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Fransa Msyısa ka~a~ ltalya 
ile anlaşmak ıstıyo~ . 

Fakat müzakerelerin net.cesın
den önce Roma~'a 

1 . ··nderme.;ecek e ç 1 g o ktedirler. Bu hususa dair muhtelif 
Faris 16 (Hususi) - Salahiyet~~ ı me telerdc çıakn haberler mevsimsiz 

' e}çısı gaze 
mahfeller Romaya bir F~ansız _ addc.'dilmektP.dir. . . 
tayini hakkında henüz bır kar~ ~e (Devamı 12 ıncıde) 
rilmediğini ve verilemiyeceğini bıldır. 

Et sattşlarında 
hile yaµılmasın·n 
önüne geçiliyor 

.d ııerın pahalı neviler fiatın-
Ucuz nevı en e hl ı d . önleyerek bir ted r a ıo .. ı 
dan satı masını d n lıkları ve halkın hüsnüniyetini suııs-

Belediye, İstanbul kasapların at timal ederek et satışında görülmemiş 
bir kısmının hükCunetin halka ucu:~ (Devamı 12 incıde) 
yedirmek hususunda yaptığı feda -

Subaylar mektepten 
çıkınca 

ev!enem iyecekler 
Evlenebilmek için teğmeolikle iki sene fili 

hizmetle 1 kaydı konuluyor 
Ankara, 15 (Huaud) - :MilU mil

dafaa vekaleti subaylarm vaziyetleri 

hakkında yeni bir kanun projesi hazır-

lamaktadır. 

Bu layihanın ihtiva ettiği esaslara 

göre. Uked mektep 'talebeleri ..... 'te~ -
menlikte iki sene bilfiil hizmet etmeıı o 
lan subay ve askeri memurlar evlene-
miyeceklerdir. 

Evli bulunan gençler askeri mektep-
lere kabul edilmiyeceklerdir. 

Balkan ekonomi 
konseyi mühim 
bjr tebl:ğ çıkardı 

l il 

....,_..._ -·---
~6rnnnş .. W ~" ft~de 

l · ve zabıtlarıtı lmzasıtı an Konse>:tn son ce sesı 

tehlikede mi? 1 Fransız müstemlekeleri 

Tunusta ecnebi 
tahriki genişledi 

Fıansa tedbirler alıyor 
Bir hafla içinde 200 den 
fazla kimse tevkif edildi 

Tunus, 16 (A.A.) - örfi İdarenin 

tatbik edilmekte olduğu Tunus, Sus ve 
Grombolladaki askeri makamlar ile Tu
nusun diğer kısımlanndaki 'Sivil ma. 
kamlar hiçbir mukavemete maruz kal -
madan Yeni Düsturun şubelerini ka
patmışlardır. 

Yeni Düsturun başlıca şeflerinden 18 
kişi tevkif edilmiştir. Cumartesi günün
denberi yapılan tevkifat miktan iki yü-

zü bulmuştur. Diğer cihetten askeri is. 
tintak hakimleri 9 nisan hadiselerinin 
müşevviklerini bilhassa iki noktadan 
ithzm etmektedirler. Bu iki nokta ırklar 
arasında kin tevlit etmeğe ve Fransa-

Danimarka 
Nazileri 

Bitlere manidar 
bir telgraf çektiler 

Kopenhag, 16 {A. A.) - Şimali 
Hederslev • Şlezvigden bildiriliyor: 

DUn akşam Daziler tarafından ter · 
tib edilen bir mitingde söz söyJiyen 
1;1imali Şilezvig Alman nasyonal - sos
yalist partisinin şefi baytar Mfiller i. 
le bir iki hatib, Alman akalliyetinc a
it hakların bilhassa mali sahada hima. 
yesini temin etmenin lüzumundan 
bahsetmişler ve §imalt Şlezvigdeki Al. 
manların 1922 senesinden beri kendi· 
!erine ait emlakin üçte birini kaybet
tiklerini tebarüz ettirmişlerdir. 

Mitingciler Hitıere bir telgraf gön
dermişlerdir. Bu telgrafta ezcümle 
şöyle denilmektedir: 
"Şimali Şlezvig nasyonal - sosyalist 

partisinin 3600 azası sizi: • Bir mil. 
let, bir imparatorluk, bir Führer - se
dala riyle selamlar.,, 

Den~zbankta 
tayinler 

Meşhur sporculara 
vazife verildi 

Nihal 

Verilen bir habe -
re göre Denizbank 
neşriyat müdürlü· 
ğüne spor muhar
riri Eşrer Şefik, kon 
trol müdürW~"ne 

kaleci Ulvi, lstan • 
bul şubesi müdür 
muavinliğine !'antr
haf Aslan Nihat ta· 
yin edilmişlerdir. 
Denizyolları müdür 
1 ü ğ ü n e tayin 
e d i 1 e n liman 
işletme müdürü Ra

uf i dün işe başlamıştır. Raufinin yeri
ne Liman işletmesi müdürlüğüne getiri
len müdür muavini IIfunid Saracoğlu da 
dün işleri devralmıştır. 

lşitiğimize göre, Dcnizbank müessese· 
lerinin kadrolarında bu ay içinde daha 

birçok değişiklikler yapılacaktır. Bu ara· 
da muhtelif idareler arasında şef becayiş
leri yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Bankava ba1Yh müesseselerdeki sicil ve 
ıe,cızım ~ubelerinin bankanın İstanbul 
c:;ubesinde birer servis halinde birleştiril· 
~esi işi de bugünlerde ikmal edilecektir. 

mn Tunustaki icraatına sekte vurmağa 1 mi.imessillerini darp ve silah taşıma cü
teşebbüs etmek cürümleridir. rümlerindcn oolayı 21 kişiye bir ar 

Sus Ceza mahkemesi amme kuvveti 

/gp~ıııı<ı<1an Fraıısaya adoı 11ı ·m cil rilrm bir grup ... 

o s Ifj)al U"'il y aı ~al "a~nwetn .. .................................................... . 
Valansiya ile Barselo
na arasında münaka .. e 
ve muhabere kesildi 
Cumhuriyetçi ispanya şimdi aralarında 

muvasala olmayan iki parçaya ayrılmıştır 
Saragos 16 (A.A.) - Dün sabah San- nın cenubunda kfün Vimrozi if;gal etmiş· 

Georgc'dcn hareket eden general Aranda !erdir. Bu kU\'\ etler bundan &onra il ri 
kumandasındaki Franko kuV\ etleri saat hareketlerine de\·am ederek Benicarlo ile 
15,45 de ı\kdenize vasıl olarak Tortosa- De\"amı 12 lnC'lde 

Motörlü nakil 
vasıtaları mecburi 
·sigorta olacaklar 

c.;-- Ynzısı 3 linrüde 

__ ................................................................................................................... . 

Yedi 
Postlu 

Hal}van 
!Kddıcç~~ ~® 

ll'iley®©©ılfil o o IQ) n ır 

~cal~D~~ lr©M~lfil11 
: s ·Bir iki rUne kadar 
: 
: 
! 

bı:şıyoruz 

1 

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



2 

_ H•••n A•••m us 
1 DAR E EV/ ı fstanbul Ankara caddesr 
.... -··-· - .... 1" ........ _, --· 8411& 

Meşhur ~us MlYlgaııııınnsı 
Vazı itleri telefonu. 2 3 B 7 2. 
ldart •• - .. : 24370 
lltn ' : 20335 

ABONE 9AATL.' AAI ... . 
Tl/rilffff 

f.400 ••• 
'10 • -·· 1.700 ... 

Şalyapin'in 
eenolııı 
e •vh• 
3ı • v••k 
1 evıttıt 

) tftO • ... . ••••• • eoG • 
aot • son sözleri 

Vış Sit1asa ......................... 
Bııi kahıaman 
biri mütecaviz 
iki lspan!Janın 

talihi 
Yazan: NizametUn Nazil 

Kendi mezar 
taşını 

kendisi 1Jazm1ş 
Bir vakit:er fırıncılık yapan 
Moks m llorkl IJe Şalyeplo 

nasıl tanışmışlar 'l F .ı.. 'ANKONUN Ar~o.nda. ya~tı
ğ;ı taarru.zun hedefı Akdenıze 

inr.ıe!<: o.duğıı söyleniyordu. Franko. "Burası neresi ? Ben bu tiyatroyu tanımıyorum ... Ben 
nun merkezdeki kolordularından ~iri. burada ~:ırkı söyliyemem ... ., 
ne kumanda eden Arandanın, sahilde- Bunlar, geçen ~ Pariste ölen meşhur Rus mugan. 
ki Vinoroza kasabasını zaptetmesile nisi Şalyapin'in son sözleridir. Hayatını musiki içinde ge 
iatenilen neticenin elde edildiği anla.- çil'mi§ olan bu sanatkar, son nefesini de musiki sayıklı
.. 1. yarak vermiı ve ağzından son çıkan kelime ''oarkı,, olpuyor. 

Bu haber, henüz tamamiyle teeyyild mu§tur ... 
etmlt olmamak!& beraber, hUkfunetçi Şalyapln 65 yaeındaydı ve bir milddettenbcri kansız. 
cephenin bu noktada.ki devamlı geri.· hkta.n muztarlptt. Son günlerde vaziyeti ağırlaşmış v~ 
Jemesl, bti' ba.ftadanberi, böyle bir hl. dostları yata.ğınm bqma toplanmıştı. Bu arada, Şalyapi, 
dileye ergeç intizar etmek llzımgeldi. nin en ys.km arka<la§ı olan meehur RW\1 musiki sanatkt \ 
l1ni lbaaa etmekte olduğu da unutul· rı R.a.hmaninof da bulunu.yordu. Şalyapin Rahmaninafu o ~ 
mamalıdır. kadn.r severdi ki, son glidmie, hastalığı a.ğırlaşı1' müte-

Vinorozanm sukutunu, yarın, bu ısa- madiyen uyuduğu halde, yanındakilere: 
hll noktasının ıimalinde ve cenubun~ - Rahmaninof geliree beni,uyandınn, diye sıkı sıkJ ~ 
da bulunan dlğc-r bazı kasabacıklarm, tenbih ediyordu. t 
bUyUk veya. küçük birkaç Umanın da Şa.lyapin, ö!dUkten sonra mezar taşma yazılmasını is- . 
IUkutu takip edebilir. Bilfarz Tarago. tediği sözleri, bundan bir aene evvel kendisi yazmış VQ 

na dU!3ebillr, hattl Kaatellon da dUıe. arkada~larına, bir ,arkı okur gibi, gür sesiyle okumu§tu· ~ 
bilir. Fakat Frankonun bunlan elde Sanatkarın kendi eliyle yazdı~ mezar kitabesi eudur: 
etmesinden doğacak netice nedir? BumBı Şalyapinin muandır. 

Zafer mi? Kendisi Ycı§tJmtf, aevmi§, tUJdikodu uyandıracak §ey· 

ispanyada.ki fa.,tst tecavUz ve de. ler yapmı§tır. 
K1::ıyla birlikte çek:!en bu ,-~.Hm, Şalyapinfn en amı 

fotoğrafıdır 
mokrat mlldalaa kuvvetlerinin mUca· Yalan ıi5ylemif, B6y'lenmiyecek kal>GhatU!r ~lemiıtir. 
delesini basit harb tablyelerile ölçmek Kendi.si, dyinden evvel, kili.!e<le rakseden §eytanc1 ben. ve onun yeÜemesinde bir ~mil oln:mştur. ~iç şüphe · Yok 
bizza doı'h'u olmaz. Bu ka.ıılı hAdime, zerdl. ki, sanat zevkini Şalyapine," daha ~k k1lçtllcken veren 
bir barbden c,;ok zfyade, bir siyasi Niha!JM ~Hn:ıMte erdt. Maksinı Gorki'dir, · · 
spel:tua.syondur. İki ta.raf zaman ad- Şimdi bit ta§m"tJltmda yatıyor. • · 14- yaşm4a tken~ - ' 
lıb ir b~kara bilyasınm peşinde titreş- M ezannı yalnıa karısının ve çocuklarınm gö~ları Şalya.pin, bir dülger yanında. bir çırak olarak çalı§tJk· 
me::tedir. Franko için mt>,seleyi bir an BUluyor. taı:ı sonra Volga kıyısındaki bir değirmende tı bulmuıtur. 
evvel bitirmek bir hayat memat mese. Allah sizlt:re ömil.r versin. ''Volga gemicileri şarkısı" nı da bu esna.da bestelemi§tlr. 
lesidir. Hükıinıetçi1er içinse "mcse. Akti.~, muganni, sa.natkar olan ve klımfüıi herk& için Bu earkıyı sonra onun ağzından bUtiln dünya dinlemig· 
le" nin uzaması ayni manayı haizdir. Batan Şalyapin; şükün içinde yat! tir. 
Tecavüz bugün bütün dinamizmini ~alyapin ve Maksim Gorkl tık defa olarak 14 yeşında, bir kahvede şarkı söyle. 
kullanmaktadır. Franko elindeki mal. Şalyapin, 1873 senesi 15 şubatında Rusyada, Kazanda mek ti.zere tutulan Şalyapin, 17 yagmda da tqra şehir. 
aem!yi bUyUk bir hovardalıkla sarf et· do~muştur. Anası saf bir köylU ka.dmdı. Babası da mU· leriııden birindeki operaya girmiş, ondan dört ay sonra 
me!ttedlr. Elindeki kuvvetleri kıyası- tem:ıdiyen içen, ayyaş bir adam. da, şöhr~ti bütün Rusyaya yayılarak, Petersburg opera-
ya ölüme sevketmektedir. Fakat göz.e Kasabada, evlerinin karşısında bir fınn vardı. Bura. smda çalışmaya başlamrştır. 
aldığı biltUn fedak~rlıklara mukabil daki adnm, küçük Fedor (Şalyapin) in çok hoşuna gider. Şalyapin yalmz gür ve güzel sesll bir şarkıcı değil, 
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,....,,,,.nıye: 21TOIL Carınıru . &adıt'll;r: 80773. 
Ha ......... 
.. lanhal · l4S71 Kaıtıkll:r ; ecrnıo flr.•ntlıı : i4 ff42. 

l'ak•• otomo1>1n &•teımıek için 
114!1•&• dtaetı: •llOS• Bellıolı eaııeuı ;ıe · ıoı Kadı• .o,. • lht"tl ı ff4'1. 

oenıa yolları 

relaf••ı 
letanbol .... rılf'Hltı miO ILanolll'JI tzıu. 
WaflNIYl'Y•• P&sar, kil, PeqomMı, C1111>1 111"1•11 

11&&1 1 .30 da Tol'lı•n• rılltımı"'1aD ll&lll&r. 
Karalılıa,aı ı:lıllt ve cuma _ •ınıerı uaı 111 dı Top. 

oaae rıbt .mındaıı llalıtu •• Twtltr410t. llllfffte. 11:'*11, 
~ıb ıaııeıeı c11ne 11Crı)11ra.ıı l!.arehlı•1• •&rır 

Akdeniz postası: Yarın sabah s:ıat 10 da 
hareket edecek olan vapur Gelibolu ''e Cn
nnkkııleye uğradıktan sonra lmroza gidc
ceklir. 

Karadeniz postası: Yarın ıaat 12 de ha. 
rekel edecek ol:ın vapur; Zon~uldak, lnc. 
bolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Gircson, 
Vakfıkebir ve Trabzona uğrıyarak Hizcyc 
gidecektir. 

MOaele• 
A,_r,. H- • 811&11 .. , .... -rlrrl H (.lnlD 

llll•lı, "•l<•rl lltllae ve u.rat(lar, Tlearel .. e Ba-11 ~ID· 
-ı, llılıbl nıllMt 

1811 m~"'" rı•r dıı ••I 10 ıtarı ti n kld&J ıı:ı•· 
crr ı 

fOotı ft l•IAm Hf'rltrl mtbHI Pazarrfltden ~•şita 
Der ı:tlıı tul 10 darı 18 1• kadar " t.ııma ıunıerı 13 
dan 11 Y• lla<1ar açıktır. r.., .. _ ......... ııcr l(lo _, 13 4•1'1 ll ,. .. d&I 
•eıııtır 

"'•"' ••k•• O••• Geni• ••~•r••r• 
Roman:re .....,orlanı c..:unıartQ1 ıronıerı t:ı de Klltıtq• 

ıe71. 8&h Sünlen te d• Plnı, lluut h•encıenıı:ro. 
t&al:r•H ,.aparıan: cuma "1!nl~r1 eaa1 ıo da Plnı, 

tlr.n<lı>I V~n.,.tı•. Tr1YealeJL 
Avrup• nattı 
l'llrııen laı .. ,, .. Mu<111rıuo: reıetua 23079 
!Mftıı•lo• oll•ı>retl ııer tQI\ ıı1raeclde11 ıaeı 22 d• llal• 

w.a• .,, Avrupad&n aeıeaı 11Ut 7.21 lO Slrllecırı mu• 
-.uraı eder 

Ann•"n•l.>n,..ı 20.30 da lı.& ll< ar. 10.22 de ı:eıır. 
t::cllr• Pft•las.ı ııer ırıııı ıaat 8 .~ el• b&reı<cı e<:er. 

11'.Ja de ırelır 
~NAOOl.U tiA'M'lı 
H•r ı1hı ,..,..,... .. ~• ~ln.,.ndU . lf't'. 
tlaal 1 4ı lt•>nJ'L il da Ankara.l&.l& Oo DlJ&rb•lrU 

•• ııamıun. ı&.30 "• EaJtıeeblr. 111.10 dı A.allara ~· 
pro•ı . 20 de Aıt&pazan 

8ıı U'oftlt derı taat 11 4a lanllot ecıen Arılara mulı• 
\ellU -rt-.. c;are.roıı. ft euae lllnl&r• Ualob •• 
lll · ı•·tı~ -•il•• ..,,,, t!nıe•ı..ıır 

Geçen ••n• ougOn ne oldu ., 
• tnhi$arlar idaresi tütünleri hastalık. 

tan kurtarmak' :çi~ clddt bir mül'aclrleye 
•ltltta\ttti'-

ıl': Abdli'lhak". Uıi.mid l ı; t n ilnh ııtsitedc bir 
lhUrol yapıld~ 

:ıilne'"•••• 
Türk: Habanero. ltl~lik: Pari!lle bulu,a. 

hm. Sarau: San~ın casus. /pek: Silab 
kuvveti. Sümer: 100 erkek biı- kız. ~a
karua: Yalnız senin için. All.:o:nr: Tf!lör
IÜ ve bir ıecede üç cinayet.Asri Olüm Şu
a1 ve karı:.ı ve daktilosu. 
IS11NHU/. 

Ferıılı : Oç film birden: 
A:ak: Aşk kanalları ve l.üks hayal. 
Altmdar: Mıılalrolı kadın ve A~kııı uya. 

nışı. 

K .uma> y: 
llale : Bora 
llSKIJJMH: 

elde ettiği nedir? Dilne kadar Sara- di. Adam da onunJa meııguJ olur, çocuğa dalma güler ayni zamanda hem musiki, hem tiyatro sanatkarıydı. 
gozayı ve Terueli tehdit etmekte olan yüz gösterirdi. Küçük Şalyapin, fırsat buldukça, kapıdan 1913 de ilk defa olarak Londrada Musorgski'nln opera . • 
cumhuriyetçi kuvvetler mahvolmuş fırln.r ve keı1dfni onun yanma atardı. Geceleri geç vakte smda Boris rolitnü oynamıı;ıtır. Bu rolde y~attığı kah. 

llale: l.aBohcm Mtırta Egcrt 
r•v•••o••· 

TURAN TİYATROSU 

mudur? Elbette bayır. Franko tuzağa kadar çnhşan fırıncıyı pencereden seyrederdi. ramanı btr daha hiçbir sanatkar onun kadar mükemmel 
d.UşmUştUr. Fra.nkoya bir gedik gös. Ona okumayı yazmayı <5ğreten de bu adamdır ve bu temsil edememiştir. 
t.erilmiı, bu gedik ıahte bir tarzda adam ... Ma!csim Gorkidir. Hayatında bin bir iş yapbktan Şalyapin her şarkı söylemeye ı;ıktığl zaman, halka 
mUda.fa.a edilmif, Franko mühimmatı. ~n:a. bUyük ?ir romanwcı olarak dünya ta.rlhine kalan döner ve evvela: · 
ıu israfa mecbur kalmıı ve bir tuza. -:.._ a sım Gorkı, fırıncıhgı eenasmda da Şalyapfnf tanımış - Şimdi sizin iGin bir şarkı söyliyeceğfm, derdi .•. 

