln gtlçliı1ü nisr inde kıymeti ve ~e. men. Tunusun ls!.ikl~'e ulaşamıyaca· 

2 ı;aşında şahit! 
Burada resmini gördüğünllz Vilyam 

Oliv ismindeki İngiliz c;;ocuğunu şa
hitlik için mahkemeye çağırmışlar

dır. Daha iki yaşını do!durmamış olan 
çocuk, mahkeme celbini elinde tut -

muş, ne yapacağını düşünüyor. Ayni 
zamanda, kendisini bUyük adam ye· 
rine ltoydukları için memnun ... 

Fakat bütün mesele bir yanhılık· 

tan ibaret: 
Vilyam O!iv'in ayni ismi taşıyan 

bir dedesi vannı~. Mahkeme, bu ada. 
mı, şahitlık için çağırıyor. Fakat, de. 
de Vilyam ölmüş olduğu içln, müba· 
şir, celbi o evde ayni isimdeki çocuğa 
getiriyor ..• 

r efi arttığını da bil'riz Bir ba~'rn Av- ğını tahmin ediyoruz. Zira, Tunuslu milleti ifti 'tlfı.Jc ulaştırmak vaadinde 
nıp:ıh devletin, yani İtalyanın mUs- göze atdıgı fcdakfırlık derecesi ne O· bulunan'arm, evvela kendilerini uşak· 
tem lekesi olmak için Fransa müstem- lursa olsun, başındaki satılmı§ şef· lıktaıı kurtarın ıs olmaları ıazımdrr. 

Jfoydut, rahibi soyarak, yolun üzerine 
hırokıyor ve oıornohll! ıle koçıp Mıdı)·or. 

Ertcı;i g(ln, polls bu "beyııelmi!el ~idi 

polis leşkılôtının şefınl,, tevkif ediyor. O 
z:ım:ın unloşılıyor ki bu, ::'ıloııırt l.inrlbcrt4 
bmlnrlc nzılı bir hayduttur. 1003 de bir 
cinı:ıycl yliıiln len mı:ıhki'ım otmuş ve deha 
hırçok suçl:ırınclıın dol:ıyı 35 ~ene hnpiıı 
yntmıştır. DuRiln 57 ynşındn ol:ın bu ihtl. 
yor ho~"dut hAIA maceraya doymamış bu
lunu~·orH 

lt'1ısır pıır Am~ı.tosu 
aı;ııdı 

Kahire, 12 (A. A.) - Röyter ajan. 
sının muhabiri bildiriypr: 

Kral Faruk yeni par1Amentoyu mu
tad merasim!e açmıştır. 

B:ışve!dl ıiahmut paşa tarafından 

okunan kralın açılış nutkunda ezcilm
le şöyle denilm~ktedlr: 

- Hükfunetin iştirak etti~i Roma 
lekosl olma.ya isyan etmek yalnız ma· lcrle bu bUyj!k hedefe u1 "'amaz. Bylr __ ~1.__..!...---,gc.ııı.ıı0 1L'C1.IND·u...ı:----~u.;;gı~.-_,.""'-......,ouıA--~- 1-
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O"""ın ..,_. ....._ ..._ 
6,26 18,41 

Ule mevsimi 
VMll ..... Oftt 1Un41 a._ hlll ..... 

3,'57 12,16 15,57 18,45 20,21 3,39 
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cı.ı.trllı $1r1ı.eth .......... ••Bil• ........... ...,.. .. ............ . 
... ,. ...... 411113 "".ntt"' ı ... ..,...ı 90m .... 

,.....,..nl~• ı 31TOI Da..., • llattlıe~ı IOTTI. 
aa .... adı 
l•l•nhel • '143'Ta tı•llrtı"'t eırTltO ~6"tl•ı t41141 

T•k•• oto"'oblU ıatemell lçlft 
llQ•I•• daeU• tııo&i ..._ ...... , 141 • 101 . .... 

... , rt..U ı t044T. 
Denıa vouare ......,_, 

• ...... ,. ... ......,....,. , ftT40 ........,, ... 
..... -~.,., ... ., ................. c- ...... 

.... 130 <ıe Top11ane ntttrmnıc1ao uULu 
llvablıa)aı .. b .,. C.."ımla ~ıınıen uaı it .. T..

- rıı11.mı1111an aauıu .. ......,.,.... "'"'"•· &....., 
s-rı.ııw "'••ı.lrrtn• 'lfn)a,., K.,..,...,.. .. "' 

Akdenls postası: Ynın saat saat JO dı 
kalkacak olan vapur; C.nakkalc, lzmır, 
Kuşaduı, RodnJm, Rados, Dalyan, ı-·cıhl:U 
Kıılkan, Kaş, Finike, Antalya, A.IAfye, Mer. 
ıııln, Dörtyol ve Payasa tıarıyarak lsken. 
derun• gidecektir. 

Karadeniz postası: Yarın saat H da ha. 
reket erfecek olan vapur; lneholu, Sarn~un 
tlnye, Fnı•a. Ordu, Trabzon •e Rize:re 
Uğrıyarak Hopayn gldPcektlr. 

Müaele• 
A,._t,.._ il-• "'la- -- -ı.rı ft Çim .. 

ll."1k. A•lr•r1 Mlhe ft •raıclal, Tiran& ft .. _,, Mlo 
Mal. Rıtdol 111•181 

c e.. mazcıer oer 1110 aa.aı ıo dan il ra ucıu &Q.ko 
tlJ' , 

rorıı ... l•llm ~""" mo...ı Paaai'tuıcıeıı Mıılr& 
.. , Sil• ıaat ıo dlın ıe ,. Udu " c...ıme stınlert ıa 
.. il 1T H ıtadar &Clllllr 

f91Jt&Nı Mll....ı Otr Cll8 --1 il._ U" ~ 
•cıııır 

IW'lvm•eket O•••Oenl• •••erler• 
..._., ........ " ' C..."Dnıan• "'"''" U el• KMJ•. Salı sQnıen il de Pire. Bcruı ı.&eDdertJ_,.. 
hal7:aa .. P••tan ı C..."lnna ırtıalert aaı ıo da """' 

8ttn'1"ı \ •"PClllL. Trı ynteye. 
Avrup• nattı 
Nrtıec-t l•taa,na al1Mllrl\tllı Telefon 119!9 
tlf'mı•loa rhp!'P91 - ı:tın ııırtı-en eaaı D fi• lıaJo 

u• •• Avrupadaıı ıeıeaı uaı 1.= ı. 81rleclJ'• -
., ... ..,,eder 

Kn!l•an•hnftf'I 20.30 4a lalltar. İO 12 de UIU. 
ltcllr• pootuı '* illa IUI l.IO de tıanMI .. .,. 

19 3.~ do ıte l ır 

AIUl'lOLll HA'l"l"l ı . 
Hrr cıJn ıuır•kH .,,.. t1""'"41f ._, 
lla&I 1 ıı. ııtonra. ı •• Aa&ara,16.11 d• ~rtııd:t: 

•• ııaınaun ili 30 111' CalL!lebır. 111. 10 4a Attara &"-" 

·••••- ao d• -~· .. .,, 8o trenle dea _, 11 4a .. ,.... - Anlara .. ,.._ 
tellU PIU41rt.... cartamlıa ft - 111Jılet1 llalft ~ 
.,., • .,.,. trao1•• Wf• etme1ıecıır 

••ç•n ••n• •ueon ne oıdu Y 
• QüYfik pir Abdülhak Hamil 61d0. 
• lsı>anY'8tfta ••Herin ülidli!t .:ılarşıınnaa 

fnR-il ere hare"kele seçti. 
• Başvekflimiı BelAradd• preDS Pol 118 

mühim bir mll1Aka1 yapta. 
rıv•tıoı•r 

TURAN TiYATROSU 
SanatkAr Naşi! ve ark•datlan 
Hakkı Ruşen, Eyüp Salıri blrUkte 

Bcyaz.ıı nahıyesi Çocuk e ırgeme kurumu 
IOU'\Hffil'resl 
MalmMıel l\ffçC' • Pençef varyetesinlo 

i$tlraklle 
ŞE1'ı1 .tK GF.CESl koıııedi S perde 
, ... '' "A.Ul l"CK fh ATIUISU 

.EDİRNE 

cumhuriyet sinema .. 
ıında 

HAf.K OPF.RF.TI 
Ru nkş3m Bakırköy ıinemosındı 

SIHfN Tt-:V7.E bllyijk operet 3 perde 

Ho ivutta 
ö!üm havası 
D6ı l ~On içinde 

aJlı hişi UıdU 
Son günlerde Holivudda bir ölüm 

havası esmektedir: dort gün içinde, 
sınema eehrinin en sevilen phsiyetle. 
rinden altısı, birdenbire ölmilştılr. 

Bunlarda.o birı genç ve sarı§lll p.n. 
töz Lida Robertidir. Radyodaki §ar -

kılan ile bütün dünyayı teshır eden 
bu genç kız, bır kalp sektesinden göz. 
terini kapamıştır. Ondan bir iki saat 
sonra, meşhur senaryoculardan Kubek 
Glasmon da, bir sinir kopmaaı yiizUıı· 
den ölmüştür. 

Ertesı giln, artistlerin en aevdikle
ri doktor olan Harl Blond da bir kalp 
sektesinden birdenbire ölUyor. Simon 
Simonu geçenlerde hutalıktan bu 
doktor kurtarmıttL 

Ondan iki gün sonra, Marlen Dit
rihe "Alla.hın bahçeleri,, filminde giy. 
diği elbiseleri diken terzi Ernest DrL 
den ölUyor. Diğer ölen iki kişi de Mir
yam Hopldnsin eski kocaaı gazeteci 
O!ten Parker ve sahne vazn Dik Apel. 
dir. 

Holfvud ahalisi bu arka arkaya ge
len ö'Umlcrin tesiri altında şaşkına 

dönmilştUr. 

çlnde neticelendiği takdirde sulhtın en 
... ,_......_, A..-ttı.ı......t-,--11.-11---·-~-----....... -



13 NtsAN -19~ 

daic :Ha11ata 
.. lll!llllli .............. .. 

Yarın 

G ELECEK. asırlardan bahseden 
hikayeleri Pek sevmem. 1ıfazi· 

yl, yani olmu.,·u, bütün vesikalara 
rağmen iyice kavramak kabil değil
ken istikbali, henüz olmamı§'ı tahmi
ne kalkışmak!... Hayalin realiteden 
kudretli, ondan daha hayret verici ol· 
duğuna inanmak tatlı bir şeydir. Hal. 
buki o ne\'i kitablar bize bunun bir 
vehim olduğunu ispat eder. Mesela 
Jules Veme'in tayyare, dcnlza1tı ge. 
misi tasvirlerini dUşünün. bugüniln 
çocuklarına. pek... çocukça geliyor· 
Hakiki tayyare, hakiki denizaltı ge· 
misi o romancının ta.sa vvur ettiğin
den çok daha harikulade oldu; hem de 
hariku15dcliğini fasarun başma kak
madan. Onları, olmadıkları zamanı· bi· 
len bizler bile, ta e7.elden mevcud, ta. 
bit §eyler gibi görmeğe başladık. Ba... 
km, telefonsuz, radyosuz cfa yaşana· 
bileceğini havsalalarına ısığrıdamıyan

lar dahi var. 
Geçmiş asırların istikbalden bahse

den hikayeleri bizi bugün ancak mu· 
harrirlerinin bönlüğüoe hayret ettiri. 
yor. Şimdi yazılanların da gelecek a. 
SJr. insanlarına öyle bir saflık eseri di
ye gözükmiyeceklerini kim iddia ede· 
bilir? Henüz olmıyan, bulunmıyan 

şeyleri tasavvur edip onlardan hayran 
hayran bahsetmektense zaten mevcut 
§eylere • önürnüre birdenbire çıkmış 
gibi • hayret etmek daha hakimane 
bir harekettir. Muasırlarınız da. siz. 
den ısonra gelecek olanlar da: "Ne gü. 
zel? ruhunun taz.eliğini muhafaza et· 
tniş, her şeye yeni gözlerle bakıyor. 
Asıl yenilik eşyada değil, onlara ba: 
kan gözlerdedir., derler. Hükümlerı 
belki pek de yanlış olmaz~. 

Fakat kabil mi? Düşünen insanın 
yalnız dün ile iktlf a edip de yarın 
hakkında da birtakım tahminlere gi· 
:rişmemesi kabil mi? Söylediklerimizin 
hakikatin çok gerisinde kalmasından, 
hatta hakikate hiç benzememesinden 
korksak bile yine duramaz, istikbali 
ke~imize ;öre tasvire kalk~ız. Bu, 
kum.ar aibl bir eo~U.....li:ı~-eN
kağıdlarını veya zan alan adam ka
zanacağından emin midir? Büsbütün 
şüphededir de denemez. Ümidi, maha. 
retine olan itimadı onun içine bir nevi 
emniyet verir. Oynar. Kazanır veya 
kaybeder. Kazanması da, kaybetmesi 
de bir daha oynamasına mani değil. 
dir. Her zaman kaybeden ve kendisi 
için kara imkan olmadığını hadiseler
den öğrenmiş olması icab eden adam 
dahi yine iskambilin de, zarların da 
<:azibcsinden kurtulamaz. Onun gibi 
istikbali tahmin SC\'cl ısında olanlar 
da bir ttirlü uslanmaz, yarının nasıl 
olacağını haber vermekde devam e
der. 

Bu adamlar az mıdır? Yalnız hika
yelere, romanlara bakarsanız evet. 
Fakat onlar kendilerini gizler ve a· 
çıkça birer istikbal tarihi yazrnağa 
kalkmazlar. Ekserisi bugünden, dün • 
den bahsediyor gibi gözükür; fakat 
ıugünün ve dünün eserlerine, Mdisele
rine yannm vereceği hUkmü keşfet
nıiş olmak iddiasmdadrr. Gelecek a
sırların ne düşüncede, ne zevkte ola
<:ağını bulmu!}tur: fakat bunu doğru
dan doğruya itiraf etmez, eu "tenkid,, 
dediğimiz yazilar içine gizler. 

Nurullah ATAÇ 

Hayvan sayımı 
devam ediyor 

Yeni kanun ünrine ay baıında baş
lanmıı olan hayvan sayımı muamelesi 
birçok mıntrıkalarda ikmal edilmiıtir. 
kanunda vergiden istisna edilen at 
gibi hayvanlar sayımdan istisna edil
mektedirler. Diğer hayvanlarn cinsi 
itibarile listeleri hazırlanmaktadır. Ve· 
riJen mUddet zarfında hayvan mevcut
ları hakkında beyanname ,·:rmiyenler 
ceza göreceklerdir. 

Hayvan sayımı biltlin memlekette bi
tirildikten sonra, yurdumuzda mevcut 
bütün hayvanlar cinsi ve sınıf üzerin
den tasnif edilerek bir istatistik neşr
edilecektir. 

Yoksul Anneler, kimsesiz c:ocuklar 
Çocuk Esirgeme kurumunun kanadı 
altındadır. 

Kız sanat 
mektepleri 

Ankarada bUyUk bir 
sergi açacaklar 

Gümrüklerde 
çabuk 

muamele 
Veni şeklide servisler 

Lokanta came
kanlarında 
Yemek teşhir 

edllmlyecek 
Maarif Yek.ileti kısa bir zaman zar

fında büyük bir ter<.kki göstermiı olan 

akıam ve gündüz kız sanat mekteple

rile kız enstitüler:nin mesaisi neticesi

ni bir arada tetkik ve mukayese imka

nını bulm:.ok için bu sene ilk defa ola
rak bütün mektep ve enstitillerin en \ 

1 dün işe başladı 
İstanbul gümrüklerinde, mesainin 

daha ziyade hızlılaıtmlması ve mua
melatın mümkün olduğu kadar basit
leştirilmesi için yeni bir ıekle sokulan 

Şehir meclisinde, yeni belediye ni
zamnamesi müzakere edilmiş ve lokan
tacılar hakkındaki fasıl üzerinde karar 
alınmıştır. 

ilzcl eserlerinin bir araya gelmesile 
!o.karada bir büyük sergi açılmasına 
karar vermiştir. 

Ankarada İsmet İnönü kız sanat 
' bu büyük enstitüsünde açılacı:•.< olan 

• 1·r_1·n bütün kız sanat mektepleri 
sergı -s 

hummalı bir hazırlık içindedir. Sergide 

teşhir e::lilecek bütün nüm• neler bu 

ayın on beşinde Ankaraya gönderilmek 

üzere toplanacaktır. Sergi Ankarada 
haziran baırndzı açılmıı olacaktır. 

Ankarada bliyük sergilerin açılması 

dolayısıle bu sene memleketin diğer ta

raflarındaki canat mektep ve enstitü
lerinde str;i açılmayacaktır. 

Ankcradaki serginin açılmasından 

sonra bütün sanat mekteplerinin mesai· 

si muhassalası anlaştlmış olacak ve 
çalışmalarına ona göre bir istikamet 
verilecektir. 

Ostro tütün 
şirketinde 

Yahudi memurlar 
lşlerlnden ayrıldı 
Avusturyanın Almanyaya ilhakından 

sonra, memleketimizde Avusturya tÜ· 
tün rejisinin bir ubcsi olan ve Türki
yeden her ıiene vautf olM'ak bir, bfr 
buçuk milyon kilo tUtiln alan Ostro -
Türk ıirketinin vaziyeti merak uyan -
dırmıştı. 

Çünkü Almanyada tütün üzerine ban 
drol usulü mcvzuudur. Avusturyada ise 
reji vardı. ilhaktan sonra Avrupadaki 
tütün rejilerinin en eskisi ve gerek 
f;,'.Jrikasyon ve gerek hasılat itibarile 
çok randımanlı bir müessese ol":.n Avus 
turya tütün rejisinin kaldırılacagı ve ~u 
memlekette cb bandrol usulüni'n tatl.ıık 
edileceği söyleniyordu. Bu takdirde 
merkezi istanbulda buluna 1 o_stro : 
Türk şirketinin de memleketimızdekı 
faaliyetini tatil etmesi icap ediyordu. 

Fakat, s.Jn gelen haberlere, Avustur· 
tütün rejisinin faaliyete devam ede· ya .. . 

ceği anlaşılmaktadır. Bu~un uzenne 
Ostro • Türk 1irketi de pıyasalanmız-

d her sene olduğu gibi. t":tün almaan, 
- devam etmeğe başlamıştır. . 
gay 1 z Alman hükumetinin yahudı-a nı • .

1 
1 kar1111 tatbik ettiği rejim dolayısı e 
ere ·:s b' 1 

t ''tün reJ'isi ve ona ta ı o an Avusturya u • 
müesseselerdeki yahu:liler de ış başın-

d uzaklaştırılmaktadır. Bu arada Os
an ··d·· v harman-

T .. k !\İrketi mu ur e 
tro - ur :. b·ıe: ''dd t 

d ·ahudi olanlar ı dmu e 
cıların an J . 1 

• •et alarcık işlerini terk etmış er
mezunı.} 

dir. 

,n,,,,, --
tÇERDE: 

. "'I". '>O nisanda baştıyacak ~-eni ta
~ AKA• .~ • 

. _ köprüden Adnlora ~onnı "a-, 
·rc•ann gore 

rı O 1 ~ de 1.:nlkacaktır. 
pıır 2 • .., . rıı m!ldilrü Ce\'dct dün şcm ı * tsKAI" umu 

· I ı·r Belknn iktisat kon feran. 
· gclm ş ı · 

rlmıze 1 k konE:rcnin ~onuna ka-
sına iştirak ('t rre ki 

hrinıizde kol:ıc-ıı ır. . 
d:ır se s· ktd rıhtımlarındakı 

o::(,\( ATA ve ır 
" • 1 ıhtınıler bir metreden raz-

• t hllm ~. r k 
ınşaA . • . ,c etrafına parmnklı çe-
l vük~eıtı!rnış ' a . 
kilmiştJr. l ·danının açılması için 

stnırnc mc~ ". 
"' • 'lkılmasına bıışlanmıştır. ıa-

bar:ıkaların ~ . 1 o Mna~ı do yıktırı-
kındA klişedtkı gnı n 

Joc:ıktır. . 'I f ~ Fdirne arasında başla
• ISlı\!liDU • h•· ti ~zerinde, De"let dc

b-~ reka e 
yan oto 11 batta tenzilatlı tarifenin lat-
miryoJ1arı bu . tir 

. . knrar ,·ermış . • 
bıkınt "A TQrklerinden bu sene 2a 

• ROMA-:'\1 13-1 b d ha gelecektir. u çeye u 
bin göçmen a 

servisler dünden itibaren bu tarzda ça
lışmağa başlamışlardır. 

Yeni tarzda şimdiye kakbr mevcut 
olan iki baı müdür muavinliği ile bet 
ithalat gümrüğü muavinliği kaldırıl

mı9, bunların yerine ıubeler ihdas edil 
miştir. Şimdi bütün aervisler bu ıube 
müdürlüklerine merbut bulunmakta -
dır. Bu suretle kt müdür bütün iıtc
rin neticesini gözden geçirmek imkanı 
nı bulacak ve kontrol imkanları çoğal
tllmış olacakttr. Bununla beraber di
ğer 5ervisler ve müdürlükler ide yeni 
bir şekle sokulmuıtur. 

Diğer taraftan gümrükler vekaleti 
bütün gümrüklerde kırtasi muamelele
nin mümkün olduğu kzı:lar kısaltılması 
için birçok muameleleri kaldırdığından 
servislerin bu §ekilde tanzimile bera
ber çok iyi bir netioe alınabileceği ka
na~i vardır. 

Şaraplarımız 
A vrupada mUşterl 

bulabilecek mi? 
İnhisarlar idİı.resi kısmı müdürle

rinden Cavidin geçen hafta tuzlarımı-

zm harice satışını temin etmek üzere 
Avrupaya gittiğini yazmıştık. Mütem 

mim malumata göre, Cavid Avrupada 

şaraplarımızın satı151 işiyle de meşgul 
olacaktır. 

inhisarlar idaresine son zamanlar
da şaraplanmız hakkında muhtelif 
memleketlerden teklifler gelmiştir. 

Senclerdenberi devam eden ilmi ça. 
lışmalar neticesinde şarapçılıkta çok 
beğenilen bellibaşlı bir tip de vücuda 
gelmiştir. Avrupada. en mUşkülpesent 
şarap mütehassıslarmın bile çok be. 
ğendikleri earaplarmnzın, ha.tti ea • 
rapçı olan memleketlerde bile istihHlk 
sahası bulabileceği anlaşılmıştır. Bu-

nun için Pariste şaraplarnnızt satmak 
is~iyen firmalarla müzakereler cere • 
yan edecektir. 

lnhisarla.r idaresi, kalite bakmım • 
dan fev alade iyi yapılan TUrk şarap
larını ucuz bir maliyetle Avrupa piya. 
salarma sevkederek muma.sil mamtl • 
latla kuV\·etli bir rekabete girişecek. 
tir. 

Halk bll~lsl haberleri 
Emin3nü Halkevi Dil, Tarih ve E

debiyı-ıt komitesi tarafından her ay çı
karılmııkta olan Halk Bilgisi Haberle

ri adlı folklor mecmuasının 78 inci sa- ı 
yısr çıkmıştır. 

Ankara cad:iesinde İnkılap Kitap
ev!nrle sı\tılmaktadır. 

Alınan karara gör~ camekanlarda 
çiy veya pişmi§ yemek bulundurul· 
mayacaktır. 

Seyyar aşçılık üzerinde uzun müna
kaşa olmuş, azadan budan sokakta 
hiçbir yemek satılmamasını, bazısı sa
tılmasını fakat pişirilmcmesini, diğer 

bansı da koku ve duman neşre~den 
pişirilmesine müsaade edilmesini teklif 
etmiş, neticede maddenin encümende 
müzakeresine karar verilmiştir. 

Konservelere tarih konulması husu -
sunda da alo azanm imzasını taşıyan 
bir takrir okunmuştur. Bunda, bir ev
velki celsede konservelerin üzerine imal 
tarihlerinin yanlması mecburiyeti htık
kmda verilen karann Sıhhat Veks.Ieti 
tarafından ortaya çıkarılacak gıdai ko
deks zamanına kadar tehirir isteniyor
du. 

Aradan Bican, tarih konmasının 

konserve imalat ve ihracatını ukteye 
uğratacağını, bozulan konservenin muh 
telif şekillerle anlaşılabileceğini söyle
miştir. Neticede tnkrir kabul edilmiı
tir. 

Balkan antantı 
konseyleri 

Varın kapanıyor 
Balkan antantı ekonomik konseyi ile 

Salkan matbuat kongresi azalan dün 

ıabah Yıldız sarayında komisyon ha· 
Jinde toplanara:lc mutat mesaiye deıam 
etmig. öğleden aonra otomobillerle 
Dolmabahçe sarayına giderek tarih 

sergisini gemıiıterdir. 

Saat dörtte Dolmabahçe rıhtımında 

bekliyen hususi bir vapurla Boğazda 

bir cevelan yaptıkt.."'Cl sonra Beylerbe

yi sarayına gitmi§lerdir. 

Beylerbeyi sarayında misafirlerimiz 

şerefine mükellef bir çay ziyafeti ve
rilmişt!r. 

Misafirler sarayın pyanı dikkat yer

lerini gezmişler, müteakiben ıt'lylli hu

suııt vapur kendilerini İstanbul yakası
na getirmİ§tir. 

Bugün Yıldız sarayındaki toplantt

tan müteakip, akpm üzeri Perap.."'1.as 

otelinde İstanbul valisi tarafından bir 

ziyafet verilecek, ziyafetten sonra bir 

suvare verilecektir. 

