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. Balkan matbuat konferansı dağlldı 

Dört Balkan devleti 
yeni bir lsviçre 
olmuştur 

Balkan ekonomi konseyi de ~u 
gün son top!anlısmı yapıyor 

F rankocular denize 11 
kilometre mesaf~~e 

NiSAN 1938 C U M A 

idamdan 
kurtulan 

kadın . gazeteci 
- Yaıısı 2 incide - · 

tlin fıleri Tel: l0335 

Şuşniğin gizli dosyasır;ıda 

Almanların Balkanla.ra 
iktısaden nüfuz 

plinları da varmış 
Bu p/Qnların Fon Papenin talimatile 

hazırlandıfı iddia edilİlJor 
Şuşnigin Hitlerle yaptığı Bcrbteş

gaden mülakatı hakkında malUmat ile' 
beraber, Hitlerin kendisine yazdığı mek 
tupların bulunduğu gizli dosya Londra 
ya gelmiştir. 

Malilmdur ki, Şuşnigin bu dosyası, 
Nazilerin elinden kurtulan tek nazır 
olan Zcrnatto tarafın.dan, Almanların 
Viyanaya girdikleri gece kaçmlauştır. 
Fakat, Alınan gizli polis teşkilatının 
her memleketteki adamları, Zematto
yu aramağa ve dosyanın Londraya 
gitmesinin önüne geçmeye çalışmışlar 
dır. Bunun üzerine, eski Avust4.fYa 
nazm dosyayı başka bir arkadaşına 

vermiş ve bu mühim vesikalar onun eli
te nihayet Londraya getirilmiştir. A
janslann kısaı.:a bildirdikleri, fakat bi
lahare Almanya ta.rafından mevcudiyeti 

tekzip olunan bu .dosya hakkında "'Dey 
li Herald,, gazetesi şu mJtemmim ma
IUmatı veriyor: 

_. Devamı 8 fnclde 

lngiliz - Italyan 
anlaşması yarın 

Romada imzalanıyor 
Anlaşma, ispanyadaki ltalyanlar. geri 

F Sa çekildikten sonra me r· l3·ct mevktlne girecek ran Roma, 15 (Hususi) - lngiliz - 1. 

\f~rkezt A vrupadakl ta.ıyan itnilı, ~ir muıı:add:m~ ve bir-
•• • • kaç maddeden ıbaret resmı bır beyan. 

-~-

Ta ah h u ti er 1n1 ı;ıam~yi havi bir prot~kol u~ müıak:-
relenn mevzuunu teşkıl etmiş olan bu:-

b l r 8 ~<a ~ak mı? tün meselelere dair merbutatı ihtiva 
eylemektedir. Bu meseleler Akdeniz, 

Faris, 15 (A.A.) - "Lö Tan11 gaze. 

tcsLmerkezi Av ~ tici.. ctkik 
edetelr diyOr lef: 

"Fransanın merkezi Avnıpadaıki ta· 
ahhütleri, umumi bir anlaşma yapıla
cağı güne kadar idame olunacaktır. Bu 
anlaşma Lokamo paktının yerini tuta• 
cak yeni bir emniyet mukavelesini de 
ihtiva eyliyecektir.,, 

Harlciye Vekili 
Varın sabah 

Berutta o:acak 

J(ahirrule Mısır Ba~kili tarafıntlan 
Voktor .A ras şeı cfine ziya/etin veril. 

diği Semiramis sarayı 

tskenderiyc, 14 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü5tü 
Aras buraya gelmiş ve istasyond'a ~a
l!, Belediye Reisi ve diğer mahalli hU· 
.ciımct erkftnı ile konsoloslar ve büyük 
bi r hnlk kütlesi tarafından karşılan· 

mıştır. 

lskcnderiye Valisi Hariciye Vekili· 
nin şerefine bir öğle ziyafeti vermiş. 

tir. 
Hariciye Vekili öğleden sonra da 

Türkiye konsolosunun çayında bulun· 
duktan sonra saat 16 da Beruta git
~ek üzere ·apura binmiştir. 

Cumartesi sabahı Beruta varacak 

yakın §ark, şarki Afrika ve İspanya 
~UM&nt.tıt. 
ıtuuta, ild taraf Akden&.deki mu. 

tekabil menfaatlerinin ehemmiyetini 
takdir eden 1937 tarihli muvakkat an
laşmanın· hUküİnleri tekrar edilmek~, 
yakın şarkta. devletlerin nüftıZ mil< tar

~ Devamı 8 incide It0rd P!:irt t)O Kont t}iyano ------------.,.-----------...._ _________________________ .......... . 

Fransa ile lngiltere· 
as~<eri ·iş birliğini 
geni"şletiYorlar 

Harpte kara kuvvetlerine Fransa, nava 
kuvvetlerine lnglltere kumanda edecek 
Paris, 14 (A. A.) - Figaro gazete. 

si, Başvekil Daladiyc ile Hariciye Ba· 
kanı Bone'nin 22 nisanda Londrada 
Çembcrlayn ile görüşeceklerini zan. 
netmektedir. 
Askeri iş birliği 

Londra, 14 (A. A. ) - Deyli Tcle
graf gazetesi, Fransız ve İngiliz ba. 
kanlarının yakında yapacakları görüş 
melerin iki memleketin müşterek mU
daf aa.11ma. matuf olması muhtemel bu. 
lunduğunu yazıyor. "Hava eksperlerin 

den mürekkep bir l•'ransız lieyeti ln.. 
giltcrcye gidecektir ve öyle tahmin e. 
diliyor ki, FranSa., yeni "milli., hükU.. 
metin idaresi altında tngiltereyle bU
tün menbaları bir araya toplanması 
istikametinde i!l beraberliğine amade 
bulunmaktadır. 

Dcyli Mcyl gazetesine göre, iki bil. 
kO.metin mümessilleri bir deniz te§ri· 
ki mesaisi iınkô.nlnrını da tetkik ede. 
ccklerdir. 
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Yedi · 
Postlu 

Jlaqvan f 
K üçü&t v e l 

lhey ecanoo bDır ı· 
;== zabıta romana 

Bir iki oUne kadar 
• / ·p· an;·ol /:öyWleri rşyalan· 

•'• ,... • b kalan .s • ı · 
FrankorııFamı ile1lemesi i;zerinc kaçmağa mec ~ır Fransaya kadar götiirebı/mc erı 
ni yakrn dağlara. göliirmii§lcrdir. Fakat bım arı 'llfll/İ"'" Ynzu~ı 8 incide l 

\ e :ıkşamleyin de ora.dan An karaya 
hareket cyliyccelfür.. ' -

! ba,·ıyoruz t.~ )! 
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Balkanlılar 

Ya2an : Nizamettin Nazif 
Balkan matbuat konferansının ka

panıp açılışından çok daha patetik ot. 
du. Güzel sözün insanlık filemindekl 

büyUk manasını asla kaybetmemiş ol

duğuna bugün bir daha inanıyoruz. 
Sosyoloğ • ekonomistin vekar ve tem.ki 
ninden realist bir mana alan dostluk, 
milletler arasındaki g:izel münasebet

lerin devamında elbette asıldır, temel
dir. 

Fakat miıtetlerin ~ak'ki manada dost 
ve kardeş olabilmeleri için, onlan bir
birine rekabetten çekinen tac:r, bir j 
sofrada yemek yer arkada§ ve müştere~< 
düşman.dan korunmak içın bir ağılda ' 
yaşar koyun haline sokmak kSfi d~ğil-

dir. Onla~a müşterek ufuklar açm:.k 
Jazımhr. Milletlerin hadiseler arasın· 

daki seyrini yalnız "realizm,, in dar 
çerçe~esindcıı görmeği itiyat edinmiş 
olanlar, belki elle tutulmadığı ve de;
ha1 nakde veya menfaate tahvil edile

meliği için !>u ''ufuklar0 • r bir 'lehiin 
addetmekte, hav~i bir iddia addetmekte 

nrar ederler. Fakat bilmelidir ki mil
letlerin b:rbirine bağlanışında en mü
him rouı oynayan mutlaka bu "havai 
taraf .. tır. 

Milletleri bugUnkil cihanşümul düş
manlık ••Kaos,. u 'içinden çekip çok 
c.ndan bir dl)stluğa kavuş 1Jracak olan 

kudret a";ak budur. Ve bu. artistin, 
bilhassa ~n Ulfif en ılltillm artist olan 

hat:bin samirhlyet ve 15evgf kaynağın

dan fıtkır:ıbmr. işte . dün, matbuat kon
feransımızın kapanış cebesınde, Bal
kanlı hat:be dii~en bu maverıt ro):i Yu

coslav ba! delegesi Yuvanoviç başar
tr.ış bulunuyor. Bizce §U tek cümle, 

yalnız Balkan m;-tbuat konferansrmn 

değil, ayni zamanda Balkan ekonomik 
toplantısmın da hüt:ın neticeleri üs

tünde, yüks~k b? .. man<>yr haizdir. 

"Bizler Bosfcrda doğmuı olan bir 
İsviçrenln dört Kanton uyuz 1,. 

Şimdi hatırlıyorum ki, bir buçuk yıl 
önoe bu ifadeye parabl yapan bir ıı;;>. 

zil de. arkadaşlarımın milşterek tasvi
bi ile Yunanistanın Falerona bakan bir 

kö,esindeki toplantıaa ben söylem1ı-
tim. Dcmıiştim ki: ~ 

"Gelecek Msiller haritada bir başka 
:Sosfor rörel>ilirler. Bugünkü Türk ve 

Yunan m:inevverlerinin samimi anlaş. 
malan ile doğabik•;ek olan bu müstak 

bel Bosforun bir kıyısı Anadolu fene
rinden Antalyaya ve bir kıyısı da Rum 

eli fenerlnd.en Ma aban burnuna kadar 
uzayabilir: Ege Ue Marmara tek deniz 
halini alabilir.,,. 

• • 4 

Gilnler geçtikçe Atatilrkün BaJkan
hlar için ne btiyiik bir nimet olduğu 

kat kat tebarUz etmektedir. Kema
lizm, bütün tavazuumuza rağmen Bal· 

kanların m'.işterek insanlık ideolojisi 
halini alınıktadır. Yuvanoviç dün sa-

dece bir Yugoslav gibi ve aadece bir 
rnodem Balkanlı gibi değil, düpedüz 
bir Kc'lla1ist gibi konuşmuştur. 

Bir arkadaşımız, matbuat konferan· 
ımdakl delegelerin memleketleri na· 
mına resmen konu~!'"~k aalahiyei-:: 

mal:k olmlchklannı söylüyordu. Bu 
fUphesiz doğru bir göri.~tilr. Bu dele· 

geterin hiçbiri bir hUkilmetin damga
ırnı taştma:naktadır. Fakat nasıJ unu· 
tabiliriı k', bunlar efk!numumiyeleri 
lda~~ eden bily:1k slhirbulardır. Bu ma
jistraJ sihirbazların birleşmeleri bizce 
devletlerin birleımelerinden daha yük
ıek btr mattay- h&izdir. Zira rb·.rletl: r 
sadece kuvvetlerini birle~t"rirler, fakat 
bunlar milletleri ~11\vnaoıttrtrlar. 

Nizamettin NAZiF 

Sovyet RYsyada 

idamdan kurtula-n 
15 NiSAN - 1938 CUMA 
Hicr1: 1357 - Sefer: 15 ............. 

18,47 
VlllıH ~rıaıı otı. no:ınth aa..., tat.. t.....a 

3,53, t2,ıs t5,58 ıs,n 20,24 3,3a 

kadın gazeteci l Oaumıu Telet'onıar ,._, 
ıtıtanbat ıçın . ı•ın. Rey"'"' ıctn : t411H, &Mllıkllr 

cın , ti002U. (lııoııdu ılın: ı!Oıl~ 
re.,lkllt. ftalıtrkh), ~ıı..ıı. 1 raiı,... Bll78lıdPN, .... 

.. lıabce, •andllll, El'<>n.kOJI, llArtal, Bbllkada, e..,.. 
bel!, Horıaa, Kınalı irin ı T~ıroo muııaben memurodo 
11, tauıın d•mea •••>dır. Londrada 

Hayatını yazan 
bir muharrir 

aleytl'ne 

Dava açtı 
Londra mah

kemelerinden bi
rinde, Rusyada İn· 
giltere ve Alman
ya hesabına ca
susluk meselesi -
nin kanştığı bir 
dava görülınekte -
dir. 

Davacı Stan 
Ha. d ing isminde 
bir kadın gEız:eteci-

Slan Ha. ·· , -: dir. Dava ettiği 

de Margerit Har.isen isminde gene 
bir kadın muharrirdir • 

Stan Harding, 1921 senesinde, Mos
kovada, casus diye tutulmuş ve idama 
mahk11m cdilmi~tir. Fakat, btıifuj kur
tulmuş ve İngiltercye gelmi§ bulunu
yor .. 

Margerit Hrrison, "Istırap için ya
ratrlm ·ş .. ism:nde bir kitap yazmışttr 
ve bunda, Stı:a Hardingin Rusyada 
hakikaten Almanya ve İngiltere lehine 
casusluk yaptığını söylemiştir. 

Şi:ndi., Stan Harding, bu kitabı ya
zan kadını dava ediyor ve hakkındaki 
isnatların doğru olmadığmı, Sovyet 
hiikıimeti gibi, kendisinin de yanıl

dığ·nı söylüyor ve muharrirden bizim 
paramnıla 6 bin lira kadar bir tazmiııa(.: 

istiyor ..... 

Hadfaeyi kend:si şöyle izah edi}•or : 
1921 senesinde, bir İngiliz gt"tZetesi

nln Mo<skova muhabiri imiş.. Sovyet 

hükumeti kendisinden §Üphe etmJı ve 
tevkif ederek mahkemeye vermiş, ida
ma mahkOm etmiştir. 

Bunun Ü7.c!rine, İngiliz hüktlmeti, 
Sovyct hükumetine müracaat odiyor 
ve kadının masum olduğunu söyliye
rek, kurtanlması için teşebbüste bulu· 
nuyor. 

Moskova hUkQmeti, kad:nm suçu ol
madığını lc:ıl-ıul ederek ,serbest bırakı
yor. Stan Harding, beş ay mahpus yat
trktan sonra. Rusyayı terkediyor ve 
İn'."iltereye geliyor .• 

Dava Londrada büyük bir heyecan 
uavn dtrmıoıtrr • 

Bir kedi 
ll6rt kişinin 

ha)allnı kurlaıdJ 

~.~gilt !red~ki bir yan~ında evin ke 
disi sahiplerinin hayatını kurtc:rmıştır. 

Gece yarısı yangın baş!adığı zaman 
evde k:mse uyanmıyor, ya:ntz kedi u
yanıyor. Tehlikeyi hissediyor. Evde-
kilerin uy ı 1 ma:nış olduklarını da an
hyor ve başlıyor miyavlamağa .. O ka· 
dar avazavaza, o kadar a:ıkh miyavh· 
yor ki, evdeki dört kişi ked:n:n sesine 
uyaruyorbr ve yangının farkına vara-

IFıraıli'ilsazuaıra ln1 ey<e«:aın a ...,,,, ıtr••u•lı 22111 
Drnt1 _ .. ae zo 

1~:.ud f&naın ıı.oıe.ı ı 211111. Oslala p.acu nı.lt 
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1:1,.ktrllı ISlrkPUı 

Pol Bonkur'un kızı ll•111tıo usoı · 1cta11bııJı 24311.. 
"91ar ldaN>ıtl t 
llo<>tlu ı tt 783 Bfı,a1<ıa11 t0938 MllaD: 20222 ıt... 

"'"""''"""' 211oa Vılradıu · Bad•lrll7: 110713. 
Ha•asart ı 

dansöz ·oldu! 
lıtanlıul l 411111 "-adıkllt : 11()7\IQ flr•ntlo ı 441142 

rek•• ctonıot>ın ıste"'ek için 
IS~>ntıo rlb<ll : i-4 llt!betıı cllıdlı ~il • ıoı . Ka4.I• 

OCllf dhPCi • 60H1 
~enııe vouarı 

hıoroaı 

Gtnç ve gü f.'l danslJıü alkışlayan Paı j'slileı 
onun, sabık b:ı lıaşvekil kızı 

olduğunu öğı eninte şaşJuna aöndü,eı 
Eski İngiliz başvekili Çörçilin kızı gibi, 

eski Fransız başvekili ve son kabinede 
hariciye nazın Pol Bonkunın kızı da 
sahne hayatına atılmıştır. 

10 1.\nbol a ... nl•llth T.'740 fl.An.1<111: 123112. 
Mı11lanta~& : Pu ar. Bah, Per~emhe. cuma cııoım 

ıaa ı 8 ~O da Topban• tıblım ından ııaılla.r. 
llarabl&ft>•• ~il ~• Cuma .ınıerı uat ti dA T~ 

nane rııu.m ınd1.n kalkar we T•klnlılt, ıı a ... ttc., E•.Sc.ır. 
"jarklh ıakr•eıcrıne u~rı>ara• lltım1.lılıran •al"ıt 

Ak den iz postası: Yarın saat 18 de knl
kacak olan vapur doğruca lzmire f{ider. 

İngiliz devlet adamının kızı Sarah Çör. 
çil artist olduğu zaman, bütün lngiltere 
biribirine girmişti. Eski bir başvekilin 
kızı ' 1oyuncu,. olmuş! diye bilhassa mu· 
hafazakarlar feryat kopardılar. babasını 
tenkid ettiler. Fakat Sarah, lngilterede 
muvaffakiyet kazandıtan 'sonra Amerika· 
ya bile gitti. 

PoJ Bonkurun kızının artist olması da 
F.-ansada ~yni derece büyük bir heyecan 
uyandınnış, dedikoduya sebebiyet ver
miştir. 

Fakat. iş ancak bugün, kız sahneye bir. 
kaç kere çıkıp şöhret kazandıktan sonra 
duyuluyor ve ancak şimdi Katrin Pol'ün 
Pol Bonkurun kızı olduğu anlaşılıyor. 

Hakikaten, Katrin PoJ ismi ile dan
sözHiğe başlayan genç kız. babasinın is· 
mini kullannıruriakla. hüviyetini bir müd 
det gizli tutmağa muvaffak olriıuŞtur. 
Nihayet. geçen gün. büyük tiyatroda dan 
setmiş ~~ gayet p~rlak bir muva ffakiyet 
kazanarak ısmini ortaya vermiştir. 

Halk. bu genç ve güzei danSözüiı' Poı" 
,,. >nkurun kızı olduğunu öğrenince, tabii 
daha büyük bir alaka ile· dansözü seyret· 
miş, alkışlamış ve dansözün ismi ağızdan 
ağıza dolaşnlıştrr. 

Gene ancak Katrln Poltin Pol Bon
kurun kızı loduğu anlaşıldıktan sonra 
dansözle nazır arasında çehre benzerlik
leri teslim edilmiştir : 

Hakikaten. dan~z. baha5:ma o kadar 
benziyor ki, bilha:m gözleri ve dudakla
n babasının gözleri ve dudaklarıdır 

Genç dansöz, etrafını saran gazeteci
lerin binbir sualine cevap vererek şun
lan söylemiştir: 

- Hayır. hav1r .. Kilçükken dansözlü
~e istidadım yoktu. Yalnız. hatırlıyorum 
ki ~ok tenbeldim! Çocukluğum bütün ço. 
cuklar gibi geçti, genç kızlığım da bütün 
gene; kızlar gibi .• 

''Lise1e okuyordum. Bfr giln. bundan 
dört sene evvel, dansöz Cemil Amik'in e
vine ~ttim. lşte. mesele de oradan ba5-
ladı. Bu dansöz bana dans sevgi~ini ver
di. Evvel~ klAsik dansı öğrendim, sonra 
ha'et oynadım •• 

ikinci karşılaşmam dans hocası Kw1 
Cos ile oldu. Yazın Kurt Cos'nun lngil
teredeki mektebine devam ettiın. Çok 
büyük arzu ve heyecanla çalıştım.. 

''Orada şimdi beraber oynadığım iki ar 
kadaşa racıt~eldim. Beraber çalışmağa 
karar verdik Sonra aramuda. üç kişi bir 
olup, bir balet temsil etmeyi düşündük . 

··.ran ~eno türküsü,. ismindeki baleti ha. 
zırladık. 

"Oyunumuzun dekoru çok iptidai idi 
Fakat. herkes beğendi ve hepimiz takdir
lerle karşılaştık .. , • 

Genç krz bir aralık duruyor içini çe
kiyor. Belki artık elveda ettiği eski Kat
·in Bonkur'l~ğuna hasret çekiyordur .• 

Fa!cat herhalde pişman değil. 
Kendic;ine: 
- Bir gün büyük bir tiyatroda oyna

mak niyetinde değil misiniz? diye sor
duklan zaman: 

- Oynıyacağun. diyor. Mesela beni 

rak, canlarını kurtarıyorlar. 
Kedinin. yangından kendi canını 

kurtarmak için kaçmayıp ta, sahirlerl. 
nl uyandırmaya çalışması bilhassa şa

§tlacak ıey. değil mi?. 

ôm ünde piyano görmemiş adam piya
no çalabilir mi? 
Çalıyor işte! 

Anadan doğma kör olan 18 yaşındaki 
bu ama çocuk, lngilterede yapılan bir 
müsabakada. 800 pıyanist arasında birin 
ciliği almıştır. Sam Benni ismindeki genç. 
küçük yaşındanberi piyanoya çalışmıştır. 
AınA olmasına rağmen, musıkide büyük 
bir istidat göstermiştir. 

HiJere 
Yeni bir ur van 

verlıecek 
''Dcyti llerald,, gazetesinin Berlin 

muhabirı bildiriyor: 

Karadeniz postası: Yarın saa t 18 de ha
reket edecek olan vapur; Ereğli, Zongul. 
dak, Filyos, Bartın ve Amı:ısraya uğradık
tan son.ra Ctdeye gidecektir. .....u ••••. 
ıt,_FYa. 11"'11tt • ftlqna. \ 'Dn ... ftHı.rf .. Ç111!9 

Kıısıt. ıhlıtPrl \IDuı ,. earaıcıar, Tlrart'l n l!anaıt MI· 
-•. ftıbbı ma ... 

fRu ml1ıoıer IMt C11D uaı ID dan t• n aadar açı&• 
tir • 

l"D.. " ,._ nrrt•rt mıtırnı Pazarteel<1eD lt&faa 
.. , ıııın uaı ıo dan lfl 1a ıt•daı ,.. C...ıma ıruoım ti 
ıao 11 ye kadar acııttır 
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TURAN TİYATROSU 
SonıılkAr Na,ıı \'e arkadaşları 
Hakkı Ruşen, Eyüp Sabri birlikle 

Matmazel Mıçe - Pençe[ varyetesınin 
iştirak He 

KALBiN AYNASI komedi 3 perde (15 nl. 
sandaki mllsamere 29 nisana tehir edilmiş 
tir.) 

ERTTTr.RT'T SADi TER TiYATROSU 

T1YATROSU 
EDiRNE 

CUMHURl\ ET 
Sinemasında 

HAJ.K OPERETi 

.r'azartc~I akşamı 9 da Kadıköy Sfircna 
sinemasında 

RAHMBT EFENDİ 

Vodvil operet 3 perde yaıan: Yusuf Sururl 

Salı akşamı 9 da AZAK tiyatrosunda 
RA HMF.T F.FENDl 

VefdcHer 
lnglllere aleyhinde 

propaganda 
yapı)orıar 

Londra, 15 (Hususi) - Kahiredeıı 

bildirildiğine göre, Vefd partisi Ingi. 

liz aleyhtarı hareketi kuvvetlendir
mek için faaliyetine devam etmekte
dir. Avusturya ile Almanyanın birlee

mesini kabul eden son reyii.mdan son· 
Neşredilen bir beyannamede son se

ra, Hitlerin yeni bir unvan alacağı 
zannediliyor. "BilyUk Almanya,. nın çimlerin hileli olduğu bildirilmekte ve 

reisine verilecek isim dün geceki ka· halk hükumete ve İngiliz emperya. 
bine toplantısında müzakere edilmiş. listliğine karş ımUcadeleye davet edil

tir. mekte~ir. Beyanname::le bu günkü bil.. 
Bununla beraber, bu hususta resmi·l kilmeti !ngilterenin tuttuğu da bildi. 

bir malllm.at yoktur. · rilmektedir. 



15 N1sAN - 1938 

dt,ag.ata daic -Çirkin kelimeler 
1 Yİ .dost nadirdir derler ya t 

lokantanın iyisi belki daha na
dirdir. Kiminin yemekleri miydenizi 
bozar, kiminin de fiatleri, garsonları. 
müşterileri keyfinizi kaçxnr. Son za
manlarda dişime göre bir lokanta bul
dum. Radyosu da olmasa hiç bir ku
suru kalrnıya'.::ak. Kimbilir? belki onu 
da aeven vardır. Olur al yemek yer· 
ken konuşmanın. ne kadar zevkli oldu
ğunu anlıyamamış veya söz söyleme
sini bilmiyen adamlar... Onlara da a
cmır, onlann yüzünden konuşmalarına 
mani olunan kimselere de ı ... 

Ne ise, asıl söyllycceğim bu değil
di. O lokan.tanm adını, adresini sor
mayın; çünkü bugün ona bir sitemde 
bulunmak istiyorum. Geçen gün liste· 
sinde "§ok ol dı pasta,. vardı. Çukulata
yı da severim, hamur işlerini de... O 
halde çukulatalr pastayı sevmem di~e: 
cek olursam inanmazsınrz. Yed:m, ıyı 

idi. Fakat homurdanarak yedim: hem 
de o "şokola., kelimesi hala boğazım
dan geçmedi. Çukulata demek durur· 
ken "§okola.. diye IUgat paralamanın 
ne manası var? ''Şokola.. , dilimize ne 
çirkin geliyor l Söylerken de, başka
sından dinlerken de bize yabanı.::ı oldu· 
ğunu hissediyoruz. Hani orta-oyunu
nun, Karagöz'ün Frengi vardır, tıpkı 
ona benziyor. 

"'Çukulata kelimesi de bizim değil, .. . ı 
onu da Avrupalılardan, zanncderım 
talyanlardan almışız. Öyle, öyle a~ 
bir alaturkalaşmış, bize uyuvermı~; 
vapur, lamba, salça ve emsali kelime· 
ler gibi, nasıl söyliyeyim? türkçeyi ~ğ
rcnmiş, İstanbul sokaklarında fan-fın· 
fun ederek aval aval dofaşmıyor: mem

leketteki adabı erkanı öğrenmiş. kim
senin gözo:.ine batmaıdan rahat rahat i
şine gidip geliyor. Yerlileşmiş. ''Şoko
la,. kelimesineeki acayiplikten "çuku
lata., kelimesin1e eser kalmamı~ r 

Yalnız ona değil, ''müzik,. kelime· 
sine de çok tutulurum. Musiki, ı:al~'· 
~ ... ha.u.. mızıka ne güzel sözlerdir. 
Onlar dururken ''mUzik,, demek ne o· 
Juyor? Ne haeetf doktor yerine de 
doktor, ısta•yon yePine •ta•yc>n diye· 

limt 
Ben de bunu diyenler yokmu§ gibi 

söylüyorum. Geçen gün "ıspor" di
yordum; biri beni tashih etti: "Züp· 
peliğin lüzumu yok 1 ona türkçede spor 
derler!,. dedi. Ağzım açrk kaldı.. 