:::;:~~;~::~:~~::ıCeki Kugan annesini dava edivor 
. muştur. Fakat ılk bakışta cumhurı - Çocuk artistlerin en m h l ~ 

t · h · ılın ·b· ·· ·· k eş uru 0 an 

b
ye çhı clep ~nın ayr h ~ı gı. ı godzu en Ceki K•-·ğan bugün artık koca adam ol-

u a u.a. cun:ı urıyetçı or unun du, evlendi ve ... Bugün de anasını dava 
mahvı manasına gelmez. Ve Franko ediyor. 
bu kuvvetleri tamamiyle imha etme - Niçin? 
den zaferi de kuanmıı olmaz. Yırtıcı Mesele şu: 
kuşun ömrU kısa olur derler. Bu dar. Ceki Kuğan çocukken çok pa a ka • 
b~mesel ıimdiye kadar tekzib edilme. nırdı. Fakat, binlerce lira küç~ bir :
di. cuğun eline bırakılıruu ya! Bırakılırsa 

Son taarruz İspanya.da tecavüzün gider, yüz liraya bir dondurma aln 500 
yeni bir hatuıdır. Biltün zahirt o~ta· liraya bir çikolata alır ... Onun için ~ocu
fatına rağmen Franko, buglin dina- ğun kazandığı paralan annesi f.akJardı. 
mimıint bir parça da.ha israf etmigtlr, Ce!d Kuğan da buna o zamanlar tabii i-
denebillr. tiraz etmezdi. 

Blltlln M.dise hUkQmetçi tsnanyanm Fakat, büyüyüp adam olduktan sonra 
daha on bir ay ayakta durabilip dura· akTma geliyor: 
mryacafındadır. Eğer Franko İngilte. ''Benim kü"i.ikken kazandı~ım paralan 
redeki yeni intihaptan evvel Madridi annem saklamıştı. Bu paralar tabil be
çlğneyebilirse bir diyeceğimiz kal. nim hakkım. Kendisinden istiyeyim,. di
maz. Ama cumhuriyetçi İspanyanm yor. ve istıyor. 
müdafaa tarihi, muhafazakAr İngiliz ı~tivor ama. annec;i verrnivor: 
hUltbıetlnln mevkii iktidarda kal. ''O paralan sen reşit yaşa ğeJmeden ev-
mak sal!hlyetinden daha uzun sUrer- vel kazanmrc:tm. O zaman onları aho sak açıktır. Artist çocuk eskidenbert annesin-

i den çok baba-;;ını severdi. Kendisi 18-19 
se ıııpanyada hMiseler pek başka isti· lamak veya istediğim gibi harcamak be-
kametlere gf debilfr. nim hakkımdı. Onun için, bu paralar be-

Çemberlaynm 11 aYJ Jtalmı3b1'. nim. sana vermem .. diyor. 
11 ay sonra İnıriliz efkln umumi· Verirsin, vermezsin, ana oğul kav'!ll 

yes'n!n M•r'e bir hUltftmete itimad re. eniuo.-lar ve naı:ı,·ct ' "'ci K1•l'11n """'..,~; 
yf vere .. e1r b•r ıt'•r.M kamarası intihap a'e;·hi.,e ":-ı"a a~-·1or. r~t.,,-1;~ - .. -a hi ::::m 
edeceği ldclla edil""'lf'Z. paramızla, 5 milyon lira kadardır .. 

Nizamettin NAZiF Ceki Kağanla annesinin arası eşasen 

yaşına geldiği zaman, babası bir otomo

bil kazasında ölmüş. bunun üzerine de 
Ceki Kuğan, sinemadan ayrılmış ve bir 
daha da bu mes1e~~ girmemi~tir .. 

Da"":ı·ı ö1 "i':t~:ı ~n:ır:ı, Ceki Ktıfa ·'ın 
anne:>i Artur Bern~t::ıyn isminde fıi :. : i
le beraber yaşamağa başlıyor. Bu adam, 

· " ~ m eski filmlerini sinemalara ver
mek hakkınt kendi üzerine alı)·or ve bu 
~uretle de epey para kırıyor. Ceki Ku· 
ğan ~imdi o adamı da dava edecek. 

Oiğ~ taraftan, Ceki Kuğamn B~tti 
r. :-e'1l ile <'v'enme:ine annesi ile ı..e-· ·-.. r 

hu a"!:ım :fa m"1İ olma!< istemi, ve l-11· 

nun için her vasıtaya başvurmuşlardı . 
Fakat iki genç her ~ye rağmen evlenmit 

SanatkAr Nıışil ve arkadaşlnn 
Hakkı Huşen, Eyüp Sabri birlikte 

Matmııael Mlç• • Pcnı:el varyelesıniıı 
1$tlraklle 

TATLI GÜNLER komedi 3 perde (15 ni
sandaki rııOııamere 29 nisana tehir edilmtı 
Ur.> 

f0 U f"l"~IH' I ~'l>I fEK fl\'ATROSU 

EDfnNE 
CUMHURl,'ET 
Slnemaııında 

HALK OPERETi 

t'a:ı:ıırıesi okş:ımı 9 dn Kathköy Siircno 
ılncma~ıncta 

RAH'.\fET EFENDi 
Voıfvıt operet 3 perde yazan: Yu~u r Sururl 

Salı akşamı 9 da AZAK liyatrosunda 
RA m.1F.T F.fo'F.NDI 

Cüzel kız 
haydutların te· 

cavüzü ıe uğradı/ 
Ressam.a a ve terzilere modellik e:.!cn 

meşhur ve güzel bir kız, geçen gün Paris 
::ivannda, haydutların hücumuna uğra· 
mış ve hayatım zor kurtarmıştır. 

Haydutlar, Ellen Havto:ıı ismimLki 
bu genç kızı bir otomobile atarak. onna· 
na götürmüşler, .elli altmıı lira kadar bir 
para bulunan çanta'!ı ile kürk mart:>SU· 
nu, mücevherlerini ve üzerindeki d;~'!r 
ağır elbiseleri aldıktan sonra serbe!t br· 
rakmışlardır. 

Güzel Ellen hMiseden o kadar kork· 
muş ki. Pariste dunngmış ve derhal Lon· 

bulunuyorlar \'e bugün çok mesut bir ha
yat yaşryorlar. 
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:Xaqata dai.c -
Pazarlık 

P AZARLIK, kanunen menedile· 
cekmiş. Yani aksuata bir ih. 

tisas işi olmaktan çıkacak, benim gi. 
biler de bundan sonra zerzevatçı veya 
tuhafiye dükkanlarına. pervasızca gi· 
rebilccekler. Bilmem siz pazarlıktan 
anlar mısınız? ben ömrümde becere. 
nıeqim. Gerçi etrafa gülünç olmlYa· 
yım diye, satıcının istediği fiatı he· 
nıen vermem. Hatta yUz kurUş üstün· 
den üç beş kuruş dh kırdırırmı. Fa. 
kat bu ka.f i değilmiş; satıcmm ilk iste. 

diğinin yarısından fazlasını vermek, in· 
samn dirayeti lehinde hir emare sa. 
yılmazmış. 

İnsan, pazarlık bilmiyor diye. çarşı 
pazardan da büsbütün vazgeçecek de
ğil ya! Fakat benim gibiler, dükkan· 
Jara başrmız önde gireriz. herkesten 
daha fazla para vernıeği, "enayi" ol· 
mağı göze alarak! lşin kqtüsü dilk. 
kfıncrlar da brnim gibi ıniiştcriyi pek 
sevmezler, çakaçak pazarlık edip ica. 
bmda. kavga. çıkaranları tercih eder· 
ler. Bır gün kağıd almak için bir dük. 
kana girdim; beğendiğim kağıdlarm 
paketine altmış kuruş istediler. "Pe· 
ki,, dedim; bunun üzerine dükkancı: 
"Hadi sizin için elli kuruş olsun!,, de· 
mez mi? Bittabi ''İlli ki altmış .k~ 
vereceğim,, diye ısrar etmedim ama 
haylı şaşırdnn; işi 'Sonradan fark~t· 
tim. Dükkancı, pazarlık ederF dıye 
fazla istemiş! Fakat o fazlanın ya..Ina 
on kuruş olduğuna nasıl inanayım ? 
belki otuz kuruşunu da indirirdi. 
Aldığım eşyaya değerinden birkaç ku· 
ru.~ fazla vermek oka.dar canımı sık· 
ınaz, pazarlık mütehassısı :ıevatm gül. 
rnelcri sinirime dokunur. Açzkça. alay 
ederler ... O kunduraları kaça aldmtZ? 
- Altı buçuğa. - Pahalı! be~e 
gelse idiniz beşe alırdık!,, Verdigıın 
bir bucuk liranın acısına. değil, öyle 
söyliy;n ahbabm çalımına dayana
nıam. 

pa.zarlrk kalkınca o gibi ı.evatın di
linden kurtulacağız. Bize, dört üni
versite bitirmiş ulemanm iptidai mek. 
tcıbi kacaklan.na. baktıkları gibi ,öyle 
yukardan bakarlardı. ŞUphesiz:, esna. 
f rn da pazarlık yasağından istifade e
dip akıllarına gelen fia.tı istemelerine 
mani olmanın çaresi bulunacaktır; fa. 
kat ilk gilnler biraz pahalılık olsa da 
zarar yok. Hep birlikte enayi oluruz! 
El ile"gelen düğiln ba~am .•• 

Size bir şey söyliyeyim mi? Yakın
da bir nevi sinir hastalığı çıkacak: 
Pazarlık etmek isteyip de edemiyen· 
ler. Kim bilir bizlerle ne kadar kavga 
edecekler ..• Allah muinimiz olsun! 

Nurullah ATAÇ 

Şehir plAnını tetkik 
edecek eocilmen 

kuruldu 
Şehir Meclisine verilen btan~ulun 

nazım imar planını tetkik etmek uzerc 
meclisin dlinkü toplantısında muhtelit 
bir encümen seçilmiştir. 

Motiirlü nakil 
vasıtaları mecburi 
sigorta Olacaklar 

Bir kanunla teyit edilecek bu 
usul i~e kazalardan sonra 

tazminat ahnması kolaylaşacak 
HükCımetimiz, son zamanlarda gerek sıtalan sigorta edilmek mecburiyetinde 

1stanbulda gerekse yurdun muhtelif nok· bul°:"111aktadırlar. Sig~~ ~tarı oto
talarrnda otomobil Ye otobüs kazaiarmm mobıl, kamyo~ ve o~b~ler ıçın. asgarl 

1 -ı bu kazalar neticesinde ziyaa 2000 ve motosikletler ıçın 1000 lıra ola-
çoğa ma:. ak k 1 t 
~ canlarla beraber milli servetin r onu muş ur. 

ugrayan . s· . d •st• f d d k 
~e zarara uğramasını nazan dikkate ala- ıgorta 1'.1ımmatm an ı . ı a e e ~ce : 
rak motörJü nakil vasztJarmrn kazalara ler bu nakıl vasıtalarının ika ettıkien 
kar~ı sigort edilmesini muvahk göntıüş- kazalardan zarar görenler ve şayet ölen-

tür. 
Bu mecburi sigorta sisteminin tatbik 
~i etrafında alakadarlardan malt1mat ,. 
istemiş \'e bu meyanda Turing ve oto
mobi klübü de bir kanun projesi hazır· 
tıyarak hükfuııete takdim etmiştir. 

Kanun projesi, otomobil. otobüs, kam
yon ve motosiklet gibi motörle işliyen ka 

ra nakil vasıtaları için yapılmıştır. Zira! 
vasıtalarla deniz ve hava vasıtaları bun· 
dan hariç tutulmuştur. Bu kara nakil va-

Kızıhrmak 
taştı 

Bir klJy tamamen 
su altında 

Çorum, 15 (A.A.) - Kızılırmak ta~· 
mış. lskilip ve Çorum arasındaki şose
nin 150 metresi ve ırmak kıyısındaki Ka· 
raburun köyü tamamen su altında kal
mıştır. Vali vekili ve nafia müdürü vaka 
mahalline gitmişlerdir. Maddi zarar he
nüz U!$bit edilmemiştir. tnsanca z:ıyiat 

yoktur. 

Ziraat kongresinde 
Johlsarların raporu 

Büyük ziraat kongresine i~tirak. ~e
cek resmi daireler mümessillen ~runı:
den Ankaraya gitmektedir. lnhısarlar t· 

d . t•·t·· ic:leri müdürü Adnan Halet 
are$1 u un ,. K d' . 

Taşpmar Ankara.ya gitmiştir. en ı~ı 
tütün mütehass.ıslarından mürekke~ hır 
heyete riyaset ederek kon~e tnhrsar
Jar idaresini temsil. edecektır .. 

İnhisarlar idaresi, büyült ıır~at ko~
gresine tütüncülük mevzuu üıerın~t hu-
,ük b"r rapor hazrrlamıştrr. Inhısarlar 

idares:. bu raporunda memleket tü~ün· 
cülüğünün bugün arzettiği :nüterakkı ve 
mütekamil vaziyete gelmesı ~olun~ -~l
dığı ve tatbik ettiği tedbirlen v~. t~.tt~~-
cül .. w ümüziJn ıslahı. bu mahsulumuzun 

ug 1 - - .. n 
hariç piyasalarda daha faza surumun 
temin için tatbik safhasında olan prog-

ler var5a bunlann varisleridir. Fakat si· 
gorta tazminatına kazayı yapan vasıtayı 
k-ullanamn veya sahibinin mali aczi ha· 
!inde müracaat edilecektir. 

Bu kar.unun neşrinden sonra geçen üç 
ay zarf mda bütün motörlü vasıtaların 
sigorta ettirilmesi mecburiyeti konulmak 
tadır. 

Hudutlarmmdan giren seyyahların 
motörlü vasrtalan da ayni şekı1de sigor· 
ta olmağa mecbur tutulacaklardır. 

Belediyenin 
varidatı 

988 "de geçen seneden 
az olacak 

Belediyenin 938 bütçesi llün Şehir 

Meclisine verilmiştir. Buna göre. bele
diye voridatı yekunu geçen yıldan 

79.752 lira noksaniyle 6.457.581 liradır. 
4.468.105 lirası vilayet ve 6.457.581 
lirası belediye varidatı olınaJ: üzere bil. 
tiln vi13.yet ve belediye varidat umum 
yekunu geçen seneye nazaran 9.796 lira 
fazlasiyle l 0.825.686 lira olarak tesbit 
edilmiştir • 

Umum yekünd:•kl fazlalık vilayet 

idare hususiye varidatında olan tcra
yütten ileri gelmektedir . 

Gayri mübadiller 
hakkında yeni 

kararlar 
l\.faliye vekfileti tarafından hazırlana

rak Başvekalete verilen bir projeye göre, 
gayrimübadil işlerinin tasfiyesi için, gay· 
rimübadil heyeti lağvedilecek, işler gay
rimübadiller cemiyetine devrolunacaktır. 

Gayrimübadillere ait emlakin satış iş· 
!eri için de bir kanun projesi hazırlan

mıştır. Bu projeye göre, gayrimübadille
rin istihkaklanna karşılık olarak, satılan 
emlfildn tahakkuk edip tahsil edilmemiş 
devlet vergileri ve belediye resimleri ter
kin olunabilecektir. 

Harice seyahat 
edenler 

çoğalıyor 
Ya1oız Parls sergisini 

8000 Türk ıtezmlş 
Turing klüp tarafmdan muhtelif ma

kamlardan toplanan malfunattan sonra 
vücuda getirilen statistiğe göre 1937 se-
nesi zarfında şehrimize gelen seyyahların 
adedi bir sene evveline nazaran ı;ok azal
mıştır. Halbuki 934 senesi seyyah mik· 
tan daha bir sene evveline nazaran dü
şüktü. 

Geçen sene şehrimize gelen seyyahlann 
miktan şöyledir: 

l - AJelade posta vapurlarile gelen· 
lerin miktarı 20.310 olup 1936 senesine 
nazaran 83 klşi noksandır. 

2 - Ayni senede kruvaz.öriyer \"apur
larile gelip transit olarak lstanbula çıkan 

yolcuların rnildan 13,144 dür. 1936 sene
sine naıaran 260-i fazladır. 

3 - 1937 de yolcu vapurlarile gelip 
transit olarak tstanbula çıkan yolcular 
da 26887 olup bir sene evvelkin·1:m 
11,433 noksandır. 

4 - Trenlerle gelenlerin adedi ise 
20.892 dir ki bir sene evvelinden 5392 
fazladır. 

Bu suretle geçen ~ne şehrimize seyyah 
olarak gelenlerin miktan 80.233 dür. Bu 
miktar bir sene evvelkinden 430 noksan 
butunmaktadır. 

Buna mukabil geçen bir sene içinde 

memleketimizden başka memleketlere gi. 
denler arasında birçok aile olduğu görül
mekcdir. Resmf Fransız statistiklerine 
göre yalnız Paris serr" ;ini görmeğe gPlen 
Türklerin adedi 8000 <lir. 

Vazife başında 
hastalanıp lHen 

polfsler 
Ankara 15 - Tekaüt kanununun bir 

maddesi üzerinde tadilat yapılması için 
Trabzon saylav1 Mitat Aydın tarafından 
meclise bir Hlyiha verilmiştir. 

L5yihada. ,ıızifc ifası esnasında hasta
lanarak ölen subaylarla askeri memurlar 
gibi, polislerin de varislerine birinci de-
receden maluliyet maa~ınm yüzde altnıı
şmm tahsisi istenmektedir. 

Sabiha Oök('en 
Aokaraya dönüyor 
Ankara, 15 (Hususi) _ Izmirde bu· 

lunan Türk.kuşu başöğretnıcni Sabiha 
Gökçen, hava müsait oldulhı takdirde, 
pazar günü, Filosu ile beraber Ankaraya 
dönecektir. 

l\fotörla ,.e motörsüz tayyarelerden di
ğer bir Türkkuşu filosu bugün İnönü 

kampına gitmiştir. lnönünde, kamp mev
simi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

- ~ - - -----~-. ,,_, --
KURUN'da 

Japonya 
çıkmaz da mı ? 

ff ASAN Kumçayı ~azıyor: 

"Cin lokması küçük cüsseli J:ıponynnın 
oğzma büyük geldi. Ağıını olancn lmn-cli
le açtı, dişlerini taktı, f:ıkat bo~nzınılan o
ıy.ığıya bir türlü indiremiyor! Ç:ıb:ılıyor, 

çabalıyor! Eğer bu hal birkaç .sene devam 
ederse galiba Japonya boğulmaktan kur
tulmak için .t.\'rupalı operatörlerden im
dat istiyccek .•• 

Diyorlar ki Japonyanın Çin gerillası 
karşısında yer yer gerilemesi So\'yet Rus 
.ranın yaptığı yardımlardan oluyormuş. 
Japonya harp ilan etmediği için Sovyet 

Rıısyn hukııkan Çine yardım eınıektc bir 
mahzur görmüyormuş. O halde Hus yar

dımlarını kesmek için Jnponyanın Cine 
harp ililn clınesi ı:tzımseliyormıı~. Fakat 
.Taponyanın Çine hıırp ilan etmcmesinrfo 
Sovyet Rusyanın Çine yardım etmesi, sil~h 

tayyare verruc!;İ gibi mnhzur varsa da A
merikndan silAh ısatın alabilmek gibi bir 
de istifadesi vardır. Şayet Japonya Sovyet 

Rusyanın yardımını kesmek için harp ilAn 
edecek olursa bu defa Amerikanın bita. 

rıınık kanunu otomatik olarak tntbik mc' -
kiinc girecektir. Uundan sonra Aınerika

dan sil8h Ye ıfiljer hnrp lev:ızııµı s:ıtın nl. 
mnk imkiını kalmıyacaklır.t 

Bu vaziyete göre Japonya Çine harp ıllm 
elsin mi, etmesin mi? Bir tilrlü buna ku
rar veremiyor ... ., 

CUMHURı YET 'te 

Dünya sağa mı 
gidiyor. soıa mı ? 
S AG ve sol davasmrn ancak politikada 

görüldüğünü ııc politikanın gayeleri. 
ni kısaca not ellikten sonra Peyami Saf et 
bu ıoruunu1t cevabını veriuor.: 

"Büyük llarplcn sonra, kanlı tecrübeden 
doğan unıuml nefret, dünyanın bircok 
mcmlekcllerinıle sol bnrekctlerlni kı11kırt

lı ve sol polilikaları inkişaf etlirdi. Ser. 
best secim memleketlerinde sos) alistlerin 
hattıi komünistlerin teşrii hacimleri ge. 
nişleyiverdi. Avrupanın bircok tarafındu 

komunisl ihtilal harckelleri görüldü. 

Bu sola doğru akın, ltaha ve Alm:ın1R 
,;ibi iki lıüyiik memlekette doğan kın Yl'llİ 
rıns)'onaliııt hareke!Jerin mulrnvenıeli o. 
nünde llköncc duraklr:ımağn, sonra gerile
mcğe başladı. 