Balk:'ı:ı birliği matbuat kongresi ya
rın sabah saat 10,30 la son toplantısı
nı yaparak çalışmalanna nihayet vere· 
cek ve kongre mero:;imlc kapanacaktır. 

Balkan antantı ekonomi konseyi de 

~abahleyin ve öğle3en sonra konıisyon 

halinde toplantılar yapacak ve saat 

15,30 d~ son içtimaını akdedecektir. 

ı~
~ _ ~J L f 1 f _ ~(]' .. .,, .. b_a,,.n7-.""';--a,,.r-:-f ... ın_d_n,,.~-b-ir.--p::;:::::hınmıştır. 
~~ •Ant.İYE teftiş hcyeU retslijJine mnreı. 

tl~lerden Sezot Bilgenin tayini yüksek tas
dikten sccmlşUr. 

işler için bu )"ıl 3,5 milyon lira konmuş. 
tur._ 

* ŞEHZADEB.\ŞJXDA yapılacak leni 
konscn·ntuvar blna<ıının inşaatı için yakın 
da münııkaı;a acılnc:aktır. 

~ Fr.ntKOY rnt'zarlığının ıı;lahına baş. 

lanmıştır. ~rezarlar ar:mndakl yollar asfalt 
olarak yapılacaktır. 

• Yumurta lhr:ıcah için hazırlanan yeni 
nl7.amnııme c:uma gününden itlbartn merl. 
yet rne"kiine girecektir. 

• ES:-\AF cemiyetlerinden, henüz idare 
heyetlerini seçmemiş olanlar, pazartesi 
günu bir seçim l"llpacaklardır. 

• nt'Y('K şair Hllmfd kin bugün aa! 
16 da unh·er~tle konferans salonunda lhU. 
fol yapılacaktır. 

1' fSTl!\YE doklarının ıslahı için Deniz-

• VALl Muhiddin t stündağ btı ~abnh An 
Jrnradnn ~ehrimlıc gelmiştir. 

• GÜZEI, sanallar akademisine geçen 
sene getJrllen re!>lm şubesi şefi profesör 
J,copold l.evlnln mcmlckellmh:de ~ aptı~ı 

est'rlerden mürekkep bir sersl hazırlan. 

mıştır. Sergi akademide pazar günü açı. 
la<' aktır. 

• sışr.t h:ılkcvfnde koro dersleri açıl
mıştır. Ba)·anlnrdan 16 yaşından, baylar. 
dan 18 yaşından yukarı C))an isteklilerin 
herg{in saat 16 dnn sonra &ekretcrli~e mil
racaallan. 

• AKA\' idaresi \'ilrüknli pl~ı ile Ada
Jnr arasında işletmek üıere Izmlr körfe
zinde işUyen vapurlarından birini buraya 
sc.tlrmeıtc knrnr vermiştir. 

• Sıvasa baAlı Mumcu kö~1inde bir ev 
ansızın ç~kmüş, enkaz altında bes kişi 
ölmüştür. Ocn de o~ır yaralıdır. 

----------------··-----,,,, .... ~..--
HUIH}N'da 

Hayvanı arı 
gençıeştirme 

ff ı1SAN Kumça11ı diyor ki: 

"Amerika parllimentosu bir meselenin 
halU He meşguldür; beynelmilel bir sulh 
\ c harp işi olmamakla beraber bir Ulrlu ka 
rar verilcmi)cn lm mesele 'feksas hukCl
meU dahlJiııdc anııt icra etmekte bulunan 
bir haytarın hay•;anlnr, allar il:ı:.erinde be
dii (cstcdik) cerrnht usulilnll tatbik ede
rek binlerce dolar Jmıanınaktn olmasıdır. 
Vakıa insan >ilzCindcn kınşıkJan gider

mek, kırk l :ışındaki bir kadını yımıi bq 
yaşında göstermek için kullanılan bir usu. 
Jün hayvanlara tatbiki ile on b~ yaşın. 

dakı bir atın dişlerindeki kırıkları düzelt
nıek, vücudundaki buruşulıı:lukları sıder
mek, burnundaki ak kılları boyamak su
retiyle beş yaşında göstermek arasında 
mahiyetçe bir fark var mıdır? Birınci o
su!, ne kadar masu~ ise, ikinc.i nmclıyc de 
o kadar kanuni olmak Jaıım değil midir? 

Yalnız kırk )aşındaki bir kadının )irınl 
beş yaşında bir genç kız görünmesinde 
bir zarar yoktur. ı-·akat on beş yaşındaki 
ihtiyar bir al beş yaşında bir küheylAn gf. 
bi gösterJlerck yüksek llynUa satılınca bu
nu nJnn ndam, dehşetli bir hileye kurban 
olmuş, demektir .. 

(Not: llasan Kumçayının, onbeı 11aıında 
ki bir atı beş yaşında bir küheylan diye 
ıatın alan adamı "/.:urban,. olarak tavsif. 
ederken, J.:ır.klık bir kadını lerüta:e niye. 
tine sineye çeken delikanlının bedbahtlı. 
ğını sükılllrı ocrişi garip değil mi? Kırk
lık katlının yirmi bc,Lnde qörüruneılnln 
cemiyet için hiçbir zararı olnııuacağı 110-
lundakl mü/uleayı da, ne yalan &öyliye.. 
lim, akla yakın bulmadık. Düşünün bir ke. 
re: Genç. bir kadınla evlenmek ve vatana 
Yarım duzüne çocuk yetiştirmek niyetin. 
deıinlz. Evlenluorıunu:. Fakat, aldığını:: 
kadın, haklkl yaşını bol makyajı altında 
gizlemesini bilen bir hünerba::dır ve bcı 
sene soru:a ikinci çocukta dama diyor_ 
Adamcağı:111 bedbahtlığını bir tarafa bı.. 
rakalım, cemlyclin :ararı meydanda_) 

Bunun fçln birçok Amcrlkoh ciltçiler 
loplnnarnk Amerikan mebuslar meclisine 
istida "emılşlcr, Teksnsta ihtiyar hay,·an. 
farı cerrah! ameliyesi ile gençleştiren bay 
tardan şikfıyette bulunmuşlardır. · 
Eğer hnyvanJorı gençleştiren ile bun

Jan satan nynı adam ols:ıydı, bu hareketin 
bir sahrckı1rJık oJa~ıııda lıic şüphe edf
lcıuczdi. Fakat bedii cerrnht usulOnfi bay. 
vıınlara lotblk eden adamın başkasını al
datmak niyetiyle amellyııt yapmadığı mey. 
dnndadır; onun hareketi yaşlı bir kadını 
genç glislcmıck için nmeJiyat yap:ın opera 
törden fal".ksııdır. HatıA bir hnyvnn sahf. 
bl bile mutJak.1 başkasını nldatmnk niye
tiyle alı O:ı:.erlnde sençl~ştinne ameliyesi 
yaptırmaz. AmeJiycden bir zaman sonra 
herhangi bir ihtiyaç se\'Jd ile otını 53ıma. 
ila k~rar. vemıi~ olabilir. İşte Amerih 
m~clıslnın karar vemıekte zorluk çckliiU 
ınuhim mesele budur.,. 

TAN' da 

Arkadan gelen 
islim 

A LAJA.\'l'A ve A.vusturuada uapılan re
yldmı. Ahmet Emin Yalnıan, &onra

dan gelen bir /silme ben:elluor ve malüm 
hlkdyeyl anlatıyor. Muharrir. hc.rıeu olup 
bittikten &onra Avusturya ve Almanya hal~ 
kına tevcih edilen &uale '"şiddetin hüküm 
sürdüğü bir mcmlc.kellc,, yü:dc yü:: muva. 
f ık bir cevap verilmesi beklenirken "e
vct,,lerln .Mmanyada yü:dc 99,08 , Avuı. 
turuuda uıi:de 99,75 oluıunun &cbeblnl 
ıüulc talılll ediyor: 

"Yüzde yuzc nisheUe orada uslnca bir 
fark l.ıır:ıkııınkla işe tok hafifçe ııu kııtıl
nııştı r. Maksat, reylerin serbest olduğunu, 
Istiycnln hayır dediğini göstermektir. A.. 
'·usturyndııkı rakamın ) üzde yilze. Alman 
yudaki nıshcltcn bile yakın olması,A vustur. 
yalıların ateşti nlAkasınn bir ölçü dıye ter
tip edilmiştir. Göbels, 11 nisaııdo dünya. 
nın yüzüne indirilecek şamar diye galiba 
bu manııırnyı ima etmiştir . ., 

Alımcı Bmln l'alman, bundan ıonra, 
Alman11anın karar11:/ığlyle el rafında na. 
sıl bir teld~ ve cndl~c uyandtrdıgını anla
tıyor, devletlerin Almanya karşısındaki 
ııa:lyctlcrlni tcıbil ediyor: 

"Bir köşede Romn, l.ondnı ile fısıltı ha. 
linde konuşarak milşterek bir Akdeniz cep 
lıesf kurmnyn çaJışı)or. Uiğer tarafta bir. 
takım kücük memleketler, harici tazyikin 
rokınlığı knrşıı>ında sıkı bir dnhill birlilı: 
kurmak ,.e birlbirlcrine ynklo~mak lhtJya. 
cını duyuyorlar. Gürültlicü bir azlığın bQ. 
tün yaygnrnlorına rağmen millJ lılacaris. 
tan kendini orta Avrupadan ziyade Da.Lı 

kanlık ruemine l·akın gömıiye başlıyor. 
KOcük ltilAfın Orta Avrupa rom, umumi 
cilııın siyasetine geı;fyor ve Romanya ile 
Yugoslavya. her şeyden evveJ Balkan mem 
lekeli olduklarını eskiden cok sıkı bir öL 
ende duyuyorlar. 
Avuslurynnın 11 nisanda merasimden 

geçen ilhakı, kurulu bir mu'\'aıeneyl sarsı. 
:ror fakat bunun )·erine yeni bir muvaıe. 
ne kurmak için derhal blttok kuvveUeı:. 

(Latfcn Ba.yfayı ~rini.z). 
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istikbalde lstanbul 
nasıl olacak? 

Şeh·r mütehass~sının hazırladığı 
planın esas hatiarı neşredildi 
Şehir meclhi rr.ütchasaıı Proıt ta· 

rafmda,., Laurlanan htanbul ve Bey· 
oihı t:ihctLri niium pltını dün Şehit 
meclislnt verilrt".i§, meclisin her cndi-
11'1f'nin Jcn ı:e;Uen lki§er ::ı:t:ıdnn tcrelc
küp el.°cccı.l< rnııhtc:it bir kcmisyon ta· 

rafındcuı tetkikino karar ve:-ilmiıtir. 
Plan mtdlı ealonuna aaılrnıf, ua:un 

müddet ltzalat taralındıın U%erinde tct
ıtıkfor )'apıJmıf ~ır. Planı iuh eden ra· 
por <l.ıı mıd:u bir halele •ezalıu-a dağı· 
blnutbr. 

Pllıttın birinci faslında program, 
amcnejmatı, teyriccfer, llınan, ilk ev· 
vel yapılnuıu tüzum!u ıcyler, ikinci 
ku;m·nrfa ist:hamııtfor Ye yol profilleri, 
$aj ve aol aahillcrin rııUıl !:'>el vaziyet 
Iari iınh cdUrtıt!d~dlr. 

NAZIM Pı.ANIN PROCRAMI 
Nazrm planın esasını teikil edecek 

olan proitArrun titız:lmi ı:ımfi'.ında O'Zö 
ve 937 ıeneleti ~arfınGa )'ap.lan ataı
tırmalar a~ağıdald maddelerde gösteri
len bakımlaI"dan yapılmıitır. 

l>tıniryolu ve deni.z nakliyatı -
:Mailıam kalJotaj. 

Tt2dlye te~killi.tı - Salhaneler, 
ııaner, balık, Mileri. 

•; Çarıı teıckkülü. i KügUlr sanatlar ve bunların tcvı:l 
, llııretletL 

Umum1yet1e ~anayı ve ticaretin inti
ıar aureti. 

Mi.ilklerin inkisam ıurcti. 
Yel'li biı'lalann tcicl:kUlleri ve ııhhi 

nhamlar. 
btanbtıl topluluğurıu teşkil eden 

b'Utün maha11clcdn inkiıaf tar.ıı. 
'.Atkeoloj!k araJ:ırmalatm vatiyeti ve 

ba§lıca CDtrlcrin ı!telerin ve Abidelerin 
urunma!r. 

Btı m~dt!el~r üı:::rindc yapılan incc
lçmeler .,p~tkcsindo bu pronram ttcuim 

• cdilmi tir. . . .. 
A) Galata Ji:nanı gilıel san:.tlara ka

dcmisint kadar uıatılacaktır Kara ci· 
hetindcn yalnız otomobillerle :rr.ünaka• 
le icra edilecektir. 

B) Sarayburnu limanı muvat;kattır. 

SaraybuttHınu Galata köprüsüne rapt
eden taratı ıeklindeki bir ıezinti c.ıdde· 
sinin rutmda kalmak Uı;cte bir kattan 
fasla depolar bulıınmayacnktır. 

C) Galata köprUtU btraz Halice doğ 

:ru nakled:Jccck ve bu suretle bu köp
l'ilnün ikl b ~ıhda geniş iki meydan 
teıkil edilecektir. 

D) Atatilrk köprUsU tatbik edilmek 
te ola:ı projesine mutabık olarak ikmal 

1 
ei3ilecektir • 

E) Hcıllç ııahilleri ticaret ve mahallı 
sanayiin rasiyonel b;r surette tcşckkü· 
1üne müsait bir şckihlc tanzim ed:le· 
cektir. 

BüyU'!t sanayi için At~ıtUrk köprü
sünden Halıcin memba:na doğru olan 
mahaller tahsis edilecektir. Bunların 

cimine ve manzaralarının nevine göre 
en çok rabatsızl ğı mucip ol:ınler Hali• 
cin dihinc do~ru uzalclaştml:ıcaktır. 

Salhaneye mi!ruru ubur kolaylaıtı· 

nlacak, her iki sahilde de geni~ sınai 
yol tesis edilecektir. 

1ki körprU arasında: • 
Sai $1\hilde: 
Gıdl maddeleri mıntakasının inkiıa· 

fın:ı tahsis e:J:le:ektir. 
Baltkhane yeniden tesis etiilccektir. 
Sol sahilde: 
tki köprU arasınd:ı umuma mahsus 

..... Jllll'IHl!tll:fııllfllltll-tm~lftlfflı;llHlltıtnıtlli1R 
el altındtın harc1'ctc scçtl or. 
mı tn n:znr:ı l.::ırşısındıı öyle lıir ümit 

u30:ını~'Or: 

.~caba A,·usıurynııın ıorl:ı işgali nctke-
sinde hirknt dnhn lıowıan dtinro cmnh·cı 
ı.·c f!ltilmırı, t>enubn do#ru dııl·ulıın :\ cnl 
tnıl•ik kol'şısmd:ı :ıcnh:ı cski~lnclcn km·· 
' 'elli bir ımrcltc cnnlaıımı oC"nk nn? 

Bu ümide bir ~nrll:ı lıaı!lonnııık rniıdir: 
1!H4 :\Cfll'sindenhcri şu ı.-cyo hu suretle 

devnm cr1cn Clh:ın h:ırbinc ln~nrıı. hokka. 
nf:retli bir umııml hanşl:ı n ilın~·cı ,·ermek 
ihtl,yacının nlha;lel Frnn cııltı 'C her :yer. 
de duyulma"' 1c ı;ilAMıtl nm ı )ollnrının 

hu sıı:rcdc ııtılııhilmcsi şorlilc .•• 
Frııns:ıda Ooltıdiye hillt(:mclinln milli 

hir i-:obln" '-ıfatlhı J::ırşılnnnıo~ı 1"c fllHıık. 
in iti mor re) i nlmeııı şunu 1:ostcrlyor ki 
Fren~:ı hile çok otun dcYom C"den derin 
uykusuııd ın nihn)ct u)nnınnra ba~l:ıınış-
lı r.,. 

l bir rıhtım inıası. 
F) Atatürk bulvarının nihayetinde 

Avrupadan gelen trenlerin gar binası 
llc Hayd. ~paşadan geçecek trenler için 
feribot limanı yapılacaktır. 

C) Sirkeci ı=arı ylllnız elektrikli 
banliyö trenlerine ve muvakkaten -Sa· 
rayhurnu limanına celecek egya trenle
rine tahıis edilecektir. 

H) Yenikapr merkezi g()l'ı ile feribot 
iskelesini muhafaza eden ıcd dunrı· 

hın tcıkilatı; Yenikapı körfezinde inıa 
edilecek modern bir liman iJe bu lima· 
nm icap ettireceği vasi mikyasta cgya 
münakalesine müsait obcak vcçhile 
tertlp edilecektir, 

1) Ç:tflı tama mile modern bir şekle 
sokulacak, fakat umumi te ekkülü ta• 
mamilc ~ynen bırıakılacaktrr. Dıt hu• 
dudu; mcthallcri tivtırında ıenİJ oto
mobil durak yerlerini ihtiva eden geni§ 
yollarla çevrilecek ir. 

J) Eıki ;:::hte hakim bir va.rlyett~ 
bulunan Universite; kültürel Akropol • 
Bcyar.ıt ile Şehtade arasında ir.ki§af 
enecek ve en iyi sıhhi prtlan hcwi 
vasi bir m:>halle teşkil edecektir.-

Bı.;günkü üniversite meydanı eaplS
nad ve etrafı talebeye mahsuı büyük 
b:r park ile üniversitenin merkezi idare 
binalarına tah'!il edilecektir. 

Universitenln bir §Ubeıi için bu ıu
bcler etr:ıfrnda ıdaiına tevessü etmekte 
olan fenni ve ilmi meı;buriyetlere tabi 
o~arak müstakil bir surette inkii&fa 
müsait ve kfüi bir ıaha ayrılacaktır. 

Milli kütüphane üniversite mahalle· 
sinin merkesini if'N edecektir. 

K) Y rnibah~ede kale duvarlarınrn 

iç tarafında: Nebatat ve hayvanat bah· 
çelcri ve kolleksiyon bahçelerinden 
mUte§ekkil terbiyevi bır bahçe tesis 
edlecekttr . 

i,.,) SJmr sA.,h-darı .- tdman uhııtarı. 
M) Ychlb:ıhço:le kale duvarlanrun 

dış tarafında kogu yeri olacaktır. 
N) Tayyare meydanı (etüt edilmek-

tedir). . 
0) Plajların tanzimi - F1ory2\ 
P) Sarayburnu ile Küçültayar.ofya 

ar:ı.! nıJa arkeolojik park tesisi. 
Q) Başlıca sitelerin muhafttıaıır. 
!'arayburnu. 
Liman ve Sirkeci garuun tedrici bir 

surette kaldınlmasile buranın parazit 
b:nalardan kurt:•nlması. 

Kaı-a taııUındnki kaleler: 
Dışarda en aşağı 500 m. genişliğinde 

bina yap·lması memnu bir mıntaka te§· 
kili ile iç tarafı."' kale boyunca mevcut 
mah:ılJ.crin inkişafına muvafık olarak 

yapılacak tAnzim ameUyelerine göre 
tesbit td:lecclc bir gcniı.ılikte bir •aha· 
nın bina yapılması memnu mıntakı•lara 

ithali . 
Deniz kıyısın~aki l:.a!eler: 

Bulundukları mahallelerin huıusi 
planlanna ve m~vcut kalan kı$1mlann 
t'rkeolojik veya tezyini kıymetlerine 
göre tesbit edileı.:ek kısımlar hakkın -
da muhafaza tertibatı alınacaktır. 

Haliç kıyısındaki kaleler: 
Buradaki ticaret ve a&nayi mahal .. 

lesinin sıhhtle§tirilmeıi ile ıeyrisder.e 
halel vermiyecek •urette muayyen 
noktalardaki kısımların muhafazası: 

Şehir m1nıarasını h~kim olan baş -
lıc.a mUhim eserlerin mevcut bulun· 
duğu mahallerde bunlara mt.\:avir bi • 
naların yükseklik ve karakteri hak -
kında hususi tedbirler alınması el -
zemdir. Bunlar r:ıahallelerin hu.suıi i
mar pllinl:rında kaydedilecektir. 

R) Başlıca te~yini meydanlar ve u· 
mumi binalar: 

Büyük Cumhuriyet meydan: 
Cenup tarrtırdaki Hipodrom orta

sın1a.ki binalar kaldırılarak: 

Buranın büyüi< askeri geçit resim
lerine müsait ola:t.k veçhile tanzimi. 

Hem Marmaradan. hem Bofazclan 
&örülecek veçhi!.: r,.ayet yühek sem· 
bo:ik bir Cumhuriy.et abidesi. 

Bir yanmda Adliye binası ve diğer 

idare binalnrı otacattr. 
Takııim ımyda':lı - Tadil edilmig 

ve bUyük mikyasta bU}~:.itülmü§ bir 
halde ob.:ak v: bir tarafında T!yat • 
ro, konferans t;alonu; sergi salonları, 

Büyük ziraat 
kongresi 

Bir müddet tehir 

' 
edlllaor 

Bu ayln on ıtkiıinde toplanactfı ev-
velce kıırarla§ ınlm.ış olan büyük Ziraat 
kongresinin birkaç gün gecikeceği an
laşılmaktadır. 

Ziraat Vekili Ş:.ı.kir Kescbir, ~ocuğu
nun rahatsızlığından dolayı Viyanada 
bulurlduğundan ve henüz memlekete 
dönmedi~inden kongrenin ruınamesi 

üzerinde henü.r son karar verilmemiıtir. 

Diğer tu3ftan memleketin ziraat ıi· 
yaseti üzerinde bliylik hamleler yap
mak kararile toplanan bu kongre ile 
Baivekil de ,ahatn alakadar olmakta· 
dır. 

Yurdun her tarafındaki müstahıil

lerin, zimat mütchasazslan, ve tirut 
müesseseleri mümessillerinden mürek
kep yiiderce kiginin bulunacağı bu kon 
&renin içtlmamı icap ettiun büyUk ga
yeye muvafık kararlar alabihneıi için 
daha ıenft hazırlıklar yapılması karar
la1tınlmıştrr. 

Bu itib;ırla konrre dantiyeleti he.. 
nüz gönderilmeınigtir. 

Hazırlıklar ikmal cdildiii ta'lddirde 
kongre mayısın ilk günleri içinde top
lana~ktır. 

Emniyet 
mftdUrlU~UnUo eşyası 

yenileniyor 
Yeni bir binaya t"'}mnuJ olan İstan

bul emniyet mUdUrlUğUnUn metnıtiyet 
tenberl yenilenmemiş ve pek harap bir 
ıtekil altnt§ olan mefruşatırun da yeril
lenmesihe karar vttilmittir. Bunun için 
emniyet müdürlüğüne yedi yü.ı kalem 
eaıi:falye9 do!ap, masa vesaire alınacak
tır. 

Bu sene gelecek 
• göçmenler 

tskA. umum müdürlüğü bu sene Ro
ınıa.nya ve Bulgaristandan göç edecek 
ıtkdaşlarrmız için iskan mınt.akala • 
nndakl h:ızırltklarmı bltinnek tızere -
dlr. 

Çorlu, Tekirdağ ve Gelibolu clvann· 
da tesis edilecek yeni göçmen köyle. 
rlndo inşaat faaliyeti hara.retle devam 
ediyor. 

Ya.kında bir iskfin heyeti, Roman. 
y:ı.ya. giderek, bu sene mürettep olan 
göçmenleri tefrik edecektir. Göçmen. 
!erin nakliyatına mnytsın ilk günleri 
içinde başlanacaktır. 

Bay an Pıtardın 

konferansı ' 
İsviçre üniveniteai profesörlerinden 

bay Pitartrn t.evce5i bayan Pitart bu 
gün ıaat 15 de lstanbul kız lisesi sa
lonunda bir konferans verecektir. Kon 

feranıta okul talebeleri ve ölrctmen· 
ler hazır bulunacaklardır. 

Profesör I'itar, üniversite profesör
lerinden budan ile dün Tuzlaya ıit· 
mit ve orada bazı arkeoloji tetkiklerin 
de bulunmuştur. 

Profesör bugün güzel sanatlar aka
demiııini iezccektir. 

Mısırda hariciye. 
vektllmiz şereftoe 

ziyafeti er 
Kahire, 12 (A. A.) - Rüşdü Aras 

bugUn saat 14 de hayvanat bahçesini 
gezmiştir: , 

Saat 1 7de Yugoslavya elçiliğinde 

şerefine \'"t:rilen çaya giderek ge~ vak
te kadar kalmıştır. 

Çayda Balkan mümesaillcrlnden 
başka kordiplomatik ve Mısır naz.ırla
rr ve ecnebi ve yerli mtimtaz şahıslar 
hazır bulunmuştur. 

Başvekil Semiramiste RüşdU Aras 
§!raf ine büyük bir ziyafet vermiş ve 
ziyafeti parlak bir suvare takib et
miştir. 

Rüşdü Aras yarın sabah matbuat 
mUmesslllcrini kabul ede~ekttr. 

içtima salonları, ır.aç salcn!an, ku .. 
Jilpler, posta otobüs prlarr, otomobil 
parktan bulunacaktır. 