Ama beni tashih eden haksız mıydı? 
Bugiinlük evet. Fakat yarm da haksız 
olacağını kimse iddia edemez. lspor 
diyenler, musiki diyenler günd.cn gü· 

ne azalıyor, apor ile müzik yerleşiyor. 
:Belki yirmi yirmi beş sene sonra mu
siki, bir !stanbutlunun kulağına ineh

ter kadar kaba gele'.::ek, benim gibi ko
nuşmağa kalkacaklar birer hemili:ük 
sayılaı.;ak. Dil durmayıp değişiyor 1 
Jiepsini, hatta o soğuk ''şokola,. keli· 
mesini de hoş görmeğe çalışmalı ... 

Öyle ama ben ömrümde çukulata yc
memeği, §okola demek mecburiyetine 
teıi.::ih ederim. Müzik, spor .demekten
se hemüo:ik saytlmağı tercih ettiğim 
gibi ... 

NunıJJah ATAÇ 

Merkez 
Bankası 

Tüccarlarımızın 
ispanyadaki 

alaeaklarıoı ödeyecek 
Ankara. 14 (A.fl.) - lspanya':ra 

ihraç ettfl:lerl maliarrn bedellerini 
dahııt harp dolayıslyle şimdiye ka· 
dar tahsil edememiş olan ibracatçr
larımrzın !spanyadakl alacakJarr
nm lspanyol lhracatcrJarmrn merkez 
bankasında bloke duran matlubatrn
dan ted1yesinin hlikiımetçe kararlaş
brıldtğı haber almrnıştrr. 

Bu suretle ispanya Bankasına ya
tırıldığı halde tediye eml rleri Mer
kez Bankasına gönderilememiş olan 
'\'aya husust bankalara tevdi edildi
ği halde henUz tspanya Bankasma 
yatrrılmamrş bulunan Türk alacak· 
lariyle !spanyol hUklif?etl tarafın· 
dan mtlsadere edilen yumurtalarr
mı:r.m bedeli Merkez Bankasrndakf 
bloke tspanyol alacaklarından öde

necektir. 

------- ~ -n===---••twwwMııs:c .. ı :::ı:: H k 
Ankaraya ucuz (1 Doiru n ava urumuna 

Seyahat 0 ... . 1 . ? P..i yardım 
KURUN'da 

Balkanlar lsviçresl 
enı mı . BALKAN basın korıferaruınuı ıon toP~ 

Kaf·.ıe ile seyahatler o ı_ı.· Halk, esklsln~.en fazla lantııında, dört Balkan memlckeiln~ 
i _ mensup Jıeyelin bQlkaıtlarırıın ruı!ukları-

le r t 1 p edilecek Tenakuzlu !5. yardıma çagrılıyor nın ehemmiycllni tebarü:. etllre11 Asım 
kı 1 Us, bilhassa Yugoslav delegesinin ıö:leri· 

Istanbullulara yeni Ankarayı ya n. I d Bir umum müdürlük haline konu· ü":crlnde dur.uyar: 
d:a tanıtmak ve Ankaralıl~ ts~bu- İl bir tavzih ! i5 lan Türkkuşu teşkilatının genişletil. "Yuvanoviçin dünkü güzel. samimi H 

la kolay ve ucuz gelınelennıbazttemın ~t- U . . . ,, 15 mesi mUnasebetile Türk hava kurumu canlı sözleri arasında bilhassa şu cümle-
mek üzere iki şehir arasmda tıms- ıı 7 nısan tarihli sayımızda Eytam;: reisi Fuat Bulcanm yaptığı bir tanılın- ler hıilıl kulaklarımızda çınlıyor: 

d .. ·· ül" kt 1• bankası avans usulun"" u- kal,.:ı..,.. • .,, •• l - Biz Dalkanlardan yeni bir lsvicre vü-
t.ık i~raata girişilmesi uşun mc e - :ı uu~ ... i5 e Türk hava kurumu ve Türkkuşu 

•ı bapı ""} ıkan kuyucul .. cudn getirdk. (Alkışlar,_) 
dir , n• y>Igt e ç y~ O • •. an- ES teşkilatı yeni bir hızla faaliyete geç. - Türkiyenin Hatay işi bütün Balkanh-

Bu arada tst:ınbuldan. Ankaraya ve nuz hatırlarlar. Bırçok emekli, oksüz 5i miş bulunmaktadır. tarın kendi meseleleridir (Alkışlar .. ) 
Ankaradan istanbula kafile halinde çok "ı•I ve dulun dileklerine tercüı_n~ olan bu ii Türk hava kurumu riyaseti, tami- - Avrupada entrikalar var. Bu entrika-

ufak b. ! yazıda bankarun mü~terilerıne k~rc:ı •• · d T"" k h kurum Jar '·ı·zıerı"n, menfa .. flerimiz irin de"ildir. 
Uclız seyahatler yapılacaktır. ır : • ~ -~ •ı mm e ur ava unun memle- u .. ... e. I• ··sterdiği yerinde .... ..,.:ı_.."" kaldml i: Bu entrikalara kapıJmıyalım. (Al.kışlar •. )) 
Ucret mukabı'linde ü..: dört gün süre •. :.·ı go~ 1-~· . . : kete yaptığı hizmetleri, kurumun ı:ıim.-.. - anı ]arak ...:ı ... ~ı eski "' Öyle zannediyoruz ki çok değerli Yugo$-
cek Olan bu Seycı'.1atlere i~tirak edecek- :ı dıgı atı vatanUGi"ara sı gı- diye kadar olan mesaisini ve hava ı l k b --• · n ıı b :ıı ıı . k J lık ~ ·1-~; tem • edil av rneı> e ·taşımızın u so .... erı a rnn •· 
!ere İstanbul ve Ankararun görülmeğe i: bı 0 ay gostenu~ ennı - kuvvetlerinin memleket müdafaasın • sın ailusi içindeki llkir ve his birliğinin 
şayan yerleri bu şehirlerdeki mihman- ;~ mekteydi.: E~~ ve_ Eytam banka- daki ehemmiyetini gözönüne koyarak ne derecelerde ıa~vvelli olduğunu söster-

darlar tarafından gezdirilecektir. H sı .. ndan d~ bır tavzih,, aldık. Bunda "milyonları eriten bu muazzam işe, , mcğe klıfi gelir. 

IH ı d or Basın mesleğine mensup olan insanların 
r 1 bul ·1 A k ~Y e eruy • halkı eskisinden da.ha fazla olarak 

Diğer tara tan stan ı e n ara ff! ''Bankamız mütekait, dul oe yetim· i yardıma. davet,, etmektedir. kendilerine göre bir takım, ku.surlan ola-
<•::-asında otomobil ile seyahati kolay- bileceği gibi bir takım meziyetleri buJun• 
tırmak kin bugün mevcut noksanlann .ı lerin yalnız üç aylık maaşlarını iskonğ· S= Türk ha.va kurumu teşkil§tı bu ta. duğu da inkAr edJlemeı. Basın mesle#in!ıı 

:s !j to eder; bu nıaaşlar üzerine yaptı ı j5 mimi ehemmiyetle benimsemiş ve ce- kendine mahsus olan meziyeti ise mensup-
sür'atle telafisi karar altına alınmıştır. 3

11
, muamele d~ .sadec~ ~ıı'!'1.,an ibarettir .•• ! miyetin faal 'üyelerine bu şekilde teb. lnrının fikirlerini •e hislerini diplomatlar. 

:au cümleden olarak İstanbul • İzmit a. ı~· Bunun harıcınde, ıkincı uç aylık ma- ı·. Iigat yaptlmıı:ıt•r. gibi kapalı, müphem tabirler ile değil, açı~ 
bu b. · ·ı kt. y dobra dobra sözler ile ifade etmeleridir. 

rasındak~ yol sene ıtırı ece ır. o- • aşlara mukabı'l tı'U1'ıca avans oerilmesi U. ,,. i Bununla beraber dört Balbn memleketine 
tun Ankaraya k::ıdar olan mütebaki kı- i için ittihaz edilmiş bir tlSUl yoktur. Bi- .i ot 1 · ı b • ı · v • mensup meslektaşlar bir hafta hemen heı: 
srmlanndaki bozukluklar da Nafia ta• H nacnaltylı mevcut olmıyan ve esasen ii e cı er 1 r 1g1 gün biribirlerHe en yakın temaslarda bu-
rafından krsa bir müddet zarfmda ta. il bankamız mevzuatınafia u:ym.ttya:n blrU lundukları halde, hiçbir memleketin aaze-

u , ı.,,<>A!! k ı C k teeilcrinden diRer bir memlekete bir tikA 
mı'r edilecektir. • ....... zu-n ih<l<:ıs edilmeme.sini 'Toara • .,"'S'ıoı uru a a ı """'"' H yet, battl imA şeklinde bir şik!lyet işllil• 

İstanbul - Ankara yolunun pek u- i bir t1sulün ihdas edilmesini ''karakılŞt ı= memiştlr. Onun için Yugoslav arkada~ımır; 
zun olmryan bir z.;ıman içinde tamamen i Tııiküm., şeklinde tavsife mahal olmasa 1 Bundan bir müddet evvel, dilnyanm YuvanoviçJn: 

i k · V k' Şdtr ve Kur ı her tarafında. olduğu gibi, memleketi. - Blz Balkanlardan bir yeni İsviçre Tii-
beton. Yahut asfalt olarak inııı.ası idn 1 gere tır. a ıa, geçen • : 

:s :s b b ı d p k mu"t(l'f vazi : mizde de bir milli otelciler birliği ku- cuda setirdik_,, 
mu .. tehassıslar şimdiden tetkiklere ba~- an ayram arın a e .. - • D i d bJ bl ilbaJAıJ k BO ıı yelle kalanlara ve ölüm vt hastalık H rulması için bazı teşebbüsler yapıl- bass:~es n ° ç r m 463 yo tur. • 
lamışbrdrr. gibi mücbir sebeb 11e zmtırellerli mü- ~i mış, Turing klübün yaptığı bu teşeb. - Hatay işi bizim de milll davamızdır .. , 

Raofi Manyas Deniz 
yQlları mUdUrU oldu 
lktısat Vekaletince görülen lüzum 

üzerine Dcnizbank teşkilatında ınü-

dilrler arasında yeniden baZT değişik
likler vaınlmıstır. 

Bu arada İstanbul liman işletme 
direktörü Raufi Manyas Devlet Deniz 
Yolları Müdürlüğüne, Devlet Deniz. 
yolları mildilril Sadettin Denizbank 
malzeme komisyonu reisliğine tayin 
&tilmiştir. Bundan başka İstanbul li-

man işletme idaresi ikinci direktörü 

Hamit Saracoğlu İstanbul Ilınan işleL 

me direktörU muavinliğine getirilmiş. 
tir. Tayin edilen yeni müdürler yeni 

V:!.zif elerine bu günden 

yacaklnrdtr· 

itibaren başlı-

T,Urklye tUtUncUler 
blrlfğl şubeleri 

Geçenlerde şehrimizde kurul~ Tür
kiye tUtüncUler birliği hazrrladıgl pro· 
gramla faaliyete geçmiştir. Birhk. 

memleketimizde tütün ticaretini milli 
iktrsadiyatımızm icablarma uydura -
ra\• birtakım ted:Pirler almak üzere • 

dir. 
Tütüncüler birliğinin bellib~lı is -

tihsal merkezlerinde şubeleri açılmak 
üzeredir· Bu mmtakalarda bulun~ ~Ü
tü~ tüccarları birlikle temasa gırmış. 
ladir. Bugünlerde !zmir, ~sun, 
Bursa gibi mmtakalarda birlıgı~. şu
belerini açmak için kanuni teşPbbusler 
yapılacaktır. 

----~--------------~-----~-JÇERDE: 
* GO:\JRCK teşkilatında, evrakın çabuk 

kil . ·n motosiklet kullanılmasına ka· na ıçı ' . l . . .. 
·ımı·ş ilk olarak kolcu ış erını gor-rar vcrı · • . • ·ı 

k .. re l>ır memura molo~ıklel 'erı -me · uzc 

m~l~~~ A:\HUI. gümrük boşmüdür~ü~ün.~e 
ur kurslarının dördüncusu dun 

a~ıla~ mkeu~sa iştirak eden 17 memur mu· 
bıtmış, 

nıffak olmuştur. . . . . . 
~· !ACAR menşeli eşya ıcın 50 kıl?Juk 

?-. , n vçrilmesi vekiller heylınce 
bir kontenııı 
kararlaştı rıJmıştır. .. 

f gisinr iştirak edecek tuı-cıırlıı 
'~ IZ:\I R se; 'ni ı,erini RÖTÜ"imek üzere 

ra kola~:ıık etm;J:rnnda bir komiı.yon top. 
bugün tıcarc o · 
!anacaktır. . . "d h .• c\BICIT,AR cemıyelı ı are e· 

ıf: ı\ YAKK. · ··nü vapılar.aklır. 'h b paıarf<'sı f:U • 
yeli lnlı a 1 k tacılar. marangozlar. bcr-
Fırıncılar, 10 t" musiki ~anatkiırlan <'<'

herler, ~a~ıcıd~r~eçirolcri önümüzdeki iki 
miveUerının . kt" 

fta içinde bilirılece ır. 
ha . ŞI tivntro~unda "'ahne kı~mı· 

* TEPEBA k. inşasına yazın başlana-
b t n oJara · . 

nı11 e 0 lecek mcvsım başına ka-
C'ak '\'C i~aşıı~f.e 1939 ı;enesi bütçesinde 
dar bilirılecc ır. . 

racaat tdenlere fevka14de bir mrcave- Ji bilsle İstanbul belediyesince ele alı· Sözünün bütün Balkanlı meslektaşlar ta-
net kabilinden bazı k~k yardımlar- !$ narak Avrupadaki bu nevi birliklerin rafından hararetle alkışlandığını sördüt-
da bulunulmuşsa da bu yoldaki mıi· ES nizamnameleri getirtilip tetkik olun- ~~d;ro7nra bu.nda şüphe etmeAe imkAn var: 

racaatların gittikçe artması üzerine !f muştu. Geçen sene şehrimizdeki turis. 1Jhe edelim ki Yuvanoviçin sözleri sa-
brmları karşılamaia da artık imkan ft tik otellerin sahipleri belediyenin yap. dece siyast edebiyattan ibaret olmadıA1n1 

!
il kalmamıştır .. ,. fi tığı davet üurine toplanarak hazırla· ~imdiye kadar cereyan eden beynelmilel 

İkinci üç aylık maaşlara mukabil H nan nimmname projesini tetkik et - müzakereler ve hadiseler de fsbat etmiştir. 
ı; tm :• mişler ve kab{1ı etmekle beraber ikin. HfilAsa Bnlkanlardn bugiln mu değilse biJe 
• avans vermenin banka mevıua a uy- il manevl bir ts\'icre vücut buldu~unu kabul 
ı

1 
madığı bu tavzihte~ sarahaten anla- U ci bir toplantı yapmak ve nizamname- etmek zamonı gelmiştir.,. 

; şılıyor. Yalmı, aynı tavzihten §U da Si y1 tekrar tetkik etmek üzere dağılmı~ CUMHURı YET 'te 

i 
anla ılıyor ki, Emlak bankası talimatı=: lardı. O zamandanberi hem.edense bu 
ve nizamatrna tamamen aykın hare- toplantı yapılamamış ve turistik otel. Pazar h k 
ket ederek, mu;.tar vaziyette kalan e- ciier birliği unutulmuştur. 
meklilere yardnn elini uzatnu5, ken· 9 Şimdi bu biırliği beynelmilel otelci. 

Ü dilerine ikinci üç aylıklarına mahsu- İıl ler cemiyeti alfilradar makamla.İ-a. ha-

u ben avans \'ermiştir. Bundan şu neti- H tırlatmaktadµ'. Çünkü o zaman bu 
.. ceyi çıkarabiliriz: Bankanın mua.- H birliğin federe olacağı beynelmilel o. .. . . . . .. . ,, .. H venetını esırgememesı ıçın mevzua- il telciler cemiyetine de bildirilmişti. 

H tı .. hiçbir mani teşkil etmiyor. b Şimdi cemiyet şimdiye kadar teşekkül 
!! Okuyucularımız gibi banka direk- il etmiş olması l~ımgelen bu birliğin ne 
il törlüğü de pek iyi hatırlarlar ki biz il olduğunu - seyyah mevsiminin başla
ii geçen yaznnrzda, bankanın eskisi gi- 5. ması müna.sebetile - sormakta.dır. il bi yardımım esirgememesini temenni ı• Turizmle alakadar bulunan iktrsat 
H ~tmic:tik. Kaldı ki, bu yardım da gene= vekaletinin de takdir ve tasvibine 
i! bir faiıe tabidir ve, avans alan vatan- mazhar olmuş bulunan bu teşebbüsün 
:1 r!aş aldrğı meblağın faizini ödernekte-1 §imdi kuvveden file çıkarılması için 
n dir.. .. • tekrar hareket~ gcciimektedir. 
H Bmaenaleyh, muracaatlann artma-
jl sr da, muavenet usulüniin kaldırılma- İ Mısır fiatları :1 sr için bir sebeb teşkı1 etmese gerek-
li tir. Çünkü netice itibarile bu, banka-ı• yükseliyor 
:: nm lehine bir muameledir. 
iim:m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Son günlerde mısır fi.atlarında, mü-

1 him bir yükselme göze çarpmaktadır. 
'I Urklye - svıçre Bilhassa Karadeniz sahil vilayetlerin-

ticaret anlaşması den gelen mahlmata göre. oralarda 
lsviçre ile aramızdaki yeni ticaret köylünün ekmeğinin esas maddesini 

anlaşmasının esaslan dün alaka.dar teşkil eden mısır fiatları fazla yük. 
makamlara bildirilmiştir. Yeni anlaş. selmiştir. Ziraat bankası bunun için 
ma eskisinden çok farklı ve iki mem. yUksellneyi önleyici tedbirler almak -
leket için de faydalı bulunmaktadır. tadır. 

de binanın yenflenmesi için tahsisat ay
rılması düşünfiJü}·or. 

t:ı BELEDİYE memurları kooperatifi için 
Ziraat bank:mndan yüz bin lira avans a
lınmasına karar verilmiş, paranın yarısı 
kooperatife teslim edilmiştir. Bu para koo
peratif azalarınıı birer maa, nisbelinde 
tevzi cıii1ecekllr. 

* VALDE hanından çıkarılan kiracılar, 
\'akımır idaresi farafından, Dördüncü Va
kıf hanının e5kt borsa dairesi ile, Bahçe. 
kapırlaki Sovyet bankasının alt katına, nak 
ledilecek!lr. 

ı;c TAKSİLERDEKİ radyoların kaldırıl
ma5ına kanır verilmiştir. Bu karar ay ba· 
şından itibaren tatbik edilet"ektir. 

* ODUN, kömür fiyatlarında pahalılığa 
meydan Hrmemek üzere. selecek sene için 
şimdiden tedbir alınmasına karar "erit
miştir. 

• ÇÖPC'CLERİX her sabah, her eve uğ. 
ramaları kararlaşhrılmışfır. Halk çllpünü 
muntazaman vermekte zorluk çıkarına 

- - -
çöpçüler zabıtaya müracaat cdet"eklerdir. 

• DAİRELERDE yaz mesaisi gelecek a~·· 
dan itibaren başlayacı:ıktır. Yazife başı se. 
klz buçuk, akşam tatili beş buçuktur. 

* H.UtALLAR cemiyeti. sırt hamallığı. 
nın kaldırılması, üzerine, ismini "Yükçü
ler cemiyeti,,ne çevirmiştir. 
* İSTAXBULLA Mudanya 'VC Yalo,·a a

rasında bu yaz ı;üralll npurlar işletile

cek. yokuların Bursaya bir günde gidip 
~elrnclerl lemin olunacaktır. 

* 23 NlS.\N mili hakimiyet ve çocuk 
boyrnnıı <lolayısile daireler ve mektepler 
rnma günil ö~leden sonra, pazartesi saba
hına kad:ır folil olacaktır. 

"' ESKİ adliye bina!lı enkazının kaldmt
masına yakında başlanacaklır. Bunun için 
vekalellen tsoon liralık bir tah5i~nt E!ÖD

derilmiştir. 

ııı HA Y\'A~LARl himaye cemiyeti azasın 
dan, allı kişilik bir kadın heyet, dün vi-
layete müracaat ederek, kedilerin zehirli 
gazla öldürülmesi hususun ıiakl karardan 
şik~~·etıe bulunmuşlar ,-e hu itlaf işinin 
cemiyete bırakılmasını i5temiş1erdir. 

• PROFESÖR Pitar dün üniversitede be
şinci konferansını vermiştir> 

P AZARLIGI kaldırmak üzere Jıükumd 
tarafından bir proje ha.ıırlanışrnı, 

garpla ıark arcısındaki farklardan en &o· 
nancusuna devirmek azmi olarak belı'rlen 
Peyami Safa ~unları ucuıgor: 

"Şark, dilencilerile olduğu kadar paıar
hğile de meşhurdt1r ve yirmi be~ isteyip 
de altıya razı olan bazirgAnın bfitün ıab· 
cıJara derece derece sirayet eden nıhn, 
şarka yolu dil~cn garp seyyahlarına hayret 
vermiştir. 

Avrupada pazarlık yok mudur? Bir de
receye kadar vardır. Çünkü, nilınyet, bir 
maE!azadan küliiyetll mal alan adama ya· 
pılan iskonto veya secici müşteriye kıyas 
edilirse de\"amlı milştcriye yapılım tenzi
ldt, her yerde meşru görillür. Perakendtı 
satış mağazalarından küJTiyelli mal alan 
müşterinin bir toptancıdan n devamlı 
müşterinin de bir aboMden farkı yoktur. 
Fakat Avrupanın hiçbir yerinde, hederi 
dolandırmaktan başka birşey olmıyan biı
deki :l"ahudi pazarlıi:bnın derece derece iğ
renç şekillerinden hiçbirine teS3düf ede-
mezsiniz. 

Hükılmelin projesi paıarl.ılı kökündeıt. 

kaldınnak istiyorsa, "arz,, ile (taleb) ara· 
sındaki hususi 'VC konlrolu irnlcAnsı:ı: mfi
nnı>ebete tamnmile müdahale etmeAe mu
vaffak olacağı ~ilphelldir. Zira bir salış mU 
C!>sesesini, kendisinden tok mal alan veya 
devamlı surette mal alan bir müşteriye ten 
zil5t yapmak hakkından mahrnm etme§e 
ne ce\·az, ne de imkAn vardır. Proje bu nok 
taları, tasrih etmiş olmalıdır. Fakat bunla· 
ra benzer bir sebeb oJmadrlı halde, şarkın 
kötü nnane~ini de\•am ettirmek isliyen 
düzenbazlara hadlerini bildirmek n paznr. 
hk si<;lemlni de\"irmek için kınından çıka
cak dc~lct kılıcına sclum ve yol vermefe 
hazırlanmamız lazımdır. 

TAN' da 

Pazarhk ne 
demektir? 

M. ZEKERiYA, buna §Öyle anlatıuor: 

"Satıcının müşteriyi aldatmak istemesi
ni bir emri tabil olarak kabul etmek Tf 
aldanmamaya çalışmak delil midir? 

Demek ki satıcı pazarlığı kabul etmeJC 
suretile bu ohlı\ksıılıitı benimsemekten 
çekinmiyor, biz de ona pazarlık teklif et• 
mekJe bu ohlAksızlılını yüzüne vurniuş o
luyoruz. f m::m olarak evvel\ bundan iki 
tarafın da utanması IAzımdır. 

t~ bu kadarla da kalmaL 
Pazarlık usulünün iktisadi ve ablAkt bir. 

çok kıısarJnn daha vardır: Esnafı hl1e)1! 
Ye yalancılığa sevkeder. 
Müşteriyi daima, aldalılmı., olmak hissi. 

.<Lutr-en ... :n Sft'iıiım)l 

.ıı 
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1 Bal~an matbuat konferansı d•iıldi 

Dört Balkan devleti 
yeni bir lsviçre 
olmuştur 

Bir hı!tadanberi şehrimizde Yıldız 

sarayında toplanmakta olan Balkan 
matbuat konferansı dün çalışmalarını 

bitinni§tir. 
Riyaset kürsüsünde Yunus Nadi. 

kitiplik mevkiinde Ercüment Ekrem 
Talu ve matbuat umum müdürlüğün
den bayan Naılı Osman bulunuyorlat· 
.dı. 

Reiisin iıarcti üzerine eski zaptın okun 
masından sonra kongrenin baılangtcrn 
da. Yunan murahhas heyeti reisi Se
fuyadiıin teklifile Balkan antantı dev
let reiaJerine ve Ba§vekillerine çekilen 
tuim telgrafları okunm!.lş ve Jiddetli 
alkrşlarla karşılanmıştır. 

Cevabi telgrafların okunmasınlan 

mütevellit alkıılula inliyen büyük kon· 
f er a n • s a 1 on u n d a yeniden 
s'ükilne hUrüm sürmeğe ba~ladı~ı sı

rada. reis komisyonların hazırl&dı!ı 

raporlann okunacafını bildirmiştir. 
Evvela, Tlirk murahhas heyeti ve 

liyaat komisyon uumdan muharrir 
Brcilment Ekrem Talu. siyast komis
yonun raporunu olrunmuıtur. 

Slyast komieıyooun raporu 
r Rapor:ia eıcUmle şöyle deniyordu: 
Siyaai konisyon, ilk tedrisat kitapları

' nm mlitekabil husumet te.vlit eckbilecelc 
1 illlr nevi mevaddan tathiri isin icap 
bdcn makamat nezdinde teşcbbüıler 

ba edilmesi temennilerin~ bulun
muıtur. 

Buncbn maxcat. yeni n.esilleri Bal
kan misakr ve antantı zihaiyctine ha
mlamütır. 

Yapılaealr teıebbUıler bu nevi ki
taplara :Salkıı.n milletleri arasın~ 

(Joıtluk hlslcrlni uyandıracak v,e idame 
edecek metinler ithali cayesini elde 
etmeği istihdaf ctmel!dir. 

Kültürd ~ilnasebetleri teshil mak
sadile Balkanlar arası eaerlcr nır,ret

meleri isin dört müıttefik vıe dost mem
lclrct talilerine mUraca.at edilmelidir. 

l'Urk tarih kurumu ile antanta da· 
kil diğer memleketlerdeki mümasil 
milcııaeselerdcn kendi memleketlerir\in 
tarihi ile med.:niyetinc m:.ittefiklerlnin 
mutta1i ol:ıbilmeleri için dört lisanla 
AMrler r.eıretmeleri rica olunmalıdır. 

Komioyon, Türk murah:ası Ekrem 
Taluyu dikkatle dinlemlJ ve Talu, ta
lepleri üezrine, arkadaşlarım Hatay 
1Mtelesinin ne ııunetle tekevviln ctmi§ 
oldtıiunu ve muhtelif pfahatmı izah ve 
~ih etmittir. 

Türkiye i;in hayati olan bu meıele 
hakkında daha ziyade tenevvür edecek 
olaıı Elen, Romen ve Yucoslav efk!rı 
wııwniyelcri bundan böyle bu mesele· 
C!e daha iyi bir anlayıı ve kavrayııla 
atil.ıahcrctte bulun•.:utır. 