Dugfin, hemen her memlckl'lle, s~a do/:i 
ru gidişin bu nçık işaretlerini görüyoruz~ 
tngillercnin hıışında muhııfaz:ıkftr bir ka
hine ''ardır, Erlen gibi niı;lıcten sol bir uz
vifcti feda ederek ltnly:ı ile nnlııııma~n 
h::ışlamıştır; I~ransada sol h:ırekcU temsil 
eden ve iki senedir iktidar mevkiinde bu
lunan halk cephesi :ırhk iş başında de~il
dir ve yerini rndiknl ~osyalistlerin merke
ze doğru gcnişliyen sn~ grupundan mürek
kep bir hükümele terkclmiştir; ltal:ra ve. 
Almanya sağın saıtHlır; tspnnynda s:ııt ha. 
rekcti kazanmış, solları Akdeniz kıyısına 
:o;ıkışlırmışlır; T,ehistantla şiddetli milli
yetı;i bir :ı;nğ rejim vnr: Yunanislan sol hn. 
rckcllcrc çoktan pny<io:ı; dedi; Yugosln''YR .. 
da Ye Rom:ınyada ııı::ı~a doğru gidiş hızlı 

,.c ııı,;ıktır; Bulgaristan sol hareketlere aslıt 
ıııO!lınınnb:ı etmiyor; şarkta nasyonalist kı
yamlarına ait hadiseleri ajnnslnr iki günde 
bir hııber veriyor; Asyada Japonya, saf; 
olmakta Jtalyadan Te Alm::ınyadan bit n~a
ğı clc!tildir .. , 

AKŞAM' da 

Soğuk şakalar 
Ş:hir Meclisinin toplantısından so~· 

ro planı tetki kedecek encümen ~el~ 
ye imar §Ubesi müdilrU Ziyanın ı~tıra
kiyle meclis salonunda ilk toplantıs~r 

ramını izah etmektedir. 
;;=~-.:::~.:,::;-.=...;:.. __ ::::_:::-::_::;-::::::::::::=-7"-:----------------:-; ... :_::_:;;:_:.::_:;::::-:::::::::::::-;:::::;:_::; ... :_:::_;;:: _ V. u~A Su reddin ua:.ıyor,: 

I~ ~] 
dün şehrimize 100 :o:cyyah gelmi'jtir. Va. 

A 
0 paru.n tctkı• 

yapmış, naznn plana aıt ra 
kine başlanmıştır . 

b. aman· Encümen tetkikatını kısa ır z . 
da bitirecek, tetkik neticesini Şehır 
meclisine bildirecektir. 

Tren kazalarına 
karşı bir tedbir 

Ankara, 15 _ Demiryollarmda bozuk 
el. d n ına· hatları birkaç yüz metre evv ın e .. _ 

kiniste haber verecek bir fişek usuiunun 
ilk tecrübesi bugün yapı)mrş ve rouvaf • 
fak netice almm.zştır. 

Bu usulle, kazaların önüne geÇtnek 
İçin çok müessir bir tedbir atınınış bulu· 
nuyor. 

tÇERDE: 
* OTELLER hakkında beledi)'e tar_arın. 

cl:ı.n hazırl:ıııan yeni talimatname. ~til~le-
'. alınmak üzere, otelciler ccmı:>:etıne 

a~:;l;eritnıişlir. Ct•miyet projeyi ~etkık et. 
g 1 krar belediyeye ı:ıde ede. 
tikten sonra e 

ccktlr. k · • ı,; .. lli * ET fh·atlarını ucuılatma . ıçın u • 
. il ha)"·an ~etirilme!".lne d<'vam 

l el kt dir Bugün de HOO karaman ge. 
t'diJme · e · 
ıecektir. • ı k a .., p1RIXC fi)·aUıırı, T~gc ının a ~asın 

l st•vklvrıt yapıldıitından, son ı;unle~
raz a. ., ... .kunış ~iikıöelmiştir. Patates rı. 
de bır ııı.ı " · · ··k 1 

d h sul azaldığı ıçın yu ·ı;e • 
·alları a mı.ı · . 

:> ekle cle\"am etmektedır. .. 
rn ;;ı IZ:\flR scrgiı;lnc iştirak edecek fııc-

l hllsu~undR kararlar alm:ıJ.. 
tayası1u · ·' 

carlar, .. ll ret odasında loplıınmışlar. 
üzere, dun c-a 

dır. {URTA ihrııcatı üzerinde yeni .y:ı. 
"' yUt\ mname dünden itibaren merıyet 

Şehir Meclfslnln pıtan ~ za ırmıştır. thrac-~t işlerini tetkik 
me'"ldı~e ff ehrimiıe Ankar:ıd:ın 19 kon. 

toplantısı etmek uzer~. ş. 
ıör geJmışıır. . . . 

1 rak muhtelif 1ro • "''F.'.n".'}JÇE ~t'ım~ yerının. a.ıı ol. ç;ı,,,ı,ir meclisi dün top ana · . o:ı F f.,~ _,.n." 
~· beledi ıa ···ıu enıJak idaresinılen belcchye~·e 

işleri görüsmü~tür. Meclis, ye - ıJuğıı mı . ~ekı"ller be,·ctince karar 
"' " I"--...... ı tet· d'l ıesıne ' · • 

hltasI talun. atnames"ıle ı"mar p cu . .u... . d ere 1 n . d" b"ldl ·ı ·ş . e·. . ve karar bele ıyeye ı rı mı 
kik edecegwi cihetle nisan devresı ıçtırna verılmış . . bn ar:nid<'n maad:ı Denll 

"·'-· trr Beledı}e . ··aa t' ,.._ ..Hin daha uzaUllu•Ş • ıır. b' parçıı '"'et"('cektır. 
mu e 1• on ~ f>':' da _ ...... ..tl'!'<i, kliihfıne ':;A pIAJı ı mayıstan itibaren ki-

·~ ~ 941 ı _ pur bugün Akdcnizc hareket edecektir. 
~· "' A L!\fANY ADA yaptırılan "Trak,, ,.a. 

raya vcrilı•ccktir. Belediyenin tcsbil edece. 
ği fiyatlara riayet edilmediği takdirde mu. 
kavcle feshedilecektir. 
~ RAZI ı;uç]ard::ın dolayı rubsatiyeleri 

geri alınan otnbiislerin, cezaları kıifi görü. 
!erek, belediye tarafından ruhs:ıtiyeler ia. 
de edilmiştir. 

• HA YAT pahalılı#ı ile mücaclele tedbir
leri nrnsınclıı olmak üzere, köylünün giy. 
ciil?i kumıışların ııcuzlatılm:ısma karar 'l"l'· 
rilmiş ,.e bu hu~usta tetkiklere h:ışlan. 

mı~tır. 

* K.\S \PLAR c-enıiyeUnin et narlıı hak. 
kınrhıki itirazı bnşvekalet t::ır:ıfından bele. 
dlycye gönderilmiş, belediye bu itirazın 

haksız olrhıiıunu mııdde m::ıdde tasrth e
rlcrek hıışvckıllete iade etmişlir. 

"' BCLEDfYE vcr~ilerin!n tahsili için 
eşyaya h:ıdz konurken malın muhammen 
l·•.>dc!ınin <le leı;I it eclilr.-ıesi kar:ırlaştırıl

mışlır .• 

* cı;;-.'AZELERI:-> belediye tarafından 
naklini istiyenler nakil ücretini bulunduk

ları nahh·e komlserlerlne verecekler ''e 
p11r11 derhııl belediye tahsil şubesine yatı. 
rılacaktır. 

* YUXAN bandıralı "HCJIAs,. '\"apuru ilo 

puru yarın Kici llmoııındı:ın hareket ede-
cek ve memleketimize gelcccklir. 

r:< ~ANAT mektepleri mezunları cemh·cti 
bu akşam Parkotelde bir cay ,·erecekle~ \"C 

mezunlar biribirlerile tanışacaklardır. 
* BERLlNDE toplanacak olan Alman 

cerrııhl konferansına iştirak etmek üzere 
Haydarpaşa nümune haslıınesi operatörü 
F'eTidıın Şe,•kct Rnensel şehrimizden hn. 
rekel C'!mi~tir. 

* <HLATASATI \ YLTLATI remiyeti tara
fından yarın akpm Tokal!iy:mda danslı 
bir ç.ıy \'l'rill'cl'klir. 

* Edirne ile f sl:ınhul :ırasınd:ıki memnu 
mınl:ık:ıılnn otoınobilJcrll', gc1:en cı:.-neb\le. 
re şimdiye kadar jandarma terfik olun. 
mnkt:ı idi. nu usııJ şimdilik ilga edilmiş
tir. 

* Oenizb:ı nk tarafın d::ın )ıııptırılan tz. 
mirdl' Konak rnrııır iskelesinin açılma tö. 

reni dün yapılmıştır. İlbay Fnh Güleç, 
şnrb:ıy llrhc;et Uz, mfıstnhlıeın mevki ko-. 
mııl:ını gcnerııl R:ıı;iın ile tlnvellilerin bu
lunduğu liircne :ı~kE':rİ muziknnın çaldıAı 

istiklıll marşiyle başlanmıştır. Müteald
bl'n ilbay Fazlı Gülce bayırlı muvaffaki
yeller temenni erten sözlerle kordetan ke. 
serr.k hkeleyf f5lcmiye açmıştır. 
• SaCranbolunun elektrik işi belediye mıc 

Meclis bu on beş gun zarfm JXL'" .... ~ '°' fJ,OR ı 
...... ----------~~....__ı_,...a,ru.\Jla.II-...ı..-__; _________ ~--------------~--------------~ 

"Garip bir ilün gördüm. 
'-'Vefat eden oğlumuzu biiyük bir ihtl~ 

nı:ıınla teuavi eden rloklor !ilfıncaya sıızc. 
teniz rn~ıtasile lcşekkiir erleriz.,, 

Fm nsııca bir meı;el vardır: 
"Aıneliycıt mU\·arfakiyetle ncliC"elendl, 

fakat hasla ölc.lü!,. 

Bu da o lıesab ... Doktor rnetlı mi, ~oksa 
zem mi ediliyor, anhyana aşkolsun. 

Frenk meselinin lıir de türkçcs!nl söy: 
ledilcr: 

"Al hocıım musknlıırını, babam knykal
dı.,. 

Ilir de Amerikalıların ölümle latifesi: 
Ne'l"yorkla cenaze töreni yapan birkaç 

rakip mücçsese ar:ılarınd:ı il:in düellosuna 
slrişmişler • .Nihcıyet içlerinden biri şöyle 
yazmış: 

''Bu k::ıdar mükemmel şeraltle sömfil .. 
mek varken niı,;in yaşamalı"/,. 

Ölümle şııkn ... Soğuk şakaların en !;Oğu.ı 

ltu!,, 

lisi larnfından t:ınzim edilen beş senelik 
mesai programına alınmış ve bunun icin 

25 bin lira sarfedilmcsi kabul edilmiştir. 
* Karaa!taı,;taki eğitmen 'kursu 250 mev

cutla açılmıştır. Derslere bııştanmışltr. Btt 
seneki kudstan Trakyanın dört '\"İlAyeti 

hissesini nlncaklır Te kurs gelecek seneden 
itibaren üç yıllık okul haline girecektir,. 



Hamal arabala 
plAka resmine t 
Yeni beledive zabıta talimatna

mesine bu hu susta bir 
madde konuyor 

Sırt ve ba,ta yük taşmıanm menedil 
mesinden sonra eehrimiıde şimdiye kadar 
pek de malQnı olnuyan yeni bir nakliye
cilik şekli ba§gösterdi. Evwll ac:aip te
killerle yapılmı, el arabalarile eşya nak· 
li şeklinde başlayan bu asri nakliyecilik 
şimdi çocuk arabalarından itibaren elle 
itilen, onden çekilen, bisiklet şeklinde ba· 
reket eden, motörlü olan. tenteli tentesiz. 
parmaklıklı. telli akla gelen gelmiyen bir 
sürü garip şekiller anetmektedir. Şimdi 
§ehrjn sokaklannda bu nakıl \~rta!anna 
adım ba,ında tesadüf ediJm,ktedir. Bil
hassa Yemiş ve civan dar sokaklarında 
bwılardan yüzlercesi daimi iş halindr 
olduğundan buralarda münakalat fevka
lade Cil ;leşın:ktedir .• 

Nihayet belediye, bu hiç bir kaJdt1t 
şarta tabi olmıyan arlhalan ela &fılCSen 
kaçırmamJf, bisikletlerden bile plAka res
mi alınırken bunlardan almmamamı anı 
.. -atık pmiyerek bunları da plAka nemi· 
ne tabf tutmak karannı vermiştir. Yeni 
belediye zabıtası tal~tnameslnin Şehir 
meclisinde m8lakere edilecek bundan 
aonraki knnn aramda Myle bir madde 
de bulunmaktadır. 

Belediyeyi böyle bir karara aevkedln 
sebfb bu ilin hamallık fiili ile alAlclldlr 
görülmeyip arabacılıla yakın a&'Qbmli 
ve bu eekilde aral»ahla rekabrt edildi· 
linden bunlann plAka resminden blric 
tutulmasmm dolru ıörillmemrkte olu
şudur. 

Balkan ekonomi 
konseyi mühim 
bir tebliğ çıkardı 

Jlalkan Ant&lltı ekonomik kouert 
tin m•alalnl bltlrmlt. mWm ka· 
r.rtar vermıotır. Kapanıo celHılnde 
1'Drk heyeU mW'l-hh11a relal Jl&.. 
l&ll Saka bir nutuk IG7lemlf, çok al· 
qlanmıotır. 

KODHr, tu tebllltn netrlnl karar· 
laştırmıttır: 

"Balkan Antantı ekonomik tonae
)'I 7 Nisandan 15 Nisana kadar llU· 
ren 6 ncı telim& devreıl meaalalDl 
diln bltlrmittlr. 

Ia>n18J. -s~en. lotlma devnahaua 
beri •ön a•t ............ t1eatt 
fJ\Obttdete hacminin hluedlUr dere
cede artmr, oldutunu memnuniyet
le mUşahede eylemiştir. 

Konsey, Balkan Antantı memle
keUe~nln etonoml mı ..... uam 
tefriki mualalnl aıtlqbrmak bere 
ihracat ve bu gibi diler mil....._ 
ler delgelerlnln bir an enet Atına. 
da toplanmaJanna karar vennlttlr. 

Kon1ey, Balkan Antantı memı. 
ketlerinin tertip ettikleri enternu. 
1Qllal fuarlara bu memletetlerln 
budan bG7le mecburi olan lttlr&k· 
ıertaln dalma daha 1ı1ade senltle
dlllnl de mutabede e1l••lftlr. 

Koue1 Btıkrette biri Yunan • Ro
men ve diter Tirit • Romen ticaret 
*Jarınm tellelnl memnanl7etle 
b,detmtttlr. Koue1. Balkan A•· 
ta.atı memleketlertnın Balkan harl
'CI memJeketJerle yapacaktan Ucar•t 
m.uab,,delertne Balkan kloıunua llo
nnlmımnr iatilıdaf eden alywtlerl· 
ne deYIUll lllıumunu ehemmiyetle 
ka)'de7Jemt,ur. 

KonHy. ba karara aııtealllk tat
bikata da b .. lanmıt olduluqu mam· 
nunlyetle mllpbede eyler. 

KonaP.y, Balkan Antantı memJe
Jretlel'lnden iki Tera bir ~klan için 
mt1tteret olan buı lıtlhaal madd• 
lerlnln Balkan harici pl7aaalarda aa
tJe huauıundaJd, danı~klr bareke
tt meMlealnde Şark tltDa:lerlnln 1&· 

tllm&4alr daba ıecen t11batta tıtan
lt11Jda bir toplantı rapılmr• oldata· 
1111 mtlşahede erler. 

Antantı demir 70Jları tomlte91 tee
klltnt lrararJattr1'11lıttn'. 

Koa•y, 90ll toplantmadan bert 
daimi danla komlt..aata faall,.Ual 
tanlp ettikten 11e>nra, llM9ftt Bal
kan dem. ~ dtNkt Wllllt 
Tuıtut1l• tefriti m81&U•rl ll•a· 
•unda meık6r tomltlala "'4111 41-
ter bran tesa Y8-mla• laQetlDID 
yatında tesletnl blldlrcllll ,eni blr 
Balkan hattı IG)ll luıl olu uı.,.a
J"I memnuniyetle 1ra7cle7lemfttlr. 

k 
komltll-·faaH 9"'.., Bal
kan Antantı mtmletetlalD PG9t& Ye 

teıcrat aabalanndakl tefriti mnal
Jerl n.Ucelerlnt memaaaı,..ııe mut
tali olmQtar. 

Koaeey bitli .... l*t& lentlerl • 
nln ve telcraftarda da IOll meml• • 
ket lcntlııla teum 1&7881•4• aı · 
badele lelertnla bl1M41Ur ••noecl• 
artmq oldutunu taf4e1iemltttr. 

Baltan Antantı, etoaoınlk kon ... 
J'lnln selecek toplantıeı Blkrette 
yapılacaktır ... 

. 
t'Hi bir it • aıa1t 

Kabataf Beyttlmalel loblmde 21 
nwrada otaran lt yapnclald Salılha,. 
dtba akpm .. t 23 de, a.llta 1fecad11e7 
elll.tdelindek~ Mihalin ~orap fabrtbmn. 
da saJaprken lanJım ....... Mri 
_.... ıtnalt. lacalla ......,. ... 
clmlmlftıt. 

Yakaluaa bir la11• 
o.sen :ııtm 'I inde Knmptpda am

hafua memuru Burhaaeddbain ....._ 
~lman mtk...._llrl aalldııü .......... 
da Rtcelıin pldıiı anlllpln~ •Ullu 
111kılaımıca ... cllrt Jmwabk ..... 
nı itiraf etmlttfr. Tahldbta denme. 
dilmektedlr. 

Zehir kac&k•lan 
Uüüıtu T.,._.. cacldlllndtld 457 

numaralı t9de Mı- aw ,.,. ..... " t 
paket afJOll bulmunaftUr. Bıa ...U o
turan Salih. Nadye, HUMJln " 

Konsey, kez • Antant merkez baa
ltalan ~ennl dlrektörtertnln IOD top. 
lant11ına alt zabıtları da kayde7Je- Hama ~. 
mıttır. Tapa dalne'ade bir pralanma 

Bkonomlk konur. demir )"ollan DUn ,tapu~ itini ta1rfp etmek 
mlln rı.\tt" h ,.,,, .. '""" " t1traU:I- tıı.. ıelmlt olan...,._. ollu Jleb
Iere d~ muttali o'muş \"e dört-. met. mmli""*l IMdrıla •"• tut
t .. ,@t tft'm r 'nlf1trr ıtt ı ıafflrt ıtruın- -. ".....,_ War ,.,.,........... 
,,. yc,Jeu bagaj n e01a nalllratı J. Meluaet betmduı apr bir yara lıldlli 
~fa m8'terek tartff'lflr yap1Jma11 ff ltla ~ ............ bNatdwutc 
blrlblrloln anı nakl17at nl&amD&· tır. • 
m•lnln tanılml için marı" arı eo- OtomoMI fllltlı 
nunda Dllkrette bir demir yolları BfiJOWer.._ ..-, Aftlaia idin. 
eksperler komltealntn toplumuına llndeld lılaltepe S4 ,.._.._.. ..... 
~- •ermlftlr. 11.wı,. kl,a.ltld 1Uııllr ,.l\lıı eo. 

K09NY. nutaalılnln dnımhlılnu alt*len ıeserbn 7ldl ,... T..
" d mir roJI rr mP~r.le?erlnln tetkl· lllmU bir fOCUla Pfl'llUI " tiılttitdl 
Jdala ı.ru ı• daimi bir NJran JtrlerWea ~ .. Çoaak ~ 

D NiSAN - Jlla 

1 ı n için 
komedi müzika1ı SAKARYA sineması 

Sqircilednl .on._. ---~r. BilhaM bltnWe bahmu 

GRACE MOORE 
tatb ve mıahrik ıeaf ile ı•Yet ncflı .. rktlar taca""i etmelddı'. 

Sahne arkadfıtı: GARY GJtANTchr. ıa..-ı PAIUfAUNT JUaNAL ve lLXBAHAJt GUZBLLIOI pis 

ızmlrele 

Tülün depo
sunda yangın 
Panik 1 l zlnden 

bayılanldr, 
yaralananlar oldu 
bmir 16 (Hususi> - Gut caddesin· 

deki Amerikan ttltan clepntamdan çı-
kan bir yanım hlllllthanede bOyQk bir 
_.. eebebiyet ftllllittjr. 

Kldm igi1erden Ant.elle pa,a.mdl 
bine pitfriıbn 1U OCllı bkdeDbir9 
parlllmttn'. leçi bdm. ateli IÖDdOnllek 
fcin. Oıerine birkaç ÇllVl1 .... flkat . 
~ tutuprak llnler ttttan ~ 
atletine de alrayet etmlttlr. 

Bamm Oleıine "'JIDllD Vll'I,. ..... 
bir plllik kopmuş ft fabribdald ...... 
cai1Pokofl11D11a,k9'•mlabltlrnt
tr. BabrpplJk ......... elli bdm Ja. 
çl ı.Jdıq. 6t kiti Jlrlllnmll. ,.... 
bdmllnfan biri. batına. ccaCtam 
dfteOrmflltOr. 