S) Okul \"C hastananelerin tevzi tar
zı alakadar servislerle b:rlikte tet • 1 
kik edilecektir. 1 

............................. 
GUzellifine, ıeıin!n Mieli görUlmiyen •ık 

tatJılıfıtıa bütUn diln· filmi 
A k h' ' .. el 1 

yan.m haynın olduiu § m, ıssın en guz 
romanı:. 

en güzel film yıldızı. 
BUyilk yıldızın at 
nefis şarkılatt, bpıa.ı> 

yol havalan ve 
rakıslarr 

Y crlerinizi 
evvelden 

tutunuz. 

Bu Cuma.Akpmı SAKARYA Sinemasmda 

"MARCERlTA,, nın unutulmaz yıldızı 

GRACE MOORE 
ı 937 Haıltarunda bUtlln dünya konse~atuvarları en bilyük tnuslkiti
nastarının iıtirakile Nevyorkta yapılM büyUk !cativa.lda çevrilen 

Yalnız • • 
senın 

• • 
ıçın 

Fransızca sözlü filminde (TOSCA • MARTHA) ... e LAHABANERA 
f.SPANYOL) şarkılarım taganni edecektir. 
Bu !uvarc için biletler şimdiden satılmaktadır. 

b••••••••lf• Telefon: 41341 4 ................. . 

Bir otomobil 
kazası 

Araba tram\Yay 
direğine çarptı 

Dün gece sabaha. ka.rjı, Taksim Ab· 
dUlbak Hamid caddesinde bir otomo
bil kazası otm~tur. 

Filmcr şirketi müdürü Serai Ural, 
1655 nwnaralı hususi otomobiliyle gi. 
derken yanhı manevra yapmıı ve yol. 
dakt tramvay direğine çarpmıştır. 

Müsademe neticesinde arabanın ön 
kısmı tamamen harab olmuş; Sezai. 
nin yanında oturan ayni girket me · 
ınurlanndan Yavaşeni'n kınlan cam
lardan yüzünün muhtelif yerleri ya. -
ralannuş ve Şieli çocuk hastanesine 
glStUrUlmUatUr. 

•Almanya ile J.l•ntuko arasında 7enl 
bir ticaret itlll'lfnameslnin imzası için ha. 
Jih:mrda Berlinde ınbıakerelcr cereyan 
etmektedir. ôSrenlhllAtne söre, niıtebi ih
timal bu ayın 1<>nunda tının \•tlilecck olan 
bu Hlllfname ile her iki rnentlekelln men. 
f:ıalltrl temin ellllmif ol:ıcakllr. 

• Azerbaycan ~onat hllftnsı Moskol"rıda 
büyük mu,·arrakiyet lı:ıızıı.nmı~tır. "Körol(. 
lu,, ve "$ııhscncm,. Azerlı:ıl cıın opC'rııl:ın, 
,\ıcrb:ıycnn hatk epik ırnnaıının pnrl:ık 
tezahOrlerinl te~kll etmif ,.c .. arşın mal a. 
lon" musikili komeclisl do hnrır muııikl 
molinerini gôslennişlir. Dün nktam, Mos. 
llm J.lagomaevfn Azerbaycanm So\"yet 
mevzulu ilk operası ohın ":'\erglz,, operası 
temsil edilmiş ,.e çok mU\·affakfyet hz:ı. 
nan hu temsilde Stalln, l\lololof, Knsano-

iç, Yoroşilor, ::'ılikoyan Ye Dakirov da 
bulunmuştur. 

• Türk • Rumen ticaret odasının kuruJ. 
m:m mün:ısebetile müessis nza dOn llük
rc~te Tilrkire e!lçiliRint1e bir toplantı yap. 
mıştır. Ticaret odası yeni teşekkillD iti
bnrilc Tilrklyc ile Romanya arasındaki 
ticaret milnascbcllerlnde mühlıu bir rol 
oynıyacaktır. 

• Meksikaı.laki İngiliz petrol kumpan. 
l"alarına alt ınaıınrın ı~umlAklni protesto 
eden tngillı notossına MekA}ka hilkftmetl 
reisi Kardeııas verdiği cevapla, lıu istim
JAkin bir L:amın mucibince yapıldığını ve 
binaenaleyh lngillı hükümetinin l\Ieksi
kanın dahili i~lcri hakkınila protestoya 
salAhiyeti olmndııtı nı lıilclirrucktcdir. 

• Ru:ıvclt, şimdiki iş buhr:ınını önlemek 
tlzcrc önilıı'lü7.dcki on ~' ay içinde beş 
milyar dolar &ıırfctmek niyetindedir. 

• Kovnoy:ı l(iden ilk Polonya toy:r:ı-

resl dün Vtırşo,·adan htıroket otmlJtir. Bu 
seyahııl yeni ha1"a l"Olnnun teknik güçlük. 
lcrlni tetkik etmek maksadile yapılmakta. 
dır. 

"' Hindistnnd:ı Allahabadd.ı Milslilın:ın. 
l:ırla !\Iccusllcr arıı-ı.ınd:ı vukubulım çar. 
pı1m:ılnrda iki k1$i ölmilf 16 L:lşl yornl:ın 
mıştır. Kıtaat müdahııleye mecbur knlmış. 
tır. 

* iki ,ündür I.ondr:ıda bulunıın şimali 
!rlondu başYekili Lord Kraigavon ncırast:ı 
dönmü5lür. Yııplı~ı müzak~rcier lı:ıkkında 
hlcbfr teblilt ncşrohınnııımıştır. 

• Dün , kşam Jlııyfeda lıonıb:ı ile ) orn. 
lnnan üc Arap da ölmilş '"e bu &urelle dün 
kü tethif kurh:ınlorının adedi tıltıy:ı çık. 

mışt~r. 

• Yüıbinlerce dolarn yükselen ihtillı.st:ın 
suçlu Aınerlkoh mali~·ecl Rişard Vfntcy 
dün s:abah ~ev)'Ork Tcml·iı mahkemesine 
çıkmıştır. Mııllyeci on seneye kadar )'fik. 
scJcbllecek hapis ceıa!.ına mahkum olmuş. 

l\1eryemana 
kand·linden 

yangın 
Kadıköy, Osmıı.nağa mahilllesi, Çu· 

ha.dar sokn k, 32 numaralı evde dUn 
gece sn.at 21 de yangın çıkmıştır. 

Yan3.n ev Pnnayct isminde birisine 
ait olup İttihadı miJU sigorta eirketi· 
ne 1000 liraya sigortalıdır. Evden du· 
manlann çıkmakta olduğunu görenler 
derhal itiaiyeye haber vcrmieler ve 
yangın evin iki katı yandıktan sonra. 
sl5ndürillmilşti r. 
Zabıtanın yaptığ: tahkikata glSre, 

yangına sebeb, Ust kat odalarından 
birindeki Meryem ana. kandilinden 
perdelerin tutusmruııdrr. Tahkikat de
va.rn ebnektedir. 
&yoğlunda da bir yangı gı • 

et olmuş, 8000 liraya sigortalı olan 
Nlkolanm sebzeci dükktnmm baca!t 
tutu~muş, bUyUmeden 15ÖndürUlmU§ • 
tilr. 

Plaj ar 
Bu yal çok ucuz olacak 
Tayyare ve damga resimleri 

de kaldırılıyor 
Ankara 13 {Hususi) - JlükOmelin ba .. 

yatı ucuzlatmak ·e bir kısım verglleri ten
zil hususıındn tıMılh tl'dhirlcrden sonra 
lıftıliyc vekltlctl ıılftJl:ırd:ın Dlınmakta olan 
Tergiler hııkkındn iki kanun Hlyihası ha
zırlamaktadır. 

Du J.ı'lyihnlanı göre pliıjlard:ın alınan 

nlınan t:ıyyıırc vergisi ve dnmga kanunun. 
dn bnzı de~işlkliklcr yapılnrnk, nyni rcr
lerdcn alınmakta olan damgn resmi kaldı· 
rıltıcnktır. PlfıJlı:rt:on alınan kazanç \•ergi. 
si de yarı yarıya indirilecc8inden bu )'11 
pllljların çok ucuz olncalh anlaşılıyor. 

iş kazası 
Gal3ta rıhtımında ~·apılmalı;ta olan )·eni 

yolcu s:ı.Jonunun inşasında çalışan .~llun 
ismindeki işçi, knlaslnrdnn l."Urulmuş olan 
iskelede sıva yaparken mu\·n~neslnl kay. 
bctmi~ ve yere düşmüştür. 

Vücudunun \'C başının muhtelif :rerle. 
rindcn yaralanmış olan Allc.nn baygın bir 
halde Beyoğlu ha tanesine kaldırılmıştır. 

Bir sinir buhranı 
Somatra trnmvoy caddesinde oturan 

Ahmet kızı CUzin, diln annesi ile bir mese
Jedcn dolnyı nıünııkaşnyn başlamııı Te ne. 
ticede sinir huhnınınn ıutuJ:ınık evin cam
lıırını kımınğa ba~lıımıştır. Bu arada GOıl .. 
nin kolları kc~lldiğindcn Ccrrohpaşa haa
tnnesine k:ıJdırılmıştır. 

Karı~ık bir kavga 
Kumkapı Horoılu Mescit sokaAında otu • 

rnn makinist Akif, knhvccl lbrnhlmln ka
rısı Cemile, Refik ve l\larlkıt isminde dlirt 
kişi, oturdukları evin kapısını ocıp kapa.
mıık mesclesınden kavgaya tulutmuşlar ve 
lılriblrlerini döğmüşlerdir. 

Ka,•1:neıların Ccryndı nyuka çıkatken, 
bekçi N:ıim yclişmi'5 ve kcndflerlnf er1t
mnk istemiştir. 

l\omşulnr arasında h:ı.Jlcdilrncsi icap e
den bir meseleye yab:ıncının kllJtfmaAını 
ho~ gornılyen ,.e eso en sarhoş bulunan A. 
kır bu serer de belcçı)i dkAnıeğe bnşlamıt 
hunun üzerine dördii de ynkıılnnarak mab. 
kcme~·c verilmişlerdir. 

tur. Bu müddetin kati olarak ne olacalı 
suçlu mahpus bulunduğu csnndn soııra. 
c!tın teshil todilecetktlr. 

• Arn:ı,·ut ltrnlı ı'ıdlire nnıırı Otlosaıun 
lstırnsını kohul etmiştir. Bıışı.-ckll :adliye 
nezareti vekllclini yapacaktır. 
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ffetırnların1 anlatın 

ClEYMS NOllODt 
EnteDlct.ıtn Servisin en meşhnı casuslarından 

~O: 

ı::::G::o_--. :N::a_·-... N-_::-M_-_e:_-_s::E::L:E::s::i :::r 
Çin,·harpten 

Ha~s Fuş, ı?6zlerlol g6zlerlme dikti: 
_ ~A'geç karşılaşacağımızı gayet iyi 

bll·y'ardum, aziz m Nolıodi ! 
- HAns !i'ıııun bulunduğu binanın 

önUnr)e aşağı yukarı dolapcağnn. Eğer 
içeri gir:iikten dakikası dakikasına tun 

bit 'Saat sonra geri dönmezseniz. • •• 

karı ı çıkacak 
Çin, kazansa· da kazanmasa da 

- Geri dönmezaem ne yapacaksınız? orada yabancılara ekmek kalmadı 
- Ne mi yapacağım? Sizi istiycce· ;•••-••••••••••••nn••••••••••••••• .... ••••••• .... •n•••••••••••n•••••••••••••• ·-•••• .. ••••--••••••••n••••M••• .. •••tı .. •••••-•• ... ••••••••••••••••••• .. ••• •••••••••••• 

f Japon hücumunun ~ine büyük bir iyiJiği dolmnmuştur: Kopuk bh• tespih kadar ~ timi.. 
Kont dö Nisi kararından vazge!jir• 

mek mümkün olamadı. Benim için hlç 
bir tehlike mevzuu bahsolmadığnıt, ol• 
sa bile kendimi müdafaa etmekten 4cic 
bulunmadığrmı anlattnnsa da o fikrini 
değiştirmedi .• 

! dağınık olan Çın varlıkları bu umumi tehlike karşısında ele1e vermişler, ~ 
L ...... " ................. _._ ..... ~.'!.~!.! ... Y.~ ... ~~.?.!~t~ ... ~~kabetlerini unutmuşfardJr ~ .............................. -......................................................... : 

aaırtDett 

Hans Fuşun yanma gitmek Uzere yo- . 
la çıktı:n .. Kont dö Nis de beni epey ge. 
rH ::n takip etti .. 

lngiltarcnin c ~ mc.Js-uh siya.si mu· ı 
harrırlcrindcıı 1 ·ernon Borttctt Çin 
vaziyctbıi ya1:mdan görmek için sem 
zamanlarda Hongkonga gitmi§ti. 
Muharririn oradan lngiliz ga::etdc. 
rine yoTladığı "Qi11e bir bak"§,, ba§· 
lığını taşıyau ilk yazı.smt naklediyo· 
ruz. Muharririn büyük bir nüfuzu 
nazarla yazdtğl bu makaleyi okuyu. 
cularımızın bir çok noktalardan ca
libi dikkat bulaoaklanna eminiz. 

doğurabileceği netayici bitaraf bir 
gözle görmeye ~alışalım: benim kana· 
atimce bu harpten Çin Japonyadan 
daha karlı çıkacaktır; çünkü Japonya 
her nekadar ekonomik bakımdan Çin-

şiddetile devam ederken diğer taraf. 
tın dağınık, geniş bir milleti biribiri
ne bağlamtya hadim olacak şoseler, 
dcmiryollar yapılıyor. BUtün bunlar 
Çinin nekadar lehineyse ecnebilerin o 
kadar aleyhinedir. Bugünkü Çin li . 
der!eri Çin gençliğinin git.gide bir tn
kmı zaruretlerin tesiriylo faaizme ve_ 
ya komünizme teveccUh edeceklerini 
tahmin ediyorlar. Bu iki cereyan da 
ecnebi sermayesine yer vermiyceektfr-

Doğruca nöbetçi zabitinin yanına gi
d~rek Hans Fuşun yanına gitmek iste· 
diğimi bildirdım .. Zabit sordu: 

- Kend:sinden randevu alını§mıydı· 
ruz?. 

- Hrıyxr .. 
- O halde sizi onun yaruna götüre· 

tnem. 

Ccyms Nobodi Çuris7d yoldaş 
kıyafetinde ... 

• • • 
- Fakat .• Hiddetlendi: ''Hongkong, memulün çok fevkinde 

- Israr beyhude; aldığım emir kati - Sizi derhal kurşuna dizdirmekten güzelliklerle dolu bir şark şehri. Onun 
dir. 

- Peki, M. Hanı Fuşa bir mektup 
götüremez misiniz?. 

- Götürürüm .. Buyurun .• 
Beni bir masanın önline götürdü, 

kağıt ve kalem verdi. Ben de şu puslayı 
yaz:lrm: 

''Sovyet sefareti katibi Çuriaki, M. 
Hans Fu§tan bir müJa.l:at terefinin 
kenilbine bah§edilmeıini rica eler.,, 

beni kim menedebilir?. 
- Bunu yaparr..azsıruz.. Evvela beni 

ne ciirUmle idam ettireceksiniz?. 
- Ne cürümle mi? C:ısusluk suçiyle .. 
- Evet amma, bu suçu :şlediğimi is-

bat etmek Jazrmm. 
- İsminiz en r.1ükemmel bir delil teş· 

kı1 etmez mi?. 
- Hangi ismim? Benim bir çok is. 

mim var •• 
Dişlerini gıcırdatarak cevap \'erdi: 
- Bir tek isminiz kafi: Ceyms N obo-

di ...•• 

etrafını süsliyen ufaczk gölcüklerin ve 
yeşil tepelerin birkaç mil ilersinde 
bekleşen Japon zırhlılarının kurşuni 

renkleri göze takılmasa adanı kendini 
cennette sanacak. Uz.aklardan, Japon. 
larm Kanton · Hongkong demiryolunu 
tahrib eden bombalarının sesleri du
yuluyor. Bu demiryolunun sahibi tn.
gillzlerdir. Hongkonglular bütün bu 
patırtılara kulak vermeden i§lerine de 
vam ediyor. Sosyal hayat yine eskisi 
gibi. 

lngiltereden Çine bir tayyare ile gi-

Beş dakika sonra Hanı Fuşun yanına 
götürülclüm. Bana yol gösteren nöbetçi 
odadan çıkınca Hana Fuı §eytani bir 
zeka ile parlayan gözlerini gözl~ime 
dikerek iıtihfafkar bir gülümseyigle 

- Pekala .• Fakat benim Ceyms No- decck olursanız, Savtamptonla Hong_ 

bana hitap etti: 
- Ergeç kar,-.d.-qa~ca--..'_mı_n_p_y_et_lyf 

biliyordum, azizim Nobodi f. 
Bir koltuk göstererek devam etti: 

- Lütfen §Uraya oturur musunuz? 
Biribi: :;nize anlatacağımız epey §CY var 
sanmm. Değil mi?. 

Koltuğa oturdum. Saate baktım ve 
bir cigara yaktıktan sonra cevap ver. 
dim: · 

- Mademki bana söyleyecekleriniz 
var, sizi dinliyorum. Fakat rica ederim 
!iOk uzun sürmesin, çünkü tizi dinleme· 
ğe ancak bir saatimi hasredebilirim. 

Hal ve t~m Kayserin casusunu e
pey şaşrrttr. Bir dakika içinde onu iki 
darbe ile afallatnuştıaı .• Beni tand.Jğını 
anlayınca k<ı.t'iyyen ıoğu'fkanlıhğnnı 
k:ıybctmiyetek evvelden biliyormuş gi· 
bi dananmam ve hakim vaziyete geçe

rek anc:ı~ bir saat vaktim olduğu:nu 
söylemem, ona iki büyük darbe o)J'nUŞ· 
tu .• Hayretle yüzüme bakarken hen 
gene ayni soğukkanlıhkll\: 

- Sözlerim sizi şaşırtmı1a benziyor, 
de:Hm. HaJbııki benim kendimi kolay 
kolay size testi merh:ek bir adam ol. 
madığrmı b:Iecek kadar beni tanıdığı· 
nızı s :-cuyordum .. Buraya gelmeden ön
ee tedbir almadxğ!mı mı zannedıyorııu
nuT.?. 

Gayri ihtiyari bayranhğını izhar etti: 
- Yaman adamsrr.ız vesselarol .. • 
- Tabii !Bunu başka fırsatlarda da 

teslim e-eceksiniz; eğer All::C ~ize Ö· 

mür verirse ...•.• 
Haykırdı: 

- Ne diyorsunuz?. 
Tekrar saatime baktıktan sonra ce· 

vap verdim: 
- Boş yere vakit geçiriyoruz .. Tam 

kırk b~ş dakika sonra beni bekliyen ar. 
kadaşlarıma iltih:dı: etmezsem başınıza 
bir iş gelmesinden korkarım. 

Alay etti: 

bodi olduğunu nasıl isbat edeceksiniz? 

Bc:.n.im .siıde.nc...parmak .izim. ne fotoğ
rarmı, ne de eıkAlim var. Ben Alman 
casustan gibi beceriksiz değilim ki C§· 

kafüni gösteren vesikalar düşmanda 

bulunsun .. 
- Haydutt.. 
- Bu sizin fikriniz, isterseniz bu· 

nun üzerinde münakaşa etmiyclim. Bu. 
na mukabil diplomatik pa3aportum 
hakkında isterseniz müımkaşa edebi· 

liriz. 
- O pasaportun sahte olduğunu is-

bat ederim .. Şahitler getiririm. 
- Demek muhakeme olacak... Şu 

haD:le beni derhal kurşuna dizdiremiye 
ceksiniz .. Benim de söylediğim bu de· 
ğilmiydi z.:ıten?. 

Hele bir muhakeme olsun, o zaman 

görürilz.. Ben iddia ederim ki mu
keme zam:mma kadar yanınızda farzı 

muhal kalmağı kabul etsem bile so
nunda kurtulacağım muhakkaktır. 

- Orası şüphelir .. 
_ Şüpheli değil, muhakkak. Bakınız 

niçin: Ordunuz: bütlin cephede bozgun 
arifesinde bulunuyor. Kayııerin bile 
kendisini Şarlvilde emniyette hissetmi· 
yerek Spzryı gitmek istediğini herkes 
bitiyor .• Bir haftaya kadar mi.ıtareke 
teklif etmeğe mecbur kalacağtn!ZJ siz 
herhalde benden iyi bilirsiniz. Müta
reke §Craitini müzakereye memur mu
rahhaslarmız şimdidn tayin edilmiş bu-

lunuyor .• 
_Yok eanım?. 
_ isterseniz size isimlerini sayayım? 
Bu mühim ıırn bildiğim endi~esiyle 

sarardı ve heyecanla: 
_ Sayın bakalım? Neler uydura bile· 

ceksiniz? · 
-General Fon Vinterf eld, ko,t O· 

berıııdorf, M. Erzberger ... 
Hans Fuşun rengi yemyeşil oldu. 

f!aylordı: 
_Bunları nasxl biliyorsunuz?. 

(Devamı var) 
- Arkadaşlanmz burayı muhasara 

mı edecekler?. - TiFOBiL -

kong arasındaki arazide bir çok İngi
liz eser1erine raslarsınız. Buralarda 
İngiliz bayrağı sanki miJietfeı- cemjye. 
tinin bayrağıdır. Muhakkak kl Bri· 
tanya imparatorluğu günün birinde 
yok oluverirse bu, medeniyete en bü
yük darbe olacaktır. 
Brıtanya imparatorluğunun inkll'az 

bulmaması i~in de onun ya harple, ya 
diplomasi kuvvetiyle kendine bağladı
ğı, hükmü altına aldığı Çin ve Mısır 
gibi milletlerP. karşı sureta değil, bi. 
hakkin demokrat davranması., onlara 
tam bir şahsi hürriyet vermesi icab 
eder. Onun bakası bu vadideki hüsnü
niyetine bağlıdır. Meselft daha birkaç 
sene evvel Mısır, lMzan müstakil bir 
devlet olmasına rağmen, İngiltere, 
milliyetperverJerin lideri olan Zağlül 
Paşayı sUrdUrmüştü. İngilterenin o 
zamanlar k~kulandığı bu müfrit mil. 
liyetperverlik bugün Britanya impa • 
ratorluğunu tehdid eden bir tehlike 
değil, bilakis ona bir mesnet olmuş. 
tur. Çünkü Mısırdaki Vefd partisinin 
!taly.-ı faşizmine en ufak bir sempa· 
tisi bile yoktur. İnsanlar ancak ben
liklerini ka1..andıkları vakit onun ve 
hlirriyetin kıymetini anlıyabilirlcr. Bu 
zevki tadan milletlerin ise faşizme 

koşnuyacaklan pek tabiidir. 

den çok daha ilerdeyse de sosyal ci
hetten pek geridedir. 

Çin kazansa da kaybetse de orada 
artık ecnebilere ekmek kalmamıştır. 
Filvaki §İmdilik ecnebiler aleyhine 
bir kalkınma yoktur; fakat ilerde mu. 
hakkak olacaktır. Çinin kaybettiğini 
farzetsck Japonya. ilk iş olarak Çin 
kapılarını ecnebilere kapıyacaktır. 
Kazandığım, daha doğrusu kazandığı
nı demiyelim de Japonyayı iftasa sü. 
rükliyccek bir mukavemet gösterebil· 
diğini farzctsek o :zaman da benliğini 
ka.za:nını§, hürriyetin tadını tatnu5 bir 
millet, elbette ki içine sokulmak isti· 
yen, ona. efendilik taslamağa k:ılkan 
yabancılara yüz vernıiyecektlı'. 

Japonya hücumunun Çine büyük bir 
iyiliği dckunmuı.;tur: kopuk bir tesbih 
kadar dağınık olan Çin varlıkları bu 
umu.mi tehlike karşısında el ele veri • 
yorlar, şahsi ve ideolojik rekabetleri
ni unutuyorlar. Müstevliye karşı kov. 
mak için Çinin her taraf mdan tabur
lar toplanıyor. 

lşin bu Sa.fhasın:ı. kadar her fi!JY Çi. 
n1n lehinde. Ancak bütün dünyanın 
ittifakla kabul ettiği bir nokta var
dır ki, o da, Çinin bu harpte muvaf· 
fak olabilmesi için evvelki çete har
bine· rücu etmesinin zarurt oluşudur. 
Askeri kuvvetleri muhtelif noktalar
da temerküz ettirmenlıı tamamen aksi 
olan dağıruk, çete harbi Japon kuv. 
vetıeri arasındaki irtibatı kopacak ka
dar inceltecek, zaafa uğratacaktır. An. 
cak, Çin bu şekilde harbettiği, yanf 
evvelki çete h~bine rücu ettıği tak· 
dirde mahalli g>cneraller yine kendi 
hesaplarına hnrbetmiye başlıyacak
lardır. Bunlardın bir kıs~ı Japonya· 
ya karşı döğUşürken bir kısmı da şa. 
kaveti da ha kolay bulacaklar ve eşkl
yalığa başlıyacaklardır. t~te Çinin a. 
srl derdi de budur. Dünyanın en , ka
labalık milleti son on sene içinde dev 
adımlarıyla ilerlemiştir. Onun bir 
millet olarak kalabilmesi için bu te. 
rakki harcanacaktır. 

.Ma:ımafih Çin, adrmlarınr, bazıları· 
nın dışardan gördü-ru. gibi körcesine 
atmıyor. Bir taraftan harbi bütün 

Bütün bunun kabahatini İngiltere 
hükftm.etinde aramak lazım. Eğer !n_ 
giltere hükUm.eti Çindeki bazı ecnebi· 
lerin tek başlarına gösterdikleri me. 
deni cesareti gösterebilseydi bu gün 
vaziyet bambaşka. olurdu. 