Komisyon, bu mllnaıebetle müttefik 
nıemleketler matbuatının gerek !erden 
ve gerek m~1t-:rekcn kendilerini alaka~ 
<ı&r edebilecek olan btltUn meaeleler 
ınilv:ıcc~sin.deki tam tennüdünü ka
yıt ve t:scil etmek imkanını bulmı..~· 
tur. 

Rapor, eı kaldırma ıuretile ve alk?J· 
larla kabul ed:lmi§ir. 
Tekoik komisyonu rdporu 

Bundan oonra Yugoılıv murahh111 
4ncellırr.ıviç teknik komi.yonun rapo
runu okumuıtur. Bunda Balkan memle
•tıerl}lin biribirlerini daha yakından 

tanımalannın temini. Balkan devletleri 
arasındaki telgraf üeretlerin'n in.diril
mesi, Balkan mcmlc~::t!eri arasında 

direkt telefon muhtberatı hatları tesi
si, matbuat görÜ§meleri i~in hususi sa
atler tesbit olunması isteniyordu. 

Killlilr komisyonunun raporu 
Bu raporun kabulünden ıonra, kül· 

tür komiıyonunun raporu Reıad Nuri 
tarafmdan ckunmuJtur. 

Rıporcla. m ·m komitelerin fuliyeti 
ıayeain.de YJC:uda getirilmi~ olan mad
di ve el ite. tutulabilt•.:ek netkeler kay
dedilmekte ve baz:r mühim meseleler 
hakkında yapılan tekliflerle serdedilen 
mütalcalar bildirilmekteydi. 

CluMıleiteria teatisi " acy&.'ıatleri. 
)ıaber, kttarı ve film teatisi antant 
fikrini halka tamim etmek ~zere tıtr 

Balkan filmi r.enaryoau tertibi bu me
.teleclr meyanın.da sayılmaktaydı. 

Reisin taleb: üzerine kon(erana, kill
tilr komitesinin tekliflerini alkıılarla 

kabul etmittir. 
Komisyon raporlarmın bitmesi ve 

taıvip edilmesi U.ıerine konf eranJ rei
si Yunus Nadi. ua araamda ıöz almak 
iıtiyen olup olmadıfmı aonnuıtur. 

Yunan murahhas heyeti reisi Se -
feryadis ayağa kalk.arak, .. Yunanld<l • 
rın, ölçtinUn mikidi olduklannı, bu iti
barla Autkirkün ve Türk nı!.ltethün 
yaratıcı inkıaplannı ölçmek imklruna 
nail olduklannı, cördükleri hüsnü ka
bulden bliyük memnuniyet duydukları
nı ve buna karde~e teıekkür ettikle
rini,. ıöylemiJ, alkıştanmııtır. 

Bunun ardından Rom.ınya murahhas 
heyeti reisi Tabokoviç konfennaın nc
ticeler·ncen duyduğu memnuniyeti be. 
yan edip alkıtl~arak aö.ıü. Yuıotln 
murahhas heyeti reisi Yovan<>viçe terk 
etmiıtir. 

Yovanoviç ıöyle dcmi§tir: 

Bu defa tatanbuldan <laha kuv-Htli 
bir ümit ile avdet ediyoruz. Memlek.,. 
timizdc, Yugoılavyada herkese söyli
/""Cbiliriz ve ıöyllyccetiz ki, Titrk dost 
larımiz, Elen dostlarımız, Romen dost
larımız heps! de bizimle bera~erdirler. 
Bizler, 8yle zannediyorum kl. yeni blr 
laviçrenin v~ Boaforda doğmuı olan ve 
hepimize ait bulunan °bir !aviçrmin 
d<Srt Jcantonuyuz. Bunun için diyeblli. 
rim ki, hepimize ait olan bir mHele
~ir. 

Konferans reiıi Yunus Nadi bun
dan tonra Jcapanıı nutkunu okumu1 
eıcllmle dem'ıtir lef: 

"- Konferansımız mesaisini bitir
miştir. Size bunu t~11Ur1e haber ve
rlyorum. Sizi aramm:la g-lSrmekle o ka· 

dar bahtiyar idik kI ı!zi daha sok alı
koymak af.zu•lınu !ılıac<llyo~ı:. ~,
)erimizde vaztremizi yaprqaktan mUte-
vellit 'bir huzur ile ayrılıyoruz. Yap
tığımız toplantılar, bu toplantılala ha
kim olan s.amimi arkadatlık, yapmıı 

olduğumuz fikir teatileri aramızdaki 

karde;liği bir kat daha kuvvctlendlr
mitt1r. istikbalin hali devaın ett:rcce
fine yani Balkan antantile matbuatı· 
nın dört ,anlı memleketimizi birbirine 
bağlayan siyasi ve aakert antantın kıy· 

metli mütemmimi oldufuna ve böyle 
kalaı.:ağına. katiyetle emin o1arak biri
birimizden ayrılıyoruz ... 

Rciıin nutkundan sonra bütün aza 
ayağa kalkmı~. sUnkU alkıJlar ve cülcr 
}•:izlerle tuahUr eden ırak b:r u.miml· 
yet havası içinde Balkan matbuat kon
f eransrnın bu aeneki toplantm nihayete 
ermiştir. 

Konferans ıelecek yıl, Bükreİte 
toplanacutır. 

Murahhaslar dUn &kpmki trınlc 
memleketlerine dönmilıter. iıtuyonda 

tezahüratla uğurlanm11lardır. 
Bir ha(tadanberi gene Yıldız ıarı· 

yında toplanan Balkan iktlut konseyi 
bugiln mcras'mle kap.anacaktır. 

BslkRn Devlet reiılerinln 
telgrafları 

Balkanlar arası mıtbUAt konf eranaı. 
reisinin tekrim mejas1anna •.:cvaben 
dört Balkan devlıeti devlet reiılcrinden 
konferanı reisine a§afrdaki cevaplar 
ga'!mittir: 

Anltara - Hakkımda izhar etmek 
fütfunda bulunmuı olduğunuı hiaaiyat
tan pek mütehaHiı olarak sizden hara
retli teıekkürlerimi ve mesainizin tan1 

muvaffakiyeti hakkındaki samimi te• 
mennilerimi kabul ve bunlan lı:onferan
ıın muhterem azasına ibllf etmenizi 
rica ec\erim .. 

KEMAL ATATORK 
Atlna sar.ıy1 kraliai - Pek mütehas

ı:ı 9larak aizden konfuanı uaıma tc· 
ı~kkilrlcrimi ve konferans gayeainin 
muvaffakiyeti hakkındaki temennileri
mi ibllğ etmenizi ric.a ederim ... 

JORJ 

BUkre~ saray' kraliai - UçiincU 
Balkan antanu matbuat konfe~nm 
hisıiyatrndan ıiıe teıekki.ir ededm ..• 

KAROL 

"Belgrad - Oçiincü Balkan iU\tantı 
I 

..... Bu akşam SAKARVA sinemasında~ 
GRACE MOORE'un CARY GRANT ae beraber ç•vil'ciiii 

En tüka .. En pn .• Ve en fut. mutikili ve Fransızca aözlll 

Vallnoz: sennn üçün 
filminin ilk büyük iraesidir. Bu film, bütün dünya kon1ervatuvarlarına mensup en büyük muaild un'at· 
karlarmm ittira1dylc New • Yurk'ta yap1l:ın büyük festivalCJc ycvrilmi§tir. GRACE MOORE ''TOSCA,. • 

''SCHUBERT'in SERENADI,. "MARTHA,, ve '' LA HABANEBA,, prkılannı muhrik ve tatlı se•iyle tacaımi 
edec;cktir. tL.A VE TEN: EKLER JURNAL ve ''!LKBAHAR GOZELLICI,, rok ıü:ıcl bir ailly Mllfoftf. 

Yerlerini~ evvelclın aldmnrz. Telefon : 41341 

TCJ RK ~inemasmda • 

Aık filmlerinin en ıüzeli 

iki küp altın 
Bir işçi lzmlrde 
define buldu 

lzmlr, (Hueusf) - Mehmet oğlu 11-
mail adında bir amele,· yangın yerle -
rinde ~ki demirleri toplarken kUçUk 
bir define bulmuş, ortadan kaybol -
m~tur. 

Söyhmdiğine göre İl"mailin buldu~ 
iki kUp eski altın ve mUcevherlerle 
doluyn:nış. Yapılan ar~rma. netice. 
sinde bu küplerin 'bulundufu mahal. 
de bir tencere Ye eski evrakı nakdiye· 
ye tesadüf edilmiştir. Zabıta tsmalli 
aramaktadır. 

* G:ırnlıQnu I.inroe bulunan 4numı
rah pi)·ade alnyındftft bir tabur ile Steyı 
makineli tüfek bölülü dlin Derlinc vasıl 
ohnuıtur. Bu tabur ve bu bölük, Hillcrln 
dolum günü yapılacak büyük aeclt resmin 
de A .. -usturya piyadesini temsil edecektir. 

• f ngillı işçi partisi tarafından diler 
partilerle birlikte bir halk eepheal tetklll 
hakkında yapılan teklifler partinin icra 
kom ilesi tarafından red ve bu hal parti fU· 
belerin• gönderilen bir mektupla teyit ve 
izah edllmittir. 

• t tngllterc mlllt müdafaa naım lnsklp 
A v:ım kamarasında be ya utta bulunarak 
tnıllterenln 1037 yıh fç.lnde 70 i domln
yonlıra olmak üzere 28~ asktrl tayyare 
ibrac ettlAlnl t>ildirınitlir. 

* Urnurnt harple beşinci Alman rilosu ve 
Libau ve Kurlantl tersaneleri kumandanh
ilını yapmış olan Vi:ı;amlral .~lfred Beıas 
ölmiltlfir. 72 )•atında idi. 

• Amerika huineal tarafından bildiri}. 
diline ıöre rei•icumbur Ru:ı.,·eltln tanl:r•
si mucibince, ~imdiye kadar Atıl bir halde 
duran altın :stoku klmilen tednWe tıkan· 
lacaktır. Hazine, eshamı ve bonoları v•• 
delerlnde allın parı ile 6denmell auretlle 
bu muamele yapılacaktır. 

• lraııın Roma bü) Ok elçisi Muhammed 
Satd, l\foşkovayı tayin edllmlıtlr. ?ılos
kovı elçlıt Tahranda ba,ka bir '·aıtfeye 
tayin edilmiıtlr. 

• Dünden ilibıre11 A vuslurya ajansı ıtr· 
vi51erine tıımamlyle nihayet Yermiş ,.e .\. 
\•usturya 1111ett'lerl11e haber 'fenne servlsl
nt Alman D.N.R. aj11n11 :rapmıla lıaılımıto 
tır. 

"' 19~ tıarlhlndenberl .~lman~·a febefe 
faküteslnde ders okutmakla otan nıtıyonoJ 
soşyıılist partisi ırk ofisi ~efi doktor Grou 
Bcrlln ünhersitesinde prores5r!Uje tayin 
cdilıniştlr. 

ıa Yunan - Anısturya ticnrct mıı:ıheıJe•1· 
ni Yunan • Alman ıtearel ınuaherlesfyle 
telif irin 1 J nişandan 1 i nj$81HI kadı\r l'cr. 
llnde mHz:ıhrelerde tmhınulnnı~tı·r. Te. 
<tiyat Yunan • Almııı klirln& aıııa~ınası ile 
~·apılıcaktır. 

• \'a•i nıto11rla dUn neşrectllen h:ııine 
raporu1 ıntlrl ayında azalmı~ olan bi\t;e 
açıAının tekrar artıırnk bir mll)•ıır ıiolara 

yüksrlrfiıtinl sö~terınektedir. 
o Ffnl&ndlya harbiye nazırı, 1Dt il de 

Finl4ndiyanın l~tiklAll fçirı çarpı~ınıt olun 
,\imanlar şerefine Hel!llİ8kide bir çay ılya. 
fetl n?rmi~lir. Alman tlçiı:i Fon Blühtr de 
hir ıi:ufel vermis ve bu ılyııfete ı:ı nlandl 
~·a ordıııu batkumandını ile dtl,r bircok 
ıeneraller "• )ilkşek rütbt'li aaktrler ltli
rak e:ylemlttir. 

matbuat kanferan11 mtinalobetile mu
rahhaslar tarafından izhar olunan ihlb 
hislet1nden dolayı hararetı. teıekkUr 

ederim.,. 
?OL 

I< ork unç bir cinayet 

Bir namus düşmanı 
Taarruz etmek istediği kadının 

koeatlı tarafından 

ıBalta ile 28 yerinden yaralana· 
Irak ve kafası kesilerek öldürüldü 

Efl!ni, (Huausi) - Geçen gece Ef· ) 
IAninln Emirler köyünde ırza tecavU.ı 1 
yU.zUnden bir cinayet ieletımlt, ayni 

köyden Ka.dı Qflu Ömer isminde bir 
genç b&lta. ile yirmi eekiz yerlnden 
vurulmak, ayrıca boğaıı da kesilmek 
suretiyle öldUrülmt\§tür. 

Maktul ömer, ötedenberl köyde ka. 
badayıca hareket ve birçQk genç ka. 
dınla.rm zorla. ismetlerini ihlll eden 
bir serseriydi. · Kendisf!lin yine bu 
köyden Klmit oğlu İbrahim karısı A
siye ile münasebeti vardı. fakat bu 

münasebet zorbalıkla tesis edildiği i· 
çin Aşiye ömere ko~ku yUzünden bas
lı ~kteycli. 

Ömer vakadan bir ha.f ta evvel Asi. 
yeye müracaat ederek Nuri oğlu Ka· 

milin karısı Vahidenin gönIUnü yap. 
muını, bun& muvaffak olama.dığt tak. 
dirde Vahideyi tu~ı dU&ürerek ken· 
dişine.Jıaber vermesni tenbih ediyor. 

Asiye, ömerd~n çekindiği için bu 

~ auv.ıu.~ eMI' 'ibi ıWUntiyoru. 
da onun aediğini yapmıyor. 

- Can kurtaran yok mu? 
Diye bağırınca. K!mil derhal orta.

ya çıkarak eline aldığı balta ile kM1" 
sının bulunduğu odaya dalıyor. Ba 
sırada Ömer Vahide ile ~ 
ve kadının entarieini yırtm11 bulma. 
maktaydı. 

Karısını bu halde göreıı Klmll, W
hal baltayı ka.ldıran.k birkaç defa O. 
merin k&faama vuruyor, yere Y!)duı 
Ömerl o vaziyette bırakıp ayni ma 
başka bf r kısmın.da bulwwı ~ 
oğlu Nuri ile Kamile Jıacfuıeyi uı.ts. 
yor, bunlar müştereken Ömerin bu • 
lunduğu odaya girdikleri ama.ıı Osneı
kmulda.makta idi. 

KAmll ve arkadM!arı ömeri bu btl· 
de ölmiyecek zannederek h~ de aı· 
ra ile kendisini baltada.n geçiriyorlar 
ve Um yirmi aekiı :ywa ile öJtJG?il • 
yorlar!. 

Katiller Safranboluya tcvkedilmfe· 
!erdir. Muhıt.kemelerU\e yakuıd& atır. 
ceu mahkemesinde ~lar.e.c:ılhtn· 

B:r katil 
On sene sonra 
yakalandı 

tıin farkına var•n ömer vakadın 
üç gi.Y\ evwl Vahidepin kocası olan1 

K4mili bir kenara çekerek küstahça: 
...- Karma. &öyle; kendisi bana ni

kihlıym11 &ibi h&reket etsin, ve her 
iıteQiğim za.man kapıyı açeınt diyor. H.128 senesinde, lnegölün Yenice~~ 

Klmilin bu ağır tekliften canı aıkı- yijnde rencber Hasanı, çifte ile öldtr
lıyor .. Fakat ömerden çekindiği için mil§ olan Kavalalı Mehmet llqlut, el. 
on:ı. aksi cevab vermiyor. nayeti i§ledikten sonra k~lf vo il• 

kiz. sene sonra, yani 1936 da Uıun. 
Kdmilin bir aralık köyden uzakl~-

tığını (juya.n Ömer, dostu Abiye ile Va· köprilde jandarmalar ta.ra.fuıdaıı ıa· 
kalana.rak Bursaya scvkedilmek Uaere 

bidenin evde olup olmadığını ve koca. yola çıkarılmıştı. 
sının gelip ıtlmediğini Aaiyenin OQÇU. Katil Mehmet, Yaiovaya. ka.dar ha.. 
ğwıdan 10nıyor. çocuk da: diseaiz gelmiş. fa.kat burada bir fıra· 

- Vabideı evde ve KAmiJ de daha tını bula.rak tekrar ka.çın&ğ& muvaf. 
gelmedi. diyor, fak olmuştu. Mehmet dün ikinci nbt 

ömer gecenin ilerlemeainl bekliye- birinci kmm memurları tan.fmdu 
rek bir müddet köy içinde doJqtık- Mecid\ycköyündeki karanfilci hocanın 
tan eonra tam geceyansı Vahidenln ~ k~deıi Hilseyinin evinde çalııırlcta 
vine ridiyor. Halbuki Va.bidenin koca. ya.kalanmış "e müddeiu.mumtlip tel· 

lim edilmi§tir. 
ıı Klmll vakadan blr gtın evvel ve Katil muhakemesi görülmek U.,. 
eıabel\& kareı kimaeye görünmeden. e- Bursa.ya gönderilecektir. 
vine gtılmlş, cinayet ~nu tle ge~eai o....,.,..~.,......,__--.-.-,.--------

BOkafa çıkmamıştır. Otobüste yanJ(ın 
Bu 1ebeble c;oeuk !<!mili gelm~di J>ün akıam üstü, Salkımıi5liltte Ka-

zannederek Öm~ o suretle izahat vt-. ra Ehime ait i:afQjda tarJıir edilmekte 
riyor ve Ömer de K!milin ba~ka bir olan 3335 numaralı otobüı tutUft!1Uf, 

yerde oldufu uhabiyle o gece Vahide. yetişen poliılcr tarafıat:iln uıha dıp· 
nin evine gidiyôr· n ;ıkarıL-ırak bir krsmı yandıktan aonra 

Öme.r, Vahidenin yalnız \'e karanlık söndürülmüttür . 

bir odada yatmakta oldufıwu görUn
ce zorl& tecavüıe yelteniyor, Vahide: 

ProfesHr Nev'i için 
merasim 

Ge~en sene ölen profetör Navil için, 
dUıı üniversitede bir merasim Y"Pılmıı 

ve müte,•cffanın kabartma bir portre· 
sini taııyan plakcı, biyoloji enstitilşü-

nün laboratuvarına konulmuıtur. 
Bu münasebetle, biyoloji e1tatitüıü-

nürı kurulmasında büyük hizmeti i«· 
çın profeş<Srün haıır.nı tafiz edilmiı, 

üniversite profesörlerinden P.;ıfjaı ile 
profea8r Pittar sö.z fl)ylemltlerdir. 

Dün ayni aaatte profesör Navilin eı
situine ide merılimle plA~ konulmuı-

a\tesine de merasimi eplika konulmu§
tur. 

Vallnin teşekkUrO 
Dayım merhqm Nec.atinin nfatı 

mUnuebetile gerek cenue rMrıaiııııiftO 
jttiralc ctmcl: .zahmetinde bulunu, ... 
rek telgraf. mektup ve telefonla btt\i 
ve ailemiz efradını teselli etmek lütfu• 
nu csirıemiyen muhterem zevaq .ı.t 
tetekkUr!erimin muhterem ı...wnll 
vasıtaıiLe ib!iğını riça ederim. 

İstanbul valisi ve belediye rMi 
M.OSTONDAC 

Beyoğlu Tokatliyan arkuı Balıtp.. 
zar köşe 336 metre üzerinde ._,. 
muntazam çift ve mermer m~ 

banse çift apartıma.n ol\U". Alt.mıla 1 
veya 6 bijyilk dUkkb YJpılır. Ace1t 
satıhkbr. 

Müracaat Beyoğlu Panııa.kk&pı İl. 
tiklSl caddesi No. 117 birinci k&t. V• 
li özdy. 
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Hatıralarım anlatan 
CEYMS NOBODI 

TEFHIIiA 

NO: 87 
Entettıcens Servisin en meşhuı r:ıııuıılanndan 

Şehirde yağmalar yapılıyor, As1 Alman 
asktırlerl: - Kahrolsun 

Kayser! diye bağırıyorlardı 
Orada dört &ün durduk ve bizi bul

mak için yapılan araştırınal.ara uzaktan 
seyirci kaldık.. Bu araş:.ırnıalar netice 
vermedi. Hanı Fuşun öltımil üzerine 
onun yerine geçen fon Glmber, epey 
gayret gösterdi amma suikaste takad
düm eden blidiıe ve mlil!katı bilmedi
ği İ!(in tahkikata 15.zımgelen istikame
ti veremedi. Birkaç §Upbeli tevkif edile
rek bilahare serbest bırakıldı. Bir müd· 
det sonra ise gürUltU sUkunet buldu. 

'il!! iff; ıl1ZN;i414'f Ô!I 
Pazarlık liinetli bir beliidır ! 
Pazarlık, yalnız müşteriyi değll, esnafı ·ve taciri de büyük 
zarara sokar. Sabit flat tacire emniyet bahşeder. Pazarlıkla 
kontrol edilemlyecek şekillere giren fiatlar .iç pozarlarımıza 

konmuş bir bombadan farksızdır . 

Hükfımetin, u lll.netli pazarlık bel~
sında.n memleketi kurtarmaya karar 
•;ermiş olması, her tarafta. büyük bir 
alakayla kar§ılanmıştır .Zira Habcr'in 
bu meselede önayak olması da göste
riyor ki, pazarlık esasen halkımızın 
bUyiık bir azabıydı. Ankaralı, lstan. 
bullu veya tn.5rah bir vatandaş, ister 
Ankarada, ister Ltanbuld:ı, ister İz. 
mirde ve ister memleketin herhangi 
bir diğer pazarında alışverişe mecbur 
olduğtı anda mutlaka bir azaba tutul
maktadır. Bir çarşıya giderken düşün
cemiz hep bu değil midir: 

''İyi, temiz ve sağlam mal bulabi. 
lir miyim? Bunu nerede bulabilirim? 
Bu mala ne \'crmcliyım ki, hem ben 
znrar gönniiş, çok aldanmış olmıyn
yım, hem de satıcı mnkul bir kiır tc· 

Yazan : Şehip Gü11diiz 

Al:nanların cephf'lerdeki vaziyeti on
Jan bizimle uğraşmağı ehemmıyets!z: 
saydıracak derecede fenalaşmıştı. 
Plandrcla Belçika kralı Alber, 14 ilk. 
teşrinde taarruz:a geçmiş ve bei; gün 
içinde Ostand, Kurtre, Turu ve Brüjü 
almıştı. 17 ilkteşrinde Dögut da Lil 
ve Dueyi Zilptetmişti .• Duglas Heyg ile 
Döböne ise daha cenupta taarruza giri
§erek Andinyi ormanından düşmanı 
sürmü~ler ve 2 sonteşrinde Valan5İ· 
yeni almışlardı. Son teşrinin dördf r:" 
ordularımız Sambr nehrini Ezn ne ı 
ne birleştiren kanııh ve Morrnal orıt:a 
nınr geçmiş bulunuyorlardı. 

]['11!S Fıı.pm muavini fon Glarucı min etmiş olsun?,, 
1 Memleketin her tarafında görülen 

Alm:-ın ordLılan işte bu tarihte feci 
bir r'c'ate başladılar. Temmuzur on be. 
şindenberi 370 bin esir veren. 6500 
top, 50.000 mitralyöz bırııkan Alman 
ordusunda kuvvel manev"ye artık sı
fıra inmişti. Ayın 26 sında Ludendorf 
l:umandayı tcrketti. Kayser ise Spaya 

iltica etti. 
Evvela biz de Kayserin peşir.den 

Sp':lfa gitmeği dlişilndlik. Fak;..t Nal
doni ile görUştükten sonra bu fikrimiz· 
den vaz geçerek Bcrline gitmeğt: ka
rar verdik .. N:ıldonl, biz Şarlvildt ça. 
lış:rkr" .ı..~ J ... maınrştt .. uans Fuşun 
öldürüldü~ü gilnlin erter.i yünU hemen 
Berline gitm1ş ihtilalci liderleriyle te
masa glrfl'miıti. 

ihtiliilci teşlcllAt, Naldonlnin de fi. 
kirlerine uyarak şöyle bir talep liEtesi 

hı:.zırlamı~tı: 
ı - Kayserin tahttan ferağati; 
2 - Cumh!.triyet ilanı; 
3 - Miltnrcke akdi; 
4 - Umumi af; 
5 - Sull'ün imzası: 
15 - Herkes için seçime iştirak hak· 

kmın tanınması. 
Son zı:ımanlarda Berline gelmiş olan 

ve hepsi Naldoniye itaat eden Rus 
ihtilalcilerinin de yardxmiyle, general 
Birdvelden aldığrmu: emri yerine 
getirmi~ bulunuyorduk. Naldoni ile 
Bcrlinde ilk görü~memizde bundan 

kat'iyyen em~n olduk .• 
Esasen sokakların hali bile bize bu. 

nu açıkça gösteriyordu. Mitralyözlü 
otomobilleri takiben zil zurna sarhoş 
kara ve deniz askerleri sok.ıklarda kızıl 
ihtilal bayraklariyle mütemadiyen do

laşnı.aktaydılar. 

Rütbe işaretleri sökülmUı ve mai· 
yetlerindeki neferlerin kaba muamele· 
lerine maruz kalmıf olan zahitler bile 
cehren bu gayri muntazam geçit resim· 
!erine iştirak tdiyorlardr. Orada bur.oda 
yangınlar çıkarılıyor, yağm.:ılar yapılı· 
yor, zabitler öldürülilyorlarJr. Her yer
de duyduğumuz nida ise şu idi: 

- Kahrolsun Kayser ı .. 
Otele döndilğlimüz zaman kont dö 

Nis vaziyeti şöylece hülaSl'I etti: 
- Kuı kafese girdi azizim! .. 
- Evet.. Fakat. •• 
- Fakatı ne?. 
- Naldoni ile dostları fazla ileri git-

mezler inşaa11ah ı. 

ln3Uterede srıhfa askeri blnbaıı kılı
ğm<la tcPki/ ı.·ı: bilahare utanı olunan 

Edı·ar Berid.al 

Bunu ertesi günü Nal:foniye izah 
etmeğe çalıştım .. ihtilalci şef gUlilm
seyerek bana şu cevabı verdi: 

- Yangın çıkzırması kolaydır amma 

söndürm~si öyle değil!.. 
-Çok ihtiyatlı davranmanm rica 

ederim. Muayyen bir hududu aşmamak 
tazım. 

Biz konuşurken Nanldoninin ma -
sr, telgraf, mektup ve rapoıla doluyor· 

du. Bunları tetkik edince ihtilalcilerin 
t:zıjiyesindeki m:ıharete hayran olma
mrık elimden gelmedi. 

Naldoninin erkanıharbiyesini teşkil 
e3en adamlarm her birinin muayyen 

bir sahada ıhtisası vardı. Kimi orduyu, 

kimi bahriycyi isyan.1 teşvik etmeğe 
memurdu .. Bilhassa b .:ı:iye ile meşgul 
olanlar en beceriklileriycli. 