YIDllD. ~ abal ftl'illmden 
~-

Nafıa ile mtlıakerelerde 

Elektrik şirketi 
M O•kGIAt 
çıkardı 

&.ere % rını 
imzalamadılar 

Anbı8. 15 (lfuDf) - ElettriJc tlr
btl lll1ll'lhaUDe Nafia l1'ISmda tltlzl. 
ba11lllUllDI hayatım tebdlt edecek ... 

- '°"* *' telllltın ıelabı ... 1'6· 
tin fu1a alman ~ ladeal etratcn-
da mOzakereler cıeıeyaıı etmekte oldalu 
~ 

Milllbrellrln batl•ıwıcmda lld taraf 
murahballan bir JllClll• tertip ...... 
milzakere edilen ...ıtlei sapt altqıa 
almalı ve hmalamalt tllbit w kabul et· 
mitlerdi-

GODlerdenberi dmm ilim .... .. 
lerin Jlbltlan bu ....... tamim ... ._ 
tdildili ba1de IOll &(inlerde tirW maraJl. 
hUan llblt1arm im•undan .... . 
cıllnık ....... .,.... .... ........ 
-- '"*"- ........... Shbttn 
iki~ ....... edilmekte ollD 
vabettDID ve lltMftlnn mllllkelw _. 
ntlle hllll ciblane Pflldll 111 .-ma 
rüHınn iMi tarll blNbtk!ırt ....._ 
re pnmlplerl w ilin dddlJde bblU 
Wif ..,........ CJldula liM iDOMkere 
....dlllıl ............... .. 
miJDltnt;.lllrdllil ldıldlı-.... 
Blıllll•••••ıı'ıd:ın nllnn .... 

llf;tlne llR 11MW'n Pat ...... 
... tidbirleri .. ~ 
dir. 

, m:;;ı :; :-:= 
Oltu ...................... ,. 
bllnauftlr. 

Bir ...... 
~ ........... ..... .................. , ....... ... • ...... Pdt.,...,.,..,..... . 

nla ...... &lnalJ .. ~ p. 
tıp bprı.n ,. ............. , 

Yaralı.bit lladıa 
Dlft pce. 1'1l nr•••t 1111..- ... 

blll latb*le Wr ..... ,.alı oJlnk 
79tblı polttewet ...... " salm1ln 
imdada ...._, doktorma ~ ..... 
, ...... ,. ....... \lr,.. ....... 
,.... .......... ..,..tıtan ... 
Jtm•uia ıtJrllmQfdlr'. 

'Y ..... talaldhtta _.. '""""- ICL 
.....,..,,... Xmp Ow 11 ...... 

da ... Pıu.t olclala .. cletttl 1tlfat 
tarafnia:.. ,.ratanaıtı anlipfmlt. •ustu ,.,.Jenm...,. 

ıu.J bit PlfJOIJI 

Ciellf, 1 -"llldı ve ihtirala ~ ardM 

WtLLIAM ve LUISI 
POW&L.-L RAINER 

B u harta RAY •11
•"' 

••ıı we ,., ...... ,, bir va1t•11 teev:r eden 

as usu 
FraP•ICI llılli filmbıin roDedni büJWı bir kuvvet•• uıı'atJc oynuyorlar. u..,...-....,. ... __.. Uıllpaılı IU&J- - ... Uıd· ı 
pmı ~ cereyan eden ku"9tl n Uadrulı blr menu. 

iLAVETEN: FOX JURNAL ffaJ9 ~ 

....-:P1ucn nmm 
TCRK Sb ... 

GeseUllfae. Hilnin tatlıhpa bütün dtln,amn 
ltaJı'lft oldtala en ,aseı mm yd~ 

ZARAH L.E A NDIER 
LA H ABANIERA 

dili d~ •tk mmt 
A-............ n Ilı BOyllk J'l1dam en 
nes. .. ,~ lapaayol llaftlan ... rabfan. ............ 

ıa:wnw•au•w• c ar rumwm m mu um m mu• 

Yalovada 
y nillk v 

ıuv...,. .. ~ ı--. ı.u MM 

lsfıt. r* ... bir ~ mtrla• 
llllltlr 
O..liılP l1ııaçın ••t1111a• .......... ....u. .. .,...,.. ,, taldp ..... .,.. "'°"' .... 1 Ti .... ilet 

...m 11aJ1aa lltlladetlnl ..ma .-..... ............. ..,...,,.,tulfe-
linde acullu* ~· Bunun 
lslıl. \Mı ._ ~ biletler .... et. 
mUtecUr. Çak 11CU. olu 1N kemple bi
lcder• npur, otobe .. lolraata. otel " 
blD,o lcnt1erl düU ~. 

Bu Hnt, Yaloftnaa mn " llaJUI 
ıs11a sıbD ı.aaa taıwn .... u ..._. 
..,.. ~ •• .,..,. clftl'l-
MI iman U. ı.n.ma medem bir iN 

fllarlMliae lloaww lpa.,.m 1ıir pJ&a 
llamlaa•lfll'·Yaı.-...W&'iauat 
alarak w ,..m_. IIıtl,_..da J&JO 
..eülan " tiplul .. •'* ........... 

Yaı... ••lsbtda MsırlaalıııılU' 
... jal. , ... lllıimln PNlt& ~ 
adfdr. -- Prolt. prcp a.dnde 
• ......... ,.,...... ıwta VeWJetl. 
nla tetkik" .............. Pf09 
Jlalıi .............. . 

Xaphqlar ....... ld ....... Wna 
" ... , .......... .W. itine ... 
Janı ıu. • -. ._,_. lntdad11 
.....,....-ı,.pd ...... 

Bir bOyücU 
y k 1 ndı 

Ba ada 71 a ilde 
lr ı ırlıdır 

a.r.a.. H...,_h .-Uıılı 11 nt 
~ ..... ,.,.. ... ..,. 
""'1&Y..,,ftn,. ....... MJI 
~ ....... ....,.. .. .... 
hlQlllDUfblf. 

Yam pPD a1 -1okedat 11tmit .. ı ,, ..................... .... 
._ meer.t.., N...,._ m811• 
"'11 ,.~ Sçln ...... pdrttt· 
1W haber aJmqtrr. v...ı. 'llaD• an. 
.. m.1ı1r.,...... ,.,...-..naa 
..-uo" ...... ,.... 4llıt ,_.na 
U. dd ......... pakette tat ........ 

•• 
PoJil, tiklıet O.irine tahW ..... ı.q.. 

....... 
ve emvalin taksimi lehindeki blllüaı bare. 
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Çarll Çaplln, şeref listeslne ithal edllmlye 
lilzum gUrU.lmlyet'ek kadar fevkalbeşer 

bir aktör teltlkkl edilmektedir . 
-46-

Bunun üzerine, Rober Taylor ertesi 
günü patronun nezdi.ne celbedilir. 

- Ne oluyor, azizim?. .. Fan,, mızın 
bir hayli dil§tüğü söyleniyor. Vakıa 
halinizde yorgunluk seziliyor. Akşam 
ları çok çıkıyor, çok geziyorsunuz. 
Bakışlarınızın müessir hali bir hayli 1 
sarsılmış, kendinize bakmanız ıazım. 

- "Boks Offis,, im gayet iyidir. 
- Evet ama, "Fan" ınız eksilirse, 

ondan da eser kalmıyacak. Bunlar 
yckdiğerinden ayrılmaz şeylerdir ve 
birisi inmeye başladı mı, takriben üc,; 
av sonra ötekisi de iner. Gidip bir ay 
i;tirahat edin, dönüşünüzde iY\ bir 
film yapmaya çall§alım.,, 

Bazan da aksine ola.rak, sönük bir 
aktris, talie ma..ı.har olur. Neşriyat §e. 

fi şirket direktörüne gelerek şöyle 

der: 
- Patron, küçük J an Parkeri bili. 

yorsunuz, ya.? Son filminde Ufacık bir 
rol oynadığı halde ''Fan" ı 1 den 20 
ye çıktı. 

- Ya! .•. Çok enteresan ltir uey. Şu 
halde onunla meşgul olmak 18.zmı. O
nu bana gönderin ve ''senaryo şube
si,. ne onun için kilçil.k ve gUzel bir 
şey uydurmalannı söyleyin. 

Bir filmi seyrettikten sonra, coşa
rak yıldıza ilanıaşk eden delikanlılar. 
la genç kızlar, bu mektuplariyle, bir 
yıldızı yükselttiklerinin herhalde far • 
kında değillerdi. 

"Boks offis" le "Fan" her zaman 
yekdiğerine uymaz. Öyle aktörler var· 
dır ki, "Fan" lan iyi, "Boks offis" le. 
ri fenadır. Tabii bunun aksi de olabi
lir. 

Komikler, kompozisyon aktörleri ve 
yaşlıların "Fan'1 lan çok olmamakla 
beraber "Boks offis0 leri muntazam 
ve emindir. 

"Seks appil" 1i yıldızların ha.zan yal
nız ''Fan" ları olur. Onla.mı bütUn pe
resUşkarJ arı mektup yazar. Fakat bu, 
bini geçmez. Fakat iyi bir "Boks of. 
fis,, e malik olmak için, sokmakla be. 
raber mahalle sinemalarında bilet a
lan yüz binlerce Detrua işçisiyle Mid. 
'dl Vest çiftçisini hayran etmek laznn
arr. • 

lyi hir reklam, eksilmek üzere bu· 
lunan bir ''Fan" ı yükseltebilir. Fakat 
küçük bir skandal, ustaca. bir hastalık 
münasip bir iW.ivaç, hulasa hiç1'ir §ey, 
düşen bir ''Boks offis" i kurtaramaz. 
Ve bir gün giyotin korkunç işini gö
rür. 

Holivud istatistikçileri, senede iki 
defa, "Boks offis,, lerine göre yıldız.. 
!arın bir "şeref listesi,. ni tanzim eder
ler. Bu listeye çok büyük bir ehemmi. 
yet verilmektedir. Çünkü her §irket 
bunun sayesinde, en iyi yıld.ızlarmm 
kimler olduklarını ve diğer şirketlerin 
yıldızlarına nazaran kendi yıldızları
nın da derecesini öğrenmektedir. 

Yıldızlar bu listeyi büyük bir he. 
yecan ve sabırsızlıkla beklerle ve bir 
sürü isimleri gözden geçirdikleri haL 
de hala kendi isimlerine raslamadıkça 
sararır solarlar. 

İŞite size, son defa neşrolunan şeref 
listesi ki, şüphesiz hepinizi hayrette 
bırakacaktır. 

Başta, yapayalnız ve büyük bir 
farkla, küçük Şirley Templ bulun • 
maktadır. Sonra dansöz ve şarkıcı çif. 
ti Fred Asterle Cineer Rocers gel _ 
mektedirler. (Çüt diyoruz: çitn.kü ay
rı ayrı film çevirdikleri zaman, liste. 
de tam otuz derece aşağıya düşüyor. 
lar.) 

Bu çifti, A vrupada hemen hemen 
meçhul olan yıldızlar takip ebnekte
dirler. Bunlar radyo yıldızlarıdır. 

Ve bunların şöhreti o kadar büyük
tür ki, kendilerine ekseriya fena olan, 
fakat buna rağmen bilyi.lk rağbet gÖ
ren filmler çevirtilmektedir. Bunlar ı 
Bing Krosbi, Frcd Allen, Jak Benni, 
Grr.rsi Allen ve kocası Tommi Börns . 

• 

Nihayet, hepinizin şüphesiz, başa 

geçirmekte tereddüd etm.iyeceğiniz 
yıldızlar gelmektedir. Evvela Klark 
Geybl. Sonra Con Kra vf ord. Seneierin 
geçip gitmesine rağmen, Kravfordun 
"Boks offis,, i, Amerika vilayetleri 
sayesinde en iyisi olarak kalmlştır. 

Kendisini stt'ayla Geri Kutıer, Mey 
Vest, Barbara Stenvik, hokkabaz Co 
Braun, Dik Povel, Joan Blondel, Karol • 
Lombar, Mirna Loy, Eddi Kantor, Vil
yam Povel. S~ncer Trasi, Loretta 
Yung, Pol MUni, Şarl Baaye, Marks 
kardeşler, Doroti Umur, Lili Pons, 
Rober Taylor ve Jan Artür takip et
•mektedir. Norma Şirer artık sık sık 
film çevirmediği için iyi sırada değil. 
Vallas Beri, Janet Makdonald, Dean. 
na Dürben, l{lodet Kolber, İren Dün, 
Fernan Gravey, Coan Benet, V. C. 
Filds, Vircinya Brüs ve Rober Mongo· 
meri, on beşinci sırayla yirminci sıra 
araeında. bulunmaktadırlar. 

Simon Simon'un sırası iyi değildir. 
Marlen lj>itrih'in de öyle. Alis Fey, Ti· 
ron,Pover, Don Amek, Frans Di her 
listede biraz daha yükselmektedirler. 
Katerin Hepbörn ise ayni intizamla 
inmektedir. Garbo altmışıncı gelmek
tedir, Herhalde anlamışsınızdır ki, 
Çarli"Çaplin, listeye ithal edilmeye lü. 
zum görülmiyecek kadar f evkalbeşcr 
bir aktör telakki et}ilmektedir. Cin 
Harlu ise, sağ olduğu zaman, listenin 
başında, hemen hemen Kravfordun 
derecesindeydi • 

"Boks offis" "Fan", matbuatın fik
ri ve tenkidlcr, biraz da aktörlerin 
şahsiyetleri gibi unsurlara istinaden 
her ~lrkette, aynca, kendi yıldız liste
sini tanzim etmektedir. Çünkü yıldız 

olmak boş bir 12ey, gelişigi.i7.el bir ke. 
lime değildir. Bu, Holivudda büyük 
bir payedir. Yıldızsınız veya değilsi
niz, yıldız derecesine yükseltilmiş.ve
ya bu mevkiden indirilmişsiniz. bu ı 
fark sadece kolunuza işlenen, 
veya işlenmiyen şeridden, kapımza ça
kılan veya çakılmıyan gümüş karton 
yıldrzdan ibaret değildir. Böyle bir 
unvan sUıe birçok avantajlar temin 
etmekte, size hususi mU~ellefiyetler 
yüklemektedir. 

Sömestr'in sonunda, ordudaki gibi 
bir terfi listesi neşredilir. Ümitler, in. 
ki.sarı hayaller, diş gıcırdatmalar, iti
~azlar belirir. Bağnlrr, çağrılır, filan 
yıldızın, parlak dereceyi beyaz perde· 
de değil, fakat direktörün bürosunda 
kazandığı temin edilir. 

Şirketler muntazam.an listeler, bro. 
şürler neşrederler ve bunda, konturat 
altında bulunan yıldızlarını iki kate. 
goriye ayırırlar: yıldızlar ve •'Fea
tures Players,, yani "yıldız aktörler,, 

Mesela Metro şirketinin en yeni ka. 
taloğunu açıyorum. "Yıldız'' kısmr, al· 
fabe sıra.siyle yirmi bir ismi ihtiva et
mektedir: Barrimurlar, Vallas Beri, 
Kravford, Geybl, Garbo, :Mirna. Loy, 
Janet Makdonald, Marks Brutesselr, 
Vilya.m Povel, Taylor, Şirer, Spenser 
Trasi ve saire, Bunlar meyanında, Av
rupada pek az tanınan Nelson Eddi, 
Gladis Corc gibi aktörlerle, artık unu. 
tulan Helen Hayes'i bulursunuz. 

Buna mukabil, aşağıdaki kategori
de, "Features Players,, ler list.esinde, 
doksan beş isim arasında, A vrupada 
herkesin "yıldız,, larla. ayni sıraya ko. 
yacağı Virclnya. Briis. Melvin Duglas, 
Moren O'Sullivan, Rosalind -.: Russel, 
Franşo-Ton, Coni Veysmüller, Rober 
Yung gibi şöhretlerin isimlerini gö -
rürsünüz. 

Katalogun nihayetinde bir ilave 
vardır. Eserin basılmasiyle çıkması 

a.rlljmdaki kısa müddet zarfında, bir 
terfı vukubulmuştur. İlavede de şun. 
lar okunmaktadır: 

"Bu eser basılırken, Mis Rosalind 
Russel yıldız derecesine yükselmiş. 

tir.,. 
(Devamı var) 

.. 
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Seyahat notları 
~ --. 

Güzel ·Bolvadin 
lzmirin polis müdürü oraya kaymakam olduktan 

sonra Bolvadin her tarafa kendini tanıtmak 
yolunu tutmuştur 

Af yon, 15 Nisan - Sabaha yakın 
"Çay,, istasyonundan geçen Adana tre
ninden iniyorum. Gideceğim yer ''Bolva- ~ 

din,,dir. Bu isim bende nihayet iki sene
dir ehemmiyet uyandırmaktadır: Izmirli
lerin kaybettikleri ·Feyzi Akkorun Bol
vadine kaymakam oluşundanberi. 

lzmirin değerli polis müdürü artık Bol 
vadin kaymakamıdır. O, şimdi de bir baş 
ka köşede memlekete hizmet etmekle 
meşgul bulunuyor. 

Talili Bolvanin ehemmiyeti bu ma
ruf şahsiyeti kazanmış olmasından sonra 
başladı. 

istasyonun arka yanında bekliyen ara
ba postayı alınca yola koyuldu. Hareket 
ederken düşünüyordum: Feyzi Akkoru 
ne halde ve nasıl bulacağım. O lzmirin en 
mühim sandalyelerinden birini işgal eder-

ken rnevkiinin ehemmiyeti ile mütenasip 
temkinli bir devlet memuru idi. En müş
kül anlarda bile en çetrefil işleri daima 

temkin kanalından halleden bizim tanıdı
ğmuz Akkor.çalışmaktan, mütemadiyen 
meşgul olmaktan fevkalade haz duyan 
müstesna bir yaratılıştı. 

:Acaba o şimdi öyle midir? Daha 
doğrusu, bir kaynak zenginliğine malik 

bulunan bilgi ve enerjisini harcayacak sa 
ha bulabiliyor mu? 

Hayvanların yan dört nal gidişile bir 
buçuk saat geçti ki kafamda dolaşan dü

şünceler hep bunlardr, Nihayet Bolvadi· 
ne girdik. 

Otedenberi hayalimde bir türlü canlan
dıramadığım bir yeri şimdi gözlerimle gö 
rüyorum. Mütevazi ~Jmakla beraber se-
vimli ve şirin bir kasaba; düz bir saha 
üzerinde kurulmuş eski sistem bir mem
leket, yani bir içanadolu memleketi. 

Ben Bolvadini böyle bilmiyordum Bil 
~-

Bolvadinin umumi göt'ilnü.şü .. 
mem hangi münasebetle bir kaç sene ev. 
vel adından bahsedilen Bolvadinin orta
sından bir dere geçtiğini ve kasabanın 

bütün pisliği ile müzahrefabnm o dere İ· 
çine döküldüğünü söylemişlerdi. Aynca, 
evlerinin kfunilen toprak çatılı olduğunu 
da ilave etmişlerdi. 

Aydında 

Bir aşk 
macerası 

Aydın (husust) - Evvelki gün bura
da garip bir vaka olmuştur. Kadı köyün
de oturan Girebina muhacirlerinden 14 

yaşında bir kız 18 yaşında bir delikan
lıya kaçmış ... Sevgilisi kın adliyeye getir 
miş. Yapıictcak bir muamele görülmiye
rek kız babasına teslim olunmuşEur. 

Fakat kız baba~e git.mele razı olma
mış, bağırıp çağırmağa başlamış, zorla 
otomobile bindirilerek köyüne götürül· 
müştür. 

Kızın babası dün gene Aydına gelerek 
kızının yaşını büyülterek sevdiği oğla

na vermek için teşebbüse baş!amıştır. 
Çünkü babasının söylediğine nazaran kı
zı sevgilisinden ayırmak ve zaptetmek 
mümkün değilmiş .. 

Balı kesi re 
kar yağıyor 

Balıkesir (Hususi) - Son günlerde 
havalar Meta bir kış havasım andırmak
tadır. Ayni soğuklar civarda da devam
etmektedir. Pazar günü Yağcılar nahiye
sine bağlı bazı köyltte bu arada Okçular 
köyü ile Ulus onnanma 25-30 tantim ka
lınlığında tipi halinde kar yağmıştır. 

V u rdd a m odern saQlık yuvaları 

Ancak Feyzi Akkorun kaymakamlığa 

tayinile ~ilhassa 1zmir gazetecileri arasın 
da Bolvadin hakkında kati malfunatı e.
dinmek merak ve alakası uyandığı sıra· 
larda ben de bu iç kasabanın ne durum
da olduğunu öğrenmek istedim. Ve edin .. 