"lngiltere hükümeti bu cesareti 
gösteremezdi, çünkU Musolininin teh
didi altındaydı,, diyorlar. Lrudn bir 
lfilıı.a durup düşünenler tngilterenin 
kat'i bir teklifi karşısında !ta.ıya.nın 
lngiltereye karşı harbi mi, yoksa f s. 
panyada.n çekilmeyi mi tercih edece
ğini bulmakta güçlük çekmezler. 

!Iabc~ist:ın, İspanya. ve Çin hep 
Milletler cemiyetinin aza.larıydr. Mil • 
lctler cemiyetinin daha. nafiz 8.2.alarr 
onları korumak i~in cemiyet njzam. 
namesinde bir tek' madde bulamamış. 
lar mıdır? Cemiyetin kendi aza.Jarı ta
ahhütlerini tutmazlarsa onun dışında
kilerin bunlara riayetkar kalmaları 
beklenemez. 

Mister Edenin !ngilte.re hariciye 
vekaletinden istifaya mecbur edilme _ 
si Çinliler için şiddetli bir darbe ol. 
~u.ştur. Çünkü onlar Mister Eden'a 
ınaruyorlardı. General Şan _ Kay _ Çek 
de d:ıhil olmak üzere bütün Çin erka
nı !ngilterenin İtalya ile bir uzlaş. 
ma ~apmasını candan ıstiyorlardı. 
ÇUnkU 0 zaman İngiltere Çin denizine 
daha faal' bir alaka gösterecekti. Fa
kat ~nlar Musolininin en fazla harb 
tehdıtıeri savurduğu bir sırada yapı
lan lt:ılyan - İngiliz konuşmaların. 
dan ~~saslı bir Avrupa sulhU doğabi_ 
Ieccgınden kat'iyyen Umitvar değil _ 
Jer, ben de bu işi ayni Çinlilerin ga
zilyle görilyor ve Büyük Brltanyanın 
beyn~l~ilel mUnasebatta. doğruluk ve 
~sayışın elan hadimi olduğuna. <>nlan 
ıkna edecek bir tek kt>lime söyliye • 
ıniyorum.,, 

~:?it°l·J 
ıstanouı radyosu 

18,30 Fatih halkevi gösteril kolu tara. 
fındnn bir tem~il 19,15 plftklıı dans musi
klsJ, 19,55 Borsa hab<.'rletl, 20 Nezihe \'e 
arkadaşlnrı tarnfıadan Türk mu~ikisf ve 
halk şarkıl.:ı.rı, 20,45 Hovn raporu, 20,48 
Oıner Rııa tarafından ıırapca öylev 21 
Kl.,~ik Türk musikisi, l'\url Halil, ,.c 'nr
kııdnşlıırı tar:ırından (S. ny:ırı), 21,45 or. 
kes ıra. 22, 15 nj:ıns hnbcrlerf, 22,30 plllk
l:ı sololar, opcru ,.c operet purçıılon, 22,50 
son hııbcrlcr, \ "C ertesi günün ;prograrıu, 
23 son. 
RlJKREŞ: 

19,15 lıı .1tıliz nıüzl~i, 20,05 radyo or-
keslrnsı, '.?J,10 keman konseri, 2f,45 kabll
rc müziği, 22,,5 kare konser, 
nUIJ.lPJ:'ŞTE: 

19,0.'i sirınn orkcslrıısı, 20,55 temsil nak
li, 22,lo orkesırn konseri, 23,25 sig:ın or
ke~ırası, 
IJ!if(L/~: 

18 piyano konseri, 19 operet ve fi1m 
- Projelerini size ifta etmek niyetin· 

de değilim.. Fakat onlann ne kıratta a
damlar olduğunu her bal de bilirsiniz; 
sizi fen:ılık yapamaz bir hale getirır.eğe 
lcolay'xkJa muvaffak olabilirlerle .• 

- Y·ıni?. 

- Yani, bana yapacağınız muamo!e-
nin ayni size de tatbik edilir. Bununla 
ne demek f stediğimi anlannnız. 

or. Ihsan Sami 1 
1 ito vr ııar:ıt1tohas1alıklırın:ı tur 1 

.... ıçin 1~1dın ııınar ıito hıı 
11ıamı .. 

" 

f liç rıtı:ır~11:hr: Yl"rmr7-. l lrı 
~rı ır 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr 

• 

Kantona. gidecek olursanız ~ehrin 

bir kısmının Fransız ve İngiliz imti
yazlarıyla. tamamen o milletlere ay • 
rdmış olduğunu görürsünüz. Şehrin 
diğer tarafları nekadar kalabalık ve 
gürültülü ise duvarlarla ayrılmış bu 
ufak parça da o kadar sakin, tenha 
ve asudedir. Şehrin Şamin denilen bu 
kısmının bahtiyar sakinleri tenisleri
nl oynarlarken, Japon tayyarelerl o. 
nun dışında kalan yerleri bomlialayıp 
duruyor. Şa.min sekenesinin şimdi bi
le yegane endiılCleri sıkı hir tayyare 
hücumunda Kanton Çinlile.rinin kapı
ları zorlryarak canlarını kurtarmak 
için kendi aralanna girmeleri ihtima
lidir. İşte bu İngilizler avuçları içine 
aldıkları Çinlilere karşı daha munsi
fane davransalardı, onlara kar::ıı tam 
bir demokrat gibi harek<?t ets~lcrdi, 
Çinliler şüphe yok ki Japonyoya da. 
ha iyi mukavemet edecekler, belki de 
onu yenecek1erc'ri. O Japonya ki, Brl
tanva imparatorluğunu ezmek azmin. 
dedir. 
Şimdi Çin - Japon Jıarbini ve onun 

/{•:/ık Tıir rob, yapı7aoak ufal.; bir 
de[jişil:lihle ül:Qc,Jı..ar içiıı de k"tlllaııı. 
Zır. McseM kmıarkırma süslü çizgili 
bir 7.."'Umaştan gami konur. Modelimiz. 
dehi rob l:cstano re>ıgindo yiindcıı ya.. 
pılım.ştır. Canıiııiıı çi:gilcri. zeytuni 
ııc bejflir. 

müziği, 20,10 küçük orkestra, 21 plAk, 
21,30 senfonik kon~cr, 23,30 hafit müzi'k, 
ve dııns hııval:ın, 
RO.t!A: 

18,15 orkestra, 20,40 hafff mü:tik, 2~ 
operaıfan lemsll nak11. 
ı'ARŞOV,\: 

., 18,15 h:ılk miiziltl, 10,10 pl~k, 21 llltil.:, 
2 .. Sopen resitali, ~3 din! mtıztk, 
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Kravford, Ameri1'anın 1-!raUçesi olarak 
kalmıştır, hiç bir yıldız 

onun kadar hasılat yapmıyor 

-43 
Bu sözlere inandım. Şerburgda ge- ı 

midP.n indim, doğru Rene gittim. Bu 
şehri benim kadar siz de bilirsiniz. 
Bir avlu, bir kilise, bir kışla .. Orada 
üç sene kaldım. Farisi görmeden geri
ye döndüm. Fransa hakkll}da çok tat
lı bir hatıra besliyorum. Amerikaya 
döndükten sonra fena halde canım sı
ktlmaya ba§ladr. Vakit geçirmek için 

amatörlerle beraber tiyatroda oyna -
nıağa başladım. Sonra yavaş yavaş iyi 
roller almaya başladım ve derken iş 
ciddiye bindi. 

Tam bu sırada b~ asistan bağırı. 
yor: 

- Sıra sizde Franşo ! ! 

ÇILGIN BAKİRE 

J<,Hm çevrilirken, bir kadın, ayakla. 
rının ucuna basarak içeriye giriyor. 
Bulunduğu gölgeli köşeden, bakır 

renkli saçları parhyor. Bir makinist 
ona bir sandaye getiriyor. O da bir 
tebcssilmle teşekkür ederek oturuyor. 

Con Kravford, Amerikanın kraliçe. 
si olarak kalrnı§tır. Hiçbir yıldız o
nun kadar hasılat yapmıyor, on iki 
senedenbcri hiçbir yıldız onun kadar 
sevilmiyor. 

Asıl ismi Lüsil Lözüör Kassendir 
' yani herhalde aslen Fransız soyun • 

dandır. TekSas eyaletinde doğmuştur. 
Babası, küçük bir şehirde, tiyatro ma
kinisti, annesi hizmetçiydi. 

Con beş yaşındayken, sokaklarda, 
dilencilerin şarktlariyle dans ederdi. 
On iki yaşındaysa, parasız ve yemek 
yemeden amatör temaşalarda danse -
derdi. On altı yaşmdayken, artık ha
yatla kavrulmuş bir halde, Nevyorkta 

barda dansedcrdi. Onun buradaki ha
yatı Norma Şirerinkinden daha bil. 
yük bir mücadele içinde geçti. Uzun 
müddet, kendisini, erkeklerin en baya. 
ğı scvkitabiilcrine karşı korudu. "Sa

nat fotoğrafları,, için modellik etti. 
İlk "Bürlesk,, (Çıplak artistler) tema. 
§alarma iştirak etti. Nihayet Metro 
§İrketi namına artist avına çıkmış o
lan birisi onu alıp Holivuda götürdü. 

Kravford buraya, ancak birkaç gün 
farkla, Norma Şirerle hemen hemen 
ayni zamanda gelmişti. İkisi de en a· 
şağıdan hareket ederek, beraberce en 
yükc:eğe çıktılar. 

Çevirdiği film, yaptığı rol her ne 
olursa olsun o hep, sergüzeşt ve mace
ra erkeklerinin hoşlandıkları, bitkin 

ve düşük kız, yumuşak, çılgın bakire, 
günahkar bir bir kadın olarak kalı
yor. Taşralıların nazarında o sadece 

§ehvani, bozuk, kolay elde edilen ve 
vicdan azabı içir.de kıvranan bir ka. 
dm değil, fakat erkeklerin, zaUm ha. 
) ntm kurbanıdır. 

Filnılerinde olduğu gibi, muhteris, 
tatmin edilmemiş, inkisarıhayallere 
uğrL.mış bır halde yaşıyor. Muvaffak 
olduğu ve 'kendisine hizmetleri veya 
fenalıkları dokunabilecek erkekler
le me~gul olmıya ihtiyaç kalmadığı 
zamanlar, yalnız başına sevmek gibi 
bir muamma yaratıyor. Duglas Fayr. 
banks Junyor'a olan aşkı, her şeyi, 
tazyik eden bir alevdi. 

Duglas Junyor birkaç senelik izdi
vaçtan sonra ondan bıktı. Con Krav -
ford da artık onu sevmiyor, fakat nef
sıne karşı olan itimadı, sevilmek ih
tiyacı ebediyyen sarsıldı. 

Son defa, bir akradaşıyla evlendi, 
filhakika Fran!30 Ton onun için emin 
tir dost, kederlerini teskin edebilen, 
sadık, zeki, hoş ve can sıkmıyan bir 
arka.da~tır. 

Fakat erkekler, en güzel a~k için 
yaratılmıı:ı olan kadını kaybetmiş!er. 
dir. l{ravford artık onlara inanmıyor. 

Şimdi bütün zevk ve sevin~ hayır 
IJlemek, fa!drlere yardım etmektir. 
Gizlice, veriyor, mütemadiyen veriyor. 
:Guııun için, Ho!iYudun en çok sevilen 
kadınlnrından biridir. 

O, bütün bunları, kendisile evlene· 
cek yirmi yaşlarmd:ı, saf bir erkek
le, Teksast:ı gizlice yaşamak için, ma
almemnuniye feda ederdi. 

Dn{ POVEL • JOAN BLONDEL 

Hclivudda bir Malezya lokantasın.. 
da, mumların ışığı altında, Çin usulü 
yemek yiyoruz. Masanın bir ta.rafın
da sahne vazıları Bervin Lö Ruayla 

Villis Vaylar, diğer tarafında da Joan 
Blondelle kocası Dik Povel var. Zıddi. 
yet cidden calibi dikkattir. Mervinle 

Villis, dirseklerini masaya dayamış 

oldukları halde, büyük bir ciddiyetle, 
teknikten, senaryodan, bütçeden ve 
hatta sanattan bahsediyorlar. Mes'u
liyetlerini tamamiyle müdriktirler. 
Joanla Dik ise, b·tnınlarmı havaya 
kaldırmışlar, her şeyle alay ediyor -
lar. 

Bi.itün Holivud, böylece iki kısma 

ayrılmıştır. Sinemanın vazifesini ve 
bilhaıısa sinemada kendi vazifelerini 
ciddi bir iş gibi telakki edenler, insan
ları eğlendiren bir vasıtadan başka 

bir şey olmadıklarını ve rollerinin hiç 
de mühim bir vazife olmadığı kanaa. 
tinde bulunanlar. Joan Blondel güzel 
ve ince değildir. Bu, yaşamaktan ve 
etraf ma neşe dağıtmaktan saadet du. 
yan, sıhhat i1:inde parhyan büyük ma
vi gözlü ve dudaklarından asla silin. 
miyen geniş tebessümlü bir ku.dır. 

Kendisi Nevyork operetinin eski şar
kıcıJarmdandır. Holivudda müzikli 
f ılmler rağbet görmeye başladığı za~ 
man onu da oraya getirttiler. Blondel 
sinemaya ve gi.ilUşleriyle hareketleri
ni tcsbıt eden o garib ve kocaman "fo
to" ya o kadar hayran kaldı ki, geli. 

§inin üçüncü günü, bu makineyi işle. 
ten ''sihirbaz., la, yani operatör Con 
Barnesle evlendi. Ona iki çocuk hediye 
etti, sonra bu "sihirbazlık,, m hiç de 
ehemmiyetli bir şey olmadığını anla
mış olacaktı ki, ondan ayrıldı 

Varner şirketinde rol arkadaşı hep 
Dik PoveJdi. Bu delikanlı eskiden Şi
kagoda pantalon askısı satarken, ora. 
dan radyoya geçmiş, sonra amatörler 
arasında kazandığı bir şarkı birinci
liği üzerine sinemaya gelmişti. 

Eski operet şarkıcısıyla, eski pan
talon satıcısı, beraber birçok müzikli 
film çevirdiler. Bibiribrelinden kat'iy
yen ayrılmıyorlardı, studyoda bütün 
~iin beraber çalışıyor, akşamları se -
u.ıryolarını beraberce öğreniyor ve pa. 
zar' günleri yani şarkılarını kompozi. 
töriin evinde tekrarlıyorlardı. 

Projektörlerin müthiş ışığı altında, 
gözlerini biribirlerine dikerek, biribir
lerini görmeden, biribirlerin o kadar 
seyretmişlerdi ki, Dik, Joan'ın gözleri 
nin rengini imkanı yok söyliyemezdi 
ve Joan, onun kıvırcık saçlı olup ol -
mad.ığım bir türlü hatırlıyamıyordu. 
Her şarkıda, her a.henk üzerine, biri
birlerine o kadar çok: 'seni seviyo
rum., demişlerdi ki, bir gün hiçbir 
mikrofonun bulunmadığı bir yerde bu
nu biribirlerne gizlice, alçak ~le 
tekrar edeceği söylenseydi, mllhakkak 
ki alay ederlerdi. 

Bu bunaltıcı rejim altında geçen üç 
sene nihayetinde mensup bulundukla. 
rı şirket onlara vaka.nsa. gitmelerini 
emretti. Joan, Floridaya ve Dik Mek. 
sikaya gittiler. Bir hafta sonra, her 
ikisi de, canlarının sıkıldıklarını far
kettiler. 
Joamn etrafında, cenubun zengin ai. 

lelerine mensup delikanlılar dolaşı · 
yor, ona felsefeden bahsediyor, ve o
nun önünde polo meharetlerini göste
riyorlardı. 

Komünist üniversitesinin mu:;alata 
yapan Meksiku1 ı krzları da. Diki tatlı 1 
tuzaklarla kandırmaya <;:alışıyorlardı. 

Joan, mesut olması için pantalon 
askıcısmm R"f teb""SPmü ile, kıvırcık 
saG1 arına ihtiyacı bulunduğunu fnr -
ketti. 

(Devamı Par) 

HABER - Ak~m postası 

Apollon 
Yunanistan 

şampiyonu oldu 
Atına, 11 - Buradaki şampiyona 

maçlarının finallnde Aek., Panati
naikos'u 2-1 meğlfıp etmiştir. Şam
piyonluğu Apollon, ikinciliği de A'. 
E. K., Panntinaikos üçüncü olmuş
tur. 

SelAnikte, Yunanistan şampiyona
sı için yapılan karşılaşmada. Pirenin 
Olimpiakos takımı Selaniğin Aris 
takımını 3-2 mağlup etmiştir. 

Yüzücülük 
Yeni bir dünya 

rekoru 
Amerikada Florida'da yapılan 

yüzme müsabakalarında Amerikalı 

yüzücü Ralf Flanagan 500 metre ser
best yüzmeyi 5 dakika 57,8 saniye
de yüzerek yeni bir dünya rekoru te
sis etmiştir. Eski rekoru 5 dakika 
56,5 saniye lndirmiştir. 

Atletizm 
Yeni bir Halter 

rekoru 
Pariste tertip edilmiş olan atle

tizm mtisabakalarında İsviçreli hal
terci Piyer Kotiye 114,5 kilo kaldır
mak suretiyle yeni bir dünya r<.>koru 
kırmıştır. Bundan evvelki rekor 
11:{,5 kilo ile Alman Öjen Doyç'de 
idi. 

Brezilya takımı 
Reis tarafından 

kabul edtldl 
Rlo dö Janeyro, 11 (A.A.) - Cum

hurreisi dünya kupası maçlarına iş
tirak etmek üzere 26 nisanda Bre
zilyadan Avrupaya hareket edecek 
olan milli takım oyuncularını kabul 
etmiştir. 

Bcrezllya milli takımının düny:ı 

turnuvasına iştirakine müzaharet et
miş olan Cumhurreisi, milli takım o
yuncularına, temiz bir oyunla Bere
zilyanm şerefiyle mütenasip bir o
yun çıkarmalarını ve harekette lrn
sur etmemelerini tavı:ıiye ederek ken 
dilerine mUvaffn kıyetıc r temenni et
miştir. 

Avusturya -
Macaristan 

maçları yer ine 
Budapeşle - Viyana 

karşılaşmataı ı 
Berlin, 11 (A.A.) - Avufturya 

sporu hakkında cari olan yeni ni
zamlara göre, bugüne kadar Maca 
ristan ilo .Avusturya milli takımları 
arasında yapılan maçlara, bundnn 
böyle Dudapeşte ve Viyana 
muhtelitleri namı altında devam e-
dilmesine karar verilmiştir. Bu yeni 
nam nltrnda ilk lrnrşıiaşma 24 nisan
da Viyana stadında ynpılacaktır. 

Dünya kupası 
ma(;ları 

Paris, 11 (A.A.) - llafta içinde 
yapılacak olan dünya kupası karşı
laşmaları saat 18 de, pazar günleri
ne tesadüf eden karşılaşmalar ise sa
at 1 7 de ya::;Hlacaktır. 

llk karşılaşma şayet beraberlik
le neticelenecek olursa ayni sahada 
olmnlc üzere karşılaşma !J haziranda 

tokrarlunncaklır. Ayni hususi kad
ro final maçlarına da şamildir. Bu 
tal«lirde maç temdit edilmi,rerek 14 

haziranda tekrar oynanacaktır. An
cak bu ikinci karşılaşmada 90 daki
kada ma~m galibi teayyün etmez ve 
temitten sonra da beraberlikle neti l 
eelenecek olursa, herabcrc kalan iki 1 
takım da üç;Uncülüğü almış sayıln

caktır. 
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Avrupada futbol 
Şampiyon~uk müsabakaları 

Avrupanın muhtelif memleketle-, Lul•ka - Bari 
rindeld futbol şampiyonlulc karşı- ÇEJCOSWVAKYADA: 
laşmalarmın bu haftaki neticeleri 1 Naşo<l - Ylktorya Pilsen 
şunlardır: Kladno - Pr::>ssuitz 
İXGlL'.fEUEDE: Viktorya Zizkov - Sparta 
Birmingham - Bolton Yanderers 2-0 Slnvya - Zideniee 
Çarton - Sunderland 2-1 Prr · - Pi· :m 
Çelsea - Layçester Siti 4-1 Ostrav - Pardubitz 
Lio leds United - Arsenal 0-1 FRAXSADA: 
Liverpol - Dlakpol 4-2 
Portsmut - Volverhampton 1-0 
Vest Bromviş Albion - Brentford 4-3 
İSVİÇRF.DE: 

Prashoncrs - Yungfellovs 1-1 
Lugano-Baj 1-1 
Grcnşen - Yungboys 1-0 
Bern - Bil 1-3 
N'onştern - Lozan 1-1 
Servet - Luzern ..2-0 
İT.ı\LYADA: 

Ştrazburg - Set 
Olimpik Lll - Rasing RubP 
Soşo - Red Star 
Antib - Rnsing Lens 
Rasing Faris - As. Kan 
Ruen - :Mets 
Aksel iyor rube - Alanstyen 
Olimpik Marsey - Fives 
MACARlSTANDA: 
Forensvaroş - Hungaria 
Seged - Budafok 

2-
1-
3-
1-~ 
3-
2-
4-
1-

Sampiyerdarena - Napoll 
Livorno - Floransa 
Yorino - Ambrosayana 
Bolonya - Yüventüs 
Atalanta - Lazio 

0-0 Elektromoş - Kispest 
1-1 Uypeşt - Nemzeti 

1-
1-
1-
3-
4-
3-
1-

1-1 Boçkay - Föbus 
0-0 Süerketaksi - Törekveş 

0-0 Efnerelf - Etorab 

istidatları öldürmiyelim 1 
Estonya'da yapılacak olan Avrup 

1 
Grogoromen gü.reş şamplyonluğunaı 
iştlrak edecek olan güreş takımımız, 
cumirtesi günü Silleymaniye klilbUn
de yapılan son seçmelerden sonra 
tesblt edilerek snelerdenberi mlııt 

forma ile müsabakalar yapan pehli
vanlara bu defa da. memleketimizi 
temsil h:ıkı verildi. 

56, 61, 79, 87 kilolarla ağır sik
lette göreşecek olan pehlivanlarımı
zın eşsiz olduklarını kabul erlenler

~~-·--tlenlz, a.ınız itiraz edeceğimiz 't k 
-------------- katngori 66 kilodur. 
Portekizie kartüaşacak olan 

Bu kllodakl güreşçilerimiz arasın A 1 m an tak 1m1 da seçilen Yusuf Aslana bUyUk, he 
de pek büyük bir rakibin mevcudi 

Tertip edildi yeunı biliyoruz kt, bu .a.a genç pehu 
24 Nisanda Frankfortta Portekiz van Yahya'dır. 

milli takımı ile karşılaşacak olan Son renelerde birdenbire parlaya 
Alman milli talnmı şu şekilde tertip Yahya, kendi sikletinde istikbali 
edilecektir: en kudretli güreşçisi olacağı, yantı 

Kaleci: Jakob, Müdafiler: Janes, ğı ilk ecnebi temasında gösterdi 
Münzenberg, Muavinler: Kupfer, Bundan beş, altı ay kadar evvel Fe 

rah tiyatrosunda bir Çekoslovak klü 
Golcl Brüner, Kitzinger, Muhacim- biylo Güneşliler arasında yapıla 
lcr: Lehncr, Galleş, Sifling, Sopan, müsabakalardaki muvaffakıyetl il 
I<'at. 

Coe Luis'in son 
galibiyeti 

Zenci boksör Coe Luis 4 nisanda 
Bikagoda yaptığı maçta Hari Tornası 

birkaç kere yere atarak ve bir nakavt
la mağlub etmiştir. 

Resmimiz bu maçta zencinin kat'i 
ııeticeyi aldığı dakikayı göstermekte
dir. 

Romanya 
Almanya 

Milli futbol takımları 

karşılaşıyor 
Hoııw nya futbol federasyonu Al

manya. federasyonuna müracaat e
derek bu yıl bir karşılaşma yapılma
sını tckllf etmiştir. Bu iki memle
ket arnsın<lnki son karşılaşma 193G 
de olmuş ve 4-~ Almanyanın galibi
yetiyle neticelenmişti. 

son seçmelerde Rahmiyi puvanla, 
Faiki ise ıi dakikada tuşla. yendtğ 
gibi (bu iki pehlivanı da. son gil 
reşte Saim sayı hesabiyle mağlup et-
miştir); iki hafta evvelki teşvik gü
reşlerinde do Yusuf Aslanı yenmi 
tir. 

Büyük bir istidat olduğunu bu ka 
şılaşmalılriyle isbat eden Yahya'nı 
cumartesi günkü seçmelerde mütev 
zin, hatta. biraz da Yahyanm lehin 
geçen bir güreşten sonra Yusuf As-
lana mn~lup addedilmesi ve bu yüz
den - 56 ve 61 kilolarda ikişer peh
livan götürülürken - onun bu seyn 
hatten - •-,.um bırakıl-nası büyük 
tir; "~·~Irk 0!1caktır. 

Güreş takımımızın en zayıf kata 
gorJsl elan 66 kilada yedek götUrül-
nesi zaiıl görülebilirse de, bir iki 
sene sonra ay yıldızlı formayı rakip
siz taşıyacak bir kabiliyette olan bu 
:;encin de - hiç olmazsa bilgisini ar
tırmasına. medar olmak üzere - Es
tonyaya gidecek kafileye iltihak et
tirilmesi çok yerinde olacaktır. 