Sahillere. ekserisi Baltık rr.emleket· 
!eri Almar.lar.ndan ajanlar yollayarak 

filo mürettebatını kandrrmışbrdı. Bah· 
r~yeliler arasında disipline aybrı hare

ketler belirdiğine dair hemen her li

mandan haberler gelmcğe başlamış, bu 

hareketler yava~ )'aq isyan mahiyeti· 

ni almıştı. 
Sonteşrlnin dördünde Alman harp 

gemilerinin ekserisine kmlbayrak çe • 

kilmiş bulunuyodu. Bu arada bir çok 

zabit denize atılrnı15tı. !! 
{Devamı var) 

Filhakika Almanyada ihtilal potla· 
ınası şeflerim için bir vasıta idi, asla 0 ihsan Sami ••• 
bir gaye olmamıştı. Almanyanın mili- [1. r. OJ taristliğini yıkmak için ihtilal silahının BAKTEı YOL l 
kullanılmasında hiç bir gzıyritabiilik ı l..ABUltA l"lJV Alll 
görülemezdi? Çünkü bizzat Almanya Umunu karı tahlilatı. (• n·ıı~rl uoktaı 
Rus Çarlığını bu silahla devirmişti ... , oaznrındnıı ( Wasserman ve K1ahn 
T ıeck· . . . ··ıı 11 ({aıı klirevvatı sayı ms· 
Mil ın Almanyada yıkılan milıtarızım teamu er h sta.lıklar ff' his! 

. . .. b' bol 1 tıfo \•e sıtma ıı. yerıne onun harabelerı ils.une ~r · · b l •nrıı rPrıthal kıt111rnt w 
·k hilk t ., •drnr n · k · k §ev. Ometi kurulmasını ngı tere • hlıliıtı U'tıırmıkr ıı- ııpı ıuı .-u . il 

..ıı bot g8remezdi. :ta ürl'. ~ı·kf'• t<lıırüı kııllt strru 
Avrup:nın oıtasınd:ı, tn~iltere hu· rnıktar!arırıırı tny!nı Oh·n•:·cılı · 

dutlannm yanı 00.şında böyle bi: hil· 1 No. 1 t:--1 TE>J • 2tl!l8l 

kumet, tngilterenin nazarında, bır a· 
ııar§i yuvası telakki edilirdi. 

;ok süratli ilerleme ile içpazarlarımızn•. 
bilhassa perakendecilik kısımlarında. 
dehşetli bir tezat vardır. Pazarlarımı. 
zın vitrinlerinden başka modern tek 
tarafı yoktur. Pazarlık beJası yalnız 
müşterinin değil, ayni zamanda ve 
mutlnka satıcının zararını da mucib 
olmaktadır. Aynı neviden malları sn. 
tan muhtelif dukkiınlarm fiat kırma
ları bunların hepsini de ayni zaman
da zarara sokar. Bir tacirin kazaıı. 
mak hakkıdır. Mü~terinin aldanma· 
mak ne derece hakkıysa. Tacirin va
zifesi piyasada iyi, temiz, elveri~lf, 
sağlam mal bulundurmaktır. Bu mal 
milşt.erinin ihtiyaçlarına bitab etmek. 
tcdir. Müşteri mutlaka gelecek ve bu 
maldan alacaktır. Tacirin kötü reka.. 
tict enaıeestne aü§enli:Ylat kırma•ı Uç 
F<Ckllde mümkün olabilir: 

1 - Malın sağlr..mlığmdan, glize.llf. 
ğin<len çalarak. 

2 - Çok az k!ra kanaat ederek. 
3 - Zararı göze alarak. 
Her Uç şekilde memleketin iç eko

nomisi ve ev ekonomisi için tehlikeli. 
dir. 

Devletlerin dış ticaretlerinde dam -
pıng büyük dUşmanlık oyunudur. Eh, 
bizdt?ki pazarlık usulünün bazı tacir
lerimize yaptırdığı garib alışveriş de 
bir nevi iç piyasa Dampingi demek ol. 
muyor mu? Sovyet, Alınan ve Japon 
dampinglerinin dünya krizine takad.. 
dUm eden gUnlerde, ve dünya krizinin 
ba!ilnngıcmda oynadığı rol malfun· 

dur. Milletlerin bu gUnkü ekonomik 
mUnasebetler!nd~ki dar çerçeveler de 
bu dampingden alınnu5 olan derslerin 
nz t.cslri olmamı§tır. Hükfimetin pa • 
zarlığı kaldırmak hususundaki kararı 
yalnız müşteriye emniyet vermiyor, 
ayni zamanda iç pazarlarımıza sıh • 

hat b!h~cdiyor. Pa:r.arlığın ahlaki ta
rafı Uzerinde de bir an durmak lazım· 
dır. Bir dlikkll.nda bir mal fçin söyleni. 
len fiata mUştcrfnln bir başka flat 
vermesi ne demektir? Belki bir ba _ 
kımdan bu hasislik veya ekonomi en
dişesini göze vurur. Fakat çok defa 
müşterinin aşağı fiat teklifi; 

- Vatandaş beni aldatıyorsun! Va
tanda§ yalan söylüyorsun! Vatanda§ 
ben dolaba ginnem ! 
Manasına alınabilecek bir hareket. 

tir ki, esnaf için, tacir için cidden biJ
ylik bir hakarettir. Bunda kabahatli 
olan kimdir? 

Bugüne kadar hem satıcı, hem ah· 
cı. 

Eski satıcılar alıcıları böyle alıştır. 
mışlardır ve plynıroya yeni giren sa. 
tıcılar da dükMnlarına uğrıyan alıcı
ların psikolojisine uyma>a kendilerini 
zorlanmı§ görmUşlerdfr. Çarşılarımız. 

da şöyle bir dolaşınız. Tezgiıhtarlarla 
müştcriJerin çeki~e çekişe, gırtlaklaşn 

gırtln~daşn "pazarlık ?I" etmelerinden 
doğan manzaranın iğrençli'~İ önUnde 
mut!aka tiksinirsiniz. Bu bal peraken. 
deci taciri tacirlikten çıkarıyor. Adet.'\ 
yakaran bir dilenci menzllesine indi· 
riyor. Sadaka. mr istiyor bu tncir? 

Ço1c ya1mı bir zamanda ne yiyece1\ 
giyeceğe ait e§tJa ~tan mağazalarda 

itiyiıd yurdumıtz<la da arlık 

Bu tacirin alacağı para milşterinio 
bir lütfu mu olacaktır. El~tte hayır! 
Bilakis, müşteri tacire müteşekkir ol· 
mnya mecburdur. Zira ihtiyacı olan 
malı burnunun dibine kadar getirmiıı. 
tir. 

Hele o gUrUltU nedir efendim? O 
mağazaların önUnde bağıran adamlar 
nelerdir efendim? Belediyenin bu va. 
ziyetten istifade ederek bir hamle 
yapması ve ıu gürUltUyU de onun or
tadan kaldırması ne iyi olacak? Vitrin 
varken çığırtkana ne hacet! 

maddeleri satan dü1•7can1arda, ııe C:c 
pazarlığa ras'lanııyacağt:. Bu kötıı. 
bir tarih o1aa<ık .. 

Gelelim tekrar pazarlığa: 
P~rlık yalnız mil§tcri için değil, 

nynı malı sntnn dükkanların hepsı ı. 

çin kurulmuş bir tuzak ve hatta bU
tün bu dükkanların altına konmu§ bir 
bombadır. 

DUkkimının bir kö§csinde müştcrı 
ilebaşa verip mallarını malUm fiat 
vasatlarından çok a.şrğılarda satan 
bir tacir bütün mcslekda8ıannı mnh· 
\•etmeye kastetmiş bir komitcciden 
farksızdır. 

l~ükfunetin kararlan müşterinin 
ruhıyatım teda\'i edecektir. Hepimiz 
çarşıdan pazardan bir mal almaya 
karar ''erdik mi adeta hastalanıyoruz. 
llleti vahim ye müptela oluyoruz: 

r ad v o s u çarşıya giden 6\1 haminncnin ''eya bu 

15 NiSAN - 1938 CUMA mUtcvn.zı ev kadınının helecanını dü. 
ıstanouı 

17 inkıltıp dersi: Onhersiledcn naklen, 
Recep l'ckcr, 18,30 Plükla dans musll·lst 
18,45 Alnıon nrtıstlcrlndcn Frltçc kurnr: 
teli ıarıırındıın Bcctho\ enin E.Moll, op. 
69-11 19,15 konferans, Ali Ktıml Ak)Oz 
(Çocuk tcrbıye l), 10,55 llorsa haberleri, 
20 Muzaffer lll:or 'e nrkodaşlorı tıırahn
don Türk rnusıkısl 'e hnlk şarkıları, ~U,45 
hnvn rnporu, 20,48 Onıcr Rıın tnrnfındnn 
ornpçıı ı;ö~lev, 21 Nihal ,.o nrkııclaşlorı tn
rafındnn Türk ıııu ikisi \e halk ~orkılnrı, 
(snnt o)'Urt), 21,45 orkestrası, 22,15 nJans 
hnlıeı teri 2:?,30 pl6kla sololar, opera ve o
peret porçalnrı, 22,50 on hohcrler, ,.c er
tesi sOnün progrnmı, 23 son. 

DOKHf:Ş: 
18, Fnnodis orkestrnsı, 20,15 hül ük or· 

kc tra, 20,35 operadan temsil nnkli 23 30 
plı"ıkln hafıf muıik, ' ' 
nun,tPI:"ŞTI:: 

19,30 sırk konseri, 20,30 rncho orkes
trası, 22, opcrn orkestrnsı, 

nEınts: 
10 h:ındo, 20,30 h:ılk şarkıları, 21,30 rod 

yo orkestrası tnrnhndnn C.:nnkofskinin e
.ı.erlcri, 23,10 lınndo. 

uo.u ıl: 
20,30 horil müzik, 22 operadan temsil 

nakli, 23 kornl konseri, 24,15 dini müzik, 
VMlŞO\'.\: 

18,25 milzik, 20,50 kJ:lslk parçalar, 22,30 
senfonik konser, 23,35 dini şnrlcıl:ır, 

ZA Yl - 2379 numaralı arabacılık 

ehliyetne.meml zayi ettim. Yenisini 
cıkara.cağlmdsn eskisinin hükmU 
yoktur. 

Mcıkmut oğlu Hakk-ı .(11038), 

§Ünüııüz: 

.Ay aldanıyor muyum? Ay aldana. 
cak mıyım? Aca.ha aldığım mal ara
dığım mal mı? Neden bu kadar ucuza. 
indi? Yoksa avarya bir mal mı yut 
turdu? ~caba aldığım mal, aradığı~ 
malın hır benzeri mi? 

Ayni fabrikanın ayni kaliteden bir 
nümunesi 1stanbulun Şehzndebaşmdn, 
kapalı çar5ısında, Mahmutpaşasında, 
Bahçekapısında ve Sultanhamamında 
ba§kaba§ka ftntlara satılıyor, Beyoğ

lunda fint daha başkalaşıyor. Üsküdar 
ç_arşısında, Kndıköyde yine bir baska 
f ıatln karşılaşıyor. 

Şanghay gibi beynelmilel bir mUs
t.emlekcnin muhtelif imtiyaz mınta
kalarmdn dahi bu derece gnrib bir fi. 
at buhranı mevcut değildir. 

Hükumetin pazarlığı kaldırması 

çok mUhlm biı harekettir, bir inkılap 
harcltetidir. 

Ekonomik, psikolojik birçok taraf. 
ları olan bu mUhlm hareketin böyle 
birkaç satırda tamamlyle huHlsası 

mümkiln değildir. Bu i8e önayak olan 
Haber, .kı~etll bir arkadaşımızı ge
rek tacırlerın ve mil terilerin, gerek 
ekonomistlerimizin fikirlerini arnş • 
tırmaya memur etmi~ir. Meselenin 
memleket ve medeniyet mikyasmdaki 
bllyük manasını bu anket tebnrilz ct
tfrcccktır. 

Şekip G,!)NDOZ 
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'· Genç luz! Belki elinde olan saadeti redded'p 
her ne bahasına o~ursa olsun sinema 

yıldızı o~mak mı istiyorsun? U halde dlnıe 1 
-45-

Kocaman bir atölyede bin genç kız, 
sıraların üzerine eğilmişler, bir tek 
kelime söylemeden, filmleri boyuyor
lar. Prensesin saçlarını yaldızlıyor, 

kurdwı burnunu kızartıyor, Mikinin 
donuıuı beyazlatıyorlar. 

fotoğrafı üzerin.de göz yaşları döker
ler. 

Yıldız olan genç kadın, artık parti
yi kazandığı, istikbalini temin ettiği, 
hususunda tam bir kanaat getirir. 

Stüdyonun diğer kısımlarında, ay
naların önünde duran genç erkekler, 1 
korkunç grimaslar yapıyorlar. Kendi 
kendilerini döğüyorl~r, gözlerini par- ı 
maklarile çekiyorlar, ağızlarını garip 
şekillere sokuyorlar, baş parmakları
m lmlnkl~rına sokarak, diğer dört 
parmaklarını hayvan kulağı gibi sal
lıyorlar. Bazıları da hiçbir hareket 
yapmadan, garip ve korkunç çığlıklar l 
nidalar koparıyorlar. 

O zaman, bir sabah, kendisini istih 
dam eden ~irket şefinin bürosuna, ay· 
da yUz dolar alan, kolalı yakalı bir 
adam girer. Bu adamın elinde bir k5.· 
ğıt ve bu kağıdın üzerinde, hastanın 
derecei hararetini gösteren çizgiye 
benzer. kırmızı, kırık bir çizgi var. 
Adam kağıdı şefe gösterip izah eder: 

"Kırmızı çizgi, karın hududunu işa
ret ediyor. İşte bayan yıldızın beş se
nedenberi derecesini gösteren çizgi. 
Evveliı çok yükselmiş, sonra inmi§tir. 
Son üç aylık hesaplardan sonra, kcn· 
dısi kırmızı çizginin aşağısına inmiş· 
tir ... 

Bunlar Disneyin "ses mühendisle
ri,, le ressamlarıdır ve mucizevi ef sa
nclerinin "insan hayvanları., na ve
r.:cekleri S€Sleri, mimik ve hareketle
ri aramakla me5gul bulunuyorlar. I 

:ıt * ~ 

Genç k•z! Sen de yıldız olmak isti
yorsun!. Sinema mecmuaları okuyor
sun, mektep kitaplarının arasında 

Garboyla Marlenin fotoğrafları ve bel 
ki de yastığının altında Rober Tayl~ 
run resmi var. 

Tabii güzelsin, bunu sana aynan 
söylüyor, mahalledeki delikanlılar bu 
hususta müttefiktirler ve çocukluk 
arkadaşın bunu senin kulağına fısıl
dıyor. Belki de her zaman yapılan bin 
bir tilrlü güzellik müsabakalarının 
birisini de sen kazandın. 

Yıldız olmak için neler yapılması 
15zım geldiğini kendi kendine her ~ 
man sordun ve batta belki de Holivut 
iı!rlu?tlcı:indcn birisine bu arzunu bil
dirdin. 

Sen yalnız değilsin ve sana benzi
ycn binlerce, yüz binlerce, milyonlar
ca genç kız var. 

Belki, cliı:de olan bir saadeti, bir 
niı.ıanlıyı reddedip, her ne bahasına 

olursa olsun, sinema yıldızı olmak is
tiyorsun. 
Şu halde dinle. 

BOKS OFFlS 
Her şeyden evv~l, Holivudda bir 

yıldız "giyotin.,, i var. Mahkümu hiç 
bir şey kurtaramaz, keskin bıçak 
iner ve ortada yıldız namına bir şey 
kalmaz. Bu giyotinin adı "Boks Of
fis,, dir, buna isterseniz "hesap kar
nesi,, isterseniz "kasanın fikri,, deyin. 
Bu, bir yıldızın yaptırdığı hasılatın 
mecmuudur. Bunlar gayet isabetli bir 
§ekilde tesbit edilip hesaplanmakta
dır. 

Mesela, Masaçusetteki sinema salon 
larını iı,ıletenler, Klark Geyblin yıldız 
olduğu bir filmi gösterdiler mi hası
latları iki misline çıkar ve eğer ertesi 
gün Katrin Hepbörnü gösterirlerse 
hasılat iner. 

Üç ayda bir, evvelu Amerikada 
sonra da dünyanın diğer kısımlarınd~ 
hesaplar yapılarak, bir yıldızın "sine
ma bileti olarak kıymeti,, meydana 
çıkarılır. 

Yıldızları, temin ettikleri hasılata 
göre, bu Boks Offis sıraya dizer. Bun 
dan ~aşka bir yıldızın kaç paraya mal 
oldugunu hesap eder ve eğer yıldızın 
yaptığı hasılat, maliyet fiyatlarından 
aşağıya düşerse bu yıldızı "idam., da 
asla tereddüt etmez. 

. Meseleyi iyi anlıyorsunuz, değil mi? 
Bır kadın talihini denemek fırsatım 
buldu mu. büyük bir sabır ve meta
netle, müşkül merdivenden tırmanma 
ğa başlar. Güzeldir, kabiliyet ve isti
dad! vardır, bütün enerjisile çalış. 
magı temerkliz ettirir. Muvaffak olur. 
Neşriyat ajanları ona yardım eder
ler, onun etrafında müsait bir hava 
yaratırlar, onun için heyecan ,·erici 
bir mazi uydururlar, ona bir şahsiyet 
verirl@r. 

Çehresi mecmunJann kapa.klannda, 
ismi bUt!in dilnyanın hoparlörlerinde ı· 
dolaşmağa bn~lar; delikanlılar onun 

Şef. sadece: "Peki!,, diye cevap ve
rir. Bu kağıt yıldızın idari dosyasına 
yerleştirilir. Bu kağıt, dosyayın son 
kağıdı olacaktır. Konturat tazelenmi· 
yecek Josya arşivleri boylayacak. 

Her şey bitmiştir. Her şey bir tek 
cılmlede kırılmıştır. İşin içyüzünü bil· 
miyen dünya, daha bir müddet bayan 
)ıldızın hala sevildiğini, zengin ve 
meşhur olduğunu zannedecektir! 

Halbuki, o artık bir şey değildir. 

Çünkü kırmızı çizginin altına geçmiş
tir. Kendisi bunu biliyor, bunu ona 
açıkça söylemişlerdir ve 0 1 hala gelen 
aşk ve perestij mektuplarını okumak 
ta devam ederken, yüz dolar aylıklı 

katibin, kırmızı çizgiyi çizerken ya
nılmış olduğunu temenni eder ve ni· 
hayet, bunu tiyatroya göst~rrnemesi 
i~n1 onun ;ıyaklarına kapanara.k yp.l· 
varır, ağlar, "Sızlar. 

"'' Bu kanun ve adetlerden muaf bulu-
nan bir tek :yıldız vardır ki o da. Gar
bodur. 

"F A.ı. 'il\" 
Sinema şirketleri, "Boks Offis,, in 

giyotininden maada, yıldızlarının halk • nazarındaki rağbetini ölçecek başka 

bir vasıtaya daha maliktirler. Bu, 
"Fan" yani perestişkarların mektup
larıdır. 

Seyirci, bilhassa Amerikalı seyirci, 
bir filmi ve bilhassa bu filmdeki yıl
dızı beğendi mi, hayranlığını muhak
kak mektupla bildirir. 

Holivuda her gün yüz bin mektup 
gelir. Bu mektupların hemen hepsi 
gayet dokunaklı veya yumuşak bir şe_ 
kilde, fakat her zaman açıkca şöyle 
der: "Sizi filin filmde gördüm. Cid
den harikuladeydiniz. Bana bir foto
grafmızı gönderebilir misiniz? Bunu, 
yastığımın altına koyup hep sizi dü
şüneceğim-,, 

Yıldızın hususi adresini taşıyan, 

gayet nadir birkaç mektuptan maada, 
bütün bu mektuplar, stüdyoda, hususi 
bir büro tarafından açılır ve bunlara 
cevaplar verilir. Yıldız bu mektupları 
hiçbir zaman görmez. Esasen bunla
rın hepsini görmesi maddeten imkan
sızdır. Garbonun, Ditrihin, Geyblin 
ve Kuperin ''Fan,, ı, günde bin mek
tubu ~aktadır. 

Yine her şirkette yüz kadar katip, 
bu mektupları açarlar, okurlar, cevap 
verirler, sıraya korlar, hesap ederler. 

Her hafta bunların hesabı neşriyat 
müdürüne gönderilir, o da büyük 
isimler hakkında patrona rapor ve
rir: "Barbara Stanyik bir hayli yük. 
selmiştir. Vilyam Povel % 15 nisbe
tinde düşmüştür. Fa.kat endişeye lü· 
zıım yok. Kendisi beş aydanberi film 
çevirmemiştir: Film c;evirince, yükse
leceği muhakkaktır. Kuperin vaziye
tinde istikrar var, Geybl hep yükse
liyor. Jan Artürde terakki görülü
yor. Fakat Pober Taylora dikkat et
mek Iazrm. Zavıflıyor, halbuki her 
taraft'l fi}TV1leri ovnuvor. Yalnız fo. 
t'lih-af ta tebi Jııısıısunda ';(, 30 nisbc
tinde bir sukut \'ar.,. 

(Devamı var) 
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F iı st Viyana - lstanbul muhteıitı aolagisile 

Beşiktaşlılara verilen cezadan istifade 
edecek olan Avusturyalı !ardır 

A tletizm 
bayramı 

İstanbul atletizm bayramı tertip he

yetinden: 
1 - Bütün amatör atlet~ere açık 

İ&tanbul atletizm bayramı müsabaka
larının dokuzuncusu bu sen: (8) Ma
yısta te!crarlanacaktır. 

2 - Dokuz senedenberi tarihleri de
ğişmiyeıı müsabJkalarm tarihl~ri bu 
s:ne atletizm federasyonu kararile de
ğiştirilmiştir. 

3 - Bu seneki müsabakaların seç
meleri 1 Mayıs Pazar günü sabahı ya 
pılacaktır. 

4 - Atletlerin bu müsabakalara 
kayıt ve kabulü 25 Nis:ında sona ere
cektir. mlantt.: ~iTkecosu 
cektir. 25 Nisandan sonra yapılaak 

müracaatler sureti kafiyede kabul e
dilmiyeı.:cektir. 

5 - Bir atlet yalnız iki müsabaka
ya i~irak edebilir. 

6 - Klüpler verecekleri listelerde 
bu noktaya çok ehemmiyet vermeleri 
ve atlet isimlerinin behemehal soyad
larile yazılmasına dikkat edilmesi rica 
olunur. 

7 - Bu sene yapılat.:ak müsabaka
lar: 

100 metre, 200, 400, 800, 1500 ve 
3000 metre koşular 110 manialr ve 
1500 metre y~rüyüş. 

Uzun, yüksek, sırık ile atlama, üç 
adım atlama, disk, gülle, cirid atma. 

Vor yboJ maçları 
T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol 

ajanlığından: 

16.4.938 cumartesi günü Alemdar 
caddesinde kain Y. M. C. A. salonun
da yapılacak voleybol maçı tstanbul
spor Eyüb, saat 15 hakem İlhami Po. 
la ter. 

Avusturyalı tenisçi A. 
Borovovski 

A~manya -
Po~onya 

Ma\'larıoda Polonyayı 
temsil edecek 

Şimdiye ka.clar Viyanada oturmakta 
olan Lehli tenisçi Kont Adam Baro
vovski, bundan böyle yapacağı maç
lara Leh:stanr temsil edeı.:eğinden, 

23-25 tarihlerinde Varşovada yapıla

cak olan milli karşılaşmalarda Alman

yaya karşı oynıyacaktır. 
Çiftte,Barovovskinin parteneri Me

taksa'nın da bundan böyle anavatanr 
olan Yunanistam temsil etmesi büyük 
bir ihtimal dahilindedir. 

Yüzmed e 
Yeni b ir lsve ç 

rekoru 
Genç Alman yüzücc:isü Nener Plat 

ikinci defa Stokholmde karşılaştığı İs· 
veç yüzme ~ampiyonu Biyon Borg'ı 

400 metre serbest yüzmede tekrar 
mağlup etmiştir. 

200 metre yüzmeyi İsveç şampiyo
nu kazanmıştır. Borg bu mesafeyi 2 

dakika 12,4 saniyede yüzerek yeni bir 
İsveç rekoru tesis etmiştir. 

Yeni bir ı ehor 
Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet yüzü

cüsi.i Semon Boiçenko, 200 metre mesa
feyi 2 dr.';ika 36 1/ 2 saniyede kesmek 
suretiyle dünya rekorunu kırmıştır. 

Bu Cumartesi g:inü Avusturyanın 

First Viyana takımına karşı çıkacak 

olan İstanbul muhtelit takımını teşkil 
edecek oyucuları fadbol ajanlığı res
mi bir tebliğle davet etmiş bulunmak
tadır. 

Malüm olduğu üzere Beşiktaş klü
bile ajanlık arasında Bükreş- İstanbul 
kar~ılaşması dolayısile bir ihtilaf çık
ını~ ve bu müsabakaya işt:rak etme
dikkrinden Şeref ile Hakkı cezalandı
rılmışlardı. 

Bu iki eleman hakkında verilen ce
za kararları bugüne kadar kat'iyet 
kesbctmediğine göre ajanlığın Beş:k

taştan oyuncu çağırmamasının sebebi
ni ben anlayamadım. 
Eğer Siyah-Beyazlı oyunculara ve

rilmesi lhımgelen bir ceza varsa bu 

İstanbul ~·ehrinin fudbol varlığına bir 
darbe teşki! etmemelidir. 

Vaktü zamanında evine gelmiyen 

oğlunu her baba kapı dışarı edecek 

olursa babalık şefkatinin manası kal
maz. 

Her ceza kararının içtimai bir fay
.da esasına istinat etmesi ~.:ap ettiğine 

göre Beşiktaş hakkında verilen bu ka
rarın <la faydalı tarafını bulmak la
zımdır. Kanaatimce bu karardan fay
dalanacak olaq First Viyana takı
mıdır. 

Şimdiye kadar spor sahalarımızda 
hakemleri tokatlıyanlar, antrenörlere 
yumruk atanlar, kavga•.:ılıkla şöhret 

kazananlar, teşkilat azalarına kafa tu
tanlar hakkında verilen yüzlerce boy-

JCot kararının nasıl tatbik olunduğunu 

hepimiz pek iyi biliyoruz. Vaziyet bu 
kadar açık iken en basit bir meseleden 
dolayı böyle memleket şerefinin mev
zuubahs olduğu bir anda çok muhtaç 
olduğumuz elemanlan cezalandırmak 

bilmem ne kadar doğrudur?. 

Şeref ile Hakkı mademki muhtelite 
teı•.:ihan Beşiktaş takımnıda oynamış

lar ve bu tahakkuk ettiğinden kendi

lerine ceza verilmiştir. Şu hal.de veri
len cezanın onlar üzerinde m:.i~ssir ol

ması için tercih ettikleri takımda oy
namamalarını tazammun etmesi lazım
gelirdi. Halbuki bugüne kadar Beşik
taşta muntazaman oynamaktadırlar. 