• diğim rnalOmatla, buranın iktisadf ve ti• 
cart nokta~ ehemmiyetli hir yurt par
çası olduğunu, Jfilcin sıhhat '-:e imar ba
Jmnlarmdan, kültür ve sosyal durum nok'. 
talarmdan esaslı surette himmete ve ten
vire muhtaç bulunduğunu öğrendim. O 
iaman bana bu malfunatı veren bir Af..ı 
yonlu dost, kasabanın ortasında açık de
re bulunduğu ve evlerinin baştan başa 

dam halinde olduğu hakkındaki duygu..' 
mun doğru olmadığını da söylemişti. 

• Buna rağmen Baha.dinin sevilebilecelt 
bir şirinlik taşıdığına kani değildim. Şu• 

na §llpbe yoktur ki Bolvadinin adını bile 
duymayan yurtdaştarm sayı!'it h~halde 

milyonlan ihtiva eder. Bunun se'öeöi 11e-
dir? 1 
Burası bir köy müdür ki ismi anılmaz· 

dI? 1 

Böyle suallere verilecek cevap herhalde 
basittir; Bolvadin, denen bu memleket 

yakm yıllara gelinceye kadar koyu jh
mallerin zebunu olmuştur. 

üzerine emek harcanan bir eserin adı, 
masruf emek nisbetinde etrafa yayılır. İs 
te Bolvad.ine bugün bu ÇibTJTa doğru isti· 
kamet verilmiştir. 

Ben, Bolvadinde kaldığım bir iki gün 
içinde gerek kazanın merkezini ve gerek
se nahirelerile bazı köylerini gezdim. Ne 

gördümse sıra ile yazacağım. Ve yazıla
rımda, yurdun bu az bilinen parçasıru 

etraflı değilse bile e$3slı şekilde anlatrna
ğa çalışacağım. 

Manisa memleket hastahanesi bitti .. 

Manisa, (Haber) - Merhum Vali Murad Kermenin 
başhttığı ve unutulmaz bir eser olan memleket hastane. 
sini llbay Lutfi Kırdar muvaffakıyetle bitirmiş ve hasta
lara kapılarını açtırmıştır. 

Manisa vilayetinde hastalığın bilhassa düşmanı olan• 
merhum Murad Kermen, bu eseri büyük fedakarlıklarla 

teşebbüs mevkiine koymuştu. Merhumun ayni hassa.si. 
yetini yeni llbayda da gördük. Llıtfi Kırdar, hastane 
için tahsis olunan parayı bir misli daha arttırarak bu şi. 

fa yurdunun inşasında. büyüle himmet gösfurm!ş ve Cla.oı 
hili tesisat ve laboratuvar cihazını bilhassa zenginle§tir• 
meye muvaffak olmU§tur. 

Yüz yatağı mütecaviz bulunan Manisa memleket ha& 
tanesinin şimdiden kabul ettiği hastalar, kıymetli doktor 
ve mütehassısların ha.zakatinden şifa bulmakta. ve mu
hitte böylece vefiyatm önüne geçilmektedir. ViHlyetin 
bilhassa nüfusun teksiri mevzuu üzerinde gösterdiği has.. 
sa.siyetin verimlerinden birini daha teşkil eden bu k1y. 
metli mUesseseni:d. ibir resmini yukarda. görilY.oruz, 
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Dorctı L&mur sadece va;lhlşl ketdlon n="©>DDeırnn~e mlYJ-= 

vaiPfalk oHuvoırD Jc.aıırll ~&"a~<e>ır(dl 

1 1 
korkunac:ak bftır ıraklp de<ğıno 

ç" Artık sinema san'atında 

Katmin Flepbımı 
ve Loretta Ywıg 

.. 

B U ıon gllnlerde y •• .i yeni parla
.>'ZP meydana çıkan sinema yıldız: 

lan arasında bugUnıJn bUyUk töhret
lcrini unutturacak peı: az unatkAr var
dır. MeıelA Frarıs Farmer parlak bir 
ııtikbal vaadeden bir ıanatklr sayılı· 
yor. Bu yeni yxldız çok ho§a gidiyor, 
tnuhakkak. Fakat Mis Farmerln bugün, 

yahut yann Kay Fransi yahut Mirna 
Loyıuı ,)Mtrine ce~lverec:eğini .rann~t
mek hatalı olur. 

Doroti Lamurun halinde urak mem

leketlere mahsus bir güzellik var. O-
nun için bu yıldız, vah§i kadın rollerinde 

çok muvaffak oluyor. Avustralyalı ya-

n me1eni bir kadın rolünü de canlan
landırabiliyor. Fakat medeni bir ı.:emi· 
yet içerisinde ya§ayan bugUnkU kadı· 
nın hayatını gösteren 'rotle~de cazibe
sini kaybediyor. bayağılaşıyor. Bu gi
ditle Doroti lAmur hiçbir vakit Jan 

Kravfordu göl~ede bırakacak bir yıl
dız olamayacaktır. 

Çok esmer, çok zarif, bir ıenç ~ız 
olan Cieyl Patrik kısa zaman içerisın· 
de Avrupada ve Amerikada hemen her 
kesin na7an dikkatini cclbetti. Bilhas· 

l!a er~tekler bu yeni yıldıza ba:ıldıla:· 
Fakat gUulliğir.ln ver.diği tcsır za_ıı 
olunca yalru; sanatı birinci sı~ı~ b.1: 
ytldız olmaya kAfi gelmiyc'.:ek gıbı go-

t'Jnüyor. 

Olivya I-lı\vitan başka başka cins;~r
den birçok rô)terde muvaffak 0

• u. 
.,, . . · uvaff akıyet 
n.omedıyı ve dramı aynı m 
le oynuyor. Gilıcl otdufu kadar bece
rikli ve çok müstait bir ıanatkAr. Bu 

.. . 1 nd en evvel bu gun yetışen er arası ı 
renç ktz birinci sınıf bir yıldız olacak 

aibtdlr. 
Ciarbo. Kolber, Jınet Mık Do,,atd. 

Norma Şerer, tren Dlln, Krıvford, Ka
fol Lombar birinci amıf yıldızlardır. 
Beti Dıvis de öyle. Fakat Jan Bone. 

Jan Blondet hıttta Jan ArtUr bu dere
ceye henUz yUkselememişlerdir. Buna 

tnukabil Luh: Rener ve bilhassa Roza
lin Rusel isttdatlarını herkese kabul 

cttirn:i~ler. Birinı.:i sınıf yıldız oln~~ 
Yoltınu tutmuıtardır. Rozalin, kendısı-
ne Jayik bir eş olan Rober Mongomc
ri ile b~raber veni çevirdik~ri ''lfay:t,. 
sanat ve aık,. isimli kahkaha dolu film 

de, bir bakr~la bir sahneyi canlanc1!r

tnak, bir hareketle ruhu bir vasiyetini 
tamamen ifade edebilmek gibi yüksek 
bir komedi aanatkan evsafını göster· 
miş, .. K1ranbi5'ıu '""'YV! ti., filminde de 
insanlın P,'fiJdl!rmer.= h:ldiv,i ka.dar ağ
latmavı da bll~lğin; iıbat etmiştir. 

HoUV'tddaki .. :nema .. al \pleri yıldız 
l~ e~i:J:cl gu noktadan muaheze 

da ihtisas gözetiliyor 

!re.11 Dün 

• Meşhur aktör Edmon Grevi Ho
landadır. Bu tatil müddetinden istifade 
dıerek meoı.hW' ressam Van Gohun e ~ . 

bayatını gösteren bir mm çevirmek ıs-
tiyor. Filmin dış sahneleri önilmür:deki 
yaz Holancbda. Londrada, Pariste çev-

rilecektir. 
• Japonya aanıUrü "Büyük Hayal.. 

ismindeki Franıuı filminin Japonya.da 
gösterilmesini mcnetmİJ. Filmde Al
man ordusu aleyhinde parçalar bulun
duğu buna s.:bep olarak göstermlt·· 
itin en garip noktaıı bu filmin halen 
Atmanyada gösterilmekte olmasıdır .. 

• Pariıte '•Citl..'IC yansı tayyareaı., 

iainıli yeni bir film çevrilm~ğe .. ba§la: 
ın:ıııtr. Bu filmde bat rollen jul Ben 
Kolet Darföy yapacakl~rdır. . . 

• Tino Rossinin ycnı çevrılecek fıl-
'nin ismi Riviyeradır. 

mı .. 
• Bu yaz Tolstoyun hayatını goste· 

b:.iyük bir film çevrilc.:ektir. Bu 
ren 1 . M k 
f
.
1 

. senarvosunu van Bunın ve a 
ı mın . Ll d BU "k 

Aldonof hazırlayaca;-t ar ır. . yu 

U
"tefekkirlnin kızı Tatıyana da 

Rus m 
filmi hazırlayanlarla beraber çalıt-

bu • • B" tik d ğ kabul etmıştır. uy a amın 
ma 

1 
da ves=kalarla isbat edilen nok 

hayatın · . 
• · kızının hatıralr.ına müracaat 

talar ıçın 
_.ı·ı ektir · ouı ec • d' k .. ·· K ı· • Meşhur ııinema ıre toru o ın 

eava adasından geçerken çok 
Tapbey. d' S 

b
. yerlı' kızn rastgel ı. uranta 

"ü e1 ır 
g z · minde otan bu kır: gayet gü-
Asmara ıs . 
• . kilde yerh dansları yapıyor 

zel bıı: §C 

eder: Her ııtdız yalnrz bir çe~it rolde 
01nama!< ister, ket di sı:vdiği tarzda 
senaryolar yazdırır. Sinema sahipleri 
tu muahezede haklıd.ırlar. Hakiki sa-

natkarlar, her çeşit rollerde muvaffak 
olanlardır. 

Fakat bugün bu olmuyor.. Sanatta 
adeta ihtisa' gözetilmeğe ba§landı. Bu 
gün Harri Boru seyreden bir seyirci 

hiçbir vakit onu hafif bir filmde göre
ceğini ummnz. Vily<'m Povelin &eyir
ı.:lsi de bir facia ile Jcarotla~maya taham 
mü! edeme,.. 

Amerikalılar bu mahzu;un önüne 
geçmek için mUmkUn mertebe faz:la 

yetiştirme~ ve birçok ~.;nebi artistleri 
Holivuda toplamak gaysini glitmcğe 

başlamışlardır. Yeni yetişen genç nesil 
arasında Lcsli Hovar, Frederik Marş. 
Herbcrt Marşal en sevimlilerini teşkil 
ediyor. Sonra birçok yabancı sanatkar 

lar memleketlerinde büyük bir bo~luk 
b:rakarak Amerik3ya geliyorlar. Mese
la Şarl Buayenln Frans:ıdan ayrılması 
Fransız sinemacılığında yeri dolmaz 
bir boşluk bıraktı. Fakat Fransız sa
natkar Amerikada çok küçiik bir yer 
doldurabildi. 

du. Kızı Holivuda götürmek istedi. 
Y:iksck bir maaş vaadctti. Fakat Va
valı kızın ileri siirdüğü bir şart direk 
töril müşkUI mevkide bıraktı. Kızcağız 
Holivuda gitmek için ailesinin de bcra 
ber götürülmesini ve Holivudda kaldı 
ğı mLl.ddetçe bunların da kumpanya ta
rafından yedirilip içirilmesine, ev ki
ralannın ve elb:se masraflarının veril 
mesini §art koşmuş .. Dlrektl>r ni!iin mi 
te:e.ddUt ediyor ediyorsunuz. Şunun 
içın: Cavalı kızın ailesi tamam 4 ı kiti 
den m:irekkepmit ı 

Mirna Loy -
afacan bi .. kızdı .. 

Mirna Loy, sevdiğimiz bir yıldızdır. 
KUçiiklUğünü herhalde merak edersi
niz. Faknt, onu annesinin ağzından 
dinleyin, bakınız neler anlatıyor: 

"- O ele avuca sığmaz Mir:nay:ı na. 
sıl büyüttüğümütü bir ben, bir de AJ. 
lah bilir. Daha minnacıkken, evimize 
gelen misafirlerin yüksek ökçeli is· 
karpinlerini giyer, sokaklara kaçardı. 
~~ın karşısına geçip yUzUnU gö. 
zilnU boyardı. DUnkU maskara kız bu 
gün sinemanın en ciddi kadınıdır. iur
na art1k spordan, okumaktan ve yal-

, nızhktan hoşlanıyor. Fakat doğrusu. 
nu isterseniz ben o afacan, o neşeli 
kızımı bugUnl<U meşhur yıldız Mirna. 

ya tercih ediyorum.,, 

iç çamaşırlarınız için birkaç niimıme 
ve yapılaccı7~ iş1cmc1c, den bir i7d öı ııc1: 

D<@cano~o lken(J)DIMlnzdeını so~tUJtma= 
maıınuırn yoUaırenn tb>DODycır mo.J1sunuz? 

Aile hayatmda dirlik düzenliği te
min, muhakkak ki kadının ve kocanın 
elinde olan bir §eydir. Kocanızı kendi . 
nizdcn soğutmamahm yollarım biliyor ' 
musunuz? Şu tavsiyelerimizi dikkatle 
göıönünde tutunuz: 

Sabahları kalkınca saçlarınızı düıet

tiniz. Sanki bir yere imsn!irliğe gidi
yonnuş gibi süsleniniz. Kocanızın kar. 
§ısma peri§an bir halde çıkmayınız. 

Yilzilniizün tuvale.tini }'$parken hu .. 
susi bir yerde ynpınız. Kocanızın ö
nünde pudra, sUrmc gibi şeyler sUrme. 
yfniz. Geceleri yntarlcen yUzUnüzU po· 

madlarln boyamayımz. Saçlarınızı 
bağlamayınız. l{cndinizi bir mumyaya 
çcvirnu:~yiniz. :Kocanız, sizinle evlendi. 
ği zaman bir korkuluk yanında yata
cağını aklınıı getirmemiştir. 

Birçok erkeklerin karakteri derbe
derliğe meyyaldir. Biiyilk anoelerimi. 
zin eu sözUfüi şUphcsiz hatırlarsınız: 
"Erkeği çekip çevirecek olan, kadın
dır!..... Bin:ı.enaleyh, kocanızı ideal 
bir erkek haline getirmek sizin eliniz
dedir. Ona, muhtelir münasebetler dü
şürerek • ve daima ba~knlarınt tcnkid 
C'tmck fıuretile • öğretmelisiniz ki, bir 
koc:ı., lrnndi knrısınn, başka kadınla-

Du markalar, Avrupada pek ço'b. 
modadır. Tu\·aıete b1r başka gUzel
llk verir. Dunlnrı yapabilmek için 
masrafa ve zahmete lUzuoı yoktur. 
ÇUnkO ,;ayet kolnydrr. 

Bunlar bnzan, kartvizit şeklinde 
ynprlrr. Şarpclcrln üzerinde tok şılt 
<lurıır. , 

Pelerin veya mantonun cepleri ... 

ra gösterdiği hürmet ve nczakett<?n 
daha fazlasını göstermek me~burlyc
tindedir. Sabahleyin kalkınca, kahval
tı etmezden <'VVCI tr~ olmalıdır. Me
selfi kocanıza §Öyle diyebllirsmiz~ 

•• ... kocası ne gnrib bir adam! Sofra
ya bir karı sr.'knlla oturuyor ve kn. 
rısıyla tatlı tatlı konuşacak yerde go.· 
zete okuyor!., Eğer ıkocamz da sofra. 
ya bir kanş sakalla oturuyor ve si
zlnlo konutmııyarnk gazetesin! oku
yor.sa ve eğer makul bir adamım, si. 
zin ayıpladığınız kocaya benzememf•
ye çalışacaktır. 

Kocanıza :ıımnen öğretmeniz Jazıın

gclen noktnları öylece sırnhyahm: 

O, evde bulunduğu zamanlar bağrı 
açık ve çorapsız dolaşmamahdır. Rır 
pijama, yahut ad Amerikalılar gibi 
bir pantalon ,.e gömlek giymelidir. 

Sofradan kalktıktan sonra ağunı 
yıkarken gargara ve gürültü yapmak 
Metinden vazgeçemiyorsa tuvalet ka. 
binesinin kapısını iyice kapamalıdır. 

Yntaktn kat'iyyen sigara içmemeli· 
dlr. 

Karı ve kocanın, yatakta ·gaz te, 
roman okumamaları ıazımgcldiğini de 
hiç unutınaymız. 

ilzerlne de lemin tık harfleri f lcnc
bllir. Çantaların, otdivonlcrtn Uzeriı~ 
dokllerin gayet kU~Uk olmasınn clik
kat ctmolldlr11 
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Dünyanın en soprcu memleketi: Finlandiya (2' 

Dahiliye nazırı yüksek 
DUn şehrimize gelip öğleden sonr a 

antrenmanını yapan 

First Vienna 
atlama şampiyonudur Bugün Taksim stadında ıstanouı 

muhteliti il e karşılaş ıyor Helsinki de, diğer bazı memleket
lerde olduğu gibi spor nezareti vey:ı 
spor müsteşarlığı aramağa kalkar.·..ı
nız boşuna uğra§mış olursunuz. Hat
ta burada beden terbiyesi işlerini lt;
rner küz ettiren basit_ bir resmi me
mur dahi bulamazsınız. Finlandiyada 
spor idari bir makinenin içinde bulun 
mamaktadır. Fakat buna rağmen her 
yerde, her adımda, onun canlı bir mi
salini görürsünüz ve bütün bir mil
let sporla alakadar oluyor. Bu aiaka 
yı bilhassa Finlandiya cumhuriyeti
nin idarecileri göstermektedirler. Çün 
kıi bu idarecilerin hepsi de eski spor
culardır ve sporun kendilerine vermill 
olduğu zevki unutmamışlardır. 

Eski atletizm şampiyonu 
dahil ye nazırı 

Paristen ahbabım olan Hariciye ne
zareti memurlarından mösyö Enkel 
bana şöyle dedi: 

- Benimle beraber ikinci kata çı
karsanız, genç dahiliye nazırımız 
mösyö Kekkonen sizi kabul edecek.. 

- Maalmemnuniye .. Fakat dahili
ye nazırile görüşmemizin, Finlandiya 
sporu hakkında yaptığım tetkikata ne l 
gibi faydalar temin edebileceğini an- ı 
layamadım .. 

- Size şunu söylemeği unutmuş
tum ki, mösyö Kekkonen ayni zaman
da, Finlvndıya atletizimini idare eden 
federasyonun reisidir. 

Bundan başka, bugün 37 ya§larm
da bulunan bu genç nazır, 924 ve 925 
de, iki sene müddetle Finlandiyanın 
yüksek atlama şampiyonu olmu~ ve 
1,85 metrelik derece elde etmiştir. 
Bunun için, kendisinden Finlandiya 
atletizmi lıakkmda çok mühim izahat 
alacağınız muhakkaktır. 

Spora karşı gösterilen şayanı 
hayret alaka 

Mlidafaa nezaretinden başka bütün 
nezaretleri ihtiva eden bu muhteşem 
hükumet sar.yında, hariciye nezareti 
le, dahiliye nezaretini yekdiğerinden 
ayıran basamakları çıkarken Finlan
diyalı dostum ilave etti: 

- Herhalde farketmiş olacaksınız, 
Finlfındiyanın hayatında olduğu gibi, 
burada da, bu nezaret bürolarında da, 
herkes sporla alfıkadar oluyor. Çünkü 
herkes bilfiil sporla meşgul oluyor ve 
ya olmuştur. İşte size bir misal: Ber
lin olimpiyatlarına gitqıek ürere tah
sisat bulmak için ,hariciye nezareti 
futbol takımına müracaat edildi bu 
takım da, harbiye hektebi zabitlerile 
bir maç yaparak 250,000 mark hası
lat temin etti.,, 

Finlandiyada sporun menşeinj ya
kından tetkik edince insan, 936 da, 
belediyenin buradaki bütün meydan
lara hoparlörler koydurarak, halkın 

.~!cşlııır Nurmi ile beraber Finlandi. 
ymım ve. hatta dünyaııın yetiştirdiği 

en biiyiiJ.: 111.,,kavemetçi 
Ilaııs Kolehmainen 

Berlin olimpiyatlarını dakikası daki
kasına takip etmesine neden ihtiyaç 
gördüğıinü anlayabiliyor. 

Hiç beklemeden ve hiçbir protokola 
tabi tutulmadan nazırın odasına giri
yoru?~ 

Müşavirile bir harita üzerinde tet
kikatta bulunan Urho Kekkonen uzun 
boylu zayıf bir adamdır ve gözlükle
rine rağmen, bir sporcu edasına malik 
tir. Gayet tatlı bir sesle konuşuyor. 
Fakat kelimelerinden herbirini, iyice 
düşündükten sonra talaffuz ettiği bes 
MIU. 
"Derinleme,, tarafı 

- Bugünkü Finlandiya atletizmi 
hakkında ne <ltiçünüyorsunuz. bay na
zır? 

Dahiliye nazırı derhal cevap veri
yor: 

- Bizde atletzim, gayet muntazam 
bir terakkiyle inkişaf ediyor ve her 
yerde olduğu gibi - belk ide ondan da
ha fazla • derecelerin seviyesi yükseli
yor. 