Fatih Halkevinde 

Futbol dersleri 
Fatih ha.11.evindcn: 
Evimizde futbol kaideleri öğretmclc 

ilzera bir lcurs açılmıştır. Her hafta 
perşembe gil;ıü saat 18,30 daıı 19130 a 
7;adaı· siirccc7: olan bu dersleri 1ıakem 
Nuri Bosut t•crecel:iir. 

1.stiyenleriıı evimi::; direl\tö1 lüğilııe 
11 üracaafla 7."aydcililmclcri. 



lddi;~;d;~;~;~a.;. ki: A D s n ~ A D A M 
Haydut kaçmamışhr ! /ve anasını, ne babasını tanıqor· 

Ele geçen iz.eri şaşırtmak ne de milliqetini bililjor 1 ' 
istiyor. FaX:at; mantığın 1914 de Alman ordularının i stilası önünde : a a ileler çocuklann ı kaybetm iş l erd i.. Adsı; ' san 

kuvveti, hakikatin anahtarıdır ! dellkan ı ı o çocukla d b .d . 
li ibar haydud Mahmut Nedimin durduran tahtelbahirin sureti mahsu. Kim oldıı ğuııu, nerede dcğduğuııu r an 1 f 1 1 r 

rnektubwııt dün rıeşretmiştik. sada gönderilmesine kimse inanmaz. ::at~rlamıyan bir adam, senelerden. 
Röportaj mııharririmiz bu kararı 3 - Bütün telgraf merkezler inden en ailesini arıyor. Bu, Fransada 
..... ıat k tahkı'k edilmı·~ıı·r. Ne Mahmut Nadır' Aviııyon karargahında 7 inci istih· 
... ,ı an me ·tuba kar.~z şiddetli ve ~ k~ :.: ·um alayında bulunan "isimsiz as· 

kuvvetli ititazlarda bulımuyor. aJres_ine, ne de başka birisine şifreli, 
M 

. 
1 

f 1\er,, <lir. 

uharririmizin iddialarını aşağı- şifresiz bır tc gra gelmemiştir. 
ya dercediyoruz. 4 - Edremid sahilleri, Bozcaada, b'rmıs-ız mı, yoksa Belçikalı mı? 

Birkaç pasaportlu, birçok isimli, tmroz, Çanakkale muhabirlerimiz böy- Bımn kendisi de bilmiyor. 1914 de 
h akikattaysa Lehli Osman paşa oğlu le bir adamın sahilden açılmadığını cihan harbi b~ladığı ve Alman or. 
Mahmut Nadirin, mektubunda yazdık- bildirmişlerdir. duları bir hamlede bütiin Belçikayı 
lan yalandır. İddia ediyorum ki, hay- 5 - Bunu da açılmış farzedeJim. ve Fransanın §imalini istil<i ettiği 
dud kaçmamıştrr. Ele geçen izleri şa. Neyle açılacaktı? Ya sandalla, ya mo- sırada. kaçan birçok aileler çooukla-
şırtmak istiyor. Fakat: mantığın kuv. törle, yahut yelkenli ile. Gerek iskele. rıııı yollarda kaybettiler. Almanlar, 
veti, hakikatin anahtarıdır. si olan kasabalardan, gerek sahildeki yolda buldu/darı çocu1cları bir ka· 

Galatadaki şirket merkezinde ba- köylerden böyle bir vasıtai nakliye rargahta toııladıl.ar, baktılar. Sonra 
yan Emine Demirbaşa saldırırken kiraJıyan, çalıp kaçan olmamıştır. kızıllıafın lsviçred,eki ailesiz çocuk. 
gördüğüm, bayan Remziye Fikriden 6 - Bütün vapurlarda yolcuların lar yurduna teslim ettiler. işte bu· 
dinlediğim ve son gönderdiği uzun hüviyetleri tesbit edilir. Böyle bir yol· giinün isimsi= ask.eri de bıt çocuk.. 

mektupta okuduğum, ve Talimhane cunun kaydı yoktur. lard.mı birisidir. 
merkez memuru değerli dostum Bay 7 - Tayyare postalarımız hususi Kendi.sile konuşan Jurnaı muhar-
Se!im Özdurumla karşı karşıya ve hatlarda, hususi iskele yapacak mua- ririııe isimsiz asker, hatıralarını 
günlerce mütalea ettiğim Mahmut mcleyc başlamamıştır. şöyle anlatıyor: 
Nadir Usman bu ise.... S - .Memlekette otomobil gibi şahıs - İlk hatıram şimendifer vagonun· 
Kaçmamıştır; ve büyük bir cüret. malı tayyare de yoktur. da başlar. Bu tren nereden geliyordu, 

le İstanbul un içinde oturmaktadır! 9 - İstanbul dışı bir postahane nereye gidiyordu? Bunu bilmiyorum. 
Evet, lstanbulun içindedir! damgasını taşıyan mektup ne olacak? Kaç gUn gittik? Bunun da farkında 
Mahmut Nadir mektubunda bir de- Bundan kolay ne olabilir? Mektubun 1 değilim. Yalnız lokomotifin gürültüle. 

nizaltı ile kaçtığını söylüyor. zarfı ortadan kırıktJ. Yani yazılmış, ri hala kulaklarımda çınlıyor, etra -
Ben de hem sözlerine, hem kendisi- kapanmış, üstüne benim adresim kon. fımda ağlıyan kız ve erkek bir sürü 

ne, hem bindiği ( ! ) denizaltıya bir ~uş'. O şehirdeki bir tanıdığa gönde· çocuğun manzarası hala gözümün ö· :A :ı~ d 
rılm "b .. d u.>-ız e1ikanlı bugün Fransız ordtısı•t·:ıa ask"""dı"r 

mantık ağı kuruyorum. ış ımu postaya at., denilmiş, 0 nun e... • m "' 
!spat edemezsem gazetecilikten de, da atmış, mc!dup bize gelmiş olamaz Sonra geniş, tahta barakalar hatır. mız çatıraıyarak ağlardık. O vakit kaç muh · J"kt d d" · mı? l o yerde daha iyi kıı-rczılandık. Sonradan 

arnr ı en e onmemecesıne çe- · ıyorum. turduğumuz geniş odaların yaşındaydım? Belki dört, belki de -• 
kilirim. . Netice şudur: bu haydud tahtelba- duvarları arasından buzlu rüzgarlar beş, herhalde daha fazla degı-·ı.. öğrendim. Kızılhaç tarafından kuru ı te 

w k • f hırle kaçmadı H d d dı d" y· lan ''Belçikalı kimsesiz çocuklara va~ ş agnnı uruyorum, lut en sey- · u u şma da çıka.. 1 eser ı. me bir sürü çocuktuk, Oyna. Burada nekadar vakit kaldık? .. Bel. d ,_ 
rediniz: ma_ dı. Elindeki pasaportların hi"biri- J mak, ko§mak, haykırmak zevkm· ı· kay· lı' d -·ı Belk' b' nn,, cemiyeti tarafından Almanya -" egı · · ı ır, belki de iki sene... dan aldırılmrştık A1m ı 

1 - Şirket merkezindeki hadise .. 6 81 pasaport dairelerimizde işlenmemiş- beden bir sürü çocuk. Her sabah ya- K.ıa gu"nleri gördu··m yaz gu"nl . .. · an ar beni do · t 'h' d tir H"küm k"b "" , erı gor Belçikalı olarak bu cemiyete teslim 
nısan arı ın e oldu. Bugün nisanın • 0 : ı ar haydud, Lehli Os- taktan k~lkınca .bi.~ köşeye büzülür, dilin. Fakat sayısını bilmiyordum. • etmişlerdi. 
kısa zaman irinde • istedı'ği k adar - buJdadrr' Faka t '.i Isv·ıP.re ordusund 
13 üncü carşamba günüdür. Bu kadar man paşa oğlu Mahmut Nadir !stan. boynu bukuk, onumuze gelen yag-. ı Bir akı::am yı'ne benı· arkadaşlarım· 
, E , . . · . ournsmı da kaydede. sız çorbayı yerdik. Pencereler den •· l be . . Y 8 
' vvelce muhabere ediyordum,, desin yım k" şımdilik 1'tanbuldadır. Kaça- /!an kara bakar ateşsiz odad d' 1 y - 1 a raber trene hln~d'!er. Bu aeya· Cemiyet beni küçük bir köY,de bir 

- Frankonun müşaviri ile mektuplaşa. cak fırsatı bulur bulmaz, bir dakika ' a ış erı- mt epeyce uzun oldu. Yeni geldiğimiz çiftçi allcsinin yanma yerle"'·+>rdi. kalmıyacaktır çu· k'' b ı -· ~ ..... maz. . · " u ayan Remziye nerede saklı oldu- n b'l . . . . Orada bana sordular: 
2 - Mektuplaştığını farzedelim. Fıkrinin bize yazdığı tafsiıattan an - dasında ım Malı: u. ı '."'Y?r. ıddi· ı bır ikisi birtakım kuvvetsiz cümle - - Adın nedir? 

h d , aya mın er noktasını ı a ır aç hece mırıldanmışım Her şey bitti, hiçbir ış· kalmadı da !aşılıyor ki, Mahmut Nadir tam bir r naz serseyrı·ıe. r h tt Nahdir gıbı kur. lerlı: tekzip etmek bile istedi. Gal'b b' k yalnız bir tek elin serserisini kaçır - ay oddur ve yaptıklarının aayıSI ifşa eden birisine gidip de ben rn· . Sayın arkadaşlarnnız bu işi daha Dinliyen adamlar mınldandığnn he~ 
malt için bir tahtelbahir tahsis ede- ciltler doldurur. Böyle bir adamın, za. yerde saklanacağım demez. Faltat v":. ılk gününden atlamışlar, Galata va- celerden Mcnna yahut Menaya be 
cek babayeğit nerede? Frankonun mü. b1tası çok kuvvetli . ve dikkatli bir ziı:eti bayanın yarın neşrine başlıya· kasını. basit bir şey sanmışlar, ve e • bir kelime anlamışlar. n.ıer 
şaviri değil ya, bu işi bizzat Franko memlekette • mahıyetı meydana çık - cagımız uzun mektubundan _ yine hemmıyet vermemişlerse bizim ne SU· O gündenberi soyadım Menar kal_ 
iizerine atmış olsa yine imkRnı yok - tıktan sonra - bir dakika fazla yaşı. mantık yoluyla - anlıyabilmemiz kabil çumuz vardır? Biz - itiraf ederiz ki mış. Asıl adıma Lui deyivermişler. 
tur. Bu ancak korsanlık günlerinde 

0

• yabilmesine imkan var mıdır? olacaktır. başlangıcını bir tesadüfle öğrendiği • Harb bittiği vakit Lui Menar dokuz 
labilirdi. O da tahsis ederek değil, fi. . Hayatını bu kadar inceden inceye • * • miz - bir işi inceledik, takip ettik ve yaşlarındaymış. Onu da öteki çocuk· 
liln gün fil~n yerden geçecek gemi fi_ bılen bayan Remziye Fikri, acaba hay_ Arkadaşlara bir cevab: dikkatli bir gazetecinin yapması ıa. !arla beraber Belçikaya götürmüş • 
lôn saatte seni alacaktır gibi müsait dudun şimdi nerede saklı olduğunu Bazı arkadaşlarımız, bizim yaptığı. zımgeleıı şeyleri yaptık. ler. !akat. Belçikada ve Şarlruada 
tesadüflere bırakılarak yapılabilirdi. bilmiyor mu? Bunu gelişigüzel soru - mız neşriyata karşı ikl gün evveline Yarınki sayımızda da bayan Remzi· ç~gun ruleslni bulmalt için yapılan 
Halbuki Kyon muahedesinden sonra yorum. Çünkü bir in.sandan açıkça kadar sükilt ettikleri halde şu bir iki ye Fikrinin mühim mektubunu neş _ ~~tun a.raştır.malar beyhude olmuş. 
faaliyetini tazyik ve korku altında şüphelenmeye hakkım yoktur. Hatta gün icinde itiraza kalkısttlar. H atta redeceğiz. ır ay araştnmadan sonra çocuğu t s. 

•mı:::ıınıımmllınillEDD•M«(WIHZHll••... ...~mı:mıı.~i.i:ü::~ll] 
- V - ~ at ra nasıl hareket edeceğimıze dair şeylerdir. 

G 
UN geçmiyordu, ki Ferid, üvey anasının yaptıklarına · B b d dair öteden beriden bir şey işitmi§, yahut gözleriyle 4..l-;,b- ~ bir -:es:1c3:~ v:::şünden sonra hareketimizi değiştirecek yeni 

göı-müş bulunmasın. Babasının Viyanaya gidişindenberi büsbü~ ~ ~ ·~ . v 
11 • ~\ - ar Pa.sa dede! ... Hem de faz!asivle. 

tün bozulmuş, büsbütün değişmişti. Her şeye isyan ediyor, her· ~ F ·d· . . • 
k R~.==- .J ~~· , crı ın ızın almak için Paşa dedesinin yanma girmesile 

ese çatıyor ve hırçınlaşıyordu . . u ~- çıkması arasında geçen zaman tam ı'kı· s~ .... tten fazla sur·· du·· Bu 

ı t b 

.. . b" hadise olmuştu. Nımet II.\ l'lERIN EDEBl l'J.~l·'H I K.\SI : 46 1 '"'· Ş e ugun, yine ilkine benzıyen ır · . . . ' ar~da rfan Paşa, torununun getirdiği yeni malümatla · ld öğleden sonra köakten ayrılmca • nereye gittiğini pek ıyı bı_ı,- Ferıd · "Hem d f ı ·ı · sarsı ~ "' ı t F " n....ıı • e az ası e ... ., dıye tamamladıgıy c·· l . d 

diği halde - yı·ne peaine dUşmektcn kendisini a ama. mIŞ I. ıı- 1 8 Z an : U-U an~ al lfi'l ~ a cer ~ fi n te Sonra susm dı · 1 t . um esın en "' N d l b 1 <aJ u u u l!::::!I i3J a ' an a tı, anlattı ve sonunda da Paaa ded . d 

h akika Nı'met Fen'dı·ıı du'"c:ıu"'ndu"~u" gibi, Doktor e ım e u uş. bu kadı . t ' f ~ csın en 
~ ~ . k d d k N d mu ızze ıne isleriyle O''t1an1asına mu··saade etm . . 

muştu. Onlar,;. otomobile binerek, ilk takip ettiği gün girdik- anne~'·.·~ '. a o tor . e. im old~ğu halde çıktıklarını gördü, yalvararak . d 1 h" J emesını 
ler 

d ı kıı Kendısını gostermemek ıçın bu cvın kösesine gu"'çlükle attr. Fa- • ııca c ere c ungür hüngür ağladı. 
ini gördüğü evin önünde indiklerini, az sonra a açı an - a· - .İrfan __ Pı..şa işe kat'i surette nıu"dalJale n.tmenı·n zamanı gel pıda.n içeriye daldıklarını görmüştü. Ferid, o anda içinde duy· kat iş işten geçmiş, Nimet, Feridi görerek takip edildiklerini ığıne hukmetti. ' • 

duğu bir burkulmayla kendisini kaybedecek gıbı .~ldıı'.. Fakat anlamıştı. Buna rağmen renk vermemeye çalıştı. ikisi de sükü· Ferid'e: 
cılız, ha.stalıklı vücudu umuJmIYacak bir tahammul gosterd~. n:tle yürüdüler. Ferid. saklandığı köşeden çıktığı zaman, onlar - Pe'<i o•lıım d d' B Dayandığı dııva,da bir müddet sakin kaldıktan sonra sendelı· gozden çoktan uzaklaşmış bulunuyorlardı. . b•nim .: , , - e ı. nba annenin yaptığı hata;' demek 
yerek yu"rüdü. Ferid eve geldiği zaman üvey anası henüz dönmemişti. Bu, d;r Bduzeltmem liizımgeliyor. Annen çok makul bir kadın. 

· b'ld' k Lutf h d kt kL H t. unda ne senın, ne de onun en küçük bir hat .... nız yok 

Bu evin kime ait olrlug~unu ö0•renınek, annesıne ı ırme ıye ammııı evm en çı 1 
an sonra bir hayli dolaştıkla • anın b • · 

1 ld t r 

· r tt' 1 · d b" "k b' k · d
0

, ... ,·
1
_ 

1aşı~ anneni_ Selimle evlendirmemizdcn gelı'yor. Bu da 

istiyordu. istediğini köı;e bn~ınd,l<i bakkaldan ko ayca e e e .. - ına ışa e .ı. . çın e uyu ır sı ıntı vardı. Ana.sına giderek o ·ııdan doğı uya bızim. baba annenle benim hatamdır 
ti. İşte o zaman daha <ldrletll 'ıir sarsıntı geçirdi. Bakkal, çu_ konuşma< ıstıyordu. Nımel r ... 

" ı S t be kl d Be 'k "'l . e ge ıuce; 0
• yalnız senin ve bahanın izzetinefsile de-

rük dişlerini göstere ~östere ve Hik,yt bir tavır a: aa .şe yu aşıyor u. şı taşa kadar gidip gelmesi ko- g•_;. benımkıyle de ovnamıştır. Kendisi bugün Suad'in karısı 
- Bu kücü.k ev mi? Or::ı.m Lfıtfi.·ıe 1!an!m adında birinin nuşması en az üç saatini alırdı. Geçen seferki telası h~tıı· se •. ın annense be . d ı· . , 

1 1 h b b k d t 

.... " . . t· h • nım e ge ınımdir. Haydi sen git· odıı.na "Ik 

evidir, denıiştı·. ıyara c a er ıra ma an gi meyi doğru bulmadı. ıs ıra atine b k An • "" , del
. . . . a:·· ne_ne yarın gider, benimle konuştugyunu, 

Şüphesiz ki, baba annesi belki de annesi ?durbasının Çek~aşa dbe~estini alrakdı. Odasında kitab okuduğunu söylediler. • dınızın r.erdırn oldugunu söylersin. frzülmesin kendisinin bu Lfıtfiye Hanıma ait oldug~unu biliyorlardı· Fakat Ferı ' uya- ıngen ır a.vır. a. ap __ 1Y_1. vur.du_ktan sonra cevab belclemcden c:a~ı altın'.1 dönı · ı ' 
t p d d l 1 b . nesıne co t az bir zaman kaimtşlrr. Umarım ki 

§Ina ko.dar, onun nerede oturduğunu merak edip ara.ştırmamtış, aç. 1• "zla~ le kesınınl goz uk erının üstünden kendisine çevril· abanm lstanbula dönmesinden en çok on beş gün sonra b 

hatta içinde. semtini bile öğrenmek arzusunu duymamış ı... mış go erıy e arşı aştı: da bulunur. ura. 
O anda kimsenin aleyhinde bulunmaktan haz dttymıyan ankası d' -

1
Pa.5:'. de?de, • dedi. }.1üsaade ederseniz anneme kadar gi . . . , 

- d h ~"""'an bu a- ıp ge ecegım. · İrf p · • • aı;zın an i§it\i•i kelimeleri hatırladı. Anası er ~ .. an aşa loş odanın ortasında ayakta duruyor Nimet k dından hn,Jan:ıadığını anlatan kd'meler sarf ederdi. "Megcr - D""'• evvelki gün orada değil miydin? smda ~turnıuş bulunuyordu. Birisi nekadar asabi;e, öteki :;':~: 
annem nokadar da haklıymış!,, dıye düşündü. • - Evet. Şimdi de gitmek istiyorum: kendisile ör" dar soı;uklcanlıdır. Önce bir mırıltı halinde ba.•lıyan k al 

J'sW, evin kapısım çok iyi gören, biraz ilerdeki meydana laznngelen şeyler var. Jı: uşmcm rr yava.5 yavaş _yük•elmeye başlamıştı. Paşa, e;tle kim~n~'\:" ;:: &~ ytırt\dil. Orad:ı ovnıyan cocukları seyretti. Hak_ ik. at·t·e .?k· - Bunları bana da söylemez misin? mamı~tı. ~af mazı, dostln.rmdan birine Fc .d. ~ ır~ J - • b Ca.nıru k d. k derm. t' Tr" kt ' rı ı annesıne gon 
çocuklarla dcğll, kapıyln meşguldü. Burada bir saatını uyu - zı sı arım • ıye orkarım. _ ı, ı. "°" c hizmeteiler<len ve babcedc her ·· k" . : 
bir işkcncç !çindo geçiıdi. Bu orada ikl Uç defa kapıyla mcY.dan - Niçin? d!"açları, tep~ \'C <içekleriyle ui!rasan Murad A: ; g::ı arasında ı;idip geldi. Bu gezintilerinin sonuncusunda önde ııvey - Çünkü annemle konuşacaklarım, lıabam döndükten son- kımsc yoktu. an aş a :CDevamı varr 

·" 
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lngılız - aıy 
anlaşması 

_.. Baştarafr ı incide I 
Verilen maJümata gbre anlaşma H 

Nisan perşembe günü, daha olmazsa, 
l!) nisanda imzalanacaktır. Anlaşma, 
evvela parafe edilecek, sonra imza, da· 
ha sonra tasdik olunacaktır. Halbuki, 
lngiltere ile İtalya arasında geçen 
sene yapılan "centlmens a~\?ment .. 
anlaşması yalnız parafe •.re imza edil. 
mişti. Bu cihetten, yeni anlaşmaya 

daha fazla ehemmiyet verildiği aııla. 
şılıyor. 

Siyasi mahafilde, İtalyan • lngillz 
milzakerelerinin çabuk bir neticeye 
bağlanmış olma.sına hayret etmemek 
lazımgeldiği sbylcniyor. Çünkü, diplo
ma tlara göre, iki memleket arasındaki 
ihtilaf ancak ruhi idi. Bu anlaşama -
mazlılt hnlledillnce ortada ihtilat mev-
zuu kalmamıştır. 

İtalyan mahafilinde, yeni anlaşma· 
nm Akdenizdckl va~yete ve Avrupa. 
dakl havaya bUyük bir sulh unsuru 
getird i~ kanaati vardll'. 

MusoHninin nutku 
Roma, 1~ (Hususi) - Resmi bir 

tebliğle bi!dirildlğine göre, MusoJini, 
yann Ccnovaya gidecek ve H, 15, 16 
nis:mda orada kalacaktfl'. 

MusoJinl yann saat 11 de bir nu. 
tuk söyllyecektir. Bu nutkun harici 
siya!ete ve h!lhnssn f nnfüz • İtalyan 

anlafmasm& dair olacağı baber verili
yor. 

ltulyen1ar memnun 
İngiltere hUkfimetinin Habeşistan 

meselesinin halll için Cenevrede te
şebbüste bulunması İtalyada bUyUk 
bir memnuniyet tevil~ etmiştir. Res
mi mahfeller İngiltere tarafından ya
pılan bu hareketin halihazırdaki fiili 
vaziyeti kat'i surette tevsik ettiğini 
söylemektedirler. 

BUtUn İtalyan mahfelleri İngiltere 
fle İtalya arasınôa iyi mUnasebetler 
teessUs etmesini bilyUk bir memnunL 
yetle karşılamakta ve yeni Fransız hil. 
kfunetinin lngilterefİ taklid etmesini 
temenni eylemektedirler. 

lnll'iliz harbiye nanrmın seyahati 
Lond.ra, 12 (A. A.) - Deyli ekspres 

gazetesinin parlAmento muhabiri, per
şembe giinU tayyare ile Maltaya gide. 
cek olan Hor Belişanın It:ı.lyada kara· 
ya inerek Musolini ile görüşoceğini 
bildirmektedir. 

Röyter tebliğine göre: 
''İngiltere harbiye nazm Hor Beli. 

şanm 22 Nisanda Romayı ziyareti, 
sırt İngiltere ile İtalya aras!lldaki mü
nasebztlerin lyileşınlş bulunmasına 
bir iearet olarak telakki edilmektedir. 
Herhalde Hor - Bel!sa, bu ziyaretini 
hususi bir vazife sebebivl(> yapacak 

lfalyadaki Almanlar 
~ Bnştnrafı 1 lnt'lde 

Çe!ıo~lovakya hr.rilasındııo lıuhsedilruek. 
tedir. 

l>oıırıııfo F'on Papenin talim:ıllle yazıl
mış \'e Lllıün doğu A nupıısile ~locaristun 1 
ve Balkunlurda cndihtriyel nüruzo dıı i r 
olarnk şlrııı..liye kııdor elıle edilen neticeyi 
de srl~ıercn bir p!Anı muhtevi vesika!ar da 
me\'l"Ullur. 

A \'ustur y11da intihar s lgını 
\'ıyana, 12, (A.A.) - Yarı resıul bir 

mcnlı:ıd:ın llllıliriliyor: 

Snlıık rcderııl A rnsturya ordusundan sa. 
bık hurlliye n:ızırı general Zelıner, evinde 
intihar etmiştir. Ft\•luıUıde mah!"me aıa. 
111 sırıııile ı;ıcııernl 7.chııcr, 1034 temmuzu 
h:'i cH~clerıni m!itcııkip bir çok nasyonııJ -
soc;yafüt hat.kında {dom konırı vermişti. 
Cener'l lin intlhnrının hu seht'blen olup ol
moıl ıij ı d:ıh:ı molıirn dc~ihHr. 

eu n ğin endişe. i dnkikaları 
Suşnlğin kabineı.inrle n'lntbuat nıızırı 

olan Rene Kaus Vaşınl{londa rad)'O ile 
bir konrerııns vermiş ve eski başvekilin 
hıı5vck:l lellcki son dakikalarını nasıl seçir 
dı/Hnl anlatmıştır. 