Demek oluyor ki Hak~r ile ~"!ref 
hakkındaki ceza.dan kendileri ve klüp-

lcri: müteessir olmamakta, yalnız muh 
telit takım zarar görmektedir. Gaye bu 

olmadığına göre yarınki mühim maca 
Siyah-Beyazlıların da iştirak ettiril~ 
leri lazım geldiğini kay.detmek iste-
rim. O. KAVRAK 

Fransız otomobllcisl 
Drayfli s Avrupa 
şampiyonunu 

maji'lôp elti 
Bu yılın ilk büyük mükafatı olan 

276,9 kilometrelik otomobil yarışını 

Dölahey markalı otomobili 9:Jren Rö
ne Drayfüs kazanmıştır. Enternasyo
nal mahiyeti haiz olan bu yarış, yüz 
tur üezrine yapılmıştır. Avrupa şam
piyonu meşhur otomobil koşucusu Al· 
man K~raçiyola Benz markalı otomo
bil ile Ldnci gelmiştir. 

Amalör BolH;örler arasındaki 

Macaristan 
Polonya 

Karşı Jaşması 
berabere bitti 

Geçen hafta Budapeştede karşılaşan 
Lehistan amatör boks ekibi ile Maca
ristan amatör boks ekibi arasındaki 

karşılaşma 8-8 beraberlikle neticelen
mistir ~ 

ADmaını {ğ)oksör 

Adolf Ho yzer 
Diinga şampiyonluğu· 

na nasıl llazandı ~ 
Bcrlin (Hususi) - Alman Adolf 

Hoy7.er .A vrupanın en teknik boksörü 
addedilen Bcl1:ikalı Güstav Roti (K. 
O.) ile yenerek orta ağır sıklet dün
ya şampiyonluğunu kazandı. 

Ring hakemi İtalyan Filar puvan 
hakemi Belçikalı Faloni puvan hake~ 
mi Alman Pipor. 

Berlindc olimpiyat oyunları esnsm 
da. güreş ve boks müsabakalarının yer 
aldıb"I "Doyçland Halle,, yine heye
c:ınlı bir gün yaşadı .. 

Bon şehrinde doğan Adolf Hoyzer 
rakibi orta ağır sıklet dünya şa.mpi· 
yonu Andropli Güstav Roti yc.nerek 
Alman miletine boks sahasında Maks 
Şıneingten sonra bir dünya §ampiyon 
uğu unvanını kazandırdı. 

Bugün Doycand Halle binası duhu
liye biletlerinin bahalılığına rağmen 
yine on bin insanı içinde toplamıştı. 

Muhtelif milletlerin karışık sıklet
lere mensup ~ampiyon boksörleri ara· 
sında yapılan maçlardan ve Almanya 
ağır sıklet şampiyonu Arno Koplen 
rakibi İngiliz Eddi Stenin işini ilk 
ravundda bitirdikten sonra sıra, her 
kesin sabırsızlıkla beklediği büyük 
lll ı<a gclmi~ti 

Müsabaka başladı. Bugün Hoyzer 
mutadı hilafına fazla atılmak ve açıl 
mak 1 temiyor. Yumruklarını v ikuv 

\'etini Rot gibi seri ve ayak oyunla· 
rmda mahir bir boksörün karşısında 
iyi idare ediyor. EkS€ri döğüşlerinde 
olduğu gibi ilk ravundlarda hasmına 
bütün hızile atılarak neticeye biran 
evvel kavu~mak arzusunda olmadığr, 
belli. Bu beklenilmiyc.n temkinli ha
reket Rotu sinirlendiriyor • 

O Hoyzerin açılmasından bilistifa
de meşhur sol yumruklarından birini 
rakibinin çenesine indirmek istiyor. 
Muvaffak olamayınca itidalini ve 
kendine giivenme n vantajmı kaybedi
yor. 

Yedine iravunda kadar maç iki ta
raftan birinin bariz üstünlüğü görün
meden fakat seyirciler iheyecandan 
heyecana sürükliyerek devam ediyor. 
Yedinci ravundda kcirakor bir vazi. 
yet oluyor ve Hoyı.crin kara ciğer 

üstüne ani bir yumruk Rotu yere se
riyor. Hakem dokuzu sayınca Bclçi. 
kalı stenkiyoman ve kendini zor top
fo.yarak yerinde doğruluyor ve maça. 
devam ediyor. Bu andan itibaren Al· 
man boksöriin üstünli.iğü göze çarpı
yor ve soğuk kanlılıkla Rotun etrafın 
da dolaşıyor. yumruklayacağı yeri 
hasmının sersemlemesinden bilistifa· 
de daha iyi seçmek istiyor. Bu ra
vundda Rotu üç defo daha yerde seri
li görüyoruz. 
Artık müsab:ıkanm neticesi belli 

olmuştur. İtalyan hakem Bclçik:ılt 
boksörün mühim ve ağır bir darbeye 
maruz kalmaması için maçın devamı 
nı muvafık görmüyor. Rotun mene. 
jeri de beyaz havlusunu yere atarak 
mağlCıbiyeti kabul ettiğini bildirdiği 
için IIoyzerin kolu hakem tarafından 
kaldırılarak galebesi illin ediliyor. 

Bu anda Doyçland Halleyi dolduran 
binlerce halk sevinçten çılgın bir hal
de Alman ulıısal marşını söylüyorlar 
ve Hoyzcrin dünya şampiyonluh'llnu 
kutluluyorlnr. 

H. Yurda1:-ul 
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1 ıpkı hır roman 

Bir- h&Ydudun 
hayatı 

Bayan Remziye. 
Fikrinin muharrı
rimize anlattıkları 
Evet, Ali Kemalin balosunda tanış. 

tığımtyakış1klı Mahmut Nadirin insa
na bir tuhaf bakan gözlerini unutur 
gibi• olduğum günlerden bir gündü. 

Haf tada bir gün, mektepten gelince 
sereserpe ve istediğim kadar uyur. 
dum. O pazar da epeyce geçe kalını· 
şım. Annem geldi: 

- Kalk, dedi. Dayın küçük salonda 
seni bekliyor. 

- Beni ne yapacak? . 
- Bilmem. Yanında bir de misaf ır 

varmış. Belki bir şey söyliyecek. 
Kalktım, kendime tezelden bir az 

çeki düzen vererek küçük salona gir~ 
dim. Misafir denilen adam arkasını 
pencereye verdiği için yüzünü birden 
göremedim. Fakat o beni görünce a
yağa ka.Yttı. Gölge içinde iki sıra be
yaz, parlak dişle bir çift .. 

Onun gözleri gözlerime battı! 
Mahmut Nadir bana doğru yürüdü, 

elini uzatırken dayını: 
- Remziye! dedi. Bak kim. geldi •. 
- Affedersiniz küçük hanımefendi, 

sizi rahatsız ettim. 
Nekadar soğuk davranmak müm

künse 0 kadar buz kesildim· 

- ?? •.• 
Dayım imdadıma yetişti: 
- Mahmut Nadir beyefendi Pa.rise 

gidiyorlar. Hem seni görmek, tahsi. 
lin hakkında fikirlerini öğrenmek is
tediler, hem Paristen bir §eY isteyip 
istemediğini soracaklar. 

- Teşekkür ederim. Tahsil hak • 
kında henüz bir şey düşünmedim. Pa. 
ris çarşılarından da ne istiyeyim bil. 
mem ki. Orada olanlar, burada da 

vı:ı.r. 

Mahmut Nadir gözlerini gözlerim· 

_ Dünkü sayımızdan mabaad -

değilim· Dayım yemeğe alıkoydu. Ne 
kadar eski kafalı bir dayım vardı. A
lafrangalık budur diye etmediği fal. 
so kalmıyordu. İşte bir tanesi daha. 
Henüz bir defa şöyle böyle tanışılan 
bir adamı insan yemeğe alıkoyar mı? 
Koysa bile evin kızını kırk yıllık ah

bab gibi yanıbaşına oturtur mu? 
Ama dayımın kafasından geçenle • 

ri seziyordum. Bir sene sonra mekte
bini bitirecek yeğenine güzel bir a
dam bulmuştu. Devrin sivri adamları. 
nı bilhassa memlekete üşüşen galib 

1 

ecnebileri pek yakından ~anıyordu. 
?ıengin görünüyordu. Benim de hatırı 
sayılır bir servetim var. Hem servet, 
hem nüfuz, hem .. 

Işte burası dayım için daha mü -
himdi. Nazırlık sandalyesinden düşeli 
h.:müz bir iki ay olmuştu. Halbuki o 
• annemin anlattığına göre • bu san
dalyeyi tam on sene beklemiş. lttiht. 
çılar sandalyenin kendisini değil ya, 
tozunu bile eüpürtüp burnuna enfiye 
gibi çektirmemişler ! 
Dayıma bir rüya gibi gelen birkaç 

haftalık nazırlığı bir türlü elinden bı
rakmamak istiyordu. Her yere itibar
la giren çıkan Mahmut Nadirden çok 
istifade umulabilirdi. Benim yemek • 
ten sonraya kadar süren soğukluğuma 
dayımın sinirlendiğini sezmiştim. 

- Arkadaşlarımla hususi bir top -
lantmıız \•ar. _ diyerek izin aldım. Da
ha doğrusu izin verip vermemek ara
sında bırakarak çıktım. 

Arabaya atlayınca Sıraselvilerdeki 
arkadaşım Luizin evine kaçtım. 

Farkettim ki, içimde bir üzüntü 
var. Kaçtığıma pişman olur gibiydim. 
Oturmalıydım. kaçmamalıydım, otur
mamahydmı, bu hareketim iyi oldu, 

hayır fena oldu .. 
o tok ses ve o siyah gözler. 
Bunlar yine beni allakbullak etmiş-

den ayrrmıyarak bir şeyler söylüyor. 
du. Yine bir şey anlamadım, fakat tok 
sesini işitiyor ve ucu sivri olmıyan bir 
bıçak tesirine benziyen bakışlarını 
görüyordum. !erdi. 

Sağ eliyle sağ elim ve sol kolu ile Parise gideceği giin dayımın zoru 
sağ kolumu tutarak yanındaki koltu- ile Sirkeci istasyonuna gittim. Malı • 

mut Nadiri epeyce bir kalaba:ık u • 
ğa oturttu. ~ Dc\·arrıı 11 incıde 

Meksika petrollerinin tarihine bir bakış 

Petrr©De lhltlı<elUlliifh ı 
Bir qün içinde milqoner olan 

petrol araqıcılar 
S ICAK memleketlerin ekseriyetle e

lektrik dolu, daima fırtına tehdidi 
altındaki masmavi semanın donuklaşma-
ğa başladığı çok sıcak bir akşam. İnsan
lar ve eşya sıcak altında boğulmuş gibi
dir. 

Meksikarun denizi olan Meksikoda bu 
akşam bütün erkekler kavrulan dar so
kaklardan, Amerikanvari güzel binalarla 
çerçevelenmiş geniş meydanlardan, ko
nuşarak, bağıra bağıra müna.'<aşa ederek 
cumhurreisinin sarayına doğru akıyor. 
Orada, saray bahçesinin parmakhkJan 
önündeki süngülü askerler bu akını dur
duruyor.... Halk gözleri sarayın içtima 
salonuna dikilmiş, bekliyor. 

Bir kilise kadar geniş ve serin olan ic
tima salonunda bir adam, cumhurreisi 
Lazaro Kardena ayağa kalktı .. Sessiz sa
lonu, kımıldanan iskemlelerin gıcırtısı 
doldurdu. Azalar da ayağa kalkmışlardı. 
Hepsi sarayın boş koridorlarında yürü
düler. 
Uşaklar kapıları birer birer açık kapı

yor. Heyet geniş salonların birisinden çı
kıp ötekine giriyor. Bu salonların çıplak 
duvarlarında çok süslü, altın yaldızlı 

çerçeveler içerisinde ecdat resimleri ası
lıdır. Ba~larmda kaba örülmüş hasır şap
kalar, belelrinde kurşun dolu fjşeklikler, 
omuzlan mavzerli kahraman ecdat. Alay 
ilerledikçe, kapılar açılıp kapandıkça 
dışarının gürültüsü daha iyi işitiliyor. 

Nihayet son kapı kanadı açılıyor. Cum
hurreisi ve maiyeti balkonda görünüyor. 
İşte o vakit meydanı dolduran kalaba
lıktan müthiş bir gürültü, müthiş bir al
kış göklere kadar yükseldi. On binlerce 
göz balkona doğru dikildi. 

Cumhurreisi elini kaldırdı. Derin bir 
sessizlik ortalığı kapladı. Günlerden, haf
talardanberi beklenen bir cümleyi söyle
kalar, b~llerinde kur~tın dolu fi~klikler, 
mek için cumhurreisi ağrr ağır ağzmı 

açtr ve SÖyledi. Yüzlerce oparlör bu cüm 
leyi herkese işittirdi: 

- Bundan sonra, l\feksika petro11eri 
milletin malıdır! · 

Bu memlekette heyecan Ye memnuni
yet barutla ifade ve ilan edilir. Derhal 
binlerce adam tabancalarını çektiler ve 
havaya ateş ettiler. Telgraf ve telsiz tel
garf bu haberi bütün dünyaya bildirdi. 
Avrupa ve Amerika borsalarında mühim 
bir tesir yapacak, paralarını Meksikada 
çalışan yabancı şirketlerin esham ve tah
vilatma yatılmış birçok zenginleri fakir
leştirecek, birçok orta hallileri harap e
decek olan bu karar Meksikada böyle i
lan edildi. 

...... ..__ ••• ..._ .... _._ ......... -. ....... -•••••••••n••••••••••••••ı ... n ...... ı••••••awıanııwııwınırw••n•• 
20 inci asrm başlannda billiin dünya, bir petrol hümmasma 
tutulmuş gibiydi; binlerce insan, milyonlar kazanmak ümidile 
varmı yoğunu salip savarak bitip tükenmez kArvanlar 

hHlinde Meksikayı dolaştı ve taliioi denedi 
• ••• ••• •••••u•••••-a••• •••••••••••n•••••••w••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ... •••••_. ..... .._•-•-••••••••• 

Meksika Curn7ıurreisi Lazaro Kaı·dena 

Büyük Okyanusla, Atlas Okyanusunun 
uzak sahillerindeki petrol harbinin bir 
safhası böyle kapandr .. Yeni bir safhası 
açılmak üzere. 

Akan altm 
Orta zamanların büyük simya~erleri 

mayi halindeki altının, asıl altından daha 
kıymetli olduğunu söylerlerdi. O •akit 
herkes bu sözlere karşı omuzlarım silker 
ve gülerdi. Aradan geçen dokuz asır bu 
simyagerleri haklı çıkardı. - .. 

Eski z~man simyager1erin1n füilisetti
ği mayi altın hiç şüphesiz petroldur. Bu 
mayiin bulunmasile hayatta ne büyük 
bir değişiklik baş gösterdiğini herkes bi
lir. Bilhassa petrolun taktiri öğrenildik
ten sonra petrol dünyaya hakim oldu ve 
topraklan altında petrol akan memle
ketler altın diyarı oldular. 

On dokuzuncu asrın sonuna kadar ma
den kömürü sanatların ekmeği sayılırdı. 
Yirminci asırda kömür tahttan indirildi. 
!nfilfil<Jı motörlerin keşfinden, mazotla 
ısınan büyük kazanların kullanılmasın
dan sonra, herkes toprağın altından arım 
kanını emmeğe çahştr. 

Bir gün Hazar gölü, Karadeniz kıyıla
rındaki ye Pansilvanyadaki petrol kuyu
larr yeryüzünün hergün artan ihtiyacına 

kafi gelmemeğe başladı. O vakit Meksi
kanm da bir petrol yatağı olduğu hatır
landı ve bu memleket petrolleri için de 
çetin bir çalışma başladı. 

fetrola hücutn 
Meksikada petrolun ilk defa keşfi, ar

zın herhangi bir diyarında petrolun ilk 
keşfine pek benzer. 1519 senesi nisanının 
yirmi birinde Fernando Kortez bir avuç 
serseri ile ilk defa Meksika sahillerine 
yanaşıyordu. Bu adamlar ilk çadırla-;: 
nı bugünkü Vero Kruz şehrinin bulundu
ğu noktaya kurdular. Ve altm aramak 

maksadile memleket içerlerine girdiler. 
Orada yaşıyan yerli kabilelerle mücadele 
ye giriştiler. Bir şey, bu altın arayıcıla
rın nazarı dikkatini celbetti. Yerli ahali, 
merasim gecelerinde yaktıkları meşaleleri 
yapmak için yerden topladıkJarı ve ''ko. 
kulu zamk,. ismini verdikleri esmer v,. 
yapışkan bir cismi kullaruyorlardı. 

Yalnız altın ve kıymetli taşlar bulmalt 
hırsile gözleri kaplanmış olan Fernan
do ile arkadaşlarından hiçbirisi bu ça
mura dikkat bile etmemişlerdi. 

1868 de A vrupada ilk petrol lambaları 
yanmağa başlarken A vrupadak.i büyük 
sanayiin gözü de petrole çevril.meğe baş
lamıştı. O Yakitler Romanya ve Birleşik 
Amerika içerisindeki petrol ocaklari açıl
dı. Gene o tarihte Vere Kruz ile Tuks
pan arasındaki ilk defa petrol arandı ve 
bulundu. Derhal Meksikaya mühim bir 
muhaceret başladr. 

Meksikada ilk petrol arayanlar, tıpkı 

altın arayıcıları gibi çalıştılai. Bunlarm 
ekserisi madencilik ve arziyat namına hiç 
bir bilgileri olmıyan bir takım işsiz, güc
süz serı;erilerdi. Onun için ilk teşebbüsler 
derhal iyi netice vermedi. Bu adamlar 
memleket içerisine ikişer ikişer, yahud 
üçer üçer giriyorlardı. Bütün sermayele
ri, önlerinde sürüp beraber gittikJeri bir 
koyun sürüsünden ibaret idi. Bu sürü, 
petrol arayıcılannm yolculukları müdde
tince ) iyecl'klerini teşkil edecekti. Tepe
den tırnağa kad~r silahlı idiler. Görünü~
Jeri maden arayıcılarından ziyade çoban
lara, hatta daha ziyade haydutlara ben
ziyorlardı. Maamafih yolda rastgeldikle
ri silahsız çobanlara, tüccarlara, hatta 
yerli kabilelere hücum edip soydukları 

_... Dcrnmı 11 incide 
Çenesi kac saat işledi? Farkında 
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Selim evden ayrıldıktan sonra Fatmayı çağırarak Feridi alıp 
getirmesi için Beşiktaşa göndermişti. Saatler geçiyor, ikisinin 
de gelmeleri gecikiyordu. İçi içine sığmıyan Safnaz mektubun 
yazıldığını bir an önce görmek, postaya verildiğini işitmek is· 
tiyordu. Ona öyle geliyordu ki, bu yapılmazsa Suad hemen 
çıkıp geliverecek, olanı ağzıyla söylemek mecburiyetinde kala
caktı. 

Nımet, hırs~na ma.glub ola_:aA ~ya di ~ini ördüğü ihtiyara ' ' _ 
lan ve bulundugu vazıyette hala tıtre g g d d zak- ı 1 ·- ,t. ~ b. ~ukkanlılıkla o a an u ~(' • ...., 
yardıma lüzum görmiyecek ır sog . kimse bir şey bil· ~ I · · 
laştı. P~a ile, Nimet arasın?aki ba.d;:!ettan Paşanm yerde ~\._ -ti· ~f~ 
miyordu. Bir aralık, odaya gıren .. Ş~~ H ' haber gönderil· ~ 
cansız y:ı.ttığını gördü. Hemen ~uyük an~b.a durdu. Safinaz ~ - "·µ 
di N" t h. b. rd haberı yokmuş gı 1 

• • "'"'I 
HABEHlN EDEnl TEl'Rll\ASI: 48 

. ıme ıc; ır şe) en .. .. .. 1 karşıl~ınca kendını 
Hanım, köşke gelip de kocasının olusuy e 

kaybetti. d beklemedikleri ve umma. 
B · • k l ı· damın araların an u ıyı a p ı a b .. yük. azabı duyanlar Fe. 

dıkları bir sırada ayrılmasından en u 
ridle annesi oldu. • • 

• fuıA .. Iümilnden doğan hüznün 
ÖŞKTE, !rfan Paşanın 1 ~ k 1 Ierde açtığı derin 

• 

b .. ··k1·· -·· ·· geride bıraktrgı a P uyu ugunu, 
1 yaranın sızısını anlatmak imkansız 0 
';;.' ·· sonra sevdikle. 

Zavallı Paşanın cesedi, öl~mün~en.1 ır =lıgı-na gömüldü. 
r. . .. , d Eyubdekı aı e m . . . 
mın gozyaş.arı arasın a k"klerden bırının · · ren ana o 

Kendisine yaşama kuvvetını '!e d Ferid, birkaç gün 
koptuğunu içinde acı bir sızı halın.de .. u~a~maktan gözleri şi-
k ı k ·· · · yanma gıttı. aga . ama uzere annesının k dı Mütemadıyen: . .b. dasına apan . ı 
şen Safinaz bir münzevı gı ı 0 . .. ~-· ü or ve tedavisini ya-

- Ben niçin yaşıyorum - dıye dogun ~edikleri oğlunun. 
rıda bıraktırmamak endişesile haber ve d yaca.ğı ıstırabı da 
döndüğü zaman babasını bulamamaktan u 

içinde buluyordu. ~ p köşkü, Paşanın ö-
Ölümiln ne demek olrlug~~ t~fan ın :~sikliği. şimdiye ka. 

lümiyle anladı. Demek ki, bır ı11tıyar . uhitin havasını, bu 
dar ciddi bir ölümle kar!iıla.şmryan bır ~ . valnız bir koca 
kıdar değiştirebiliyordu. Saf ınaı H~nı1:1 . ıçın d. a nefes almak 
.. . . .. ..km·· tü şundı ınsaıı 
olmemış, sankı dunya c:o uş · .b. d. Kıvrandıkc:a bu. 
kuvvetini bırakmıyan bir yük a~~ı.n~a gı ıyl \ustan kurtulma. 
nalıyor, bunaldıkc:a bütün benlıgtnı saran {a 

nrn imk!nsı:-lığını nnl:vordu. tl . de nıerıner ve .. .. uavven saa rrııı . 
Demek ki. artık gunun m '"" )·ulakları dı· 

. k"d ayak tıkırtısmr, ' .. 
tahta merdivenler bılc es ı en kek sesini ışıt· 
binde :>:üksclcn ve bir türlü ihtiyarlamıyan er 

miyecekti. Şimdi istiyor ki bu ses, velevki kendisini itham 
edici bile olsa, mevcut olsun. lstiyordu ki Suadin gözlerı açı
lıncaya, hakikati öğreninceye kadar yanında bulunsun ... 

Bunu düşünürken iirperdi. O, Suad'in hakikati öğrenmesin· 
den meğer nekadar cia çok k9Jrkuyormuş? Şimdiye kadar böy. 
le bir şey düşünmemiş, hele korktuğunu aklına bile getirme. 
mişti. Bunu Paşanın himayesinden ebediyyen mahrum bulun. 
duğu bir anda anlaması, cılız omuzlarında duyduğu yükün a
ğırlığını daha bir hayli arttırıyordu. 

Koca evde erkek adına kala kala Feridle Selim kalmıştı. 
Birı sabahleyin çıkar, gec; vakit dönerdi. Sabiha hadisesinden 
sonra dönmediği, vakitli vakitsiz seyahatlere çıktığı çok olu
yordu. Suadden, sık sık haber almanın imkanı olmuyordu. Fe
ride yazdığı son mektup üzerinden bir aydan fazla bir zaman 
geçtiği halde ancak iki kart alınmıştı. Doktorlar daha bir 
müddet kalması lüzumuna işaret etmişler, o da, onların iste· 
ğini yerine getıriyordu. Fakat hala görebileceğinden ümidi 
yoktu. 

Safinaz Hanım o gün sabahleyin işine gitmezden önce Seli. 
mi çağırtarak ağabeysine bir mektup yazmasını söylemişti. 
Bunda babasının ölümünden de bahsetmesini istiyordu. Selim, 
bu işi Feridin yapması teklifini ileri sürdü. Uzun uzadıya gö. 
r~meden sonra Safinaz Hanımın, oğlunun teklifine aklı yattı. 
Kendisi de, Feridin yaz:ıcafrı mektuba "tedavisi bitmeden gel. 
memesi, babasını kaybetmiş olmaktan başka acıları bulunma
dığınT, bu felaketli haberi geç vermekten maksatlarının sırf 
iyile~meden dönmemesi için olduğunu,, ilave edecekti. 

Büyük Hanım, odasının bir köşesine yerleştirilen sedirde 
oturarak dönüşlerini beklediği bir sırada, merdivenden gelen 
acele ayak seslerine kulak kabarttı. Kendi ken.:line: 

- Oooooh ... Nihayet gelebildiler. - diye geniş bir nefes aL 
~ı. Kapı açıldı. İçeriye büyük bir heyecanla Şayeste girdi. 
Asabı zaten bozuk olan Büyük Hanım, Şayestenin odaya heye. 
canla girişinden korktu. Rengi sarardı. Dudakları titredi, fa • 
kat bir ~ey soramadı. 

Şayeste dili tutulmuş gibi kekeliyordu 
- Geldi Büyük Hanım!.. 
Safinaz Han1m: 
- Beni korkuttun kız, - dedi, ne oluyorsun. Geldiy~e. geldi. 

Dunda bu kadar tela~Janacak ne var. Söyle buraya gelsin ..• 
Genç kız, sağ elini kuvvetle çarpan kalbine bastırarak: 
- Gelen Ferid Bey değil Büyük Hanım, Suad Bey ... 
- Su1d mi? 
Safinaz Hanım, doğruldu. Ne yapacağını ı:aşırmış bir hal

deydi. Elinden gelse kaçacak, muktedir olsa saklanacaktı. Ke
keliyerek ilave etti: 

- Görüyor mu? 
Şayeste ayni heyecanla: 
- Bilmiyorum Büyük Hanım . dedi. Bahçedeydim. Kapı· 

dnn girdiklerini gördüm. YanınJn kolundan tutan tanımadı. 
ğmı birisi v:ı.rdı. 

- Git Nimete haber ver. Ben kendimi toplayıncaya kadar 
onunla meı:-;ul olsun. 

- Nimet Hanım yok. 
- Nereye gitti? 
_ Selim Beyden yarım saat sonra o da çıktJ. 

'(Deoomı var) 
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lstanhul - ~dlrne yoıunddn sonra 

Anadoluda da asfalt . 

otomobil yolu yapll-
masına hazı rla n ı hyor 
Hu yollardan biri lstan Joldan Ankara ve 

Konya tarikile Surlyeye diğeri lrao 
hududuna kadar uzayacak 

Nafia vekaleti beynelmilel bir ehem· 
miyet kazanmış bulunan ve bir ucu 
Franaanın Kale limanına kadar da • 
yanacak olan lstanbu1 • Edirne asfalt 
§osesinin Avrupa kıt'asmda komşu 

memleketlerle bir iltisak yolu teşkil 
ettiği gibi As~adaki komşularımızın 
yollarıyla da birleşmesi için mühim 
bir projenin üzerinde meşgul bi.ılun..-. 

maktadır. 

Geçen eylQlde na.fia vekili Ali Çetin 
kaya tarafından Lllleburgaza kadarkt 
180 kilometrelik kısmı ac;ılmış olan 
htanbul • Edirne asfaltı şimdi Edime 
vilayeti bududlarma girmiş bulun
maktadır. Yol 1939 senesi son ayla· 
rında hududa dayanmış olacaktrr. 