Beni en fazla memnun eden cihet 
şudur ki, artık Kolehmainen veya 
Nurmi gibi çok büyük yıldızlara ma
lik olmamakla beraber, atletizmimiz 
heyeti umumiyesile, eskisinden daha 
iyidir.,, 

Gözlüklerinin arkasında parlayan 
kıvılcım, memleketinin en sözü geçen 
adamlarından biri olan bu eski atleti 
adeta coştururken Kekkonen düşünce 
lerini daha vazıh bir şekilde anlatı
yor: 

- Olimpiyat oyunlarının ve beynel 

Yedek Subay Okulu 
Yarın Barulgilcü ile çarpaşayor 

Ertrıttg·icilnUn iki genç takımı 7.:cndi <ıraUırııu1.aki bi7' egzersizden cvı:d ... 

On ~ gün evvel Bcykozu mağlüb 
eden, geçen hafta da _ birkaç mühim 
oyuncusundan mahrum olan - Galata. 
saray takımıyla berabere kalmış olan 
Yedek Subay Okulu futbolcüleri ya. 
rın Bakırköy sahasında Barutgiicü on 
birile kar§ılasacaktır. 

Son uımnnlarda büyük muvaffakı
yetler gösteren Barutgücünün kuvvet-

li Yedek Subay takımıyla saat 15,30 
da. yapacağı bu müsabakanın çok he _ 
yocanh olacağına şüphe yoktur. 

Bu maçtan eV\'el de Barutgücünün 
genç takımlarından biri Bakırköy 

rum kltibii ile, Gücün diğer genç timi 
de ayni ıum klübünün genç futbolcü. 
lcriyle birer müsabaka yapacaktır. 

milel temasların ademi o aralık mev
cudiyetlerinden istifade ederek, geçen 
senedenberi, Finlandiya atletizmini te
melinden genişletmek istedik. 

"Elit,, (en seçme) hazırlamak mcc· 
buriyetinde olmadığımız için, "derin· 
leme,, metodik bir faaliyeti tahakkuk 
ettirmekle meşgul olduk. Bu sayede, 
kendiliğinden, ikinci bir hedefe' dt> 
erişilmiş oldu. Kendilerile hiç de meş
gul olmadığımız "yıldızlar .. her za
mankinden duiıa mükemmel bir forma 
iİrdiler . ., 

~ ·azır Kekkonen her kelimeyi tar· 
tarak, ikna etmeğe matuf bir nazarla 
beraber ilave ediyor: 

- Kütlenin seviyesile "elit,, in se· 
viyesi arasında, doğrudan doğruya 

uvzi bir münasebet var. Kütle için ça· 
lışıldı mı "elit,. otomatik bir şekilde 
terakki eder. Ve bilhassa "elit,. le uğ. 
raşıldı mı propaganda kütle üzerinde 
tesir yapar ve o da inkişaf eden filha
kika memleketimizi, kuvvetli Ameri- 1 

kanın ikinci mcvkiie yükselten Stok
holm muvaffakiyetindenberi, 1919 
danberi, olimpiyat oyunları ve bunla
rın hazırlığı, milletimizi nhayatındn 

büyük bir mevki işgal etmektedir. 
(Sonu yarın) 

Serbest 
güreşler 

Güreş sevenleri iki senedenberi çok 
alakadar eden profesyonel serbest gü
reşlere bu sene • mevsimin henüz ta
mamen başlamamış ol~ısına rağmen -
gelecek haftadan itibaren başhnacak
tır. Bu defa göreceğimiz karşılaşmalann 
geçen acne~ere n isb ctle daha .zevkli o

lacağına şüphe yoktur, buna da sebep 
Mülayimle Tekirdağı ar<ısmda kalan 
başpehlivanlık için bu defa iki çok e
hemmiyetli rakibin daha ortaya çıkma
sıdır. 

Bunlardan biri sabık Türkiye ha§ 
pehlivanı Kara Ali, diğeri de meşhur 
H immet pehlivandır. Her ikisinin kol. 
l<ın kırılarak iki, üç senedenberi güreş 
edememişlerdi. 

Gerek Kara Ali ve gerekse Himmet 
pehlivanlar şimdi tamamen iyileşmiş 

olduklarından çalışmağa başlamışlar ve 
ilk yapılacak güreşlere girmek için 
formlarını bulmuşlardir . 

24 Nisı:•:ıda Taksim stadında yapıl

ması kararlaştırılan bu senin ilk ser
best güreşin:le de sab!k ve lahık Tür
kiye Başpehlivanları Kara Ali ile Te
kirdağlının tutuşmaları takarrür etmiş. 
tir. 

Bu gün, 118 kiloyu bulan Himmet 
pehlivan d21 ayın yirmisinde İstanbula 
gelecek olan tanınmış güreşçilerden 

Beni Şerman isimli bir ecnebi ile güre
şecektir . ---

Eski Avusturyanın meşhur tek sc. 
çicisi Hügo Mayzelin "Harika takım,, 
ından kaleci Havaçek, müdafi Ranier 
ve merkez muhacim Geşvaydel gibi e
lemanlara malik olan Först Viyana 
klübü dün sabah şehrimize gelmiş ve 
akşam üzeri de Taksim stadında bir 
antrenman yapmı~tır. 

Misafir klüb memleketimizdeki ilk 
müsabakasını bugün saat 15,30 da 
lstanbul muhteliti ile yapacak ve ak
şam üzeri Ankaraya hareket e<.lecek. 
tir. 

Ajanla Beşikta§ klübü arrunnda 
malum meS'eleden dolayı İstanbul ka; 
rışığma siyah - beyazlılardan oyunc 
davet edilmemesi ve duyduğumuza gö
r~ takımımızın: Cihad _ Salim, Re:.~ · 
l't!elmıct Jlcşad, Rıza Musa • Necdet. 
Naci, l'rlclilt, Ha.sim, Fikret şeklind 

_ yani bir hayli zayıf bir kadroyla bu 
gün sahaya cıkacağını - gözönüne ge-
tirirsek, gayrifedere klüplcrin İstan
bul muhte~itinden daha iyi bir netic~ 
almaları büyük bir•sürpriz olmaz. 

Hükumet merkezimizdeki yarın oy
nanacak müsabakadan sonra. Först 
Viyana klübü yine şehrimize dönerek 
bir hafta istirahat edecek ve gelecek 
cumartesi ve pazar günleri Taksim 
stadında Şiı::li ile Pera gibi gayrifede· 
re kliip!erin en kuvvetlileriyle çarpışa. 
caktır. 

Bir taraftan idarecilerimizin inadı1 
diğer taraftan Rebiiyi Fikrete terciij 
eder tarzda yazılariyle şayanı hnyrc 
neşriyat yapan gazetelerimizle müna, 
kaşayı lüzumsuz gördüğümüz için o. 
kuyucularrmıza bugün muhtelit takı. 
mımızla çarpışacak olan misafirleri 
miz hakkında teker teker malUmat ve
relim: 

IJEK SCH M A U S 
(Şmav::) - Kafa 01JWl. 

Zarındaki isabet ve hô. 
l~imiyctile §Öhreti olaıı 
hu sol bek 21 ya§1nda. 
dır. TalaiT~ ve teknik o
ywılariylc Avustur -
yanm on 'iyi sol beki o-

larak tanınnuıktadır. 
Genç takımdandır 1 e 
~im.diye l•adar 18 clcfa 
1ıcyııelmilcl olmuştur. 

Kinı11a..qcrdir. 

r 

li.AD.VER - S8 ya
şını.l,a.dır, 18 defa bey _ 
nclmilcl oyuna i§tirak 
cdmı bu futbolcu da sii. 
rııti. atılganlı!Jı ile ta _ 
1.wıımn en kıymetli clc
maııları aras111dadır. 

Ila1;k<iktir. 

IiALECI IIAVLI. 
ÇEK - 2~ ya§mcUı. 
Vicmıanm genç takı. 

mından. Fevkal<ide isti
da1lı dolayı.sile klübii -
ııiiıı biiyiik iimidlcr bel• 
/ediği bir oyımcudur. 

AvustunJa takınmım 

lııgiltcreyc !taptığı son 
seyahatte !.:endi.si ta -
lmm tal:viye için bcra· 
bar götürülnıii§tür. 8 
<lcfa beynelmilel oyun. 
da oynamı§tır. 

II()Plt! AN - Elek -
lrikçülir. SO ya§1nda • 
clır. ~O defa cntarııasyo
nrcl oymyan bıt oyuncu· 
nım bilhassa l:af a 7>as. 
lm ındal.'i topa lııildmi _ 
vr.t i adeta saııt i metre i. 
Zo ölçiilmü§ gibidir. 

BEK RAINER -
Sağ be .. oynar. 32 ya. 
§'lndad.,. FcvkaUUc so. 
kuğkanlılığı ile beraber 
lıer vaziyetteki tcknilc 
iistiinliiğü. ile futbol a• 
leıııinin cm iaJ~ beki o .. 
/.arak kendisini cZünya .. 
ya tanıtmı~ bir oyuncu. 
Şimdiye k-adar elli beş 
defa be'l_µıelmilcl ol .. 
mıı§. 

MACHU - ~G ya -
şıncladır. Smuıti nıaran

!/O::lul;tur. Be§ defa 
beynelmilel olan bıı o -
yuncıt da katiyct ve bir 
az da sert oyunu ilci 
kendisini tanıtmt§tır. 

11aşınr/.a. B üro mc. 
mıırııdur. Teknik o. 
ıııuııt ı·c bilhassa sü. 
rrıtile tcmayiiz eden 
iyi bir sağ açıktır. 10 
defa bC'IJııelmileldir. 

~ıaşında. Çilingir. He. 
ııilz iki <lef a cııtcrııas 
uonal olmal.:lrı bcra -
bar kale öııiindeld 

karşı taraf bekleri • 
nin 1ıatasuulaıı mı 

biiyük istifadeyi bi -
leıı bir futbdlciidllr. 

cıı iyi o -
yuııcıısıı, mcııece r i. 
Orta ve sağ iç ?llıt· 

hacim mevkilcriniıı 

csa'f oyuncıtSltdur. 

yuşmda. U<ıkiııist. 

l\ıwııctli §iitleri!Jlc 
lJ!I l.'liibe yeni giren 
bil oywıcııdur. 

lı! AN DL - Saj 
iç. ff yaşı ııda, takı -
mın genç elemanl<ı· 

rndaıuiır. Teknik bir 
oyuncııılur. Şiltle r i 
lmı.metlidir. 

__ , _ , , , .. ' Güreşçilerinı iz gittiler 
\ ,..., P ' ... ~ 1 T 1. h . d 1 k l k R ·· ~ ,. ~. -""-~"'- .,, , ' Estonyanın a ın şe nn e yapı aca o an Avrupa Gre o - omen gureş 

' -~· ' . ~ :· ' '-... ;p:npiyonluğu müsabakalarına iştirak edecek olan pchlivalarımız, bugün Ro-
:__ / · , , \! ·ı. . , ~ manya yoliyle şehrimizden hareket etmişlerdir. Güreş fedenasyonu umumi kati• 

• > ..._,__ ? • '> ' • ~ lı; Şina i Q,dcmidn dyasetôndeki kafile Kiiçilk HUsoyin, K•n:ın. Ahmet. Ya ..... ' __ , . 
.. ' ·: " ' ........ ... •t" şar, Saim, Yusuf Aslan. Mersinli Ahmet, Mustafa ve Çoban Meh.-net ik antrcnot: 

l Pellinenden mürekkeptir. 



Biltvor musunuz? 

T1.ısım 

--~ 
~-

Tibetli. h .bl . klan üzerinde görülen bu alamet, mu ar1 erın san . . · . 
.. 1.. k d h t krar dirileceklenne bır garantı te. o um vu uun a emen e 
likki edilmektedir. 

* Dünyada~(İ 
stir'a'l3r 

dir. 

Bir yüzilcü • 
ün sürati sa

,ıiyede 1 met
re 10 santim-

* * • 

• 

Hafif bir rilz. 
garın sürati 
saniyede dört 
metredir. 

• 

>ağ keçisi sa. 
niyetle ~5 met· 
re koşar. 

... * * 

~\/// '-.:o ---~ -
~I}~ 

Tayyarenink i 
ise saniyede 
82 metre. 
• 

Dünyanın gil· 
neş etrafın • 
daki devri sa· 
niyede 30.0GO 
metre bir sü. 
ratle d~vam 

eder. 

• • • 
Sümüklü bö • 

..._ cek dünyada 
--'-'-=~~;..._-___ •,areket eden 

cisimlerin en 
yavaşıdır. Saniyede 1,5 mili
metre gider. 

• • • 

Yaya bir a • 
dam saniyede 
l metre 40 
santim yürür. 

• • • 
Bir posta gil· 
vercını sani· 
yede 20 metre 
uçar. 

• • • 
İyi bir otomo. 
bilin sürati sa 
niyede 38 met. 
redir. . ... 

rn 
Telsiz mev -
"Clerinin silra. 
ti 'saniye d e 
300 mil yon 

- -

* Kakao nPsll 
yel tir 1 

~· 

Çok sevdiğiniz çikolata ka · 
k ıodan yapılır. Kakao da ka. 
kao ağacının meyvasıdır. Ka. 
kao ağacı, yüksektir, ~ı.o 
metreye kadar yükselebılrı. 
Uf ak olan çiçekleri her mev • 
simde görülebilir. llk defa ls· 
panyollar ve Portekizliler ka. 
kaodan istifade etme yolları· 
rÜ buldular ve uzun müddet, 
kakaodan nasıl istüade edil. 
diğini başkalarından sakladı • 

lar. 
lyi bir ağaçtan senede 20-

60 meyva alınır. Bu kadar 
meyva da on . kiloya kadar 
saf kakao verır. 

Kakao ağacı, Meksikada, 

kezi Amerikada, Seylan a· 
mer b. k 
dasında, Hindistanın ır adıs • 

da Af rikada ve bu ar a 
mın ' ted" K Kongoda yeti§mek ır. a • 
kao besleyici bir madde :'ald~ 
v dan çikolata §ayanı vsı
gudn. Pek fazla çikolata, inkı· 
ye ır. b·ı· Re-bebiyet vere ı ır. 
baza se b. k k . d Ur.eri meyvalı ır a ao 
sım e .. rü 
ağacmın bir kısmını go yor • 

sun uz. - Bir çan çal . 
dıktan 1 sani· 

ye sonra sesi 

3ıo metreye 

kadar gider. 

Şen Fıkralar · Dilvada neler oluvor : 

Kuvv< tıl besnp ! 
Muallim - lki lokomotif 

A ve Il ayni yolun Uzerlnde
dirler ve ayni istikamete gidi
yorlar. A saatte 100 kilometre 
B de saatte 50 kilometre mc· 
sare katediyor. A, B nln arka
sında 1 kilometre mesafede
dir. Şu halde, A ne kadar za
man sonra B ye yetişecektir? 

Talebe - A ı kilometre 
giderken, B de 500 met

re gidiyor. A, B yle A yı ayı. 
ran mesafeyi her katedlşinde 
B bu mesafenin yarısını katet 
mektedlr. A B ye hiç bir za. 
ınan yetlşemlyecektlr. 

~ .. * 
Hademe Ha -

der misiniz, bu valizi burada 
bırakayım? 

Polis komiseri hayretle so· 
ruyor: 

- Bunun içinde ne var? 
- Fazla bir şey değil! Bir 

pijama, bir traş makinesi bir 
sabun ve bir de diş fırçası. Bu 
akşam bara gideceğim ve ken. 
dimi bilir bir adam olduğum 

için, geceyi nasılsa burada ge· 
4=1rece~lme emnlm. 

Amerikada vukubulan kor
kunç bir yangından sonra, ha. 
rabeler arasında bir frijider 
bulunmuştur. Bu frijiderdeki 
hindi iyice kı7.armış, yağlar e. 
rimiş ve bu yümen çıkan bu. 
har, çok leziz mükemmel bir 
salça. haline gelmi3tir .. 

Açık~Uz berber 
Müşteri - Saç 
lara bu llA.cı sü 
rerken neden 
eldiven kulla· 
nıyorsunuz? 

Berber - Çiln-
kü bu meşhur llA.cımın, çıplak 
ellerimde saç çıkarmasmı is
temiyorum. 

(Bu sözler üezrlne berberin 
bir şişe UAcı milşterlne kolay· 
lıkla sattığını HA.veye lUzum 

var mı?) 

~ * )#. - Havadisi bi-
liyor musun? 
- Hangi hava
disi? 
- Nuri. .. Dos· 
tumuz Nuri.. 

- Ne oldu? Başına bir şey 
mi geldi? 

- Ah! Sorma! DtlşUn ki da
ha geçen hafta onunla bera
berdik; Son derece mesut ve 
neşeliydi.. Sıhhati mükemmel· 
dt... Aklı ve şuuru yerindey
di. Fakat ertesi gUn... Duyu· 
yor musun, ertesi gUnU ... 

- Aman yarabbim! Ertesi 
günü ne oldu? 

- Nuri evlendi!!! 

{t .. {t 
Operatör - Bayan! Eğer si· 

ze bir ameliyat yapmağa ka
rar verirsem bana bunun mas
raflarını ödeyeblllr misiniz? 

Hasta bayan - Eğer size 
masrafian ödeyemezsem, ba· 
na ameliyat yapmağa karar 
\·erir misiniz? 

* ~ - Sır Dedir!' 
- lld ttlrltı sır 
vardır: lnsa • 
nın, kendisi i
çin saklaması 

doğru olmıya-

cak kadar enteresan sırlar ve 
insanın içinde saklamasına 

hiç de !Uzumu olmıyan basit 
sırlar. 

• • • 
- Bu odadaki mobllyelerl 

görüyor musunuz? Bütün bun
ları (x ... ) sabunundan çık ,m 

mükfı.tatlar sayesinde temin 
ettik! 

- Olur şey değil! Diğer Uç 
odanınızı da ayni vasıtay'ıa mı 
düşlyecekslnlz? 

- Heyhat, buna lmkAn yok! 
Çilnkü o Oç oda baştan başa 

(x ••• ) sabunu kutularlle dol-
muştur! 

.. ~ ~ 

~· 
essesesl şöyle 
mıştır.: 

Kuvvetll bir 
reklft.m saye· 
sinde, satışı 

hayli artmış 

olan bir kuv-
vet şurubu mu 
bir mektup al· 

"Bundan iki ay evvel o ka
dar zayıflamıştım ki, çocuğu· 
mun kulağını bile çekecek 
halde değildim. Sizin kuvvet
şubunuzdan Uç şişe aldıktan 

sonra, şimdi, bUtUn ev işlerimi 
bitirdikten maada üstelik ko· 
camı da mum gibi edeblllyo
rum. Size cidden mlnnetta-
rım.,, 

Sahibini servete kavus-
• 

turan gözlüklü, pipo~u ve 
akllh inek! 

Amerikada Teksas eyale -
tinde Deloss Wilke isimli biri 
ineklerin budala olmadığını 

ispat etmek için tam dört se· 

ne çalışıp çabalamış ve niha. 
yet bu iddiasını ispat etmiş ve 
ya edemediyse bile kendisinin 

BULMACA 

-3 4 
• .1. 
Şarap meraklısı bir adamın 

hırsız bir uşağı vardı. Kendi. 
si on günlük bir seyahate 
çıkmak mecburiyetinde kalın. 
ca, hırsız uşağın §araplarını 
çalmamasını temin 1çin bir 
hayli düşündü ve §U çareyi 
buldu: 
Şarap şişelerini yukarda bir 

şemasım gördüğünüz gözlere 
yerleıtirdi ve öyle bir tarzda 
hareket etti ki, gözlerdeki şa
rab gişelerini şakuli bir tarz
da da saysa, amudi bir tarzda 
da saysa hep 36 rakamını bu
luyordu. 

Biçare adam artık hırsızlı • 
ğın önüne kat'iyyen geçtiğini 
sanarak rahat rahat yola çık· 
tı. Fakat hırsız uşak daha a. 
çık göz davrandı. Gözlerdeki 
şaraplardan tam 64 tanesini 
çaldı ve şişeleri raflara tekrar 
yerleştirirken öyle bir tarzda 
hareket etti ki, efendisi seya. 
hatten döndüğü zaman, raflar 
daki şişeleri bir kere şakuli, 
bir kere de amumi vaziyette 
saydı ve yine 36 rakam,ım bu
larak, hizmetçisinin hırsızlığı
m kat'iyyen anlamadı. Şimdi 
siz, uşağın yukardaki şemaya 

az çok akıllı olduğunu ispat 
etmiştir! 

Wilke ineğine evvela Ame • 
rikan bayrağını sallamasını 

öğretmiştir. Bayrağın sapını 
şekcrkamışı şeklinde boyanmış, 

inek §ekcrkamışı diye bayra -
ğm sapım ağzına alınca bunu 
afu.da tutm881111, sonra salla· 
masmı öğrenmiştir. llk numa
ra muvaffakıyetle nihayete e

rince sirkte aslanların yap • 
bklan gıöi ineğe de ön ayak. 
!arını bir kutu üstüne koyarak 
durmasını göstermiştir . 