Şıışnlı:ı, tıükOmcı ıhireslnde dOl:t!Jıror. 
Blrıl"n..,lre telefon çalıyor. Telefon eden 
ımıı:rclir: 

- Bir pilrhlslt ho7.ırlıyorımnuı. Bu pllr 
blo;it \'n11ılmıyacaktır. lstironızı Tereceko;I. 
niz, Verlnizı> henim tnyin edt'l'r.~im birhl 
eec:eeck. nöyle YB11mn1~nnız, Alman ordu
su Avmtıır~·avı lşııal eıleccktlr. 

''Haber veriyorum, Şuşniıı, kıırannı:u 
bir s:ıote kadar vermeniz ldzım 1., 

Şuşnis nazırlar daire!!ine iiı..llyor, l~tf
fasını veri)'or. Reisicumhur kabul etmf. 
yor tr':rnr istifa ediyor ve: 

- Ben lstıro etmezsem binlerce A\'us
turynlı ölecek, diyor. 

MOlıletin on dakıkım kıılm,şhr. Nihayel 
Şu,niıı telefonu açıyor; Hillere, istifa et
tiğini bildiriyor. 

Bu ~ırada Viy:ına üzcrlndt' Alman tay. 
yareler! uçınnktadır. 

Rinıı sonra dn, naıl1er ı:teliyorlnr, Suş. 
nlği tutuyorlar, RÖlürüyor:lnr. 

Do~ya Mu sor niye de 
gög 'erllmi~ 

1..ondra, 13 (A.A.) - Deyli Herald gnze
le"li, eski A\·suıurya başvekili ~uşnlğın şuh 
si bir dostunun toıo~rafları emin Lir nıu
hnlıle mahfuz olan dosya ile yakında Nev. 
yorka gideceğini ve orada Şuşnis Jclılnde 
Anıeril,anın kuY\'elJi katolik ceıııiyt!Uerı
nin yardımını araştıracoaını lıildirmekle
dlr. 

Gazele muharriri, dosya ile birlikte A
vusturyadan kaçmıılb muvaffak olnıu' o.. 
lan Zetnallonun hıılih:ııırda .c;ahıo bir 
nıım ııltında fıolyado ikamet etmekte ol<lu 
ıtıınu illlvc etmektedir. Zernnıto, nozilcrin 
ınııllyetlcri hakkında do~yeılıı bulunan ma 
H\nıntn karşı hüyiık bir alllka gösternıekte
c ' • ıı :\fusolini ile mfileaddit temaslarda 
l· ı uştur. 

Belediyeye Hükümet
çe y~rdım edilecek 
Ankara 13 (Hususi) - btanbulun 

biran evvel imarı için bükllmet y<A'dım 
ila bulunmağı kararlaştırmıştı. Bu yardı 
mı daha esaslı bir tekilde tahakkuk et· 

tirmek maksadıle bir kanun layihası 
hazırlanmış ve tetkik edilmek ilzere 
Başvekile verilmi§tir. 

imar işi için b:lo:hyelere yapılacak ilk 
yardım m'ktarı 5 milyon lira olacak ve 
müteak:p seneler bu yard.m devam ede 
cektir. 

Kaununun eababı mucibeısinde ıun
lar varJır; 

"Bilhassa son asrrlann binbir imil 
ve tesiri, harp ve istilfiların ar.aya gir
mesi yüzünden harap ve bakunau bir 

manzara arzeden tehir ve kasabalan
mızın imar planlarına göre düzeltilme· 
ıi Uzerinde hassasiyetle durulan mevzu 
l:ı:dır. 

Türke ev, bark olaı her yerin sağ
Jığtn, temizliiin, güzelliğin, modern 
küitürün örneği olması, daima gözönün 
de bulundurduğumuz, Büyük Şefin 

toplu ifade halinde çizdiği programın 

tayin ettiği hedeftir. 

Dlinyalar durduk~a gUzelle§-meğe, 

lferitemeğe, medeniyet, sıhhat ve ne~c
yc l\İt bUtün sosyal eserlere malik ol
mağa namzet ve hatta mecbur olan İB
tanbuld<m baılayarak coğrafi mevkii 

tabii güzelliği seyyah celbine mü!ait 
olan şehirlerimizin bir pHin dahilinde 

ve bu maksatlarla imarın.;, devlet bUt-

çesinden yardım edilmesi vüksek Ka
. mutayın tasvibine iktiran ede:ı hüku
met programında yu almıştır. 

Yakın krizlerin ve baıı Smillerin te
siri altında ..gel:rıeri en esaslı gUnlük 
işlerine bile yetmiyec-ek kad:ır azal:n·t 
olan belediyelerimizin bilhassa imar iş-

lerinde devlet tara!mdan ilctan ve 

bu maksatla umumi muvazeneden yar
dım yapılması zaruretile sunulan proje 
tanzim edilmiştir. 

Devlet bütçesinden aynlxak yardım 
paralannm a1lkadar bakanlık delege
lerinin de i~tirakile merkezde kurula· 

tak konsey kararile tayin olunacak yer 
tere dağıtılarak t~~1sis maksadı dahi
Jind!ki yerl:re ve İ§lere aarfedilmesi 
derpiş edilmiştir. 

Yardım hisselerinin alaka1ar beledi· 
ye bütçelerinde açılacak mahsus fasla 
kaydi. bu fasıldan bütçenin diğer ter
tiplerine münakale y:•;>1lması bu mak· 
sadın tem:nine matuf müeyyidelerden
dir.,. 

Her yıl bilt~cden ayr:lacak olan S 
milyon 1ira, Da!liliye Vcka'cti emr"ne j 
verilecek ve tavin olunan yerlere daeı
tılacaktır. 

et 
a~nbulun 
meselesi 
.- Baştaratı ı lncfde 

larmı tahsil edemıyeceklerini söyle -
mıılerse de, vali buna cevaben lcab 
ederse tahsilatlarını kanunJ yollarla 
yapabileceklerini, halkın başlıca gıda· 

smm buna vasıta yapılamıyacağmı 

söylemiş ve icab ede.:-sa toptancılığın 

bllsbUtUn ortadan kaldmlablleeeğine 

de i§aret etmiştir. 

Muhiddin Üstündağ pay mahalJln. 
den ayrılırken en kısa bir zamanda 

tstanbulda koyun etinin 35 kuruşa 

kadar indirileceğini Sözlerine UAve et. 
mlştir. 

İstanbul kasapları yapılan bu mn -
dahaleden fevkalade memnun bulun -
maktadırlar. 

Fransız 
kabinesi 

Pııris, t3 (Husust) - DnJrıdiye kabinesi 
dlln mebuson meclisinde itimat reyi nl
mışhr. Ancak S muhuHf rey ka)dcıJıJıuış, 
576 reyle hfikQmele llimal beyan olunwu~ 
tur. 

lluou müteakip hük<ımet maliye 1Aylha. 
sım te\'di ederek bunun müstaceliyet l;.a. 
rarile müzakeresini istemiştir. 

Meclis bu talebi kabul ederek IAyihayı 
derhal mali)e encüınenioe havale etmiş
tir. Bu lfıyiho bu gece saat 22 de müzake
re oluıuıcı.ıkıır. 

Mcbu~11n meclisi dün gece tekrar toplan
mı!1 ise de, maliye encümeni solfıhi)·eUer 
IAylhasınıo müzakeresini bilirnıomiş ol
dufııındnn bir saat sonra tekrnr toplan
m11k ü2er~ celse tarı edilmiştir. 

A)'an meclisinde hükıiıııet beyannam~ 

sinin (lkunrnası büyük bir ekseriyetin aı. 
kıştarile karşılanmıştır. 

Ayan, maliye Ulyihasınt bıı&iln !!Bat 16 
da müzakere edecektir. 

Maliye projes:nio esaslan 
Maliye projesi tek bir maddeden ibaret

tir. Milli mildafaa lbtlynclarını karşıla
mak •e maliye ve ekonomi kalkınmasını 
temin içın zaruri göreceği lıütüı.ı tedllirleri 
almak hususunda hükumete 31 temmuz 
1938 tarihine kadar mezuniyet vermekte.. 
dir. Bu tedbirler, reisicumhurun başkanla. 
ilı altında yapılacak kabine içt}maında 

müzakere ile ltlihB'Z oltlnacnıt. brnnıame
lcrlc merlyctc konullıc:ıktır. 

Bu kararnameler, fevkal~de llıplantılar. 
da ve .ızamt 31 kAnunuevvel 1938 tarihi
ne k:ıd.ır parlômeolonun tasvfüıoe ar:ıted.i
lecektir. 

Mnli)·e lüyih:151nın tsbab1 m1ıcibeslnde 

rlüyunu umumiye tcdi)alının lkı sene mOd 
dclle tatili, Fransa hankoo;ının hıu:ineye on 
milyar avans do buhınnıosı, 15 milyar.lık 
milli müılafu iı:tikrazının akdi ve gfirnrük. 
turirelerile \'ergllerde tadilAt yapılması 

derpiş olunmaktadır. 

Grev mPselesi halledlli~·or 
Paris, 12 CA.A.) - Meclis koridorların. 

da bey:ın olunduğuna göre, tayayre faLri-
k:ılerınıfo işlere tekrar aşıtgıdnki şartlar 

altında hoşlonaeoktır. 

.es saatlik harta mesaisinin her saati ba. 
$1na ucretJere 7!> santimlik bir nm yapı
lacnktır. 

Fakat .CO saati tecavflz eden mezkör beş 
saat için hlcblr zam yapılmıyacak ve fab
rikalar bu akşam sre\'cller tarafından tah
liye edilecektir. 

l\fıııten ~anoyii grevcilerfnln miktarı ha. 
len 140 bine çıkmıştır. 

Pol Bonkur Blumun 
f11 kııt:nna g. tiyor 

P:ıris, 13 (A.A.) - Cumhuriyetçi ~osya. 
llst birliAi reisi Pol Bonkurun tekrar c;os. 
yoli.st fırknııınrı girım•Ar çıı.lı~ıuakta oldu
ğu zannedılıhcktedir. 

Bu kıır.rırırı sebebi cumhurh·etçl sosya. 
tisi birlıiti ck!lcrlyellnln harici siyaseti ile 
kenıfüinin ş:ıh"I vaziyeti ara~ındııkl ade
mi itilôf olıluıJu söylenmektedir. 

Sosyıslisılerirı müfrit ı : derlne 

verilen ceza 
Parls, 13 (A.A.) - So~yallst fırkasının 

.. ihtildnar komlııyonu., l\farso - Piyer ile 
fırkanın diaer ıimamdarlarını ne sene 
milddet firkada mesullyetl müstelzim va
zifeler deruhte edememelerine karar ver
miştir. Bu kararın esbabı mucihesi, Piye. 
rin mllll birlik aleyhine hrkanın diğer 

rcılerasyonlarına müracaat etmiş olması. 

dır. 

l\hıli proje'er de ~ahut ed 1 il 
Porls l3 \Jlnsuo;I) - l\tehmmn m<'clisl. 

nln sc"e snat 23 de bnşlııyan celsesinde Da 
IAtllye hüköıııP-tinin mrılt projesi R reye 
korşı 514 re~ le kabul cclllmiştir. 75 mehuı. 
mn .. ıenkır kalmıştır. So~~·alio;lfer ve komO
nisller lehı1e rey vermişlerdir. Flnncten 
ı:ırııpu ıfıı lohıle rey verenler ıırıı.,ınıl:ııfır. 

ç lyt'p'n ö'dU 
flıırio;, 12 Ohısu!<;l) - Pıırlste oııırmııkt11 

ol:ın \'(' hirknı: z:ım:ınıfanheri hnstn huJu. 
nıın <lünvanın en )'ilk'lı>k O:ı<:O"IU VC Opera 
arUsti Fedor Çalyapin diln ölmQşUir. 

13 NfSAN - JJl38 

~ 
1-Meçhul bir mürebbi 
2 ~ Küstah bir sebil 

Bah~ekaprda blrfncl Abdülhamit 
imaretinin, Sanasaryan hanı tara
fındaki köşesinde blr sebil vardı. 
Evkaf nazırı rahmetli Hayri efendi, 
bir hayli harap olan birinci Abcti\lba
mlt hayratını yıktırıp yerine bugün
kü büyük Vakıf hanını yaptırırken. 
nasılsa bu sebtll korumak hevesine 
tutulmuş. Yahut eski eserleri muha· 
faza encümeninin bir gayreti görill
mllş, sağa sola baş vuranlar olm uı,, 
o zamanki idarenin de bir iyi tara
fına rastlamış, müracaatlar redde
dilmemiş, velhasıl sebili koruma~a 
karar vermişler ve ..• korumuşlar. 
Yani taşlarına numara koyarak yık-
mışlar, Bahc;ekapıdan kaldırıp A
lemdar caddesine nakletn1lşler, Gül
hane parkının kapısı karşısına kur
muşlar. 

lhtıtalcl Ziya bey merhum bu ee
btıl bir parça mUbata.ğa tıe methe
der. ŞUpheslz zarif bir eser. Fakat 
rokoko mu r~koko ... lçlm bir tt1rl0 
ısınmadı gitti. 

Onllnden her geçtştmde ona bil-
mem necten yanyan ba~ardım. DUn, 
bu yan bakışımın sırrını anladım: 

Mnzeye gitmiştim . DönUşte GUl
bane parkının kapısından çıkıyor
dum. Bir de ne göreyim f Sebil, A· 
lemdar caddesini süslUyen o gUzel e· 
serin o zarif Zeynep sultan camllolo 
önUİıU kapamıyor mu 7 

Eğer sebtl camt lle ayni stilde ol
saydı belki gözUm, onu .bu derece 
yadugamıyacaktr. Fakat Rtlllcrln 
ayrılığı bu sebnt, camte vurulmuş 

pek galfz bir yama glbf gösteriyor. 
Bu cami, mini mini olmasına rağ
men göze pek asil ve mUhlb bir 
endam arzcdeblllr. Nitekim Pa.rk ka
pıstndnn ayrılr11 Alemdar yokuşunu 
çıkmağa başladınız mı, camttn gös-
terişi artıY.or. Dar bir mesafeden bl· 
rlncl p1bdald 'Sebile bakınca. birin
ci AhdUlhamldln bu rokoko hayratı 
öyleslne bllyUyor 1 camli Oreml· 
yorsun uz. 

Eski idarenin. bir hayrr işlerken 
bir de gUnah işlediği muhakkak. ts
tanhulu bnştan bıışa değlştirmc~e 

azmettiğimiz bu günlerde bu sebtıl 
de buradn.n kaldırıp bir başka semte 
nakletsek hl~ fena olmıyacak. Anca.k 
bunu yapmakla ve buria muknbU ou.~ 

• yilk·Alemdarın ve Ruscuk yaranının 
1 kemiklerini, meznrlnrını yerlerinde I 

bırakmak ne Prust şehlrclllkten an
ladığına bizi lnandırabllfr. 

O, bf r hilyUk fdeallst 
ve me~hul bir 
nıUrehblydt 

Birkaç gUn evvel gazeteler tsmall 
Hakkı Temel adlı btr vatandaşın 0-
lUmUnü haber verdiler. lamatl Hak
kı Temel için İstanbul beledlyest 
resmt cenaze alayı tertip etmedi. Bu 
vatandaşın·tabutu önünde hiçbir kill
tUr müessesemizin matemfnl tzab e
dE!n bir çelenk görülmedi. Sadece 
dostları. eski arkadnşlan. akraba.. 
sından bir kaç zat ve çocu tlıırının 
dostlnrı tarafından takip edildi ve ... 
gömilldll. Zira lsmail Hnlckı Temelin 
ö1Umlle knybcbo şeyin ne olduğu 

MeçhuldU. 
- Ktm ölmüş? 
- Bny Temel ... 
- E kimmiş bu bny •remel? 
- Znhal mağazasının sahibi imiş. 
- Bu znhal mağazası dediğiniz de 

ne oluyor? 
- Canım bfr kırtasiyeci dUkkA.nı 

işte. 
Hayır baylarrm. Zühal bir kırtasi

ye ma~azası tdl ama, biç de basit blr 
alış veriş müessesesi de~lldt. 
Şehıadebn~mda Letafet apartıma. 

nı altında ki bilyUk kırtasiyeci bl r 
nesle "zevki se1im .. ln alfabesini ö~
retmfı:; olan lnsandt. Zuhıtl, deyeblll
rlm ki bir nesle ilk estetik tuşları 
VU"'"""~ nlı>n ımnBt mfüıssesesldir. 

tsmnll Hnkkı Temelin kırtasiye 
cilll{e b:ışlndı~ı @ne kadar, Türk 
melctep11sl <h:fterin şık ve temiz ola· 
nrnı. kalemin. bokknnrn, fırçanın. 
cllilln ve mP1{ten leva'r.1m10ın zarif 
olanrnt görmilş değildi. Ismail 
Hakkı Temel bfitlln bir nesli. küıtfir 
vasıtası o}an eşyayı titizlikle seçme
ye alrı,ttrmr:ş ve zarif btr ba~a knle
rnhı lu•nıırlnrr yntdızh. mnrulrnn 
)(anlı tPMlz hlr clPftcır Uı:ıti'nile ~ah~ 
m"11'le. lvl vnnt•,lmıım'~ hlr kur~1·n 
kelntnfrı hnr"ı~t hlr Jrf1.0:·1t ll"Pr!nftplrf 
ı:n.homnsınrlıı.1'1 tlrıha tyi. ifrıh~ 7.P'\"ldl 
eserler v~ netlcPlCI' atınablter.Plflnl 
ö~retmtşUr. BugilnkO nesiller~ 

Vaz1tn: Hara Davut 
Papye l.JUvar, Tampon, zarif dolma 
kalemler, lyl defterler. masalar. se
pet'er, raflar, rlltler pek tabll eşya 
gibi gelir. Fakat biz bir nesll tanı-
dık ki bUtUn bu eşyaya, bUtUn bu g11-
zel va'3ıtalara o nesil yabancı idi. 
908 lnk:IAbr da modern tedrisata 
çok geniş blr yer vermeğe talışmış 
yeni mektepler açmağa koyulmuştu. 
Fakat bu mekteplere talebe mahal
le mekteplerlndckl ve medreselerde
ki vasıtalarla göç etmişti. lamall 
Hakkı T"'meı bizi dlvltten kurtar-
mıştır. Kamıış 'kaleml, blıe lJk kır-
dıran ve demir ucu kuJJanmıığa bizi 
teşvik eden ve hattA Arap harfleri- -
ne uysun diye kalın ağrzlr madeni 
uçlar yaptıran ve mağazasına her 
uğrayışımu:da bize A.deta estetik he>
cahğı yapan odur. 

Eğer, umumi harp ve lstıklAJ bar
bl o nesilden büyük fedaklrllklar &· 
ramamış olsaydı, eğer o nesli ayakta 
bulunsayd1 Ismafl Hakkı Temel 
mutlaka bir kUJUlr kahramanına 
lA.yık debdebeli a1nyla mezarına 
götilrUJürdU. Bu eatırlar o mütevazi 
mUrebblnln hatırasına benim şahsi 
saygılarımı sunmağa memur edllmlş 
lerdlr. Ne yapayım? Onun bir bfi3•Uk 
mec;hül kalışına gönlüm razı olama.
dı. 

K.ra DAVUT 

Balatta korkunç 
b:r heye~an 
~ Baı;:tarafı 1 incide 

Evlerin birinde Egede çıılı~tın Tahsin 
kaptan, karısı Zehra ve üç de çOl·ukları 

oturmııklotlır. Dı~er evıle i~e sene beş ki
şilik lıir aile bulunu)·ordu. 

Bu reel vakatlen. lyl denlJebilecek blı: 
tesadiHle t aumıırah evdekiler ite ıilllk
lert tçlo biçilir kurbaa Yerwodeo kurt 
nıuşlar, Tall!iD kaptanın otunnakıa oı.. 

duğu 11 numara! evde ise hddise esnusın
da g yaşındaki Adi!, 3 yaşındaki Vedat 
isminıJekı oğulları ve 12 yaşındaki kıı.lıırı 
l\tuornmeı le, Bo~azdun kendilerine misafir 
gelen Enver odındnkl scoç bulunmuşlar \C 

iciertnden iki kurban vermişlerdir. 
Yıkılan iki u bir aathı mail üzcrl~b 

bulunuyurdu. El·lcrin temeJ,Jerl sağlam ol
mıyııcak ki, arkn tarannrındao yüklenen 
ceı.iıo toıırak yığınına taluımmül edcmo
mişler ve y~an )·asmurun lesirile de top.. 
rak kayıncn cökmuşlerdir. Hcycllln o ka
dar ani ve fecı olınu$1Ur ki, ikişer kaUı 
iki kocaman evden ortada ancak birkaç 
tahin parçası kıılmıştır. O kadar ki, htıdl .. 
seyl lıilııılyen bir insan daha enet bura.. 
da iki ev bulunduguou imkdnı yok tab. 
mio edemezdi. 
İnhidam \'ku bulunca, etraftan yetişen. 

ıer derhal polise haber vermişler, omdan 
da ilraiyeye telefou edilmiş ve bir mQfreıe 
He can kurtaran otomobilleri hAdise ma. 
halline gelmişlerdir. Hemen lşl' başlayan 
itfaiye rıererleri toprak altından baygın 
bir halde Eo\'eı i \'c Muammeri çıkannış
lnr, topraklar arasından bir ucu görünen 
yatnöı Qslilndekl yüklerden kurtarınca 

Auil \'e Vedodın hiribirine arıtmış bir \'a. 
ziyeıtc öldüklerini görmOşlcr.dir. Yaroh 
\'e ölüler derhal c:ın kurttır:ın arohasilc Bn
laıtnkl l\lusevl hastanesine kaldırılmışlnr
dır. 

Yapılan keşifte, bu sokak Ozerinifeld 
dört e\'in ve tepedeki bir evin daha inhi. 
d:ıma '!aruz oldukları görült:rek tnbllyo 
edilmiş ve mühürlenm,şlerdlr. 

Ev yıkılılı~ı zaman sokakta bulunan b:ık 
kal çını~ı Halil de ayağından yaralanmış-
tır. 

• • • 
Kalp:ık

1

çı çeşmesi soknAınifa olan Te 
hepsi bir sathırrıııil Qzerine in~ edilmiş 
bulunan bütün evler de bizim noktai nnııı. 
rımız:ı göre böyle küçük ~ebcblerlc yıkıl. 
mnlıa molıkurndur. Buraya - şimdilik -
taştan veya, beton bir kemer )'apı1mıya. 
cak olursa rniistakbel fncialarn şimdiden 
baıırl:ınmıılıyız. 

nu iş ÜÇ - beş evi mühürlemekle hol1e
dileıııez kanaatindeyiz. l\lııamafih knzadoıı 
.~onr:ı aldkadrrların gözlerinin açılacııftınt 
ve bu gibi yerlerde esa~lı bir keşifte bulo
nıılıı<'nAını ümit ediyoruz. 

· .... HA ~ ·~IE: ~ 
lstanbıilun en çok satılan lıakiki 
akŞiım gazetesid;r. İlanlarını· 
HABER'e verenler kar ederler. 



' 

Muharrir 

_,ş.,..,,.1a11l-

Çay mağazasının sahibi tilccar 
Yerşakov, mağazaya alt yazıhanesin 
de oturuyordu. Yerşakov, modaya 
uygun bir elbise giymiş, bir hayli 
görmüş geçirmiş genç bir adamdr ... 
Yazısmm eğri büğrülüğüne, bakla gi
bi iriliğine, şurasmda burasındaki 
mürekkep damlalarına ve pu'ro ciga
rası içişine nazaran bunun Avrupa 
killttirüne yabancı bir adam olmadı
ğı anlaşılıyordu .• 

Fakat küçük bir çocuk içeri gfrfp 
de: 

- Muharrir geldi! 
Haberini verdiği zaman Yerşakov' 

un ktiltUrlUğilnü bUsbiltlln meydana 
çıktı .. O, çocuğa bakarak: 

- Ne? .. dedf, muharrir mi geldi? 
Onu buraya çağır .. Sonra, JA.stikleri· 
ni mağazada çıkarmasını söyleıneği 
de unutma! 

Bir dakika sonra yazıhaneye ge
niş omuzlu, kır saçlı oldukça yıpran
mış, sarı paltolu bir adam girdi. Yü
zünde, alkolik insanlara mahsus bir 
kırmrzılrk, tavrrlarrnda. bir şaşkın· 
lık vardı .• 

Yerşakov, gelen adamm yüzüne 
bakmaksızın: 

- Hoş geldin bakalım mösyö Hay
nim, dedi. Ne var ne yok? 

Yerşakov, "Hayni,, kelfmestle 
"Hayne., kellmelerinl blrlbirine ka
rıştırırdı. Bunun içln de gelen ihti
yar adamı daima "Haynfm,, diye ça
ğırırdı .• 

Haynlm mütereddit bit• tavırla ce
vap verdi: 

N 1 i ·ıık Siparişinizi - • e o sun. yı ... 
ıı;etirdim .. Hazırdır. 

- Bu kadar çabuk! 
- Zokar Semeniç, insan üç günde 

değil bir reklA.m, fakat koskoca
tnan bir roman bile hazırlayabilir .. 
'R.eklA.m hazırlamak için bir saat bi
le kA.fidir. 

- VaY anasınr .. Halbuki para is
terken bir senelik emek sarfetmiş 

---------

d ara aımata kalkarsın! •• Yap-
ka ar P , 
tığını göster balrnlnn... . 