Turistik, ekonomik ve askeri baknn· 
!ardan büyük bir ehemmiyeti olan bu 

yolun lstanbuldan bir taraftan An.. 

karaya ve oradan Konya tarikiyle 
Suriye hududumuza ve .iiğer bir kol. 

dan da Iran hududuna kadar uzatıl
ması muvafık görülmüştür. Bu çok 

rnUhim tegebbll.s ic;in şimdiden proje. 
ler hazırlanmış bulunmaktadır. 
İstanbul - Edime asfalt yolunda ol· 

duğu gibi, Asya tarafındaki bu yolun 

da geçtiği vi!Ayetıer tarafından ve na· 

fia vekMetinin de yardımiyle inp.sı 

mümkün görülmektedir. 
Bu suretle hudutlarımız asfalt yol 

tarla biribirine bağlanmış olacaktır. 

lngiliz - llalyan 
anlaşması 

_.. Baştarafı 1 t ncide 
l&n hakkm..aaki 1927 tarihli 1ngiliz • 
haıyım muahedesi teyid ve Süveyg ka. 
nalından bUtün gemilerin serbestçe 
geçmelerini temin eden 1888 tarihli 
be~lmilel mukavelenin meriyeti taa· 
dik edilmektedir. 

ltilMta ıu noktalar tasrih edilmek. 
tedir: 

1 - ltaıya Aden'in himayesini ta. 
mmakta, radyo dalgalan harbi me~ 
lesini ve arab rnemleketlerinde ve bil
hassa Filistindeki siyasi İngiliz • .1. 
talyan rekabeti meselesini halleyle· 
mektedir. 

2 - ltllılfta ltalyanm Habeşistan 
imparatorluğunun tanınması derpiş 

edilmekte ve iki tarafm şa.rk1' Afrika
dakl mtistemlekeleri arasında iyi kom. 
ıuluk münasebetleri idame edecekleri
ne dair mütekabil teminatı ihtiva ey
lemektedir •. 

3 - İtalya, Libyadaki askeri mev. 
cudunu hissolunur derecede azaJtma
ğı taahhüd etmektedir. 

f - İ!panyaya gelince, iki hUk11met 
garbi Akdenizdeli mülki statükoya 
riayet etmeğJ taahhild eylemektedir -
Jer. 
Anla~& ispanyadaki ttalyanlar 

geri çekildikten sonra. meriyet mev. 
ltiine girecektir. 

Roma mahf elleri bu itilafın akdin. 
aen memnun olmakla beraber ehem
ır iyetinin bilhassar psikolojik olduğu
nu kabul etmekte ve kıymetinin onu 
tatb"kta hakim olacak olan zihniyete 
kuvvetle bağlı bulunduğunu beyan ey. 
leme!ttedirler. Bununla beraber iki • 
memleket arasındaki yakınlaşma yo -
lunda ebemmıyetli bir merhale elde e
dilmjş olup bu sayede Roma ile Pa. 
ris arasındaki münasebetlerin ıslahına 
da yol açılrnış olmaktadır. 

İngiliz • İtalyan iti!Mınm, lmzanm 
ertesi veya daha ertesi gilnil neşredi. 
leceği haber ahnmıttır. 

Musolini, İngiliz sefiri Lord Pörtü 
kabul etmiştir. 

Mülakatın nihayetinde resmi bir 
tebliğ neşredilmiştir. Bunda şöyle de· 
nilmektedir: 

"Duçe, Venedik sarayında, Çlyano 
hazır bulunduğu halde, Büyük Britan. 
ya sefirini kahul etmiş ve onunla J. 
tnlyan • lngiliz müzakerelerini tevsik 
eden bir görilı;me yapmı~tır. Metinler, 
o~mnmuştur. imza, cumartesi gilnU, 
Kigi sarayında öğleden sonra yapıla • 
caktır. 

lng ltererte ~izli A'man 
prop1 '{an iası 

Londra, 14 (A. A.) - Avam kama. 
rası bu akşam 26 nisana kadar mesa. 
isini tatil etmjffir. 

Hariciye müsteşarı Lloy, bu propa. 
gandanm suiistimale uğramasına ma
ni olmak için bükilmetin icab eden bü· 
tün tedbirleri aldığını söylemiştir. 

Lordlar kamarası da 2 mayısa ka • 
dar tatil olmuştur. 
lngihr haı bıye nazırmın 
se.vahati 

Londra, 15 (Hususi) - İngiliz 
harbire nazırı Hor Belişa dün Lon • 
dradan tayyareyle hareket ederek .ev
vela Marsilyaya, oradan Parlse git
miştir. Bugün Pariste Fransız başve. 
kili ile görüşmektedir. Müteakiben ge
ne tayyareyle Maltaya doğru seyaha· 
tine devam edecektir. Nazır dönüşte 
Ror~aya uğrıyarak MUBOlini ile görü. 
ıecektir. 

Hor Belişanın Roma ziyaretinin sL 
yasi bir mana~ı olup olmadığı hak
kında avam kamarasında sorulan bir 
suale ceb:ıven ÇembcrHl.yn bu seyaha
tin hiçbir siyasi manası olmadığı ce. 
vahım vermiştir. 

Fransız - lngi.iz 
iş birliği 

Dl#T" Baştarafı ı lncfde 
Bundan başka İngiliz • ltalyan an. 

!aşması hakkında da görüşülecektir. 
Fransız nazırları, biç şüphesiz, ltiıl
yan imparatorluğunun wnum.t bir su. 
rette tanınması hakkındaki İngiliz 

teşebbüsüne muzaheret edeceklerdir. 
Deyli Ekspres, iki memleket arasın· 

da hazırlanacak bir askeri ittifaKtan 
ve iki erkanıharbiyenin politik • tek • 
nik iş bit liği projelerinden bahset
mektedir. Bu gazeteye göre an!aşma
larda ezcUmle Fransız filosu tarafın. 
dan bazı İngiliz kıyılarının himayesi 
mevzuubahs olacaktır. 

Bundan başka gazete Fransı~ hava 
Uslerinin icabında lngilterenin emrine 
terkedileceğini yazıyor. Nihayet, mil· 
zakerelerde miişterek bir ba~kuman • 
danhk ihdası tetkik edilecektir. 

Harpte Fransanın kara kuvvetleri 
kumandanlığrnı ve tn~ilterenin de ha. 
va kuvvetleri kumandanhcbnı deruhte 1 
edeceği tahmin edilmektedir. 

İki olobUs trnmvayla 
çe rpıştı 

Dün biri Sirkecide diğeri de Pangal· . 
t da iki otobüs - tramvay çarpışması ol
muştur. 

Sirkecideki kaza Maç!ı::a - Beyazıt 

hattıın işliyen 596 numaralı tramvayla 
3402 numaralı Kurtuluş • Beyazıt oto
büsü arasında vuku bulmuş ve her iki 
arab1 hafifçe hnsara uğn-nıştır • 

Çek Almanla
rından lejiyon 

kuru!uyor 
_.. Baştarafı ı tnclde 

çilmiıtir. ilk olarak, günde ' 200 kiti 
kayd için mil.racaat etmiıtir. Bunlar 
20 ile 30 yaı arasında siWı ~mdaki 
gençlerdir. Bunlann bir !jOğu talime 
gönderilmiştir. 

Leji;yona yazılanlara; · kendilerinin 
yakında, hususi bir iş için (bunun ne 
olduğu söyleniyor) yan askeri bir 
lejiyooa alın:.tak1an bildirilmiştir. 

Çekos1ovakyada tatıl · yok 
Ayni gazetenin bildirdiğine göre, 

Prağda hükQmet azası önümüzdeki 
paskalyada tatil yapmıyacak ve kabine 
toplantıklrına devam edecektir. 

Diğer taraftan, Çekoslovakyada mi. 
ting yasağı 1 mayıstan sonraya kadar 

uzatılaoakatır. O gUn, işiilerin nilmayi· 
tine kar§ı Nazilerin de yapacaktan tıll
mayJşten kanlı neticeler çıkması kuv. 
vetle muhtemeldir~ 

Af Uftm 
Prag, 15 (A.A.) - Cumartesi gilnU 

geniş bir umumi af ilfuı edilecektir. 
Takriben 900 Südet Alınan serbest 
bırakıb:aktır. 

Frankocular 
Saragos (Frankoculann elinde) 15 

(A.A.) - Havas ajanBı muhabirinden: 
Katalonya cephesinde Franlrist kıtaat, 
Akdenlz sahiline ancak 11 kilometre 
mesafede bulunmaktadırlar. 

Frankocular Vinaroz yolu üzerinde 
Şertin beş kilometre şarkında bulunan 

Traigueır-Jfı zaptetmişlerdfr ve San • 
jorjun önlerine gebni§lerıdir. 

Diğer bir kol da Sanjorjun beş kilo. 
metre cenubunda bulunan Se.cveraya 
kadar ilerlemitlerdir. 

Erankocular katalonyada 
Perpinyan, 14 (A.A.) - Andora 

gelen malumata göre, Frankist ileri kıat

r3.kollan Katalonya mmtaka&ma gel
miglerdir. 

Diğer cihetten Andorrahes elektn1c 
fabrikaları fa,~iyetlerini tatil etmişler. 

dir. Bu sebeple Barselon ve Katalon
ya bu fabrikaların elektrik cereyanın· 

dan mahrum kalımşlardrr. 

Cumhuriyetin yed:nei 
yıl döniimn 

. -

Barselon 14 (A.A.) - İspanyol 
Cumhuriyetinin 7 inci yıldönümü bu· 

rada bü.yük merasimle kutlulanmıştır. 

Reisicumlıur Azf'..Ila, kabine azasını 

ve hilkQmet erkanını kabul etmiş ve el. 
çiler de hariciye nazırı Del Vayoyu zi
yaret etmişlerdir. 

Bütün şehirlerde halk cephe1i teşki-

latlan muazzam tezahürat tertip eyle-· 
mişlerdir. 

Frankocu1erm Londra sj'ım 
Londra, 14 (A.A.) - İngiltere bil· 

kQmc.ti, bir emirnome neşr-ederek Fran-

konun Lo~dı-adaki umumi ajanı dük 

Dalbeye Londra hükumeti nezdinde 

sefir ve ecnebi devlet mümessillerinin 
müstefit oldukları bütün imtiyazlan 
vermiştrr. 

l\&)'DBr Sll ile 

yaralacon çoruklar 
DUn gece, Kadıköy Avukat cadde • 

sinde oturan Mi'!hmedin kızı 10 yaşın

daki Nebahat, 1 yaşındaki kı.ırdeşi ts
ma:li komşuya götürmüş ve odada oy
narlarken soba Uzerinde bulunan kay-

nar su devrilerek her ikisini muhtelif 

yerlerinden haşlamıştır. 

Çocuklcc- Şişli Çocuk hastanesine 
kaldınlmış1ardır • 

Ziraat Vekili 
işe baş,odı 

Ankara, 15 (Hususi) - Yeni zira. 
at vekili F&ik Kurdoğlu dünden iti-

baren, vazifesL1e başlaını~tır. 

Faik Kurdoğlu dün ziraat vekile
tfnde, memw-lan tophyarak, kendile -

rine bir hitabede bulunmuş, arkadaş. 
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ç ·inliler Nankini ·geri 
alabilecekler ini ? 

Şanghay civarındaki 
muharebeler Çinliler lehinde 

devam edi:tor 
Londra, 15 (Hususi) - Şanghay· 

dan bıldirildiğine göre, §e]ıir civarın. 
da Çinlilerin çete muharebeleri devam 
etmektedir. Çinliler şehirden 25 mil 
uzakta bulunuyorlar. 
Mareşal Çang • Kay • Şek'in en ma

hir arkadaşlarından olan general Çen· 
çen, bulunduğu bir beyanatta, Japon. 
ların, vaziyetlerini kurtarmak için 
yeni kuvvetlere ihtiyaçları olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: •'Yakmda 
Çinlilerin Nankin ve Hangçov'u geri 
almaları pek muhtemeldir.,, 
Slbiryaya v'ze verilm"yor 

Şanghay, 14 (A. A.) - Sovyet baş· 

konsolosluğu bu g{lnden itibaren nL 
san sonuna kadar Siberyadan transit 
vizesi verilmiyeceğini tebliğ etmietir. 
Evvelce verilen vizeler muteber ol • 
makla beraber, mahalli hükfımet ma,. 
kamatının bazı ahvalde transit yolcu. 
luğuna mam olabilecekleri ilave edil· 
mektedir. 

Japonlarıo bir muvaffaklyet 
iddıası 

Tokyo, 14 (A. A.) - Japon Domel 
ajansına Çin gimal cephesinden~ bildi. 
rildiğine göre, Japonlar Şıilinfn mer
kezi olan Taiyuan'in 60 kllometre ce. 
nubunda. Kukukuyu işgal etmişlerdir. 

Bhnanya ve Balkanlar 
Zemntto timdi Musolini ile temas

tadır. Çünkü, vesikaların birçoğu Ro
ma • Berlin mihverindeki Alman faa· 
liyctini yeni bir •tıkla aydınlatmakta-
dil'.. • 

Dosyadaki evraktan biri bir Alman 
Nazi yüksek memuru tarafından imza 
edilmiş bir vesikadır. Bunda, cenubi 
Ti.roldaki Avusturyah Nazilere talimat 
verilmektedir. MaIGmdur ki, cenubi 
Tirolu İtalya wnuınl harpten sonra 
Avusturyadan almıştır. / 

Vesikada Tirol Nazilerine "Avuı 
turyanm ilhakından sonra verilecek ye
ni talimata kadar,, her türlil propagan 
da faaliyetinden vazgeçilmesi bildiril
mektedir. 

Bu vesika, Avusturya Almanyaya ll· 
hak edilmeden evveJ .doktor Şuşnigin 
ellı~de bulunuyordu. 'Fakat, eski A· 
vusturya Başvekili bundan M usoliniye 
bahsetmek için Viyanadan kendisine 
telefon ettiği zaman, M usolini kendisi 
için .. evde yok., .dedirtmiştir. 

Dosyada bizzat Hitler tarafından 
imza edilmiş, mühim itiraflan muhtevi 
dört mektup vardır. Bu mektuplar Hit· 
terin Viyanadaki adamlarına gönderi
lirken ele geçirilmiştir. 

Bunlar.dan üçü Avusturyatlaki yeni 
Nazi tahrikatrm bildiğini .ve bunu tak
dir ettiğini göstefiyor. Dörd'.incU mek
tup ise son rlerece mü:ümdir. 

Avusturyadaki hadiselerden evvel 
yazılmış olan bu mektupta, A .. -usturya 
nm hürriyete kavuşa'.:ağı saatin yakın 
olduğu bil&rilmektedir. 

Mekupta Avusturya Nazilerinin teş 
kilfttı teyid olunmakta ~e Avusturya -
Almanya ınünasebatını ıs!'.:h komitesi 
ism"ni taşıyan bu teşekkülün yazıhane
sinde bulunan A·msturya . ve Çekoslo
vakya haritasınd3.n bahsedilmektedir. 

MektuJ>ta, Avusturyanın ilhakı ile, 
orta Avrupad:t;e:i bfü':n Almanların bir· 
leşmesi için b.ir yol açılacağı da işar~t 
olunmaktadır. 

Haritadan bahseden krs!Da göre, Çe
koslovakya üzerindeki tazyik bu mem 
lekctteki Almanhrın vaziyetine mü<la

. hale edilmesin: icap ettirecekti. 
En mühim vesikalardan b:ri de, dok 

tor Şuşnigin Hitlerle yaptığı mülakat 
hakkında kendisinin mütaleasıdrr. Şuş
nig, Hitlerln kendisine karşı "'diplo
matça olmayan,. bir muamelede bulun 
duğunu kaydetm: ştir. 

Dosyada Almanyanm eski Viyana 
elçisi Fon Pap:;min alınan talimat 
üzerine yazılmıt diğer vesikalar da 
vardır. Bunların arasında bütün ce
nubu şar!ô Avrupasına. Macariaan, 
Yugoslavya, Türkiye ve Y unanista .. 
na Almanyanın ımai sahadan auhu
lu planlan bulunuyor. Planlar, bu 
duhuhin bazı yerlerde muvaffak bir 
tekilde tahakkuk ettiri!diğiru de göı 
termeı!dedir. 

Planlarda. bun.dan ıonraki faali. 
yet için de talimat verılmektedir. 

Bu faaliyetin gayesi bu m~mlelıet
lerd.: l:i iş, maliye ve sanayi hayab
nın Almanya tarafından kontrolü
dür. 

A•keri veya hangi diğer bir mü
dahale mevzubw edilmemektedir. 

"Şuşnigin mahut doıyaıı bugün 
Romanın elinde bulunuyor. Bu do .. 
yadan açık ıurette anlaşılıyor ki Al· 
ruan tahrikab timdi Tirole yani ton
radan İtalyan olnn topraklara ma
tuftur. 

Mittel europa plam ve Balkanlaı 
üzerinde tahakküm bu dosya.da olanca 
kuvvetile gözükmektedir. İşte bunun 
üzerinedir ki, Franın~ - İtalyan müna
sebetlerindeld havanm çabuk, hem de 
pek çabuk değişmesi icap etmiştir. 
Berline yaptığı seyahat ~nasında göz· 
lerinin önün.de parlatılan manzara ve 
ümitlerle mestolan Musolini memleke
timize karşı tehdit ve tahkir sözleri 
sarf ~ Tunusta kuvvetler tabşit eder 
ken §eref ve haysiyetimizin yapmak
bğrmıza mani olduğu şey, şimdi Mu• 
solininin uğradığı bu hayal ink:sarm • 
dan ve bu dosvadan öğrendiği gizli şey
lerden sonra derhal mümkün bir hale 
geliyor.,, 

"Bal 'rnnhl ar mtlteyakkız,, 

"Taymis., gaı:etesınin İstanbul mu
habiri, Balkan antantı ekonomi konseyi 
ve matbuat konferansı münasebctile 
gazetesine yazdığı bir yazıda, "Bal
kan., kelimesi ile "Volkan,, kelimesi 
arasında eskiden hem ses, hem mana 
benzerliği bulundugu halde, bugün yal-

nız ses benzerliği kaldığını i~aret ettik 
ten sonra, bu dört devletin Avrupa 
meseleleri karşısındaki vaziyetlerine 
geçiyor. 

Yazıda, Avusturyarun ilhakını bu 
m~mleketin eskiden Balkanlarda' kan· 
şıklık çıkmasına sebep olduğu cihetle 
"bir cKişmanm ortadan kalkması,. §ek
linde görmekle beraber, Türkiye ve 
:Balkan devletlerinin. meselenin diğer 

tarafile, yani Ahnanyarun şarka yayılma 
siyaseti ile yakın~an alakadar oldukla
n işaret .ediliyor de deniyor ki: 

''Balhn devletleri, ilk defa olarak 
bugü~ Almanya ile Balkanların müştC-: 
rek bır hududu olduğunu anlıyorlar ve, 

Nasyonal 3osyal=zmin şiddetile birle
fen eski bir Drang nah Oaten (şarka 
doğru) siyasetinin tekrar canlanarak 
meydana getirceği mahtemel neticele
ri takdir ediyorlar. 

"Fakat AJman hükUmeti eğer Bal
kanlard:ı b:r siyasi ve iktısadi nüfuz 
arzusunun gösteriyorsa · - Fun Papenin 
Ankara elçisi olarak tayininin kararlaı 
tırılması Türkiyenin şüphelerini hiç de 
azaltmış değildi - şüphcs!z ki kuvvetli 
bir mukavemetle karşılaşacaktır. 

"Balkanlar, umumiyetle, doktor 
Şahtrn geçenlerdeki müphem seyahat
lerini pek iyi karşılamamışlardır. Bu 
memleketler, zorla kazand.ı:klan ve he
r.üz genç istiklallerine bir tecav-Jz gö
rürlerse • tekrar bilyük bir aksü.limel 
göstereceklerdir.,, 

Muhabir, bundan sonra, Balkan 
memleketlerin:n dahili idarelerini göz
den geçirerek, Balkanlardaki esas ru
hun d~okratik olduğunu işaret e<:U
yor ve diyor ki; 

lıfuhallf lfbeioa1 put1sİnden Mander 
Almanyanm. lngiltere:ie ya!'Jbğı gizli 
propaganda hakkında hlikliınetten is
.ti~ta bulunmuttur. 

Pan'.!altı::iaki k::ıza i:ı~ "362 numıı-,ılı 

1\t • : ~;a · Bey:ızıt otob:.isiyle 13.6 n .na

ralı Şişli - Tiinel tramvayı aras· rııda ol· 
muştur. Bu da hafifçe atlatılmıştır. Her 
ilci kazada da nüfusça zayiat yoktur. 

1 lanndan mesaisinde kendisine yardım 
istemiş ve ziraat vekilliğine gelmesi 1-

~' vekfilet memurları arasında. değişiL 
illi. sıa:pılacağı ha.kkmdaki §ayia.lan 

tekzib etmlltir-

"Balkanfar illerinde tahakkllm?,, 
Epok gazetesinde Hami de Keril-

111 diyor ih 

''Umumi Harbin ortaya Çtkardığr me
selelerin şiddeti azaJdıkça, kendilerini 
daima yabancı nüfuzundan uzak tut
mu!f olan Balkan memleketlerinin da
ha fazla demokrat prensiplere dayanan 
hlikQmet sekilleri almaları .beklenebi
lir.,. 
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Duvar arkası·ndan 
. çarpan ka~p 

Güstav Morsinek 

.. 

1htiyar Pavlitıa, maden · kuyusunun 
ağZindan bir kaç adım uzakta iiessiz 
bekliyordu .Yanında yere konmuş bir 

çok lambalar vardı. Bunlann sarımtırak 
ıııklan, hang.ttnn, toprak dö§emesirlde 
az ışıklı kocaman bir daire çiziyor, dai
renin etrafında karanlık gölgeler oyna· 
şıyordu ..• 

baları topladı ve asansöre yakla§tı • 
Makinist kapıyı açtı ve: 
_ Otur, diye homurdandı. 
lhtiyar eğildi ve girdi. Lambaları 

sol eliyle tuttu, sağ eliyle de istavroz 

lapta.. Çıkarken dikkat edeniniz. Ben 

yarın gelir, ı<'llmm. §imdi çıkıyorum .... 

Attaha ısmarladık .. 

Makinelerin bulunduğu salon, yirmi 
ıenedenberi euların tap taşa aktığı 

ıdehlizden, beton bir duvarla aynlmıştı. 
Makinelerin altından çıkan üç kalın 

boru, salonun zemininden dolaşal'ak du 

varın arkasındaki baraja giriyordu. Uç 

metre kalmlığmdaki betondan duvar 

bir kaç yüz metre daha aşağıda bulu

nan dördüncü, beşinci, altıncı dehlizleri 

suya garkolmaktan kurtarıyordu. Bu 

suretle barajda toplanan eu, kuyunun 

beton duronna kadar akıyor, oradan 

boşluğa dökülüyordu. Aşağıya inerken 

potreller üzerinde parçalanıyor, altıncı 

dehlizle bir hizada bulunan kapının di

bine bir çağlıyan gibi dökülüyordu. 

C!enbire Dır &liçi l:iellrdi. Korliu<lan tit• 

riyen bir seale: "Herkes bqmm çare• 
ııine baksın, dedi. Madeni, au bastı, ar-
kamızdan geliniz. Gençler önde, ihti
yarlar arkada.4 

ihtiyar Pavlita, hareketsiz, yarı ka· 
pz,lı göz kapakları altından, yorgun bir 
lı:ıkışla kunduralarının ucunda parla· 
yan ışık parçalannı seyr~diyordu. 

Maden kapısında iki asansör, aıra ile 
toprak kuyusuna inip çıkıyorlardı. A

aansörün bir tanesi derinliklere gömül

diikçe, aşağıya inen amelenin gürültü-
5Ü yavaş yavaş sönüyordu .• 

çıkardı. 

A!><.1:1sördeki adam• 
_ Uçüncü kata ineceks!niz dcğıı ıni? 

diye so~u .. 
- Evet ...• 
Adam düğmeye bastı. Asansör uçu· 

ruma gömülmeğe başlamıştı bile ... Bi

raz sonra, kuyunun kubbesinin demir 

çul>ukları arasında parlıyan elektrik 
lambalzırı görünmez olacak .. 

Zoriht asansöre girdi. Pavlib i?ret 

veridi. Asansör kımıldadı. Ve gözden 

kayboldu. 
Pavlitanın bakı11 bıranlık kuyuda 

kayboldu. Bu uyudan, görünmiyen bir 

delikten ana suyun gürültüsü geliyor

du .. 

Korkudan deli cı'bi kopnağa batla • 

mışlardr. Yolun yansında au arkaların

&n yetişti. Dehlizlerde vah§i bir bo• 

murdanışla yuvarlanan aiyahlı bir aeL 

Köpüklü dalgalar amelelerin bacaklan

nı kınyor, duvarlara çarpıyor, dövllyor, 

ılirüklilyordu. Biraz aonra •u bellerine 
kadar geldi. 

O vakit çılgın kaçıflannm eıı kor· 
kunç aafhası ba§ladı. Arkalarından ko. 

Bir makinist, asansörlerin inip çık. 
masına nezaret etmekteyıdi. Makinistin 

bakı~, s:ıllanan çelik kabloları takip e

kliyordu: Bu kablolar görünmez delik
lerden kuleye çıkıyorlar, orada gürül

t~süzce kocaman makaralara sarılıyor
lardı. Asansör, makinistin l:Dkışiyle 

Sonra iniş yavaşladı .. Asansör dur. 

mada nevvel hafifçe sallanır gibi oldu .• 

Gelmişlerdi. Beyaz bir ışık ,ihtiyar ma

dencinin gözlerini doldurdu. Burası, 

kubbesi yeni baclalı!ınmış bir salon ~u. 
Pavlita asansöılden çıktı .. 

ihtiyar madenci bu bitip tül:enmek 

bilmiyen sesi dinliyorou. Bu sesi o ka

dar iyi tanırdı ki .. Onu yirmi seneden

beri dinlemişti .. Arkasında suyun ~ 

tağında kazılmı§ dehlizde üç tulumba 

ve üç motör vardı. Hareket eden çark. 

tarın hafif ve yeknaaak homurtusu, su· 

yu yutarak, aıkıntılı bir hamle ile yer 

yüzüne ku~ makinenin boğuk ve 

muttarit vuruşları buraya hakimdi. Eğ

ri büğrü borular kubbenin altında do-

Dipte az: meyilli bir ya~ıktan t.aşka 

bir kuyuya boşalıyordu, orıtdan da tu

lumbalarla yukarıya atılıyordu. 

şan ıu, çılgın bir çığı andmyordu. El
leriyle dehlizin ilurindeki tahta pot • 
rellerc aa.nhyodardı. Ayaklan, duvar.o 

1ar üzerinde tutunabilecek bir 51kmtı 
arıyorldu. - Merhaba .. 

ihtiyarı bekliyen Zoriht cevap ver-
Bu su, nerede ngeliyordu?. 

di: 
bir hizaya gelince, makinist bir mani. 

veleyi çelik koluyla biraz itiyor, kuv
vetten düşmüı bir adamın iniltilerine 

benziyeıı zincirlerin boğuk ııcımsı ıu· 

1!uycır, vo asansöriin maden a.melelerini 
yutacak geni§ .ağzı açılıyordu. 

_ Merhaba .. Yukarıda ne var, ne 

yok?. 
_ Hiç, ne olbcak .. Her taraf eskisi 

gibi .• Burada ne var?. 

. Japyor, sonra 'k3uvarlara takılı demir çi. 

vilere sanlarak yukanya doğru çıkıyor

lardı. 