Bu ineğin sevdiği hareket. 
lerden biri de resimde görül
düğü ve~hile tahtravallinin or 
tasına çıkmak ve muvazenesi
ni temin ettikten sonra musi· 
kinin t emposuna uyarak sal. 

]anmaktır. Başında şapka, gö. 
zünde gözlük, ağzında pipo ile 
yatmaktan da pek hoşlanır. 
Çünkü pipoyti çektikçe ağzına 
şeker gelir. 

Bu marüetli ineği yakında 
siz de tanıyacaksınız. Çünkü 
Holivudda angaje edilmiş ve 
böylece sahibini servete ka. 
vuşturmuş bulunuyor. 

ragmcn 64 .şişe şarap çaldık

tan sonra şişeleri nasıl yerleş
tirdiğini bulabilir misiniz? Bu· 
labilirseniz, bunu biı.e bir şe. 
ma yaparak yollayınız. 

Birinciye bir kol saati, ikin. 
ciye bir hokka takımı, üçün-
cüye bir pergel takımı ve ay
rıca 200 okuyucumuza muh
telif hediyeler verilecektir. 

1 HASEP 
ÇOCUK SA y;.·As 

Bilmece kuponu 
16 NİSAN - 1938 

fi' T 
© C...,.Pta .. a~ 

G 
Yukardaki Tcsnıi küçük bir çall§ma il.e 8iz de çizcbilirainiz.., 
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f ransada bir kördüğüm da 1a 

~lUI ü~lkeDelt 
lk Ü lfifi1 Ü lfi1 <dl Ü lr ? 

Mez,rc• ve yardımcısının kazmalar1-
na, henüz saçları dökülmemiş 

bir ıskelet takıldı 

9 s~ne ~vvel 
ortadan sır olao 

kar:t kız 

ölJUrillmliş mll ? 
, 

Atlas dentrl byılarmda, dalgalıınn 

her g:.in kırba!jla.dığı sahil üzerinde keı
f ~dilen bir mezar, unutulmuı bir ma
cerayı tekrar canlandırdı: dokuz sene 
evvel ortadan aıcroJan bir kadının gay
bubetindeki ~aran çözer gibi oldu; do
kuz aenc ıahll köylerinin ilzerine çö· 
ken korku ve rztırabı hafifletti. 

Bu esrarlı hldise bütün köylüleri o 
kadar korkutmu~tu ld, vaka anlaşılabi
lir bir gckilde meydana çıkbğı halde 
dahi korku yli~kler.den silinmedi ... 
Kimse .ıabıtaya müracaat ederek mese
leyi aydınlatmağa cesaret edemedi. 

Yalnız bir yana§ma, Jan Morvan is
minde yirmi be§ ya~mda bir delikanlı, 
bir ıene bu sırnn d..:.danını kemiren 
ıztırabını duyduktan sonra imzasız bir 
mektupla poliae milracaat etti ve Jan 

Morvan adlı yana§ma sıkı bir surette 
iaticviıp ediline eski bir cinayeti mey-
dana çıkaracak bir taknn tafsilat atına
biteeğini ihbar &tti. Polis delikanlıyı 

çağırdı. O vakit Jan Moran ''Bu mek-

tubu size ben yazdım,. dedi ve anlattı. 
Bu •.:!varda Primlen l:asaba5tnda Vcl· 

li isminde birisi 31 İkiucitcşrin l 936 
da ölüyor. Öfüye mezar karmak ilzere 
l:ısabanın mezarcısı baba Japri'ye mU· 
racaat olunuyor. Baba Japri yanına 

yardımcı olarak Jan Morvanı alıyor. 

Beraber mezarlığa g:diyorla; Kazma
lar kumlu topraklan c§meğt' başlıyor· 
Toprağı yirmi santim kadar kazar kaz
maz tam bir iskeletle karşılaşıyorlar. 

Morvan, bu nisbetcn taıe iskeletle 
alakadar otuyor. Bu bir kadın iskeleti· 
dir, siyah saçtan hala knfasmdan ay
nlmamıştır. Fazla olarak ta etrafında 
ne tabut kınklan, ne d.e kefen parçala· 
rı var. 

Morvan bu manzara karşısında me
zarcıya soruyor: 

- Bu da ne oluyor? Ne diye bu ka· 
dını çırı1 çıplak buraya gömmüşler? 

Japr! cevap veriyor: • 
- Her halde bunlar eski bir takım 

kemikler olaccak. Hem sen bundan 
hi~ kimseye bllh etmesen da.ha iyi o
tur. 

Biraz daha çalışıyorlar. Delikanlı 
tahammül edemiyor .. 

- Ceset çok fefta kokuyor. Bu ko
ku içerisinde çalışamıyacağım, ben gi
diyorum. İstersen sen de gel ... Meyha· 
nede birer tek atalım. 

B')})a Japri bu teklifi tekrar ettirmi
yor. Beraber meyhaneye doğru yolla
nırken nasihatmı hatırlatıyor: . 

"G8rdUklerlni sakın kimseye söy
leme.,, 

Morvan bu nasihati Jinledi, fakat o 
da annesine bir iki ket:me ile iıi anlat
maktan kendini menedemedi. Anntai: 

- Mezarcının hakkı var, dedi, bun
dan kimseye bir ıey ıöylememek daha 
hayırlı olur. 

Fi.kat aklına gelen b:r ihtimali Mor
van bir türlil hafızasından çıkaramı

yor: ''Bu simsiyah saçlar kara kızın 
saçlanna ne kadar d:ı çok benziyor 1 th. 
tim'3.1 ki gördUğüm iskelet onun iske
letidir • ., 

Morvan tamamile susamadı. Evvel! 
i~i emin olduğu arkadaşlarına açtı .. De 
dikodular mezarcının kulağına kadar 
gittl. Bu yUzden mez:aı'.:ı ile Morva
nın araları açıldı. 

Morvanı dinliyen polis derhal tah· 
kikata başladı. Mezarcının ifı'ı:iesinl al· 
dılar. Fakat o her şeyi inkar etti. Hat
ta inkarında çok ileriye gitti. Hiç bir 
vakit Morvanı yardırr.•.:ı olarak kullan
madığını öyledi. 

• 
Bu tafsilattan sonra, kasabada ''ka

ra kıı:,, lakabile anılan Mari-An-Fili 
nin gaybubct'ncJ.cn bahsedelim: 

Kara kız, elli sekiz }'IZqın:Ja bir koca 
karıdır. Prlmlen kasabasınd; bugün 

belediye reisi olan zatin eniştesi Kloa
gen'in :v!nde oturmaktadır. Kloagen 
ile aralarında dini ve medeni nikah 
yoktur, fakat yirmi senedir beraber 

kan koca hayatı geçirmektedirler. Bu 
b:raber ya~ayıştan doğan bir kı.z: bu
gün Paristedir ve evtid!r. 

1928 de Kloagen öldü. Çiftliği ve 
emlliki tabiatile kayın biraderine kala
caktı. Fakat bıraktığı vasiyetname ile 
em15.k'nin ufak bir kısmını beraber ya· 
şadığı ka.dına bırakıyor ve varisini her 
sene bu kadına ild bin frank vermeğe 

mecbur tutı.yordu. 
Sonra kızına oldukça ehemmiyetli 

bir para bırakm•~tı. 
Bu suretle, kara kıJ'. bir sene vasi

yetn-.ım~nin hükümler:nden istifade et· 
ti. Belediye reisi ile araları çok iyiydi. 
Belediye r•isi en az haftada iki defa 
kara kızı ziy:ıret ediyordu. 

24 Mart 1929 da kara k·z kiliseden 
çıktıktan soııra evine gitti. O gUndcn 
sonra kara kızı 'bi" daha gören olmanı. 

25 Martta bele:iiye reisi oturduğu 
evden çt'ctı. Kayın bira:lerinin evine 
taş•n-lı. 

Kadının evde olmadığını farketme
miş gibi görünüyordu. Zira kara kızın 

HaVa 
qemileri 

Loırncaııra -
INJevycırk 

Arasında tayyare 
sefer len ne 
bası anıyor ........................................................... ~ 

i Avrupaum bütün hftkftmet İ 
! merl<ezteri bir bava uğile ! 
ı • 
: Lorıdraya bağlanacak i 
: ....... -......................................... . 
··-·fugiltcrenin en büyük iki hava te-
şekkülü olan "Emperiyal., ve "Britan· 
ya,. hava yollan idareleri faaliyetlerini 
son derece artırmışlardır. 

Şimdi İngiliz posta tevziatırun mü· 
him bir kııım tayyare ile yapılmağa 

başlanmıştır. Bu sene havacılık için 
yedi milyon İngiliz lirası aarf c4iltt.:ek 
tir. 

Britanya hava yollarına mensup tay 
yareler, Britanya imparatorluğundaki 
ve Avrupadaki her bliyük şehri Lon· 
draya bağlayacaklar, ve bir sene isin<k 
tamam on milyon mil mesafe katetmiş 
olacaklardır. 

Büy1k bf\va gemileri Londrad:.n 
cenubu Afrikaya dört buçuk gilnde, 
Hindistana iki buçuk günde, ve Sin
gapura bet günde gidecektir. Buralara 
ve buralardan Londraya haftada •Uç gün 
muntazam seferler yapılacaktır. 

Londra ile Pariı arasında sade ''Bri
tanya,. hava yollanna mensup tayya
reler haftada aekaen iki sefer yapacak 
tardır, Buna ''Emperiyal., hava yolla
n ve Air France'in yapacağı seferlerde 
il1ve ediUnce iki şehir arasındaki tay 
yare seferleri haftada 246 ya baliğ ol
ınu§ olacaktır. 

Bundan başka Avrupanın bütün hü
kQmt merkezleri bir hava ağile Lon· 
draya bağlanacak, Londradan buralara 
gitmek blrkııç saatlik b!r mesele haline 
girecektir. Bu servislerde tayyarlerin 
vasatt ıUrati saatte 200 mit raddesin
de olll~ktrr. 

Tayyar~ıer, pervane gürilltfü.•Li yol
cular 'tantfmdan işitilmlyli.:ek §ekUdc 
yapılmaktadır. Binaenaleyh yolculuk 
gayet rahat ve emin geçecektir. 

İngiltereüc hususi tayyarelrin ade
di de günden gline artmaktddır. BugQn 
6000 kadar hususi sivil pilot vardır. 
Bu yaz bunun bir misli artacağı mu
hakkaktır. Havacılığa hevesknr olan 
gençler sayfiyelerde açılmış olan hava 
cılık klilplerinde pilotluk öğrenmekte 
ve imtihanda muvaffak olanlarla pilot 
vesikası verilmektelir. 

Havaı.:ılığın motörlü kısmına paruı 
yetişmiyenler planörlerden istifa.de edi 
yorlar. Havacılık klüplerinin aza adedi 
o kadar artmaktadır ki mütemadiyen 
yeni planörlere, yeni motörlü tayyare 
lere ve daha geniı bir kadroya ihtiyaç 
hasıl ohn4'ktadır. 

Hazirandı yapılacak olan kral kupcl
sı havı yarı lırı ':mdiye kadar eşine 
teaadfü edilmemiş bir rn~ı,et görecek 
tlr. IM~hur tayyareciler ve rekor kır
makla maruf pilotlar bu yan§ için şim 
diden isimlerini yazdınnı~ bulunuyor
lar. 

I/.ındra ile Nevyork arasmrlaki yolcu 
tayyareleri seferlerine ancak 939 se
nesinde bışlanabileceği halde ilk se· 
feri yaplcalr tayyarede bulunmak için 
tamam 60 ld~i müracaat etmiştir. 

Bunlardan ekserisi sosyetenin he
yecan arayan, her şeyde ilk olmak he
vesinde olan maruf sim'llardır. Bwılar 
dan ba.ııları ilk u<;uşa iştirak etmek 
için bef yüz İngiliz lirası ver~ğe 
Sına.dedirler. 

Nim resmi bil m:mbadan öğrendiği
ne göre Londra - Nevyork arasındaki 

bir tayyııre yolculuğu 50 tngil!ı: lira
sına yapılabilec~ktlr. Bekliyenler listo
ai ara'!tnda doktorlar, avukatlar, me.ıı 
hur rr.uhıırrirler, ve bir de papaı var
dır. Bunlar arasında bir kura çekmek 
~..:ap o.."leeek•ir. 

kaybot.duğu anı.;ak bir hafta sonra bir 
komşu kadın tarafından meydana çı

kanldı. Bu komşunun evinin yanında. 
kara kızın ineklerini koyduğu ahır 

vardı. Komşu ahırda i~klerin pek fe
na b"'~rd ·ktarını iıoitti. Ahınn kapısını 

açınca acıkan ineklerin hücumuna uğ
radı. Ahırın kapısın mü~külatla. kapa-

( Devamı 15 incide) 

- Komşu! demek bizim kömürlüğe dadanan hıraız Bizdiniz> 
- Sizin kömürW.k mil.1 BeMe bahçemde kömür madeni ~/ettiğimi 

sanıyo1·dum! 

UJyklYISlUICEO lYJ k 
- Böyle kadın da görülmüş değil. 

dir sanırım. Karım sabahın saat üçü 
olmadan uyumuyor. 

- Uykusuzluk hastalığı desene. .• 
- Hayır, ben eve dönmeden uyu • 

maki··v-· 

// 

- Halkı seldmlMana, budala! 
- Kımıldıyamıyorum ki! Kuıağım-

da1ı mıhlandım/ 

Lihter:lştavn . 
Almany·a ~ududunda 

Manevralar 
yapıyor 

...,. Paris. (hususi n:u • 
habirimizden, en 
son model radyo i
le) - Sabık A vus
turya ile lsviçre a· 
rasında buJunan 
Lihtenştayn devle
tinde ordu büyük 
ilkbahar manevra -
lanna başlamıştır. 

97 yaşında genç bir 
askerden mürekkep 
olan Lihtenştayn 

ordusuna manevra 
emri tebliğ edfür e
dilmez yegAne askeı 
Andreas Kiber kah 
ram:ınca haykır -
mıştır: 

'' Küçücük büyük memleketimizin 
ı::anh ordusu, mukaddes topraklarını bur 
~undan akacak son kan damlasına kadar 
müdafaa edecektir.,, 

Mane\Talar, Lihtenştaynın payıtahtı 

olan Vaduz sehrinin p:ınayıt meydanın
da. prens Fraıısua ile, harbiye \'e milli 
müdafaa nazırlarının. büyük erkanıhar
'· iye heyetirıin ve ecnebi askert heyetleri
nin huzurunda elyevm devam etmekte
dir. 

Ayni zamanda hem kırmızı. hem de 
mavi kuvvetleri temsil eden Andreas Ki
ber mavi kuvvetler namına el bomhasile 
kendisine taarruz etmiş: bilAhare kırmı. 
zı kuvvetler he~bma silng{l hUcumile 
kendisini ricaete zorlamış ve balmnıştır: 

- Te.c;lim ol! 
Buna cevabı gene kendisi vermiştir: 
- Asla! 
SON D:\KlKA : 

Gazetemizi makineye vettc~imiz sırada 
gelen bir telgrafa göre; Andreas Kiber. 
pantalonunc lki kayış kemerile kendisini 
muhac;araya teşcbhü!; etmiş ise de miida
faa'\ı da pek kuvvetli olduğu ve liletle 
kavıc: kemerini kemı~e da\.Tanrhğı için 
za'eri mavi. tarafın mı, voksa lcımu. 

zı tarafın mı kaıal'!acağım .simdiden 
tahmin henüz müş~üldür. 

- Bildim, oğlq.n! 

ıeoırç edeblyaitı 
Alacaklınm mektubu: 
0 Üç ay evvel size faturalarnnızı 

göndermiştik. Muhteviyatını el'an al
madığımız için hayretteyiz.,, 

Borçlunun cevabı: 
"Hayretinfa hiç de yerinde değildir. 

Fatura muhteviyatını almanıza imkan 
)'oktur; çUnkU ben g6rdcnnedhxi.,, 

Vapur kalkmak üz.ereydi. Yolcular
dan biri kaptana sordu: 

- Karımla. vedalaşmak istiyorum, 
nhtıma inmeğc vakit var mı? 

Kaptan: 
- Şahsa göre değişir, diye cevab 

verdi, karınız güzel mi ve nckadar za
mandanberi evlisiniz z 

Balık avlamak için pratik bir U.!til. 

Mıl§tmi - Sizde peçete'leri 1M'kadar 
oonı.rında değ~tirirlert 

Gorson - Bilmem e/~ndim. Ben da· 
1.ı(ı lmra11a gtı~~ f4: ay oldu. 
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tadil edebilirler mi? hayatı 
:::::r::':.'!!:"v':r~!; EVE T Bayan Remziye 

lf. , 
Japon gıda ;;.eri enstitllsll, ı 

uzun boylu ve gflrbtlz bir 
nesil yetiştirmek içla, bol 
vitamin ve emlabı ibliV• 
eden bir einı bahlt kurut• 
muş, bir toz meydana getir· 
mıştır. Japon mektep çocuk· 
Jarıoa ögle yemekleri'Dde bu 
to7.u yediriyorlar· Bet tise~:; 
de hayrete şayan ne ee 
alınmışlar. 

-J~llQNLA'R ırk itibarile ne:; 
.ic:ıaa boyludurlar? !!uı mille ırk 

efradının difleri neden gwıel: bazı ... 
lann ahl!kı umumiyet itibarile ne\fen 

haşindir? ? 
Japonlann boylan uzatııaınaz ını 

ri _ .. nmda bu· 
Irklann buıusiyetle u-3- i, 
1 b k lan dUzcltilemeZ 11'1 • .. kil d bo da k f 1 unan a.ıı no san . . d' 1 ·n olmut'ardır. Yani esarete thammu· ı çoeuklann o a '" y ço aza 

Bu çok ehemmiyetli me"IZU Us..=nı ~ otmaym Britonlan;ı lıUtiln ırki vasıf• kazandıktan cörı:llmllttür. 
etütler yapan f erı erbabı pek rT--
dikkat neticeler elde ew..:,ıerdir· Gr.da larmı almrtJan:b{· • . Buı ırkt huıuıiyetleri ortadan kal-

la d ~ ..:-'- ıuretile lal& Onlarm yanınc!alri kafestekı aaJdn. dırmak bakımından bu tecrübe yepyo-
tar.ı rmı e11.ıı.u..-• tanla 
bo 1 ka nıup adaıplann uzadıJc.. gUrbfb fareler Şib ve Pa nn ye.o nf bir çıfır açnuıtır. U.ıun boyla ana 

1 Y u~. =iatlı in.anların muni.llet- meklerile büylitillmUttür. Onlar da abadan meydana gelen uzun boylu ço
~~, garül:üıtUr. • . 1..'illlece Briton kardeıteri kadar -büyQk culdann 'bu lnkipflarmc!a wraıetten 

Meseli Hindiıtanın pmalinwdekı Şih o~makla beraber yumupk tilyJU ve • batka sebepler de olabild.:eli dUt(l. 
ve Patanlar1a Mrdraalılar apgı yu~ kin olmutJardır. . nUlmüttOr. O ailenin tagaddi tamnm 
ayni ıerait altında yapdıklan halde bır Difer bir kafeste~ fuelere aynen da bu itte dahli olduğu anlaplmıftn'. 
birlerinden pek farkh inaantardır· Şih- Madr&lhlann etU .e biberli yemekleri Birçok baatalıldan dojuran muay -
ler w Patanlar ıısun boylu, iri .ııcut- wrilmlıtir. Bu fareler d1llece pek yen bir ~m yemeklerdir. MaeJl ce
lil ldmleleS"dir. HaJbuJd MadıuJdar ufak Jrabmttır. nubf Hindistan ahalialnfn mideleri • 
ufak tefek, çeliımisdlrler. Yine ayn bir kafeae ayrılan yavru- bana.klan ülıerlidir. Travankoıe yu-

Aynl ta~ fU8it altında yap= Jar balık w pirinçle "bOyUtUJmllttilr. Iilerinin bqlıca gıda maddelerini tet
bir ırktuı ola bu ild Cl"llP~ b Ayntn Japon tarımda bellenen bu fa- kil eden tapyoka k<Slrii halis nipatadan 
claki büııyevl farlcJ ga~'-- -A: taru reler ufak tefek fakat •ilam bünyeli ibarettir. Fareler üzerinde tecrilbeler 
:.1 fnceJemftler w bu ıar.ıuu 5 4