Haynim cebinden, kurşun kalemı-
Ie yazııınrş buru~uk bir a:ı:;t~~ğıt 
çıkardt .. Ve yazı aoeyo Y •• 

_ Yazdıklarım, dedi. henüz müs
dd halindedir. Daha temize çek

ve dt Ben ole.uyayım siz dinleyi
me, m Hatalı gördilğiinilz noktaları 
nlz ... öylevinlz'.. Hatasız kul ol-
bana s .; · 
maz Zokar semenlç. Allah tnandır-

kl Uç mağazaya birden rekrnm 
:~zırbdım .. şeksplrin bile bundan 
başı dönerdi .. 

.Haynlm gözlüklerini taktı; kaşla-

kaldırdr. Hazin bir sesle, !deta 
rını k - b 1 d • ~lir söyler gibi, o umaga aş a ı. 
., _ "Sene 1885-86. Bütün Avrupa
•a nusyanın Avrupa ve Asya kıta.. 
~ ;ındakl blitUn şehirlerine çay ve
r:n Çin çayları müteahhidi Z. S. Yer-
şakov. 

Bu firma 1804 sencıslndenberi 
mevcuttur ... 

Aptrparantez şunu da söyliyeyim 
ki bütiln bu mukaddemelertn etrafı
na sus yapacağım. Ve bunları arma
ıarrn arasına. yazacağım .. Ben bir 
başka ıuccara yaptığım bir rekl!m
da bUtiln şeb lrlerln armalarını kul
Jan m ıştrm .. Ayni şeyi sizin için de 
yapabiliriz Zokar Semeniç; ben sizin 
lçin şöyle bl r şey dilşilndüm: Bir as
ıan,aslanm ağzında da bir lir yazıma 
devanı ediyorum: "Müştorllerimlze 
birkaç söz. Azlı efendllerlmiz! Ne 
son zaminlarm siyast hA.diselerl, ne 
de, her geçen gün sosyetemizt kap
lıyan derin aldkasızlık; ne de, mat
buatımızın en iyi kısmını günlerce 
ala.kadar eden, Volga sularının çeki
lişi.. Velhasıl hiç hiç bir şey azmimi
ze mani olamaz! .. Bir taraftan fir
mamızın uzun zamandanberl mevcu 
diyeti, diğer taraftan muhterem mUş 
terilerimizden gördüğümüz sempati. 
her gUçlilğe karşı koymak lmklnını 
bize veriyor.Şiarımız, herkesçe ma-

10.m olan şu birkaç kelime içinde 
bül!sa olunabllir: Namusluluk. u
cuzluk ve çabukluk!!., 

Yerşakov sandalyesinin üstünde 
kıpırdanarak, muharririn sözünil 
kesti: • 

- Güzel!. Çok gUzel! Bu kadar 
gilzel yazacağınızı, doğrusu, tah
min bile etmiyordum.. Yalnız şu 

nokta var: Biz bir taraftan bundan 
bir hafta önce Çinden büyük blr par
ti çay getirttfrJlmlzt ııtn edereken, dl 
ğer taraftan bu blr hafta önce satın 
aldığımız çayların Uç senedenberl de 
pomuzda bulunduklarını söylemelt
yiz! .. Yanı senin anlayacağın bu lkl 
fikri öyle müphem bir şekilde ifade 
etmek l!zımdır ki, mtişterller bu te
zadın farkında olmasınlar: •• 

- Anladım ... Merak etmeyin, kim· 
se bu tezadın farkında. olamaz!.. 
Biz ll!nın başında çayları yeni ge
tirtuğlmizi kaydederiz; sonlarına 

A. Çehov 

doğru da: " ••• Eski gümrük tarlfesfne ı 
göre getirtilmiş büyük bir cay sto
kumuz olduğu için, hiçbir zarar gör
meden çaylarımızı eski fiyatlar üze-
rinden vereblllriz,, deriz .. tıa.nm di
ğer tarafında da fiyatları yazarız. 
Tabit burasını da tezyinat ve arma
lar içine alırız .. Bu armaların ve 
tezylnatın içine bUyUk harflerle: 
"Bu sene toplanmış en güzel ve en 
kokulu Fuçan, Klyahtln, çaylarının 
fiyatları şunlardır •. ,, deriz. Daha 
sonra: "Bunların arasında bilhassa 
kibar müşterilerin kullandrkları: 
Çin timsali veya ra"kiplerin hasedi,. 
çayına dtkkatinlzi çekmek isteriz. 
Fiyat 3,~0 rubledir. Harfler içinde 
bilhassa 2 ruble gibi ucuz bir fiyat
la sattığımız "Boğdlhan giilU.,nü; 
1,80 rubleye sattığımız "Çinli kadı
nın gözU,,nU tavsiye ederiz.,. cümle
lerini kaydettikten sonra tenziIAt ve 
ikramiyeler hakkındaki kaydı da t
IA.ve ederiz ki: "Müşterileri kendi 
taraflarına çekmek istlyen rakipleri 
mlzin ekserisi, nakdi mükAfat şeklin 
de bazı ikramiyeler koyuyorlar .• Biz 
müşterileri aldatmaktan başka bir 
gaye gözetmiyen bu menfur usulün 
şiddetle aleyhindoytz .• Buna karşı
lık bizden en aşağı 60 rublelik alış 
veriş yapanlara, çaydanlık gibi, kart 
vizit gibi, Moskc*a şehrinin pl!nı gt
bl faydalı şeyler hediye etmeğl mü
nasip görüyoruz .. ,, 

Haynlm, yazdığı rek1A.mı okuduk
tan ve ufak ter.ak bir iki tashih yap
tıktan sonra bunu derhal temize çek
ti ve Yerşakova verdi. Bundan sonra 
da ortalığa bir sessizlik çöktü .. Bun
ların her ikisi de, Adeta bir kabahat. 
işlemiş gibi kendUerlnl tuhaf bir va
ziyette hissediyorlardı .. 

Nihayet sukutu bozan IIaynim ol
du. Mütereddit bir tavırla.: 

- Reklamın bedelini şimdiden mt 
ldtfedeceksfniz, yoksa sonra mı? 

Yerşakov kayıtsız bir eda lle: 
- Nasıl isterseniz, dedi, isterseniz 

şimdi.. Mağazaya gfr canrn le{ 
şeyden beş buçuk rublelik al. 

- RekH\.m bedelini para Ue 
seniz daha iyi olur Zohar Seme 

- Para ile ödemek Adetim 
dtr. Yaptığı işin karşılığı ol 
herkese çay ,.e şeker veririm •. 
lA: Şarkrrılara, kapıcıya, sizler 
böyle veririm .. Bu suretle da 
rakı içmiş olursunuz! 

- Aman Zohar Semevi~. biz 
şlnJe kapıcıların ve şarkıcıları 
nl bir tutmak kabil mi? Benim 
kafa işl, fikir işidir . 

- Amn da ne iş!. Şuracıkta 
dun, beş daldkada yazıverdin! .. 
dtklnrm bu l:ndar kıymetli şeyi 
ki.. Bunlar ne yenilir, ne de içi 
Bunun bir ruble bile kıymeti 

Haynlmln canı sıkıldı: 
- Ama da yaptınız ha, Zoha 

mevlç! "Ne yenilirmiş, ne de l 
miş!,, fakat bunu yazarken ruh 
kadar ıstırap çektiğimi hiç dilşü 
diniz! .. Bunu yazarken, biltün 
yayı aldattığımı hatırıma getir 
vicdan azabı içinde kıvrandım .. 
ederim, bana para veriniz!. 

- Eh, artık çok oluyorsun! B 
dar da ısrar etmek doğru değil 

- Peki öyleyse .. Para yerin 
ker alayım bar!. Senin adamlar 
nu benden funtu sekiz kapfğe ol 
Uzere geri alırlar.. Ya.lntı but 
kırk kapik kaybedeceğim .. F 
ne yapayım .. Allaha ısmarladı 

Haynlm, çıkmağa davrandı. F 
kapıyı gelince durakladı. Deri 
rln Jçinl çekerek boğuk bir sesi 

- Ben bu hareketimle Rusya 
datryorum .. Biltun Rusyayı! Bir 
ma ekmek için vatanımı alda 
rum; diye söylendi ve çıktı. Y 
kov bfıı Havana clgarası tellendi: 
odayı madeni bf r koku kapladı. 

Rusçadan Çev" 
FERAH FERR 
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152. 
- Orada dalına eınre aıuaıde birisi var• Jan ba§Inı eğmi§ ve iki eliyle gözleri- gördüğü bir genç erkeğin, ümitsiz bir 

Binaenaleyh arabada Berrye'nin ye· § gibi kapı derhal açıldı ve el.inde bir ni örtmüştü.. halde gerilediğini görünce hayretler 
rinde on be}inci Lfıinin bulunduğunu ;;mba b~Junan güzel bir hizmetçi mey• Oh t •• Lfti ona ne güzel bir hülya ya. içinde kaldı!.. 
biliyordu., dana çıktı .• Bu kadı. n kralı tam~ ~? şatmayı vaad ediyordur.. Bunun üzerine, on beşinci Lfü bütün 

Kendisini yoLdan ayıran hendeği bir Belki.. F.(Jkat hiç bır hayret esen gos- Onu saf bir a§kla sevmek .. Dostu ol· cesaretini buldu .• 
sıçrayışta aştıktan sonra, dört nala iler- termedi ,bir tek lreliıne söylemedi ve malt.. Ona nasihat etmek, teselli ver- iki adrm ilerledi ve aordu: 
lemeğe başladı ve arabaya yetişmekte lambayı kaldırarak yolu aydınlatmakla mek.. Ne tatlı bir rüya!.. - Siz kimsiniz, mösyö? Kmlr götU... 
gecikmedi.. Bunun üzerine, arab~~l~ Jan, kralın istediği bu bir tek keli- ren bir arabayı durdurmak cilr'etini na-

k k d sını iktifa etti. kendisi arasında, karanlı ta en 1 Bunun üzerine on beşinci L!ii araba· meyi, kendisini Parise götürecek olan sıl gösteriyorsunuz?. 
gösterrniyecek bir mesafe bıraktıktan ya yaklaştı, kapıyı açtı ve elini uzattı. bu bir tek sözil, söylemek cesaretini Şövalye d' Assas ümitsizlikten kırıl· 
sonra, onu takibe koyuldu. Dil Bıarri. çehresi saramuş olan ve kendisinde bulamadı 1.. nuş bir sesle cevap verdi: 

- Bu d' Assas cidden talihli bir adam f titriyen madam d'Etyolun bu ele da- On beıinc:i Lfü onun a1nma uzun bir - Bu cür'eti gösterdim, çiinkü bu 

dl.ye -·rıldandı. Ba•ka birisi, mesela · · ·· d'. buse kondurdu ve araba yoluna d•vam b da h d tl k if · ...... s yanarak yere indiğını gor u. ... ara a ay u u vaz esı gören bir 
ben veya her kim olursa olsu~ Y~~n Kral onu evin kapısına kadar götür- ettir.. ada"?l bulacağımı zannediyordum.~ 
sabôıh muhakkak tevkif edilir, Bastıy e dil ve hizmetçiye hitaben şöyle deıdi: " • ı • • • ı • ı • Fransa kralının, bu adamı istihlaf edc-
atılıl"dtl .. Belki de cellada teslim edilir· _ Süzon, yeni hanmıınız •. ümit e- Birdenbire, iki tabanca sesi duyuldu. ceğini ve onun mesleğini yapacağını ta• 
di ı .. -Halbuki d' Assas, bu işten, suya, derim ki kendisini layıkı veçhile kar§t. Araba durdur.. savvur edemezdim! 
sabuna dokunmadan çıktı .. Ve bu ma· laınak için her şey Jıazırdrr, On beşinci LQi seleflerinin bazıların. Kral hiddetli bir jest yaparak bağır-
cera belki de onun işine yarayacaktır ı Hizmetçi cevap verdi: da olan cesarete malik değildi. Hırsız- dı: 
işte küçük d'Etyol gözde oldu.!.: Bana _Evet, mösyc ı.. lıktan çekinirdi. ölümden korkardı.. - Cidden küstahsınız delikanhf Bu 
öyle geliyor ki o, güıel şövalye ıçın, seV'· On beşinci LUi Jana dönerek devam Harp meydanlarında hiç bir zaman söyledikleriniz size bahalıya malolabi-

. · · b ı· or ı Fıtıkat her bilfiil bulunmaı-dt.. ı· d' l F k b .:.1· gıye yakın bir hıs es ıy ·· .. etti: ır ı a at en cı ıcenap bir ins:.ın ol. 
şey olup bitmiş değildir! Yaşayan go- _Madam, lutfen burasını kıendi evi- Gecenin karanlığı içinde patlıyan iki mak isterim •• Af aileyip yolunuza de-
rürl.... d.. niz telakki edin .. Çünkü burası bu anw tabanca sesi üzerine, çehresi sapsan vam edin.~ 

Yirmi dakika sonra, araba, on or- dan itibaren, hakikaten sizin evinizdir. kesildi .. ı D'Assas şöyle dedi: 
(üncü Lfilnin namütenahi gunıru~~n '(}mit ederim ki, bazan sizi selamlamağa Fakat burada, bütün erkeklik ve - Ben kralın ylice ruhluluğuna inan~ 
yadigarı olan muazzam şatoya ya~ aş· gelecek dostlar arasında, en sadık biz- mertliğini göstermesi icap eden bu ka· mıştım: Yamltpışıml Bu kadının Wııc-
tr •• Kral, şüphesiz, Berniye }>azı tal~~~: metkarınızı da kabul etmek lQtfunda dm kaırşısında, bir tek tereddüdün ken- tine inanmıştım .. Bunun için affınız1 
vermişti. •. Çünkü Berni, hiç tere .. u bulunursunuz. disine meş'um olacağını, bir korkaklı· istirham ederim f •• 
etmeden, şatonun sağ tarafrnian ~on· Kral bu sözlerle beraber, hürmetle ğın, Jamn kalbindeki aşkı öldüreceğini On beşinci L<li bu müstehzi hakaret• 

düve arabayı, bilil.hare Trianonun ınşa ei~ildi.. anladı. ten çrlgm bir hale gelerek bağırdı: 
edildiği yere varan yola sürdü. Ruhuna kc:ıdar sarsdmış olan Jan, Bunun üzerine arabanın kapısını aç- - Hem de, benim zabitlerimin fitti· 

On dakika sonra araba durdu.. .. son bir tereddüt geçirdi... tr... formasını taşıyorsunuz .. İsminizi söy. 
Dil Barri çabucak yıere atladı ve s~· Sonra bir reverans yapb ve mahcup Jan bir çığlık kopararak onu durdur. leyin, mösyö?.. 

varisi inince olduğu yerde durınaga bir sesle: mak istedi .• Fakat kral artık şösenin Jan şövalyeyi tanımıştı. 
alıştmlmış oİan atla fazla ıneşgul olma- _ Sizi her zaman maalmemnuniye üzerine atlamıştı. Bazı anlarda, kendisine kar§t tath bh: 
dan, ağaçlan siper ittihaz ederek y~k- kabul ederim, mösyö ..• · Genç kadın onun yanında ölmeğe ka- his beslemiş olduğu bu asil ve güzel, şö-
laştı ve on beşinci Liıinin arabadan uı· / Dedi ve içeriye girıdi 1.. rar vererek onu takip etti. valyeye doğru, dehşet ve merhamc1 
diğini gördü, .. Jan arabaida kalmıştı... On beşinci Lıli, dudaklarında garip Adi yol kesicilerinin taarruzuna uğ- içinde titriyerek atıldı ~ onun elini 

Bemı· hir bir emir almadığı içi.rı, ye- b' tebessümle, bir an bu kapının önün- radığı zehabmda bulunan ve kendi men- tuttu. 
s ır bi d. 

rinde hareketsiz duruyordu. de durdu .. Sonra tekrar arab.;ıy~ n ı. faati namına kim olduğunu söylememe· Kral daha büyük bir hiddetle bağır-
Dü Barri, bu sahneyi bir anda gör. Bir kaç dakika sonra. araba, ma~te.~e. si lanm gelen on beşinci Lfii kral ol. dı: 
.. .. .. kabul etmek üzere, gece, gunduz, duğunu bag-ırdı. Bu ''kral!,, kelimesi- - !sminiz?. 

muştu. rını Arabanın Rönesans stilinde ve her her zaxnıxı emre amade bulunan şato- nin mütearrızı firara mecbur edeceğini Jan dehşet içinde titriyen ve yalva-
tarafı lrapah olan ::arif bir .. pa~yonun nun önünde durdu.. . düşündü.. j ran bir sesle f(>valyeye fısıldadı: 
önilnde durmuş olduğunu gordu. Berni de arabayı uşaklara .teslım e- Fakat önün.de. araba fenerlerinin ı~ı- ( - Susun ı Susun! Ve kaçmfu Yokq 

v--t t.~ ....... ..,,. klastı ve üç d_efa __ v_u_r·_.__._~~!0&!'~0:,/.· .:.le:....:..m_ı_n_ıd_a_n_d_r_: _____________ ____:iı::_.._a_ıtm_d_a__:,,_ch:r_e..:.auu::..:.· =· n::.:...:aar=a=r:..:tı=s:.::ı~:=__i::!y~ic::c:._.:...........::..___'.m~ah~v.:o~l~u~ra~u~n~uz~r.!!' _______ ~_ 
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- 704 -

Harbiye Gin;:cr. 
· pek ı;ençsiniz. BUnyece s'zi biraz 

.ıayıf buldum. 1-Jcr şeyden evvel srh· 
hatiniıle m.e~gul ve al-kadar olunmak 
ıorektir. Kafi bir ihtiııumla kendirıizi 
~olayhlda tophyabil'rııiniı Fcıal. ~alı'r 
maktan ~sasında- ~cvk alır bir ya· 
r&dılıotaıınıı, fuk<ıt bu&-Jnkü şeraitte 
çabuk yorulabUirsiniz. Hırçın ve asabl 
jseniz bu da bilnyece :zavıf o1manızdan 
mtevellittir. imzanu:r okuyamadım. a· 
çık ~eklini bildiriniz ve yazd klarım 
hakkındaki mütaleanızt da ilave ediniz. 

-705 -

l •lfıl'hul Ueyu1t 17 olcmp 
Gençsiniz. Yıı mız 20 den faııa ouı· 

mu (Her halde 20 den ~ksi\ı:tlr). Ha
yaliniz kuvvetlidir. 1st'kbalc alt bUyUk 
projeleriniz vtrdır, bunhn zaman za· 
man dU,i!nmektcn bUyülc bir zevk du
yanını.1, bUnyeniz de bı>yunuı da or· 
tndır. Zekanız iyidir. Hadiseler.elen. fır 

aatlarda:ı istikdc etme kııb:Jiyctiniz de 
so~ iyidir. Dikkatiniz d:üıa ziya.de in· 
Jd~Ca mÜJ~it v-e rt \h~çtır. Çalışmak· 
tan hPJlanırsınız .. Pek uyşal ode~ilsiniı:. 

- 706 -

Beyotlu • A. B. H. 
Ya§ınıı 30 a yakındır. Soyunuz or· 

ta.dır. Bünyece normalı;iniz. Son zt•· 

manlarda füıüntUlii ve asabi görüniiy., r· 
ıgnur,. MUhirn bir karar arifcs:nde ol· 
duiunuz anlaşılıyor • 

- 767-

ılır. Bo~unu7. dehıı fıızln ııza~aLılır ve uza. 
ınıılırlır clıı •• Dunun için gıda 'erltine \'O 

lınıı hrden hıırekellerine ı1ikkal etmek ıze. 
rcktır. Zekftnıı iyidir. Dikknliniı inld~af 
etmelidir. Dohn da uysal ohnehsınız. Hissi 
şeylere buRlılılhnıııı fazladır. Alışm ııdıRınız 

~e}lerden çııbıık yorulursunuz. YııptıAınız 
işlerin hori<'I lnfüaı~ ve ı;:ilz elli~lne dik. 

Jrnte .şlındi~en rhcoırni~·etle nlışmalmnız. 

Amel! işlere de kııhllı:retlntz inkl~af etme· 
liı1ir. ~rs:ıide iotiınnı da ş:ı~11nı lnşinı
dlr. 

-708-

Takahn se Bıılııt: 
Gençsiniz. Ya~ımz 20 en azdır. Sıh· r 

hat.iniz iyidir. a<lyluıuz ve bliqyenl~ 

normaJdlr. Devamlı mı:sai yerine par. 
c;a parça, fasılalı çahşmağa temay'lilU· 
nüz vardır. Yaptığınız bir işi ynlnız 

.rcıpmak değil, onun gü~I olmasına 

da c:ahşmak lazımdır. Henüz yorucu 
işlere ahşlun değilsiniz. Bira~ da ih·. 

male temayU!UnUz var gibi, bundan 

simdiden vaz~grnellsini~ Uyaal olma.. 
ğn istidadına: mevcuttur ve pek iyi • 

dlr. Hc:r şt'yin iyi taraflarını görm<ı· 

. re de mlitcme.yil bir yaradılıptaşmıı, 
iyi kullanmak enrtiyle bu da eayımı 

memnuniyettir. İki a.y eonra tekrar 
tekrar mürncırnt e<liniz. 

-dOO-

B. T. B. 1. 2. ,,, 
İmzanızı okunmağa imkAn bulama· 

d,ğım için tam bir tahlil yapmak fır. 

satını kazanamadım. Açık §<lklini bil· 
diriniz. Yumıza g(:ire, bünyeoo r.ayıf 

olmanız ıazım. tokl içtiğf nt.d veya ya§ 

Sişll Aulnr ~·o. 12: 1 ça •15 ten f uzla. olduğunuzu 1.anncdL 
Gtınçc;iıılı. Yaşınız 20 \ 'C hntlfı 18 clt:n az. 1 yorum. 

HABER - ~tişam pomn 
m 

Cevapları veren 

Profesör Sanerk 
Grato:o)I ve Grafo ,netrl 

mütehassısı 

-710-

T. K. P. /st. 
Yaşınız 25 ten fazladır. Bu fıulahk 

Y&i<'A 35 e kadar yükselmenize mey
d~n vermeğc mUsaittir. Sakin ve uy. 
sal görünmenize rağmen dedikoducu· 
luk P,aşunuza. gitse ~erek. leleriniı.e 
~k dikkatli görünmüyorsunuı... fır· 

satlarclan istifade ~tmeyi, mııntfl.~ 
faaliyete tercih ediyorsunuz. Fakat u· 
nutuyorsunuz ki: en iyi fıreatları iyi 
idare edilmiş mesai verebilir. Tutum. 
lu olmağa da çok muhtaçaınır.. 

~711-

Si.1li • Marlçıı: 
Hayatta en büyük düsturunıu (!Jle<:. 

buriyet) tir. M~cbur kalmak ve me • 
bur etmek; bUtUn hareketlerinizi hu. 
lnsa eder. Bunun fazla verimli oldu
ğuna inanmak çok zordur. Kuvvet, 
§Üphe yok ki hareketlerimizde ye~ane 
Amildir, fakat kuvvet şekilleri pek 
çoktur. İstek, sevgi, alfika da birer 
kuvvettir ve §Üphe yok ki en rand
m~nlı 1-uvvettirler. Gen~lniz, önünüz.. 
de uzun seneler \'ardır. Kuvvet ve r, . 
allyet telakkinizi düzeltmelisiniz. 

-712-

Divanyolu • 20 - Yddız. 

Gençsiniz. Bo)'WlUZ ortadır. BUn. 
yece hassas bir }'aradılı3tasınız. liia 
meselelerinde aa.bırsıuıuuz, Di.\§UndU· 
tuJıilz işin ~abuk olmasuu ister.siniz, 
vakitsiz istedikleriniz de vardır. Zeld 
ve iyi kalpli olduğ"Ul1uza göre, haya
tınıza ilersi icln daha esaslı bir isti. 
kamet vennenfz mUmlrllndUr. idare 
etmek şartiyle §anamız iyidir. Eski 
ıya~larımz<lc:.n gönderirseniz diğer b:ı· ı 
zı şeyler daha söyliyebilirim. 

~ite i va 
~fNf; 

SA~AY~ 
V6/fG/ 
H4Z.lltl 

KL)N 
ltAR.ŞılA-
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-----------------------~~--Genç erkek bu yalvaran sese aldJr· 
f71aı:lı bllc .. BUtiln vücudiyle, vakur bir 
2ckilde •doğruldu ve: 

- Sirl dedi, ismim !Övalye d'Assas· 
tır ve Overn alayı zabitleıindcnlm. Ma. 
jcstclcrini kralın ve metresinin tahııs

IW"ında tahkir ettim .. Kılıcımı kime tes· 
lim edeyim? Ona mı yoksa size mi? 

ilerliyen şövalye tarafından itilen 
Jan. bir ıstrrap sığlığı kopararnk geri
ledi ve heyecan içinde soluyarak kralın 
emrini bekledi .. 

On beşinci Lai: 

- ~ılıcıntıı alıJtoyun, tövflye d'Aa· 
s:e, dedj, ve onı.ı götPrüp Luvrda, mu· 
hafaza alayı kumandanına teslim edin. 
Sizin hakkınızda ic:ap eden karım ve. 
rinc:iye kadar, sizi Lfıvrda tevkif ve 
muhafaza e~mesi için tarafımdan Of\a e
mir vcrirsiniı: .. 