Tam yirmi sene evveldi. Madende yeni 

bir kuyu ~ıyorlardr. Bir kaç kayayı di. 

namitle patlatırken birdenbire fışkır· 

mıştı .. Dlişen taşlar, madencileri bilme

dikleri bir au tabakasiyle karşı karşıya 

koymuştu .. Köpüklü bir sel dehlizleri 

isti15. ederelf, temelleri sarsarak, du

varJarı, yıkarak kapıları devirerek, ge

çit yerlerini doldurarak, ölüm ve f ela. 

keti beraberinde aiirükliyerek maden

cilerin tlıerine hücum etmişti. 

ileriye, yukarıya, doğru atılan her 
adım çılgın bir kuvvetle mlleadele ba. 
hasına otılabiliyordu. Nihayet henlls 

suların isili etmcldiği bir geçitten geçe
rek asansörün çıktığı kuyuyu buldular: 

Orada baıka madenciler de vardı. A· 
sansör durup dinlenmeden korkudan 

tltriycn insanlan yukanya, ı.ydmhğa, 

hayata çıkıyorlardr. Sıra kendilerine 
en aonra gelecıekti. 

ikişer ikiJer sıralanmıt adamların, 
!essiz dizisi yavaJ yavaş ilerliyordu. A-

eansör dolunca makinist kapılan kapa
<lı ve işareti be1cledL Ağır sessizlik içe. 

- Yeni bir şey yok, iJler yolunda.. 
Makineleri bağladık, yalnız duvarın ya
nındaki makine iyi işlemiyor. Yarın ta. 

mir ettireceğiz .. Ha az kalsın unutu· 
yordum. Pavlovski geldi. Altıncı deh-

Makinelerin içerisinde, madeni du· 

risinde keskin bir çıngırak •esi derin
liklerden üç defa yükseldi. Makinist 

lckrar manivelayı çekti, asansör cıçrar 
tibi oldu. Sonra hızla çukurun içerisine 

lizde açacaktan yeni kuyudaki taJlan 
atmak üzere dinamit getirldi. Fı<:ıkat ta.1 

delecek makine lanlmı§ .. Onun için ka
yaları uçuramadılar. Pavlovski dina. 
mitleri tekrar yukarıya çıkarımığa Ü· 

§endi .• Bana verdi. Ben §U dolapta 
sakla•:.m .. Elektrik makinesi de o do-

varlı bir bapiaaneye tıkılımı olııın es

rarlı bir kuvvet. zincire vurulmuş bir 

canavar, patlamak üZere olan yıkıcı bir 

kasırga kaynafrp duruyordu. Etrafta 

her fCY, makinelerin yataklan, tq ze

min, kubbeli duvarlar zangır zangır tit 

riyordu. Hava, kubklara ahenkli ve •· 

cele vuru1larla çarparak, aallanıyordu. 

Fakat madencinin ahpk kulaklan bu 

sesleri duymuyordu bile .• 

Pavlitanın hafız.ısında bu hatıra san 
ki düne ait bir vaka imiş gibi Y3'iıyor

du.. Ovakit arkadaşlariyle beraber u-

...... Bu it dUn mü olmu'ıtu? Yona a• 
radan hakikaten yirmi aene mi geç. 
miıti r. 

Duvara dayanlıı mühendis alnının 
terlerini ııiliyoI1du .. 

tömüldU. • 
Son mxlenciler inince Pavlita Um-
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oirde yaşayamıyacağıru kendi kcııdiai. 

- Mükemmel •• §u halde derhal yola J 

koyulalnnf. ı ~ 
tki genç erkek apğıya indiler, atla-

nna bindiler ve Paristen çıkıncaya ka· 
dar yan yana gittiler. Sonra, el ııkıştı
lnr ve Berni ileriye doğru açıldı. Şöval~ 
ye de, onu iki yü.ı ad.mı smaareden :ta

kibe baJladı •• 
Versaya ıeldikleri .zaman ak§aıtı o-

luyordu~ • 
Berni tatonun uğ tarafından geçti; 

.. civalye kalbi hızla çarptığı halde, °" 

.., ' ~ - ünde 
nun nihayet, milnzevt bir evın on 
durduğunu cördü.. • • 

Berni, atının eğerini düzeltmek ıstı-
yonnuı ~bi yere indi, sonra, tekrar a-
tına binerek ortadan kayboldu. . 

Şövalye derhal yere atladı, ~tını .. ~~r 
a~aca l:oğladı ve esrarengiz bU: goru. 
nüıü olan eve doğru yürüdü, cvın cep-

h . d . . adnn kadar mesafede 
esın en yırnu 

durdu ve gölgelik bir yere gizlener~k 
büyük bir dikkatle bu evi tetkik ettı .. · 

- Buraaı! ldiye mmldandı. O, bu • 
evdedir! Bu genç erkek imkint yok ya
lan söylememiştir; beni aldatmakta ne 
mcnfa:ati olabilir? .. Evet! O, muhakkak 
bu evdedir! .. Oraya ne diye giremiyc
yim?. Onunla konuşup, ona ıstırabımı 
niçin anlatamayayım?. 

Bu esnada, bir mantoya sarılnuJ 01• 
'duğu halde, bir kaç adım ötede, tıp~ 
§Svalye gibi evi seyreden bir alcbtn §O• 

valyeyi gördü, gülümsedi ve bira~ da· 
ha gizlenerek §öyle düşündü: 

- Berni sözünde durdu .• İ§te -töval
ye .. Haydi! Bu ıeceki derıı, anlaıtlan 
iyi olmuı ı., 

Bu meçhul adam, mösyö Jaktı .. 
Betbaht bir iJık gibi ürperen en~~: 

~up olan övalye, g1'zlerini bir t~r~u 
evden ayırmıyor ve, blr taraftan, .gıdıp 
kapıyı vurmak gibi kahramanca hır ka
rar vermeğe hazırlanırken, ldi~er ta~: 
tan da bu cesareti gösteremıyecegını 

kendi kendine söylüyordu. 
Fakat ~nu bir daha görmediği tak-

' 

ne bir kaç defa aöyledikten sonra, ar• 
kasına gizlenmiş olduğu ağaçtan ayn~· 
dı ve henilz bir kaç admı atmıftı ki, 
oldukça hızlı yürüyen bir aldam kendi
sine çarptı ve ayni z~da bEjtrdı: 1 

_ önüne bak ıerserı 1 .. 
Rahatsız edilen bir a~km prip ha. 

Jeti ruhiyesi içinde bulunan §Övalyc de 
derhal hiddetle c;evap verdi: _ • 

_ Siz önünüz:c bakın, terbiyeaız 

mösyö!.. .. 
Meçhul adam küstah ve mustehzt bir 

sesle devam etti: 
- A ı .. şu bizim evimli töwıılye 

d'Assumış ... 
D'Assas da adamı tanıyarak hayret· 

le bağırdı: 
_ Kont idil Barri!. ' 
Filhakika bu, kont dü Barriyd.i ve 

ü hesiz hususi bir maksatla, bu evin 
§P ) ''tl ~ 
etrafında dola1ıp burasını goze eme•e 

gcimiıti..... •. 
Dil Barri, §C>valye d' Assası gorUnce, 

etrafına seri bir nazar atfetti. 
ll~r taraf IISU: ve sessizdi • 
Eve gelince, bu ev de oldukça uzak-

tcr•dr ve her tarafı kapalıydı. 
·Bunun üzerine, dü Bairinin çehresin. 

de garip ve vahJi bir ifade belir~. 
O, kendisini tahkir eden, izzetınef· 

sini kıran ve nihayet yaral~yan b~ a
daına, bu §(ivalyeye karşı kın be•liyor· 

du! .. 
Korkunç mösyö Jak, bu kini ~orta 

ki et .. : .. mi"'ti Dil Eb'ri de, büyük tcs n ~ :ır • • 
bir hiddetle ona. itaat etmek meebun. 

yetinde katmıştı. 
Fakat timd~ karJı karpya, yalnız 

bulunuyorlardı. 
B. ktht". darbesi iti kolaylıkla halle· 

ır :ır hafif 
debilirdi.. Eğer §C>valyeyi çe ya~ 

b·ı kıbcm İ"'ini bir 1tam.a darbcsı lasa ı e, :ı 

tamaınlıyabilirdi. 
D'Assas, iki adrm gerilcmitti .Ko~t 

tahammül edilmez bir tiksinti ven-
onad Halbuki Mösyö Ja~ onu Baıl. yor u. ' 

• 
zak bir kuyuda çalı§IYOrlardI. Hiç kim - Hepiniz burada nınUll%11 

(Devamı t1ar) ııe, hiç bir şeyin farkında değildi. Bir. 
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batka. yarın sabahtan itibaren, kUçük 
Süzonla iyi bir münasebet temin etmek 
üzere harekete geçmek .. 

- Başk~ emirleriniz var mı, monsen 
yör? 

- Şu: Şövalye d'Assasa, maldam 
'd'Etyolun nereye götürüldüğünü ha· 
her vermek ve kralın o eve henüz gir
mediğini ilive etmek lbım .• 

- Yani ona ümit vermek lazım .. Bu 
iti ilzerime alıyorum, monsenyör t .. 

Möayö Jak, tasdik makamında bir 
bat hareketi y<>ptı ve önünde eğilen 
Berniyi takdis ettikten sonra, sessizce 
çekilip gitti. 

Şatonun merdivcnlerile koridorlarını 
gayet iyi tanıyordu galiba .. 

Çünkü Bcrninin, kendisine rcf akat 
etmek hususundaki teklifini re"adetti. 

Hakikatte ise, mösyö Jtıkı, girdiği 

ilk koridorda, bir adam bekliyordu ve 
ona bu adam yol gösteriyordu. 

içine sarılmış olduğu mantosunun 
altında, bazan büyük bir asilzadenin 
elbisesi görünen bu adam mösyö Jakı 
teşyi etti, karşıkıştığı muhafızlara ce· 
vap verdi, nöbetçiye parolayı söyledi 
ve nihayet dış kapının yanında hür
metle eğilerek sordu; 

- Mon&enyör, mütevazi hizmetka
rından memnun kaldı mı? 

Mösyö Jak §U cevabı v~rdi: 

- Çok memnunum, azizim Kont, 
size refakatinizden dolayı te§ekkür 
ederim.; artık beni bırakıp ş21toya gire· 
bilirsiniz. 

Adam daha büyük bir hürmetle eğil
'di ve çekilmek üzere birk:ı.ç adım attı. 

Bunun üzerine mösyö Jak: 
- Bir dakika, dedi, mösyö ldö Bcr

niyi tanır mısınız:? 
- Evet, monsenyör., 

- Çok gfu:el 1 Şu halde size VICrtni§ 
olduğum vazifeyi §İmdilik bırakır, 
mösyö dö Bemiyle meşgul olursunuz. 
Bana her akşam, onun hareketleri ,söz-

leri, tesadüfleri baklanda kıaa bir ra· 
por verirsiniz. 

Bu sözler üzerine Cizvitler ıefi ıii
ratle uzaklaştı. Meçhul adam da, ıato
ya girdi. Bu anda, birisi onun yanında 
bulunsaydı, §Öyle ırurıldamlığını du
yardı: 

- insanlar ne kadar alçaktırlar 1 Ve 
onları doğru yoldan ayrıtmamak ne güç 
bir iştir!. Halbuki dünyayı altnat etmek 
için, biraz zeldyla irade kilidir!. Hay. 
di .. Vazifemizi sonuna kadar yapalım! 

xxvu 
Ertesi aabah, mösyö dö Benü, kolu 

hep sargılar içinde olduğu halde, gizli
ce §atodan çıktı. Mösyö Jak iamiyte 
anmakta devam edeceğimiz esrarengiz 
şahsiyet, ondan çekinmekte cidden hak. 
sızdı. Berni, yalnız, hiyanetinde de
vam etmenin f aydasızhğını idrak ede. 
cek kadar zeki olmakla kalmıyor, ayni 
zamanda, büyük şefine kar§ı, budutauz 
bir hayranlık duyuyordu. Geceki had.i
se onun bu hayranlığını bir kat daha 
arttırınI§tr.. • 

Bunun için, artık aadık olmağa ve 
körü körüne itaat etmeğe karar vermit· 
ti. 
Şunu da ilave etmek Iizmıdır ki, o. 

nun mösyö }aka sadakati, kralm kcn· 
disine ka11ı göstermcğe ba§ladıit Dti· 
fata kat'iyycn halel getirmiyordu. Bil. 
Skis belki de, böylelikle. krala yeni 
hizmetlerde bulunabilecekti .. 

Bun dem dolayıdır ki, Bcrni, büyük bir 
memnuniyetle Parla yolunu tutarak, 
"'Trua Dofen,, oteline gitti ve tövalye 
d' Assası görmek iıtediğini bildirdi. 

Bir ka~ dakika aonra onu tövalye 
d' Assas'ın odasına çıkardılar ve Berni 
onu nazikine bir tekilde ıeliınlıyarak 
sondu: 1 •• 

- Beni tanıdınız mı, mösyö?. 
Şövalye bir aın ziyaretçiairu tetkik et-

ti ve bapnı salladı. • 
Bemi bu kısa andan fatifado edereır_ 

bilmukabele, ona mildekldk bir nuar: 
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186 Miij9an l(adir{la: 

Gen~iniı:, boyunuz orta veya aana 
büyük bir ihtimalle uzuncadır. Bün -
yeniz normal sa.yılabilir- Fakat bir. 
azcık daha toplu olmak d:ı bu normal 

va.z.iyett kaybettirmez. Sıhhatiniz iyi· 
dir. Fik\r işlerine .olduğu gibi nmeU 
işlere de kabiliyetiniz iyidir. Şnhsını. 
za bağlıltğınıı, kabiliyetlerinize iti -
madrnır. fllzladır. Bir işte ikinci der<'· 
cede kalmak ruhi temayüllcrinize pek 
uymaz. Daha fazla birind derecede 
bulunmağı tercih edersiniz. bundan 
dolayıdır ki, ikınci derecde kaldık

ça. hakiki kabiliyetleriniz tamamen 
anla.ş1Ia.m1y:ıcağı gibi ruhi meziyetle. 
riniz de kendilerini pek göstermez. Ça. 
llşmanrz iyidir. Intizama tabii bir is-

tidad1n1z vardır. Fakat bu istidat, ha. 
len bUtUn hareketlerinizde kendini 
göstermemektedir. Icab ettiği şekildt! 

tutumlu görünmüyorsunuz. Bnşlıca 

gözönUnde bulunduracağınız husus • 
lar ıunla.rdır: 1 - Bir ijeyin şeklinin 
ic&b ettirdiği vaziyete kapılarak asıl 

maksadı kaybetmemek. 2 - En üst 
Mfda oinıak arzunuz, muhitinizin va
ziyetıyle telif etmek ve dah~ uysal ve 
iddia ve arzularında daha mütevazı 
görünmek. 3 - Hasses olduğunuz için 
ibis me~lelerine ait kararlarınıeı ze. 
kamzm kontrolundan geçirn1ck. Bun. 
lar hakkında tavzihe muhtaç kısım. 
lar görürae-n!z eornbilirsini.z. 
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Beyazıt 6 Çetin: 
~nçı:ı,ir.iı. Ya~ımz 18 in nltındadır. 

nız. Zekiı;iniz, fakat dikkat hassanızı 
kuvvetlendirmelisiniz. Bir işe başla • 
m Q .1 evvel o işin niçin yapılacağını 
ve en iyi ne suretle olacağını düşün -
meli ve hesaplamalısınız. Neşvilnema 
devresindesiniz, bunun daha iyi şera.· 
itte olmasını temin etmek de slze ya. 
paca.ğım tav~i:yelerdendlr. Arzularım. 

zm behemehal yapılmuı hususunda. 
da ısrar etmemeli, daha uysal olmalı. 
dır. Çalrşr11antzda da daha fazla bir 
intizam sizin iı;:in çok faydalı olur. Ze· 
hı>iniz. zckan;?.dan hayatta istifade 
it:'rı dediklerimi ihınal etmeyin.tz;. 
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Fatih 11. Kıvanç: 
GPnç ve zeki bir zat •. Bir işin ma.bi. 
.ini ve hususiyetini kaybetmeden o-

nu .1t'rlcyip toparlamak kabiliyetiniz 
vardır ve bu daha fazla da inkişafa 

müsaittir. Bu hususiyetiniz bilhassa 
çok iyidir. Fikri hususlardaki istida.' 
dın1z, istinat edeceğinb:, muvaffakıyet 
unsurlarınızdır. Yalnız bir ıeyin ha
rici intizamına dikkat etmenizi ~vsi. 

ye ederim. Bir de ruhi temayülleriniz 
kısa zamanlar içinde farklar göetere. 

bilmekte •:c mesela be.zan atılga.n gö
ründtiğünilz halde. bazan da aksi bir 

hal irae etmektesiniz. Diğer taraftan 
daha uysal ve daha az iddia.er olına. 
nız da ~yanı tavsiyedir. Sol elinizle 

, yazınızı, elinizin k~da <;ttiltnl~ res-

HA~ER 
lstanbulun en çok stıtı/Qn 1uıkiki 
akşam gazetesidir.~ ilanlarını 
HABER'e ver~nler kar ederler. 

~yunuz ortadır. Bilnyece de ortası - ı •----------.... --..-_. 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Grafo · oJI ve Graf o ınetrl 

mUtehaas1aı 

mini, c.lir~eğinizden bileğinize kadar 
olan mesafeyi gönderirseniz tahlilini -
ze devam ederim. 

-718-

lstanbıtl Gedikpa.tJa Berrak 2: 
GenÇ3iniz, yaşınız 18 den fazla ola

maz; Bünyeniz orta, boyunuz orta ve 
ya uzuncadır. Jyi ve hassas bir kalbi. 

niz vardrr. Yalnız dikkatinfa herhalde 
kuvvetlendirilmeUdir. Yaptığınız iş • 
leri büyük bir dikkatle yapmağa ~im~ 
did!'t..l alı§malısmız. Es~en diltkatll 
olmağa müstaitsiniz, fakat bu istida. 

drnrzaatı nenUz tamamen istifade et
miyorsunuz. A1ışmadığınız işlerden 

çabuk bıkryorsunuz. BWlu da düzelt
melisiniz. Tam bir tahlil için iki ay 
sonra tekrar milraca.at ediniz. 

-719-

Ditıanyolıt 19 imren: 
Gençsiniz, yaşınız 20 den fazla de

ğildir. Bünyeniz ve boyunuz iyidir. 
Hassas ve zekisiniz. Bir az uysal oL 
manııı tavsiyeye Jayrk bulmaktayım, 

çUnkU arzu ve kara.rl.armızda. mrar e. 
der görünüyol"Sunuz. Bir de hayat te
lillilerinizf kısmen değiıt.ııı:neli ve 
neşeyi, nikbinliği ruhi bir mesnedi • 
niz haline getirmelisiniz. Yazıru:za ge>. 

re, çabuk müteessir ve hatt! nevmid 
olmak istidadında olduğunuzu za.nne • 

diyorum. Hayatta en büyUk kuvvet, 
dalına metin ve soğukkanlı bulun. 
ma.ktır. thmaloflfği de bırak:ınalı!mız. 

Ha.ddiza.tında. ~ok iyi ka.lpllsiniz, eski 
yazılarınızla. tekrar mUraca.a.tinizt ve 
bu tahlil hakkındaki dUoiinoelerinizi 
bildirmenizi rica. P.derim. 
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atfa1ti . . Şövalyenin çehresi &On derece 
solı::undu - ki bu onun pekaz uyuduiu. 
nu, belki de hiç uyumadığını gösteri
yordu vo gözleri kırmızıydı. • Bu da 
onun çok ağbdığma bir delildi. Zavallı 
delikanlı, hudutsuz bir hilıün içindey
di. Bundan baıka Berni ,onun eşyala
rını yatafın üzerine yığnuı olduğunu 

da (Ördü; d'Aısas her halde gitmeğe 
hazırlanıyordu. 

Berni ıövalyenin ba~ını sıı.lladrğıru 

görünce devam etti: 
- Mösyö lö şövalye, ismim dö Ber. 

nidlr ve olduk~ iyi bir ~it telal:ki e
dilmekteyim. Her halde, zek1s.ıru ıizin 
de talddr ettiğiniz: madam dö Roban, 
himaye eldiyor ve ben de öyle z:ı.nn~di. 
yorum ki muvaffak olabileceğim. 

Şövalye nazik!ne, fakat sıoğuk bir 
tavırla eğildi. Berni de devam etti : 

- Bu takıdimin sizi pek fazla alika. 
dar etmediğini zannediyorum, fakat 
§imdi aiıo aöyliycceğim ıeyin siıi bir 
hayli alakadar edeceğine eminim. Ge• 
çen gece madam d'Etyolltl majesteleri· 
ni götüren ara.bayı ben idare ediyordunı. 

Şövalye ürperdi. Istırabına adeta ha. 
karct eden bu .ı.iama kin dolu bir na
zar atfetti ve afk hıddetinin titrettiği 

bir ıeale ıu cevabı verdi: 
- Görüyorum ki. mösyö. bir çok 

meslekler ifa ediyorsunuz .• Klh şairai
ni:ı ve kah ...• 

Berni: 
- Durun! dedi, &i:lderiniıi kestiğim 

i~in affınızı rica ederim .. 
D'As1as hiddetle bağırdı: 
-Sözümü kt<iyorsun:.ız:, çünkü si. 

z:e .... • 

- 'Tekrar söıünüıU kesiyorum .. Çün· 
kü görüyorum ki dilinizin ucund:• bir 
hakaret var .. Halbuki azizim şövalf e e· 
ier bana hakaret e.derseniz. bu akşam 
ft'JI. yann k!lM!şmek mecburiyetinde 

kalaeafts, ki bu bir şey değildir. A~l 

ehemmiyetli olan nokta şudur ki siz:f 
derhal terk.etmek mecburiyetinde k.t. 

lacağım ve sizin gibi aevimli bir deli• 
kanlxyı bir tek kelimeyle teselli etmek 
imk!nı varken, ümitsizlik: i§iindc hıra .. 
ktp gitmek beni cidden çok üzecektir. 

Bu gevezelikten Meta kafası ağnyan 
ıövalye mırıldandı: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Şunu söylemek inatlyorum ki, ge. 

çen geee ma}cstenin arabasını idare e· 
'derken, bütiln sahneye §ahit oldum, 
h:•reketinizi cidden kahramanca bul· 
dum ve siz bir andt-, bende büyUk bir 
sempati tevlit ettiniz. Ayni zamanda 
sizin haleti ruhiyenizi anladnn '1'e kcn• 
di kendime §öyle dedim: İşte bir deli. 
kanlı ki, boşu boşuna ağlayıp üzWecek 
çUnkU hakik<>.te uygun olnuyan ıcyler 
düşünecek .• 

D' Assas ileriye ldotru bir h~e yap
tt ve çehresi sapsarı kesdmiş olduğu 

halde kekeledi: 
- Hakikate uygun olmıyan ıeyler 

mi? .• Rica ederim mösyö, mabadınıır 
iyice izah edin .. Yanrlmı§ olmam dü. 
şüncesi, beni çddutryor. 

- Şu halde, meseleyi size a~ıkça an· 
lataıyım. Evvel! siz, madam d'Etyolun, 
kralı istiyerek takip ettiğini düşUnü. 

yorsunuz, öyle de~il mi?. 
- Evet!.. 
- Sonra, onun kralı sevdiğini ı:an-

nediyorsumu 1 •• 
- Heyhat!.. 

- Va nihayet, onlann, eeçen ıe(C· 
denberi biribirlerindcn ayrrlmadıktart
nı zanncdiyôrsunuz, değil mi?. 

D'Aııaas başını eğdi. Gözlerinde, ya· 
kıcr göı ya1lan titredi.. 

Bunun Uzerine Berni şöyle dedi: 
- Siz, bu Uç nokta. üzerinde de ya

nılıyorsunuz: .. 
Şövalye, bütün vücudunun ürperdi

ğini hissetti. 

- Evvel! ıunu ıöyliyeyirn ki, ma. 
dam d'Etyol arabaya torla bindirilmit· 
tir. O bir tuıağa dUtilrutdU. Ban& ina• 
nabillrsiniz.. ÇUnkU bert •bunda hazır 

• 

---.,..-----------------------------------------------------------bulundum. Size temin ederi:n ki, ma-
dam d'Etyol kendisini kahramanca mil. 
dc:.faa etti ve onun bu :nukavcmetini, 
ancak, kendisini bir eve götürecekleri· 
ni ve bu evde yalnız oturacağ'ını ve c· 
vin yegane harumr ola:<:ağnu ona temin 
etmek ıuretiyle lurabildiler .• 

Şövalye bqını aallıyor ve ıöyle udü
§Ünilyordu: 

- Şu halde, arabayı durdurduğum 

zaman, niçin benim ya.rdımima tl'lüra· 
caat etmedi?. 

Beroi, anlatmakta devam ediyordu: 
- Vakia bu ıüıel genç kadınm, kra. 

la karıt bi-r meyli var .. Daha doğrusu 
kralııı haşmeti onun gözlerini kamaı· 
tmyor .. Fakat bu beni alakadar etmez. 
Bunun için liçüncü noktaya temaı ede· 
yi.-n: Madam d'Etyol, Versaydaki bir 
eve götürülmüıtür ve kral bu eve 
kat'iyyen airmemiıtir. Esasen, madam 
d'Etyol bu eve, ancak istediği tnis.afü· 
leri kabul etınek gartiyle &irmiştir. 

D'Assas heyecan içinde aoluyarak 
ıiy<>.retçinin elini tuttu v~ sordu: 

- Bundan tamamiyle em~n misiniz? 
Bemi de elini çekerek ':ıir Istırap 

çığlığı kopardı vt: 
- Ne yapıyorsunuı-, mösyö? dedi .. 

Omıuumu yaraladrğ.ınııı unutuyorsu
nuz galiba! .. 

- Ah1 Affedersiniz .. Demek ki bu. . 
nu ben, benim tc:ı!;ancam yaptı .• 

Zavalh §ÖValye cidden mütee~sirdi ~ 
ve Bemi bu teessürün, kendi lehine bir 
vaziyet ihdas ettilini gördü. 

- Fazla bir §ey, değil, diye devam 
etti. Seki% gün sonra izi bile kalmıya· 
caktır .. Sonra bu hadise, bu türlü ser· 
gilıeştlere kanşmamam huıuıunda ba
na iyi bir ibret dersi olur.. Kralın, ma.
dam d•Ezyolun yanına &irmcdifi me
selesine gelince!.. Bunun bit hakikat 
olduğuna, ıerefim üzerine si%c yemin 
e:liyorum !.. 

Ant bir JÜpheye kapılan ıövalye ba· 
ğırdı: 

- Canım, bunu nereden biliyorsu· 

nuı? 

- Şövalye; siz seviyorauntu; ve 
bu cihetten, ben de sizin vaziyetinizde· 
yim, ben de seviyorum 1 •• Oh 1 Merak 
etmeyin: Madam d'Etyolu deiil ... Fa· 

kat bu evde, hizmetçi sıf ~iyle bulunan 
güzel bir genç kııı .. Ne yapayım? Bu, 
asalete yakışır bir hal değil amma, bu 

küçük beni teshir etti. Sırf onu cör'lı\dc 
için, geçen gece arabayı kullartdım.. 
Hülasa, Süzon .. Onun iımi SibOı\dut.; 
Artık benden hiç bir §CY ilzlemiyor ... 
Onun va.aıtaaiyle, kendimi ve dostları• 
mı alakaidcır eden her ıeyi <Sğrenebiliyo
rum .. tlmit ederim ki, ıi.t de beni bir 
dost telO.kki edeniniz:. 

Şövalye elini Bemiye u~attı ve bir 
§İşe İlpanya ~ara.hı ıetirilmes.i için •· 
şağıya ıesle~di • 

Şaraplar dostlukları ıerefine içitd.ik· 
ten aonra1 Berni bir çok tafslltt verdi, 
§Övalyenin hiç bir sualini cevapu.ı hı· 
rakmadı. Nefret ettiği krala iyi bir o• 

yun oynamaktan cidden memnun ola· 
cağını temin etti ve nihyet ona, kendi· 
sini rnadam d'Etyolun kapatılııut ol· 
duğu eve götürmeği teklif ~-

Şövalye büyük bir sevinç iç.inde b..
ğırdı: 

- Eunu sizden iıtcmeie cesattt .
demiyordum! Fakat plannn.ı hanrla
n•uştım Sizi takip edecektim ve madem .. 
ki ıiz. her gün bu eve gidiyı:>rısunut .•• 

- Cidden güzel butuı 1 Şu halde •· 
sizim §Övalye, ben size hiç bir şe.y tek• 
lif etmemifim gibi hareket edin; Be· 
nim arkamdan ielin. ben ıizi &örme
n1i1 olurum .. Ben fimdi derhal atıma 
bineceiim ve h<ın~i evin önünde du· 
rursm, o ev, itte odur 1 .. Böylelikle, hiç 
kimse, ıizi oraya benim götürdililim\l 
iddia edemez .. Hatta eier tesa.dUfen. 
Versayda benimle karıılaııraanız ... 

- Merak etmeyin, ıizi tarumamu· 
lıktan gelirim .• 
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1 ıpkı bir roman 

Bir- hS}tdudun 
hayatı 

• Bayan Remzıye. 
Fikrinin muharrı
rimize anlattıkları 

~ ua~tarah 7 incide 
ğurla.mağa ge.mışlerdi. Bunların ara
sında çok güzel kadınlar, kibar erkek. 
Ier, mevki sahibi insanlar görülüyor
du. Canım sıkıldı, ben neyse ne, ço. 
cuk sayılırım, fakat bu kadınlar neye 
gelinişlerdi. Hepsinin elinde bir yol 
hediyesi vardı. Yataklı vagonun içi 
dolmuştu. Ben bir şey getirmeyi akıl 
edememiştim. Bir aralık utanarak: 

- Ben bir şey getiremedim, dedim. 
Elimi tuttu ve gözlerini gözlerime eli· 
kerek: 

- Bu gelişiniz bana yeter. Haya
tımda büyük bir saadet değerindedir, 
dedi. Kızarıp çekildim. Tren kalktı. 
Pencereden iğilerek: 

- Size her vakit yazacağıın. 
- Ben biraz tem belim. 
- Zarar yok· Yalnız ben yazarım. 
GUnler, haftalar geçtikten sonra 

anladım ki ben bu adamı seviyorum. 
Bununla beraber çok ihtiyatlı dav

ranıyordum. Mektuplarına cevab ver
miyordum. Versem bile hem sudan 
şey!er olurdu, hem el yazım belli olma. 
sın için arkadaşım Neyliye yazdırıyô
rwn. 

Esı aı lı ve bügülil. 
bir fotoğı af 

Epeyce zaman geçti. Ben mekteb] 
bitirtlım. Bir gün kalın bir zarf al -

~.ı:n. Ondan bir mektup ve iyi kapan. 
_,\~ 1pce bir kutu içinde mat krem 
rengi bir cam. Kartpostal bilyU.klU -
ğilnde. 

Mektubunda diyordu ki .ve bu mek
tubu ilk dcf a senli benli ya.zııhıl§tı - : 
Remi! Bu camı gece, baş ucundaki kil. 
çili< ampulün önüne koy. Ve gündüz,. 
leri ı~ığa gösterme. Çok değil, tam ye
di gece. Sonra nereye istersen oraya 
yerleştir. Yine bana bir şey yazma. 
Yahut yine bana başkalarının el ya. 
zılariyle birkaç havadan kelime yaz. 1 

Ben yaşta bir gence esrarengizliğe 
bP.Miy~n şeyler söylenmemelidir. Ka
dtn <..lınamız itibariyle • kim ne derse 
desin - zaten zayıf mahHik1arız. Gil -
neşin güneş olduğuna a.z inanırız da, 
hurafeye, esrarengizliğe benzer şeyle. 
re hemen ve tam inanırız. 
Camı hemen kutusuna koydum ve 

geceyi iple çektim. Yemekten sonra 
odama k:ıp:ındım. Perdeleri indirdim. 
Komo.ıinin üstündeki küçük Ifunba
nm butonunu çevirip yaktım. KilçU -
cük ayakları olan camı karşısına 
koydum. Yatağıma uzanıp baktım. 
Üstiinden bir şey görülmiyen cam bir· 
denbire şekillendi, renklendi. lçimde 
lıafif bir ürperme duydum. Bir daha 
baktnn. 

Bu bir baş resmiydi. Avuç içi ka
dar bir baş. Daha doğrusu bu yüzt1n 
yalnız gözleri çok kuvvetli görünilyor • 
du. Karşısındayken bana bakıyor! Ya
na çekildim, bana bakıyor! Sola git. 
tim, bana bakıyor! Ne tarafında dur
sam her bana bakıyor! 

Bu yüz ve bu gözler onundu! 
Ürpererek, korkarak, sevinerek, y:.ı_ 

naklarrm yanarak, belim gıcıklanarak, 
çekilerek, yaldaşarak... saatlerce ona 
baktrnı. Başımı çevirmeme, gözlerimi 
yummama, uyumama imkan yoktu. 
O mat yüz, o iri siyah gözler, btltiln 
Zid renkleriyle gözlerimin içinde .. 

Perdelerin kenarından ince ışıklar 
sızıncaya kadar baktım ve uyumadım. 
Camı yerine koydum. Ve ancak o za
man bir kabus içinde, yorgun argın 

yatağa serildim. 
Ertesj gece, ayni saatlerde (Be) 

nin yanında ikinci hece belirdi: (Be-

ni) ! 
Ve altıncı gece hepsini gördüm: 

(Beni seveceksin)! 
Rtnkli resmin de, bu yazının da 

kimyevi bir şey olduğunu biliyordum. 
şu kadar mllddet ışığa gelince renk 
v~ren harfler. Bunlar muhtelif dozda 
yapıldıkları için muhtelif zamanlarda 
görünüyorlar. Bu kadar basit bir o -
yuncak beni Hint masallarındaki es -
rarengizliklere atrverm~ti. 

Altı gecelik uykusuzluk, heyecan, 
korku, sevinç, hayvani kıvranmalar 
beni harab etmişti. Annem merak et
ti. Dayım bilgiçlik tasladı: 

- Bu devirde böyel olur. Üzülme-, 
mesine dik'kat ediniz. Sonra sinire uğ
rar. isteriye kadar gidebilir. Dikkat 

edin. 

HABER - Alı:sam pnetae 

Meksika pelıollerinin tarihine bir bakış 

P~trr© O~ lhı lbiı <e lUI li1fil 
Bir qün içinde milqoner olan 

petrol araqıcılar 
~ Başt•rafı 7 incide lan altında çiğnendi ve mahsul vermez tarın siyast mücadelesi hakikatte iki 

da sık sık vaki oluyordu. Çiçekleri, otlan oldu. Elden ele geçen şehirler yıkıldı.. retli iktisadi trbstün çarpışmasıd 
bol yerlerde duruyorlar, bir taraftan ko- Memleket baştan aşağı harap oldu. Hır- iki tröstden birisi Amerikalıdır. R 
yunlan otlatıyorlar, diğer taraftan da sızhk, kundakçılık, yağma meşru sayıldı. lerin idaresi altındadır. Diğeri lngil 
yere birkaç kanna vurarak petrol an- En kuvvetli komutan herşeye hfilcim ol- Vıdman Pirsan tarafından kurulan 
yorlardı. Çiçekler kuruyup, otlar bitince du, en cüretkAr reis en kuvvetli komuta-

b. " zam kumpanyadrr. ~erikalılar R 
oradan kalkıyorlar, başka ır yere goç m devirdi, en zalim adam en certkar re-
ediyorlardr. Bir kuyu kazıp petrol bula- isin hakkından geldi. re ordusunu tutarlar, İngilizler de 
bilenler derhal işe başlıyor, civara haber- tarafı hem para ile hem de bol müh" 
ter gidiyor, yerlilerden katır ve amele te- Gerlyyerolar1a Re~lareler ile beslerler. 
darik ediliyor. Bir hafta sonra petrol fı- arasmdaki mllcadele Harbe, ihtilAJlere rağmen petrol 
çılan katırların sırtına yükleniyor, ilk Porfiriyo Diyazm sukutundan sonra daima geni~lemiş, istihsal miktan d 
şehre giriyorlar, buJunan petrol ucuz. pa- büktimetin başın~ La Bara g~ti. O da artmıştır. Birçok yerlerde yeni 
halı demeden derhal satılıyor, parası da mevkiini 6 ikinciteşrin 1911 de galip ku· 
birkaç hafta içerisinde meyhanelerde, u- mandan Maderoya terketti. O da 1913 tabakaları keşfedilmiş Meksika 
mumhanelerde. kadmlı, içkili eğlenceler şubatmda general Feliks Diyazm muka- istihsatatı 1921 de 200 milyon barili 
arasında akıp gidiyordu. bil ihtilfili sırasında öldürüldü. Porfiri· mak suretile dünya petrol istihsalin 

Bu memleket o tarihte pek yeni olan yo Diyazm yeğeni oıan bu general arka- kinciliği işgal etmiştir. Mcksikarun 
istiklfilinin n~esile sarhoştu ... thtilalterin da5ı La Hüerta tarafından iktidar mev- denizi sahillerinde petrol istihsal~tı 
isyanların ardı arası kesilmiyordu. Kur- kiinden uzakla~tmldı. Birleşik Amerika dururken garp sahillerinde ymi 
şuna dizilmelere, rovelverle arkadan vu- devletleri bu adamı devlet reisi sıfatile madenleri bulundu. 
ruşlara. her ihtilali kazanan, her isyanda tammadılar ve Vera Kruzu iwtl ettiler. !şte Meksika cumhurreisi Lazaro 
muzaffer çıkan komutanın birkaç ay son Bunun üzerine üç komutan ayn ayn ken denarun kararı Meksika petrolleri 
ra atma binip ~vuşmasma rağmen de- di hesaplarına hem birl~ik Amerika dev- giliz _ Amerikan rekabetine karşı 
vam eder. hayat arasında bile devlet a- letlerine hem de La Hüertava karşı isyan 
damlarından biıçok1annm gözü Meksika ettiler. Bunlardan birisi, Karanza, 14 ha- mış oluyor. Fakat İngiliz • 
topraklarının altında akıp giden txtrole ziran 1914 de iktidar mevkiine g~ti ve petrol rekabeti bu vaziyet karşısın 

bnd. So rek.etsiz kalacak mı? Buna Meks" dikilmişti. 1920 ye kadar orada tutul"'a 1 ı. nra 
Fransa tarafından iltizam edilen Mek- Hüerta mukabil bir hareketle tekrar bit- da pek inanm.ıyorlannış. 

sika imparatoru Habsburg hanedanından kOmet mevkiine geçti. Hattı bu satır1an naklettiğimiz J 
Maksmilren çok kanlı vakalardan so~ra Naıari olarak bu ihtilruler muhafaza- gazetesi, makalesini, kendisine mfuı 
kurşuna dizildi. Ondan sonra hüktlmete karlarla demokratların siyasi mücadele- bir Meksikalmm söylediği şu sözleri 
geçen Porfiriyo Diyaz zamanında Meksi- sidir. Bunlar Geriyyero ~ Regulare is.- tirlyor: 
ka nisbi bir rahata kavuştu. Bu zat pet- mini ,·erdikleri asker kıta!arile harekete "- Petrol kuyu]an vakia meml 
rol aramak ve onu muntazam bir şekilde geçerler. servet ve bolluk getiriyor, fakat 

işlemek için sistem dahilinde çalışmaya ipin ucunu ellerinde tutanlar nüfuıunu siyasi ihtirasları beraber 
başladı. Bu sükfuı senelerinde Diyaz, Fakat bu muh- 'azakarlarla demokrat- Jiyerek.,, 
memlekete arziyatÇ'ılar, mühendisler.kim- -~=:....:.:...:=~------....___;_ _____________ --1 
yagerler çağırdı. Bunlar i~e haşladılar. 
Planlar yaptılar, ocaklardan çıkan nn
muneleri tahlil ettiler. 

Petroller en son Meksika körfezi kı
yılarında bulunurdu. Burada yaşıyan 
yerJiJerie melezler arasında mülkiyet filc
ri yoktu. Ht1k0met bu araziyi parça par
ça işletmek istiyenlere. işletebilecek ik
tirf~m haiz olmak şartile satmağa başladı. 

Petrol humması 
O tarihe kadar Meksikada istih~al edi

len petrol miktarı senede 8000-9000 ba
ril ara!'mda tahavvül eder. Ancak 1901 
de 10345 barit oldu. (Takriben 1.645 
metremik~bı), Bu tarihten sonra İngi
liz, Holanda. Amerikan şirketleri Meksi
kayı istila ettiler ve istihsal pek knıa bir 
zamanda on misline, yüz misline çıktı. 

1901 ile 1002 arasında yalnız Tamol!')a 
hüktlıneti dahilinde 24 kuyu açıldı. Bun
lardan ikisi bir buçuk kilometreden daha 
derindi. Cera dö la Paz kuyusu günde 
1.500 barit petrol çıkarıyordu. 1ki sene 
sonra Furbero kuyularnım istihsali 
150.000 harile çıktı. 

Tampiko havalisinde hergfln artan bir 
cie~cıme ~öründü. Petrol arayıcrlanndan 
bir '1.iln kinde milvoner olanlar oldu. 
Bütan dfinyayı netrol hümması bir hast~ 
tık hcılinde rardı. 
Başlarında g:.ineş geçmesin diye koca

man birer hacırr sa'>ka. bellerinden vuka
nsr çmlçıpf'ak binlerce insan bitip tüken
mi:ven kervanlar halinde Meksikayı do
lacıtı. BinlPrce erkek, milyonlar kazan
mak Omidite varını yoğunu satarak tali 
ctenemeifo k~lktt. E11eri tüfekli. rovetver
H rakipler insafsızca hiribirini öldOrdQ. 
Sert volkanik toprağı bir damla pt>trol 
htılmatc ümi~ile ka-,, ... tar amcımna arhk
tan. sı1suz1t1ktan ölenler oldu. Sahahtan 
ak<;ama kadar kavu!'3n güneş altında ça. 
hcıtıktan sonra fimitsiz dudaklardan bir 
çok yerlerde küfürler yükseldi. 

lspm bayrnjtr altında 
Porfıriyo Diyazm petrol diyarma ya

hancdarın girmesine müsaade edişinin 
üzerinden on sene geçti. 1910 yılı geldi. 
Diyazm etrafında. sessiz bir memnuniyet 
sizlik al~metleri görülmeğe b~Iadı. At
las denizj yakmlarındaki topraklarını 
kaybeden yerliler ve melezler seslerini yük 
selttiler. 1911 de Fransisko Madem is-

Ç©ClYk h©.lft©.l~ 
Hediye kazananları 

isimlerini neşrediyoru 
BiRER SABUN MUHAFAZASI inci okul 69 - Semiha Kamuma 

KAZANANLAR tih 70 - Zeki Vofa lisesi 71 - Ca 
26 - Mebrüre Mü1.:>eccel Tuna Be- il Saray meydanı 72 - Tekman Top 

şiktaş 27 - Türkftn Kart.. .. epe Aksara- Saraçhanebqı 73 - Hüseyin Ca 
ray 28 - Armağan Karatepe Aksaray Şehremini 74 - Attila Feriköy kar 
29 - Sevglr. Taner Kadıköy 30 - ~.~eh so!cak 77 - Rüstem Üsküd,ai İhsani 
met aŞhin Ankara Cezaevi 31 - Bin- BiRER KALEM KAZANANLA! 
naz Kabak Fındıklı 32 - Güngör Çay 76 - Şermin Lnoi Üsküdar 17 
lak 33 - İsmail K::ıçkapan Şehremini Özcan Çelebi Tekirdağ 78 - Fe 
34 - Ha.1<kt Pcrtevniyal lisesi 35 - Çelebi Vefa erkek lisesi 79 - lh: 
S:ıhrlban Ege Aksaray 36 - Şükran çevik 80- Güngör Ençer Çatal•.:a 81 
Galata 37 - Halide Üskü.dar 38 - Jale Erdik Göztepc 82 - Güney iz• 
F~rid M. Kemalpaşa 39 - Orhan Uy- mir Taılıtarla 83 - Doğonça Fatih 
sal Fatih 40 - Naciye Yüt.:eşen Top- - Necla Kansu Bakırköy 85 - Kar 
kapı 41 - Sehran Tatarağası Bostan oğlu Llitif Tophane gt; - Zeki Vı 
cı 42 - NuruUah Yergök Be§ikta1 43 liıcıi 87 - Şevket Kumkapı orta ol 
- Ulvi Suadiye noter sokak 44 - Nur 88 - Nurhayat Kasımpaıa 89 - A: 
bayat Dcmirok 45 - Azra Vildan An- lan Bahçekapı 90 - Zihni Demir H• 
kara 46 - Emin uzun Üsküdar 47 - darpaıa 91 - Nadide Çağlı Kadık 
Behzad Alpgli:Kinç Zonguldak 48 - 92 - Schhare Özer Fatih 93 - Nui 
Erdoğan Arslan Balat 49 - Şa.cii lalı Beşiktaş 94 - Lütfi Öztepe Em 
Ağon A'11<paşa 50 - Cavid Gülen gin 95 - İlhami Ozkan Kabataş 96 
Uskildar Üm!t Tuzer Çatalca 97 - Türkm 

BiRER DEFTER KAZANANLAR Altay Maçka. 
~~~~----~---~~~~ 

51 - Çiftehavuzlar Hali.de Güler 
52 - Burhan Bcşıkta~ 53 - Ha.san 
Özmen tzmit 54 - Hüseyin Santlr 
Haydarpaşa lisesi 55 - Fuad Öke 
Haydarpaşa lisesi 56 - Firdevs Biler 
Uzunyol 57 - Güler Beşiktaş 58 -
Raif Sert Kruçeşmc 59 - Şükril Tan 
er Saraçhane 'ba~ı 60 - Bülend Varol 
Boyacı köy 61 - Tu::el Çerlret!töy ilk 
okul 62 - Aliye Altına Fındıklı 62 -
Nuriyf' Karagamrü•k 63 - İsa vatman 
64 - Ruhsar Edirnekapı 65 - Ziya 
Yeşilköy 66 - Aram Vahe güzel sa
natlar 'lkadcmisi 67 - Ahmet Ergöl 
erkek lfo~si 68 - Mualla Esengül 52 

'9 fl()Kl'OR ÇIPRUT 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütahaınıı 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazan 
!rnrgıs~da Post" sokağı köıesinde 
Mevmenct apartımanı. Tel: 43353 .................... 

Operatör • Ürolog 

Or. SUreyya Atamal 
Beyoğlu· Parmakkapı tramvay du.. 
rağı, No. 121, birinci kat. 

Muayene saati: 16 • 20 

1 Emntvet Sandıiı IUlnları 1 
Bilmiyorum kaç saat geçti. Korku 

ile sevinç, iştfha iJe nefret, ağlama ile 
gülümseme arasında bakarken, camın 
altında ince kordeJa şeklindeki siyah- ı 
lığın köşesinde birdenbire bir ışık . 
peyda oJd•ı. önce kıvrlctmh. sonra bir 
az daha net. Ve en nihayet ta~tar>ıam 
görünen bir ısık! Bu bir heceycli. Par_ 
lak bir hece!. Dikkat ettim, ~il hece: 

ANTS[ RAN~ 
van bavra~ı kaJdırdt~ vakıt hemen bü-

• 1 ol • tün veri il er ve m"'lezler ~u bavraıhn al-H I tmrtı to,.,ıa,..rhlar. Bu tanht"n 5enra tam . • N • N' I on he-; !lene Me!cc:ika ihtitaJ \'e mukabil 

Mücevher sahşı 
Müessesemize rehinli olup borcunu öd~miyenlere ait olmaaı itibarile aatılac 

m:.icevherlerin Sandık holünde teşhirine başlanmıştrr. İlk satış 20-4-938 tarihi 
düşen Çarıambagüoli Belediye mezat dai:-csin.de saat 2 den itibaren yapılacakt 
Sandal bedesteninde müessesemize ait satışlar yalnız Çarşamba günleri yapılıı 

U 1 .V. 1 ifıtill\ıt~r ara"JTlCTa kavn11du. Suika~tTar, 
intikamlar, siyasi katlifun1ar biribitini 
kovaladı. Tarlalar atlı ihtilalcilerin ayak. Dikkat: Sablacak rebinlere ait ilin Sandık holünde •ııhldn-,. ..(1805} 
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~ Bu akşam 

IBayan 
1 Eski Ambasadör salonunda 

Telefon: 43776 

.................................................. , ............... 
3 günde 

• z 
e 

ten 
Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve güzeJ 
göriınmeği seversiniz değıl mi? Açık beyaz taz.e ve 
bir genç kız tenine malik olmak ıstersiniz değiJ 

mi? Evet dersinız. bu basit güz.ellik tedbirini tec. 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evveJ pE'Jnbe 

reı·g'ındeıd fOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
mirı terkibinde Vıyarıa Oniversıte Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazfö keşfi olan ve büyük bir itina ile tnti. 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve ''BfO. 
CF.ı.' tabır edileıı mUceyreleri canlandıran yeni cev. 
her mevcuttur Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir. nk tatbikrndan itibaren erte. 
si ss.bah, cildinlZin ne kadar tazeleşmlş ve gençleş. 
miş olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 . 70 YMlarmdakl kadınlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde bu?f1şuklukla. 

rıo tamamen zan olduğu görülmUştUr. 
Gündüz için (yağsız) beyu rengindeki roKALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş r.eytlnyağı mevl!ut olup bu unsurlarla, 
mesamata aüfttz ile derinliklerde gizlenmis ve hiç 
bir sabunun ihraç \demediği gayri sal maddeleri 
barice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
rerklbindeld kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

il unsurlar tse. açık mesamab kapatır ve Uç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildJ bcyazlatıp yumuşatır. 45 . 50 yaşlarmda.kJ kadmlara 
bile bir genç kızın taz.eliğin.J ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. Be. 
me:ı öu günden blr Ulb veya blr vazo TOKALON kremı ftbnız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun KalacakSllll2 

·-Nazarı Dikkate-· 
Mimar; MUhendls ve ioşaat 

Müteahbltlerlne 
Genç Türk ve şürekası Qc6 eczalı kağıt f abrikasınm teksir kısmında her 

nevi plan, harita sürat ve mutedil fiatlarda kopyalar yapılır. Metro kare- ı 
si 30 KURUŞTUR. 

••--Mahm.utpaşa Havuzlu Han No. 25. Telefon: 22275 

PATI 

3asur memelennin ANTlVlROS ile tedavisi iç ve dıs basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplannrla, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur 
1lemelerinin tedavisinde daima muvaffala yetle şifayı temin eder. 

·ŞARK iSPENÇİYARİ LABORATUARI T. A. Ş. -r Ekzema ve en muannit cilt yaralarından knrtulmak için 

1 ku ilanınız. Binlerce hastavı kurtarmıshr ııc::t'••"'"" ;.ı~v;n;,_ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Magıs 938 dedir. 

B:iyiik ikramiye 40.0JO Lira.Jır. 
Bundan baeka: 15 000, 12,000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10 

bin) liralık iki adet mUkfi.fat vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak etmek 

suretile siz de talihinizi deneyiniz.. 

...................... w. 
22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. i. Lenlngrad ( Krasoaya Zarya) 
fabrikası mamuU\tındandır 

Yüksek 
meden 

keyfi ve tte m alze
im al olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmiıtir • 

Mekanizması fevkalade çalışmaktadır. 
Bütün takımile birlikte satılmaktaaır. 
Mufassal malumat almak için: 

TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 

Oksürenlere ve KATRAN 
göğlis nezlelerine ,_. HAKKI EKREM 

GÜVEN 
ANITI 

mı."U:n::ım::r.mııınm:r:a::mı..-mı::=::::ı q oı, t;ıokıoru • g 
I~ Necatı PAK.Şı H 

lstanbul Emn'yet Müdürlüğünden: 
Miidüriyetimiz için mevcut plan, projeler umumi ve hususi şartnamelerine 

göre imal ettirilecek olan 37 nevi , 692 kalem masa, sandalye, dolap etajer, kol· 
tuk. komodin gibi mobilya kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

İi Haıtalamu bergün sabah ıaat n 
H 10 dan allpm 19 a kadar kabul eder. if 

I
• Salı ve cuma günleri saat 14 ten H 

18 e kadar paruızdır. :: 
: Adres: K.araköy Tünel meydanı İ~ h Tersane caddesi batında No. 1/2 iJ 

1 ;ı as ı ı ;ı .a..:m:::::.-:::::ı:::::::::::: 

Mobilyanın heps:nin muhammen bedeli 14615 lira. muvakkat teminatI 1096 li
ra 13 kuruştur. Eksiltme 26 - 4 - 938 Salı günü saat 16 da vilayet muhasc'becilik 

dairesinde kurulu komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarım ihale 

tarihi olan 26 • 4 - 938 Salr günı:i saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve şart
nam~lerile plan, projeleri, resimleri görmek üzere Müdüriyet muhasebesine mü-
racaat etmeleri. ( 1966) 

1 ==;:;ı~ıK··~;;ı:;;=;;oK~~ı==ı 
Deyoğlunıla Balo sokağında 7 1\'o. Jı jp1U!::::•mi11&11.._• ... 

berber dükkanını ve permanant mnki. , • .._..., • &m--------ID-------~1 nesini a~kerlik dolayı~ile satmak bti- Ü 
yorum. Satın almnk arzu edenlerini: Ankara caddesı·nde mahaJli mezkiırtln Bny S:ıbriyc mür:ıcıı- :f 
atları. g 

n r :c ... ..i".:::::ı:anw.,.ınnns:.c:::: .. 

:a::ı.w.1 ••• :::::::-........ ..:.. •••• :::1 ...-:1.a: 

1 
Dr. irfan Kayra ~ 
Röntken Mütehassısı '!İ 

.. ı 
• Her gU.n öğleden sonra ııaat S ten ii 1 1 ye kadar Belediye. Bloblrdlrck !! 
1 Nartconkcr sokak No. 8 - 10. ~~ 
ww:. m= .... :::::::::::: 

Kirahk dükkan ve ardiye 
YAKIT YURDU'nun altında (Ölen Fransız kitapçısının) yeri 

Ye arkadaki depolar kiralıktır. 
Kilçük ıratbaa ve im.dtl.th~rne yap mnğn gayet elverişlidir. fstc•

~·cnlcrin VAKiT 1unro mcmı: rıına mu racaatlnrı. 