J)' Assaş, sakin bir ~esle cevap yerdi: 
- Gidip cµıirlerinizi yerine getirece· 

:111· s· ' 6ım, ır .... 
Kral devc:..-n etti: 

- »ir .kelim~ daha, mö.syö. ~~er ak
hnııa ka~mJJk düşüncesi gelirş.c, §~JlU 
biljn Hi .... . 

D'Assas vakur bir tavırla onun sözü. 
nü kesti; 

- Sir ! i6enim eilemdc hiç kimse • ııe 
hapisteo, ne de ölümden ,, \se-&memıştır. 
Binıenph:yh majesteleri endjşe etme· 
ye bilirler: Şimdi derhal, keJ1dimi tev· 
kif ettirmeğe gidiyorum .. 

Bu öıle.r üzerine §9valyc ~h11a dgğru 
döm:I.Y 'V~ bir hı~kınğı :zprJa ~ptcöenk, 
metin, uıtJı v~ 1Tiahı:un bir ;;esle: 

,...... Elveda, m..dam ı .. 
Dedi ve ba§rnı çevirmeden atma doğ· 

ru yUrUdU. 

On beşinci Lui de hiddetli bir sesle: 
- Küstah! dedi .• Fransa !kralını 

lıMthbr etmenin ney.e mal plduğunu 
ınlayac*ır! •. Eğer lıcaçmş_zşa, iyi bir 
ip. .. 

Jan heycc:anla mınldaiıdı: 

- Sir, beni dinleyin .. Bu delikanlı 
beni seviyor .. 

- Şu halde kabahati daha büyük .• 
- Sir, ona merhamet etmenizi yal· 

varıyorum! .. 
- Ne o? Yoksa onun hakwetlerinl 

duymadınız mı?. Al .. Ağlıyorsunuz!. 
- Sir, dU~ünün ki, tesadilfümüı:ün 

hatırası, kanla bulaıacaktır r .. 
- Pekil!, öyle olsun 1. tdam. edilmi· 

yec:ektirt. 
Ve kral içinden illve ettj: 
- Bastiy hapiııanesi, ccll!dın baltf. 

sı kadar iyi öldürür ı.. 

Jan on bc;inci Luinin elini .;ıııısibi bir 
jestle tutarak devam etti: 

- Sir, sjzdcn istediğim, bı.ı delikan
lın ın tam mjnasiyle affıdır!., 

- YaJ .. Demek onu ıcviyorsunuı, 

öyle mi?. 

Jan, hıçkırıklarla kınlınıt ve kralı te· 
min eden derin, nafiz ve atetin l:>ir IH· 

le: 

- Hayır! dedi. Dünyada yalnız ~iı.i 

seviyorym, Sjr 1 YaJnu: dinleyin. iyi 
dinleyin, Sir; Eğer f9 ,~ye d'Aşıu 

derhal urhcst oJma.z~a, yııınımııdtn ge· 
çcc:eğl ınr.ı:ia onu ç•ğırtcık. k•ııdimi 
ona em.anet edecek ve Luvr'a gitmeC:en 
evvd beni d'Etyol konağına götürmosi, 
ni iıteyeccğim !., 

Genç kadın ürperiyor ve göğsüne 
bastırdığı Uri eliyle, kalbinin hızt.,, çarp· 
maaınn ldeta mini olmak istiyordu. 

Kral, düşünceli ve mahzun bir tavırla 
onıı t>ak1y9.r, ona hayran oluyordu! lhı 

anda ,Tanda onLJ aşk v~ ibtin:-ııs1p ürp~r
ten trJjik Pir güıelllk varğj. 

Bu esnada §Övalye d' Aaau atına bjn· 
misti "'le Parisc l:iömnck üzere, arabanın 
bulunduğu istikamete doğru g~)iyordu. 
Bu anda kralın hiz?,.su1ıda bulunuyordu. 

jan ona doğru bir adım attı .. 
O zaman kral karannr vc:rdi: .Onu bir 

jestle dur.durdu flC aeslendi: 
- Şövalye d' AllSu !.. 

Şövalye atını olduiu yerde ı6urdur· 

du ve bir tek kelime söylemeden bekle
di .... 

Kral aoluk bir sesle 
- Serbutıiniı, m&yö 1. 
Dedi, Jan da sevinçle mırıldandı: 
- Op 1 Krı]lm 1 Oh 1 LUim t.. Tıpkı 

ıizi t:~ayyUl ettiğim gibisiniz.. .\ıtı, 

ve Alicenap!.. 
On beıfnei Ui devam etti: 
,,..,.. Sbin tuurıuı; pareketiqid ve on

dan daha ıuurıuı olan ıöcle-rinhıi unut: 
mak iatiyorum .• 
Şövalye, çehreal ıaıpaarı kcallmit oldu
ğu halde, bir heykel gibi hyeketliz du· 
ruyordu. Gi~ip kendisini qa~ttirmeai 
emrini naad bir likaydjyle kartıladry11, 
serbest kalıımı da ayni Jikaydiyle din· 
ledi; kalbi asap içinde ııkıtmıı, boğaıı
tıkanmıı. kafasında ubit bir tek dü· 
şUnc:e vardı t 

- Jan, onundur! Jan kraja aittir 1 .. 
Dana yalnıı ölmek kalryor ı .. 

F.alıat on bC§incf LQi, ]anın, ateıin 
h.ıyalinde c4nlandırdılı cibi, ilicen4p 
bir inınn değildi .. Betbıht dı:likanhnın 
ne m{.ithi~ ir ııtrrap ,elftiğini tnladı v.ı 
onu ne Butiy'e, ne de idama mahkflm 
edemeyince ,daha }corkunç bir ceıayı 
lahkum etmek iıtedi. 

Ve istihfafamiz bir i11tihıa ifade e· 
den )-i r aeale, sözünit '6yle bitirdi; 

- Eu geceden, ancak 'Jende bmlk•· 
c:ağı tatlı hatıraları aaktamak istiyorum. 
Gidin, möıyö, ıerbestsiniı ! .. 

Filhaki!cı;-, bu defa, şövalye uzun \lir 
ürperişle titredi .. 

Percsti§ ettiği hilkate, ürpitsizJiğin 

son haddini ifade eden aon bir naur at· 
federek, gtctn!n karanlığı içinde ıfünp 
di ... 

O ıamen on bcıinci LOi, ]aftı tekrar 
arabaya l:>indirdi. Ge~ kadın, bu .ah· 
nenin tesiri altında urarmııtı. Ve ~ 
va1ye d•Assaa tarafından görillmüı ol· 
maktan mütevellit hiçabın ~hlkim ot
dutu garip hisler ıf$fnde llrpcrlyordu. 1 

Kral, genç kadmı yerine yerle§tİf'
dikten sQnra, olduğu yerde harcketsb 
ve bijzülmÜJ bir vaziyette oturan ara· 
bacıya doğru döpcrek &ordu 

- Yoralandını~ mı?. 
- Evet, Sir, omuzum delindi.. Fa· 

kat atla.n idare edeceğim •• 
Kral takdirkar blr ta.,"Jrla~ 
- Mert ve çe•ur bir adamımız 1 de· 

di. 
- Majeatelerine hizmette bulunmak 

meyzuu bahıolunc:a, yaralı ola~m ve 
ya ohnıyaylm, bir tek nefelim kaldığı 
mU:idetçe, P.u nefesim de krala ~ttir 1. 

- lıminiz nedir? .• 

- Dö Berni, SirJ .. 
- Peka)l !Sizi unutmryac.ağım, rn<>-· 

y(i dö Bernj ! .. Gidelim 1 •. 

On bcıinc:i Llıi, hafif Pir: aıçrayula 
arabaya atladı ve araba derhal Ve~ 
istibmetirıe hareket etti .. 

O zaman Berni, bir taraf tan atlan 
idare ederken, diğer t:ıraftan da sol ke>

lunu aaraNık bir sarğıyla göğıilne sar}çrt. 
tı ... 

fakat onı.ın gUIUmsjyerek aeyrettiii 
b4 fargılaq kiiJdırrnak kabiJ olsayd!, 
kolun ve omuıun hiç te ya~h olmadı· 

gı görülürdü, 

"xvı 

KOÇUK EV 

Arlba }Hır~ket edipte, §9valy~ d'Aı· 
saı, l(a)bindc bir ölüm acısı ve nıhu 
ezilmiı bir halçje, tekrar l'~ria y9lunu 
ru~rkçn, yc:nda. ·i kır~ yjgükorın µ. 
zanmıı olan ve bu şahnoyi gören ada.nı-

Jar ayağa kalktılar,. 

DU Barıi atlara doğru koştu, kendi 
atJna atladı ve adamlarına şehre dön· 
mclerini emrettikten sonra, yolun üııe
rine doğru atını hızla koı,urnwğı bi_.., 
tadı .. 

Her ıcyi görmü.§, her §~Y.i duymuı· 
tu ... 
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ADSIZ ADAM 
_... Baştarafı 7 incide r elinden geleni yaptı. Faka.t o da bir 

viçreyo iade etmişler. Ora.da, kendisi· şey yapama.dt. 
ni harbin sonuna kadar koruyan iyi J Tekrar hariclye vekaietine milraca-
kalpll çiftçinin evine yeniden yerl~ • ı at ettim. Hariciye vekfileti istida.mJ 
mig. 1 kıt'ama. gönderdi. Merciinıl tecavtl.z 

Gündüz sabahtan a.Jf.şama kadar ça. etmiş olduğum için on be§ gün müd.. 
lışan Lui gecdcri kvndi kendine oku. det ha.pisle cezalandınldmı. 
ma yazma Qğrency-or, gündeliklerin • Terhiıimden sonra kendime biraz 
den arttırdığı ıw.-:kaç parayla kitap ve fazlaca paralı iı bulmaya uğraştım. 
defter ahyorr:,U. Bu suretle on altı ya· Fra.nsada bu tarihte lşsi.zlik pek faz. 
§ma kadar ilk tahsil sıralarında öğ. laydı. Hiçbir iş bulamadım. Tekrar 
retil~ her ·~yi sağlam ve kuvvetli bir gönüllü olarak orduya girmeye ~ 
şekilde '$endi. bils ettim. 4 haziran 1936 da altı ay 

İsvi 4?'eli arkadaslarmm a.'Jkere git· müddetle Avinyondaki 7 inci istihkbı 
tiklerini gördll. Yaşı da. 0 çağa yak· alayına girdim. Altı ay içersinde aile-
la'41'!11ştı: ın1 bulacağımı tahmin ediyordum. Fa· 

- İsviçre benim hayatımı kurtardı. kat bu üntid de boşa çıkınca askerlL 
ben de tsviçreye hizmet etmeliyim, di. ğimi 4 kanunusani 1937 den itibaren 
ye düşündü ve arkadaşlarıyla beraber iki sene daha temdid ettirelim.,, 

Isviçı:_e ordusuna girdL Jngitterede mi doğdu? 
. Dag alaylarından birine gönderil • Bundan sonra. Lui Menar ilan yolu· 

~·.Onbaşı oldu ve askerlik hizmetini ım başvuruyor. Macerasını birçok gaı-
bıtırdi. ) iJA- tt' ' . . zeteler e cııı e ırıyor. 
Terhısınden sonra Loze;daki sanat· Bu ilan üzerine Liverpol Fransız 

lar ~e meslekler mektebinde duvar konsolosluğundan bir tahrirat ~eli • 
tezyınatı kısmına tiç, üç buçuk sene yor. Bu tahriratta., 3 nisan 1910"' tari. 
de~am etti. Sonra Lozanda bir duvar hinde Londra civarında oturan bah· 
ka"!rt"ısmm yanına yerleşti. . . çıvaıı Fraıısova Menar ile bayan Bert· 

Çok çalışkan, uyamk, zeki bır deh· . izdivaçlarının Liverpol Fransız 
kanlı olun cıkmtl3h Bu delikııntmm :nsolosluğund& izdivaçlarının a.kte .. 
ır:r~~a yalnız bir fi.kir vardı. Asıl dildiği bildiriliyor. Bu aile va.srtasile 
a ınr ögrenmek ve ailesini bu!ınak. tngiliz polisi vasıtasiyle tahkikat 

Fransayı cof aşh yaptırılıyor. Menar ailesinin 1909 ve 
.. _ Bu maksatla ewela Loza.ndakj 1911 senekri arasında bir İngiliz lor. 

Fransız konsolosluğwıa müracaat et. du nezdinde bahçıvan olarak çah§tik
tim, diyor, konsolosluk ile Fransa a- ları ve 1911 de lngiltereden ayrıldık
rasında uzun uzadıya muhabere ce • ları, ondan sonra kendilerinden bir 
reyan etti. Fakat hiçbir netice çıkma. ha.her alınmadığı anlaşılıyor. 
dı. Lozan konsolosu bana Fransaya Bu t•zun hikayeyi delikanlı şu cüm. 
gitmemi tavsiye etti, orada mak!adr. le ile bitiriyor: 
mı daha çabuk elde edeceğimi söyle· "- Acaba bir gün kim olduğumu 
di. Senelerce yaptığını tasarruf öğrenebilecek miyim?,, 

neticesinde 1000 İsviçre frangı birik· 
tirmiştim. 1934 martmda masnif et. 
memek için yaya olarak Fra.nsaya git. 
tim. 

YUrilye yilrUye iki günde Liyona e-
rh;tim. tsvk.reden ayrıldıktan tamam 
28 gUn sonra Sent Etyen ve Limoj yo. 
luyla Bordoya yctişmiştlm. Bordo li-

mda iki giln amelelik ettim. Son· 
ra Tuh.:.za doğru yollandmı. Fa.kat Sen 
Mak~rden gc~rken jandarmalar beni 
yakaladılar. Serseri değildim. ÇUnkil 
ce'!limde d!l.ha birkaç param kalmıştı. 
Dilenci ve hırsız da değildim. Adsız 
bir adamdım. 

Yeni Necırivnt: 

Sanda ım geliyor. 
varda! 

Uzun ytllardanberi hemen bütün ga. 
zetelerde ve bir çok mecmualarda. sırf 
kendine mahsus yazılarile binlerce o. 
kuyueusuna kendini pelcaevd.irınig o. 
lan Osman Cemal Kaygılının: "BaPS
dtılım geliyor oortüı!" ismile çıkan ro
manını okuyucularımıza bilhassa tav-
siye ederiz. 

Mevzuları, üslilbu, anlatışı, tasvir-
leri hiç kimseye benzemiyen Osman 
Cemal bu romanile siı.e yepyeni ve L 
şidi'memiş, ayni zamanda gayet me. 
raklt ve heyecanlı bir deniz macerası 
anlatmaktadır. Fiatı 25 kurUŞtur. 

45 gün tevkifhanede kalcliktan son. 
ra ceza mahkemesine çıkanldım. O # 

rada beraet ettim ve serbest bırakıl
dım. Ailemi ve evimi bulmak için tek. 
rar araştırmalara ba.,tadım. Lazigon. Za y 1 
da bir ambalaj fabrikasmda kendime Zografyon lisesinden aldığım diplo. 
i.~ buldum. Ve vaziyetim! hariciye ve- mam bu kere kaybolmuştur. Yenisini 
ka!etine bildirdim. Hiçbir cevab çık. çıkaracağımdan eskisinin hükmU yak
madı. Sonra milU mUdafaa vekfiletine tur. 
milracaat ettim. Cevab geldi. Hem de Kozmas Toodoridi.a 

iki jandarma neferiyle beraber. Bu i· ım:ı::::mmz:::=::=:::=:::::::=:m==ı 
ki neferin elinde bir tevkif mürekke SATIUK BERBER DOKK.ANI 
resi vardı. Ask t. ..... y d te aderırl f. Bcyoıtlunda Balo sokağında 7 No. Jı 

er a.a.o,.8gI ve ave berber dükkAnını ve permanant makf. 
cabet SU!:ianyla tevkif ediliyordum. •• nesini askerlik dolayısile satmak isli-:: 
Ben ''askerliğimi 1sviçrede yaptım,, H yorum. Salın almak arzu edenlerin ı· 
dedim. Jandarmalar "bu bizi alaka • 

11
: mahalli mezkurcla Bııy Sııbriye milrnca. S 

dar etme . b diler atları. : z,, ce\ a mı ver • • ıı:·ı····:·"" .......... 1 ••••• ımı .... ••·-1•1• -·= . . ................. ····· ....................... . 
Asl(ert mahkeme buıuı unda ZAY! - Hukuk fakUltesinden 935 

Ellerimde kelepçe, tekrar Bordo 936 senesinde ı:ılmzş olduğum hilviyet 
ya gönderildim. Oradan 57 inci alay vara.kamı kaybettim. Yenisini alaca
lDahkemesi huzuruna çıka.rıldnn· Son· ğrmdan eskisinin hUkmil yoktur. 
ra yine ellerim kelepçeli, nezaret al. Hııkuk Fakillte.<ri 2 nci sınıf 
tında beni Parise gönderdiler. Ve Lerş 5379 Burhan ôztilik 
Midi hapishanesine attılar. - ZA Yl - Ziraat honka~ı İstanbul şube. 

Lerş Midi hapishanesinde 14 giln ııinrlen almış olrluğum 6250 .,:ıyıh ru7.da
kaldıktan sonra hapishane komutanı- nı kavhettlm. Hfikmfi olmıultlh flftn olu-

. id r nur. B. (J::~nn 
n:ı 1st a ile müracaat ettiın ve se • 
best brrakılmamı istedim. Latur. Mo. 
burg kışlasında 24 Uncll alayın 1 in· 
el bö!U~ne malcdilerek hapishaneden 

Po/11111 

Ra'ız < 1>maı 
çıkarıldım. 

15 teşrinisani 1934 te askeri mahke
menin kareısma çıkarıldım ve yeniden 
Fransada. askerlik yapmak üzere be. 
raet ettim. 

Askerlik vazifemi doldurmak üzere 
Cczair~ gönderildim. Tabur kumanda.

. nımrz ailemi meydana çıkarmak için 

t.OKMA'°" RP:KIM 

Oahilive Mütehatitna 
r'&11ıır•1JUJ nıı,ıc11 l{ilnlf'rı1f l'l~lf'f'lell 90nrı 

"""T 
1 
:,ı,O uan 11 yat KAc1ar l.ı<tJUıhtılf1ıı ot•ıu 

voıunı1ıt ı ıo• ı nurıı!lrıdı ı •mııwn K11tıtı·.-ıılrı1Jo 
.,aıttıilnrını Ktttıuı "'1et 8ıı.lı ::umarteırı c1lr 
·•" ııttrllll' ·ur. ı :t' S1U1tler1 rı11Klkl tuıııu11vı 
aıaıı:<ullıur .ıu11yenenane n H teletcm 

!:l.'dl~ ı< ı~lıll ,,.ıetnn ıtn•• 

. . . • Zincirlikuyu mezarlığında yapt~nlac:ı.k 
Keşıf bedelı 5907 Iıra 55 kuruş olan l{c~if evrakile ~rtnamcsı Leva-

ıstanbut eeıedi esi ııanıarı 

HABER - ~·frsam r>ostaa 

GÜVEN 
ANITI 

11 

.. ~~ ıi 
1..:.. •• • : ,, •• •.; .,..,. --.: ... "' ..... \ 
~ .... · ... •. ·. ,• .. • v .• , ....... 

• •••• P4'~ •• 
... l~ ...... : •• •••• ,7.. • •• .•• 

TÜRKİYE iş· BAN KASI 

21R döıeme ve bordur açık eks:Itmeye konul :nu~tur N ~ kanunda yazılı vesikadan 
mıı mtıdUrlüğUnde görtfebilir. tstelclileı 2490 h~· e~ vcsika:ıile 443 lira 7 kuruş
baıka fen itleri müdürlUğündcn ~acakla n fen e i4.4.9S8 perıembe günll saat 

luk i1k teminat makbuz veya rncktubile berabe;) (l?l7). ~~~~~~~~~~~~~===-~ 1 4 A.. n .. t .... t ır.n,.Hrnl!n!de bu1urunalıd.n" ıar. ( 
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~ADEM 1 
ve B E L GI E v ş E K L 1 G 1 N E K A R $ 1 

HORMOBiN 
ralllellerı Her ccz• n•d• •r•ıınaz. • •cııal• ııeutueu 1285 Hormollln , -· 

Röntkm Mütehaaaıaı 
a. ... ille•• eoara mt a tee 
1 J9 bdu BelııllJe, ........_ 

....... ~ ..... ı .. 

HAZIMSIZLIK -~ ı 
Hayatın aevkinden inlUP malınım eder 

PERTEV Karbonat komprlmelerl 

l3 NiSAN - 1938 

Çarpılma, ~tıama, kabarma Te ..ar 
gibi hiçbir arıza g&termes. 

Kontr. pJ&JrJar bu slbl .....ı.n 
karşı prant.I Ue IMlbr. 

KIZIL, KAYIN, KARAAOAÇ'dan mamul 
Kontr - p1Ak1ar stok olarak her uman meTC11ttur. 

SATIŞ YERLERi: 
lstanbulda: RUŞTO KUR.AT OOLU, Mahmutpa9a Ktlrkçtı Han No. 

28 ISAK PlLA.FlDlS, Galata, Mahmudiye caddeal No. 11. 

Ankara'da: VBHBl KOC Tlcarethaneıt. 

tzmlrde : KA.RL HORNPBLD 
lHğA.N KAYIN ve NlDJ'A.D TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KA.DRl IŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KOKNBR. 

Samsunda: GOç!ılJDN OOLU KARDBŞLBR. 

Umumi satıt 7erl: letanbul, Sirkeci, MtlhQrdarzade Han No. 1 

YENt KONTRPLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 ..... -............... _ .... ____ .... .. 
1 

Çok temiz bi · Karbonattu we toa karbonat almaktül mlı1r6lat 
._.. _______ ma:am:a;: .. ____ aöz öaiacle cutalarü J•pllımılD' •• _ .. ___ I 

1 Dlf D01l'8rU HER ECZANEDE SATJUR. 
, KARAM 0RSEL Fabrikasının 

1 iV ecati P AK.Şi :-ııkr..ma ve en muannıt cııt ,. .. ı.nndan kmtuımaıı: ıçınl1 Hadalt•-·• ......... 1 
ı ........ u................. EKZAM.N ı Sali•cwıWm...et4 • 1 ' .................... 
Ahı 1CanWSJ Timi _,.._ ' 

Ter ... cddea ........ No. 112 kullanınız. Binlerce haatavı kurtarmıshr Eezan,.• 0 .. ~0" ı._f,.vh"7.· 

Yeni 
-- -·ı .. 

DOK1'0R 

Kemal Uzsan t 
Opera~r • Urol<>I 

Galata • Karak6y • Abdullah ef. 
lokantam ıcarwamıa Oaltts Bu 

Hefgü.D l5 den 20 ye kadar 
Telefon: .ııus 

Türk Musiki Kurumu 
• 

Merkez BaşkanlrQına 
15-4-938 Cuma cUnü aaat 16 de Beyofl u t.Uklll caddesi 134 ayılı eeki 
Ambasadar salonunda Kurumun 9 uncu yıl kongresi yapılacaktır. 

Çalgıcı, okuyucu, oyuncu bUtiln artistlerin kongrede hazır bulnnmalan ı 
rica olunur. BAŞKAN .......... _ ..... _______________ .... 

işte kramıyeler kaynağ:;. 
Sütun sattığı b ıetleri KADER ın cı vesine mazhar olan 

KADER Gi ESi 
Bu son keşidede dahi Uç büyük ikramiyeyi birden verdi: 

200.000 . 40.000 25.000 

Kazandllar 
ve paralarını 

gl,es·nden 

aldılar 
Adre : Eminönü \ 

Hayat Ucuz l u t un a hi zmeti 
Birinci sınıf hare ve dikit ile 

ıSMARLAMA24 ve "'9' lira 
ELBiSE &il 

ltaramUnel fabrika111J1m memleketimWn her taraimda U""'""I Sok 
aailam ve zarif yOnlll kumatJarmdan çok mahir makaıtar tarafmduı itina 
ile dikilmekte olan 

Ismarlama elblseler 24 ve 27 llra 
üzerinden u...a ..Ulnwlctetlir. M....ı.nia pefindlr • 

(Pek yakında am Mzır elWae dainmia de ~.) 

( Sultenhemam llllnct Vekd lldan ı .. ... __ . 
SiGARA naYAKILERlNE MOJDE 

Fennin ıon icadı ve yUzde 89 dereceslnde tittihıtln Nikotin. 
Prtılin; Amonyak cibl tütündeki zararh maddelerini dsea 

Awapadaft aefmittir. 

:UıaJ 

Sıhhi 
ağlz~ıklar 

10 aded illcile beraber 150 ıtr. Satıf yeri PiPO rAZARI Sult-n1ı8ft\lm 
lmrir: Kemeraltı, M3zhar Öngör - Buna: Uzunçarp saatçi Nurecldln • 
Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Tqban. Zonguldak: Saatçi Osman Our· 
dal. T.-Zon:-Hakkı Atmaca, kunduracılar ·Adana: Hacı Halil Yaica· 1 
mü • Samıun: ttri11.tçı Hamdi Tamtilrk • Ealdtehir: Şifa Ecmed. 

BAŞKURT 
ıj'14 Çatal, Bıçak, Kaşık 
~ Fabri~ası 

8.a._nlarm hirinciai Ye Anapuua 2 hıcisldir. ÇA 
TAL, KAŞIK •• BIÇAK aldqınada ............ BAŞ 
KURT mubmu arayımz. Paslanmaz, IU'Ullllm ft 

mu. Anapa ..n.rmdan daha ~ daha wilıll'. 

Topt1ıa S.bf Ym: 

Tahta kale cadde s i No. !51 