- • lmu 1 ,,_ • • 
..,. . / ği iklikte il ri geldiğini te. 0 1 arwı-. yapdmıt ve tapyoka ile bealenmıt fare-
sıadakbitmiı. ı-~: Şihln ~ Patanlar bol Velhuıl muhtelif kafeslerde muhtelif terin bir müddet ıonra mide ve barsak 

t e ı muır. er ... i~ck: ~ ~ 

~-~·l~p ~:~ ıirM• li~•ıldıal 
• kınmn tilber, c1ııııdt hfndi TO ka- Tıilvaıikore ~illeri • r • • -ı öd ra-

nnç, Jd ll'utUk nfabetlne twmamen tetabuk 
ru balıktır.. · _ ..... _ ~ 

Me but' tıp erbabından Sir Ro'bert mqtır. · etmlftlr. Jmtnubı bir ..... _... 'l&W 

t . b '-- di bı·r ba•t...... Irkan ufka tefek olmalamtdan pek tatulan faftler aruında hiç i11aeM te-
M'c. Comson unu A~n ne ,_.... L!--- --..ın~ 1 y· -be] b • takı t rübe- futa mUteeulr olan Japonlar JrJUtU&A& _.uı o unınamqtır. me tecnı er 
noktası yapım§ ve ır m ec ıs1ih edebilmek için pyet etraflı tet- 15ttermiftir ki Waerli farelere 180 
leR giriımittir. Ayni anadan babadan • lardır J•ı>oıt yemeklerin- cUnden fUla uı.er tevlit edt:i kuvvetli 
üretilmit on iki kafeı doluıu beyaz fa- ~kat ~~ tus~la A ve B vitamin- nipata verildiği takdirde WHI' bn
reyi muhtelif kısımlara aymmt. bun- e pyn uv da itıeri enstitbil .ere tahavviil etmektedir. 180 gün 
Jara bqka baıka gıdalar ;~erek ne~- ::: ~~= J_;:m .:m ihtiva eden bir içinde tapdcli tarzı değiftirilcliği tak· 
celeri bir tarafa kaydıetmıptr: Kafaın cini bahtı lnırutmuft onu çelliftk bir ditde Ulaerin ortadan kaybolduğu g8-
birindeki farelere •itten kelilir kesil- dana getlrmittlr. Japon mek- riilmilıtilr. 
mez beyu ekmek, nıçe!, hatlanmıt 11• tos me:klarma a;ıe yeme.Jderinde bu Bu gibi faydalı ke§iflıerin inaanhir 
ğır eti, bqlaıumt balık, Nb~e v~ çay tep çoc Jderinİıı U.erine ekilmek ıu- çok bOyUk ızbraplardan kurtaracalı 
verilmifir. Bu, vasat bir ln*°1z iıçili· !:i:~tir. Bu rejfme bq sene muhakkaktır. 
ıün daima yedili terlerdir. Bu te'~ devam edıımif. bu mUdclet .onunda • (Dewmı 15 incide) 

bealenen fareler .-t tıBylG, frl ve lla ~ - · 
ına•''''fl'·':EI ••. ,;ı .• rt•l j l•!H 

Şayeste pencereye k<>P,- :11.:: =:1'~ıar. 
- itte, • dedi. ~yle'J8!- Git yardim et.. Ben de ya. 
_ Haydi ımım. durma ·• 

vq yavq iniyorum. .. m" 8J?8da, Saad Beyi, salonda yabancı 

Fikrinin muharri
rimize anlattıkları 

- DfWdJ aaymuzdaft mabaad -
Bir iki gUn için Suadiyedeki teya., Fakat bu gece altı yedi Jtilinin y1e 

me gittik. yeceğini yalnız kendisi bir oturuat& 
Kutuıundaki camı da çantama koy. yedi. K!ğit kebabı, kuru f~ kaz, 

dum. Ondan ayrılamıyordum. O a
man Sua.diye tenha idi. Şimdiki glbi 
kUbiğin, paranın rokokosu değildi. Ta· 
biat ve ıuızbk daha hlkimdi Bunun 
için geceleri, daha ta.bil geceydi. Yat. 
ma 2l&Jn&llJilJ bin gÖZle bekledim. Yat. 
tun ve ampultl yaktım. Camımı koy· 
dum, dakikalarca, A&tlerce bekle. 
dim. l§ıklı yazı yoktu! Yüzliıı renkle. 
ri aömntl§tU. Gözler .. Ancak gözler o
lanca tesirleriyle bana bakıyorlardı. 

Ertesi gece bunlar da e5ntlp kay • 
boldular. Ve ondan IOIU'& ben bir ya. 
n meczub oldum. F;ğer kar& sevda 
dedikleri 18.hlyse ben ona tutuımua
tum. Mahmut Nadirden bqka bfr 181 
dtietlnemlyordum. Bu uzun aylar böy
le devam etti. 

Memleketin vaziyeti tekrar k&r'l§b. 
Ordular lzmire, lıludanyaya, lzmite 
dayanpuılardı. Dayını yllkte hafif, pa. 
hada ağır eeyalarmı iki bavul& yerlq.. 
titdL Kaçmaya hamlanıyordu. Ali 
Kemali lzmitte halk pa?amparça et
mitlerdi. Damad Ferid pqa. Ayaata· 
fanoea geldiği halde gerisin geriye 
kaçmış, pa.di§ah pılıyı pırtıyı toplayıp 
8IVJ01JUI. Dana. dUnya VIZ geliyor. 
.Mahmut Nadirden de o camdan son. 
,ra bir tek ~tırh mektub bil~ gelme

di. 
............ liıiftPll"I ile 

1l'raw.y& kaçacütr. Bavallarl .ıt ka
ta fndJrikU ve ..ı&mır1r tarafındaki 
kapmm. arkaama konuldu. Bir ecnebi 
baynkh otomoblJ gelecek, enay:ı alıp 
götUrdilkten IOıır& daynm almak için 
gelecekti. Dayım o pce dedi ki: 

- Galiba bir daha kendi mutfağı. 
mum yemekleriııl yemek kısmet oL 
mıyaca.k. Bari son defa ağız tadı ile 
bir yemek yiyeyim. Bu alqam fazlaca 
kederliyim. 
Dayım ne vakit kederlenııe, canı 81· 

kı1l8. böyle yapardı: bir otunı&ta üç 
kiplik yemek yerdi, yatar ve sabaha 
kadar horuldardı. Ertesi gUnU bir 
eeycflf kalmazdı. 

börek, mantı, ve nire ... 
Hemen yattı Sabahleyin amımıle o.. 

daama girdiğbıılz zaman daymu yilzll 
göztl çarpılmJI, kukatı :Uetımıı, mı· 
nltılar çıkaran bir Y&Ziyette görd.Uk. 
TelAp dil§tilk. Öldü sandık. Fakat çok 
ıWdlr ölmemil. Bir tarafnıa boylu bo
yunca inme inmif. Doğrmnı ~ 
tnsanı bazı fellketler de 18Vindfriyor .. 
mue. Öyle ya, daha beteri de olabL 
llrdL Hem sevinclmiz ikiydi. Birin il• 
memesi, lldncfal de inme lnmeel. Öylit 
ya, inmeli bir ihtiyarı tutup &tlllUJ&<t 
caklardı ya. 
Bayraklı otomobili geri geyirdit.t 

Doktorlan çafJrdık. Bir~ konsWtu. · 
yondan sonra bu ilin böyle aürllp p 
deceğini, da1nıl bir haatabalacı getJıl' 
rilıne8ini söyleyip gittiler. 

Bir yanda annem, bir yan.da teT,ı. 
rıem, ayak ucunda hastabalacı km. 

Ben koca evin içinde kendi bapma 
kaldım. Her sabah bir defa yanma gi.. 
dip hatumı sorar, ondan IODr& evin 
içinde deli gibi dolaşırdmı. 

Bir aqam, yemekt.en aomaydı. O
damda oturuyordum. Hizmetçi haber 
verdi: 

-Kahmut Nadir bey gelmit kilçü 
hanım. 

Sıçraclmı. Bir Ubus" A.DdJJD ~ 
WrD&da~~w 
.. kendfme geldim de: 

- Yandaki Jdlçllk salona almız. 
Dedim. KUçflk llalona gtrdlltm """ 

kit titredim. Ktlçltt eamlı resim btl. 
;yllmilf, k&rfDJlda duruyordu. 

Hem.en lberime yUrildfl, ellerimi 
bıttu,ytlzUmtı gözUm.il - bana aorma.
dan • ~ Tok sesiyle: 

- Her eeyt billyonun. Ben geldim. 
Arbk ben vanm. Uzlllecek bir l8Y. 
yok. Dedi. 

Bir çılgın gibi boynuna atıl~ 
Bir rUya içinde rllyanm botluklan. 

D& kendimi bıralap koyuverdim. Sa • 
lon karanlık, onun gözleri aydınlıktı. 

(Devamı 15 ~) 

YABAN C 1 O 1 L LE RIEI NA K L 1 HAK K 1 MAHFUZDUR · 

- O da. .•• diye durdu. Devam edemiyecefini anlaymau 
- Bir emriniz mi vardı. efendim, yapayım, • dedi. 
- Hayır kızım. 

ea,yeste apğıy& inW66 

adımla komJ1ur buldu, ~urullah Bey, • diyordu. Yardımı· HABERiN EDEBi l'Kl'RIKASI: 49 

Suad Şayest.enin babası hakkmdald bıa kareıbinu. on1ı11 
da öteldlM" gibi evde bulunmadtjma hamlederek, oturdutu yer
den doğrulmuştu. Odum& çıkmak istiyordu ve bunda acele 
eden bir hail de vardı. Gören bir adam gibi merdivenlere 
ilerledi. YOrllmekte milıktll!t g6atermiyerek yilrU.dt1. Yukarı 
çıkarak odasma girdi. 

- Size zahmet verdlDl kadar süren hakiki ve candan 
mz Sofyadan eVimfn aalonuıı& ettarm1 Bir kahvemi içmeden 
bir yardım oldu. Size miDD . 
glbniyeceiinizl UJJl8l1lll. dfkbtle kendiaine bakıyordu. Ba. 

O konllfUI4ken, Şayeste, eden eaeri varclL Arkadafma 
belarmd& eski aabitlitiD deva11l ediği anlafJbyordu •• Net.ekim: 
hizmft edilmesi için birisini beki • diye devam etti. Sel sada 

- Evde kim.ae yok mu acaba. • 
JOk. dald zat Fayeeteye ttslendi: 

Bumm timine Suad'in yannı -
- Baban• kızım. 
Şayeste Suad Beye ~: 
- Bot geldiniz Beyefen k mu? 
- Hol bulduk kmm. Annem yo 
- Yukarda efendim, fimdl mecek-b1f,e fki kahve yaptır. 
- Pek AJA._ Haydi öyJeyee, -
- Peki efendim. konutmalann& devam etti. 
Şayeste çekilip gittikten 1!1()111& 

ıer. Suad: . • dedi- KendJalnl bu sa. 
- SDe babamı tanıtmak Jste,rdiln. rduın. ~e 

atlerde dalma bahçede buJacajmıJ umuyoya baberlfs pldlm 
balaJD'B& evde oJmıyacak. S&yl~ 'Alla.hm teVllli kul. 
Nunillah bey. Yols rıkmak pek ini nl 

0~ gi;nderdi· Beni tanı· 
larmdari biri olacağım ki sizi~ kadar sene sonr&·· 
ya.bilmeniz cidden pyanı takdirdir· . . 

Suad sazUnil bittremedf. Ann~İıerinden tuttufunu bıs· 
- Bot geldin oğlum. • diyete 

setti. le ~· c;a.terbn• 
- R<>1 bulduk anne. Sana iyi Jıa= (Saad bir an= 

Yazan: Hasan Rasim Us 
Bey? tamtaynn. Kendiıi. beni Sof yadan trene bindiği r.a.man 
tanıdı ve beni evime kadar getirmek zahmetinde bulundu. 

Safinaz Ha.mm elini Nurullah beye uzatt: 
- Tetekktlr ederim oğlum, • dedi. 
- Vazifemiz valide hanım. 
Otrdular. Safinaz Hanmun renksiz dudaklan titriyor, oğlu

na, bu yabancı yanmda, babumm ölüm haberini verip verme. 
mekte tereddtıd . göeterfyordu. Bunu a.rtad&§J gittikten IOJ1I'& 
söylemeyi da.ha doğru buldu. Otuımufkeıı, tekrar ayai& kalk· 
tJ: 

- Siz konuşunuz oğlum, • dedi. Ben biraz yukarıya çıkıp 
yapılacak i§)erimle uğrqaymı. 

- N&8111at.enen anne! 
Safinaz Hannnm aynlmaamı müteakip, bir taraftan hizmet. 

çinJn getirdiği kahvelerini içerlerken, blr taraftan koııuoma
larma devam ettiler. KollU§llla pek uzun stırmedi. Nunıllah 
Bey izin fstiyerek ve bir bqka gün tekrar ziyaretine gelecefi. 
ni ısöyliyerek ayrıldı. Aynltp gittikten eonra Suad: 

- Fabna~ • diye lellendi. 
Suadin sesine koşan Şayeste cevab verdi: 
- Fatma yok efendim. 
- Ferid! 
-o da yok 
- Nimet! 
- Dıp.n çılmuttJ aa.bahleyln. 
- Desene ki evde Jdmae ,oır.. Babam nereclet 
$a}'e&te cevab VeNmecll. 

Buruı, Suadle Nimetin yatak odalarıydı. Biraz evvel getl, 
ri1en seyahat bawllan hali. bir köfede duruyordu. Odada yal. 
nız bulunmasından duyduğu bir emniyetle gardroba yaklaetl. 
Çekmeceleri karI§brdı. GörUyor muydu? Evet ~ vı .. 
yanaya gidigi botuna olmamqtı. Daha ilk muayeneeinde boı 
delta teamilllerinlıı mevcut bulunmumdan körıqtlnlhı Hyst6. 
rique olduğu anl.aşılımftı. Doktorlar, bunu eukut neUceliııde 
başiıyan Hema.tauine'in bir ay veya daha fazla bir Dm•M& 
kendiliğinden zail olduğunu, fakat. ruhi bozukluğun k&itljUıdl 
bir Hy&Urique körlflie inkılAp ettirdiği suretinde tefsir etmlt
lerdi. Bu sureUe Suad1n g6reıı bir adam haline gelebilmeai ı• 
iki aylık ciddi bir ruhf tedavi kMi geldi. 

Suadin Jıll! görmediğlnt 16ylemek ve kendisini görmtlyor 
göstermekle takip ettiği gaye meydandaydı. O, Jwwnm ha· 
kikaten kendisine ihanet edip etmediğini anlamak istiyordu.. 
Zaten aylardanberi çektiği ıstırab, Vfyanaya gitmek ka.ran 
hep bu lllpheden ileri geJmiı delil miycD? 

Genç adam, bir an evvel ölnmmek latlyordu. Kendisi bu. 
ra.d& yokken tedbirli hareket etmemlt, elbette ihaneti qfklr 
kılacak bir, yahut birkaç eeyi ortada bırakmış olabllirdl. Onm 
evde bulunmamasından latlfade etmeliydi. Her pyl kanftır. 
dı. Her yere baktı. Fakat merakım tabnin edecek bir neti
ceye ulaşamadı. Son bir tımidle alt ilst ettiği ve kanama alt 
oldufunu sandlp bir el çanta.il lçfnde buldulu ktıçtlcltk not 
detterlnde de şllpheli bir teY bulmadı. Bunlar bazı manam 
Abrlardaıı ve birka_ç numan.daıı ibaretti. 

bir teY yapmanın imklnml ba)am&~ 
____ .. _ ... _.sı cı ...... mekte'P--=--'----------~--------------------------~-----------------



lngiltere ve Fransa 
Amerikadan harp 

tayyaresi alacaklar 
Vaşington. 15 (A. A.) - Burada İn 

giltercnin silfı.hlıınmasını tamamla .. 

mak için Amerikaya tayyare siparişi 

vermesi beklenmektedir. Avam kama. 

rasmda yapılan beyanat da bu husus. 

• ta Va§ingtonla müzakereler ce~yan 

ettiğini gösteriyor. 

1 Bavn mahfellerinde, lngiliz imala· 

lmm, gittikçe artmakla beraber, he

iıtla kafi derecede olmadığı ve Ameri· 
)Jan endUstrisinin ise, istihsal hızını 

arttırdığı takdirde, 1 temmuz 1938 de 
başlıyan önümüzdeki yıl içinde 1500 
tayyare ihraç edebilecek vaziyette bu· 
lunduğu bildirilmektedir. 

Diplomatik mah!ellerde, İngiltere • 
nin henUz bu hwsusta mütaker:elcre 
girişmediği söylenmektedir. 

Ordu ve bahriye mahfellerinde elde 
edilen lntibaa göre. Amerika. hükO. 
meti İngiltereye ve icabında Fransaya 
yapılacak teslimatn. milmkün olduğu 
kadar az zorluk gösterecektir. 

fspanyada harp, Et satışlarında 
aziyeti ~ıile yapılma-

llaştarafı ı incf.lf'> 
Alcan:ı .. ı :1 """"len ayni zamanda i:gal l l· l 
m.J,terci•r. 

Gene:-'1 l\raı fa kumandasır.daki kuv
'V'ttler bfr taraftan Vinaroz ite Benicarlo· 
:JU ~al etmel:te iken diğer taraftan bir
b~ Frankist yürüyü~ kolu. general Gar· 
tca Valinonun kumandasında Lacerna \"e 
~ • Refaeli işgal ederek dört saatten 
;aı bir zaman ıarf ında 15 kilometrelik bir 
1 

ımesafeyi katettikten sonra saat 16 da 
~brenin cenubunda mühim hir dörtyol 
•ağzı olan Uldeconayı ıaptetmişlerdir. 
: Barselona - Valans yolu ile şimendifer 
~e telgraf muhabmıtı t:ımamile kesil· 
miştir. 
Cumhuriyetçi 1 P='nya ~;m:ii 2ncak deniz 
'}"Oluyla irtıbatı temin edcbilectk olan iki 
kısma ayrılmış buluı•m:ı.ktadır. Halbuki 
franki3t filosu denizde sıkı bir nazarct 
tesis etmiştir. 

General Miahnya verilen 
vaıHe 

..,. Barselon. 16, (A.A.r - Başvekil Neg· 
rin, general Miahayı şimdi Katalonya· 
dan kes.ilmiş bulunan bütün İspanya 
mıntakasmın kumandanlığına tayin et
miştir. General ayni zamanda bütün sivil 
makarnla .. a da kumanda edecektir. 
~ Sontr-;rin 1936 da general Miahanın 
~fadridde kendisine verilen vazifenin i· 
faS!nda gö.ıterdiği ihtiyat ve zekaya tel. 
mili eden Negrin, şu sözleri ilA,·e et.mi~· 
tir: 
' ". _ Sizden beldenen vazife curnhuri· 
yetin müdafaası ve ispanyanın hakimi
yeti u~runda daimi bir otorite ve katt 
bir şi jdetle hareket etmekten ibarettir. 

Frnosız hududunda alınan 
tetlbiı ler 
Perpir:yan. 15 (A.A.) - Franko kıt:ı· 

la:-ının seri ileri hareketi karşısında Ka· 
lalonyadan külliyetli miktarda mülteci gel 

mesi ihtimaline mebni Fransız hükumet 
makamları intizamı temin etmek için 
alelllcele tedbir almaktadırlar. 

Tunusta ecnebi 
tahriki genişledi 
r DS"' Başta.rafı 1 incide 

i:ian iki seneye ~.~ar muhtelif hapis ce· 
zalan vermi~tir. 

n 3i" l 47 kişi daha mah'<emeye sev. 
kcdilc;;cktir. Tevkif edilen "Yeni Düs· 
tur,, ricali arasında "Yeni Düstür., un 

Sus kısmı reiEi Avasi Hasuna ile "Nas· 

yonalist Tunus .. gazetesinin eski mü· 
dürü Muhammet Buşara bulunmc.!<ta • 
dır. 

Asker makamlar, "Yeni Düsutur " 

\Jn feclıedildiğini ve mefsuh cemiyeti 
'ib~ıya teşebbüs edecek olcınların Tu-

nus beyliğinin emniyetine karşı komp
lo kurmuş addedilerek as!:cri m<:hl;e· 

meye sevkedileceklerini b:l.:ire.ı iliin • 
Iar yapı§tırmışlardır. 

E~nebi prop·ıga ndası 

Paris, 16 (A.A.) - Bur.:da söylen· 

diğinc göre "Yeni Düstur,, aleyhinde a· 
lınan şiddetli tedbirler bilhassa Tunusa 

karşt yapılacak her nevi ecnebi rr.üda· 
halesini menetmek gayesini istihdaf et· 
mel:tedir. 

rilhakika ecnebilerin yaptıkları pro· 

•• • • 
sının onune 

geçiliyor 
... aaştaraft 1 incide 

bir dalavere te,·inneye başladıkla.rını 
görerek bunun önüne geçecek sıkı bir 
tedbir almak meçburiyetinde kalmış. 
ur. 

Et fiatlnrında teıW:at yap1lmuın· 

dnn sonra nispeten daha. ucuz ol&n et. 
ler ortadan kalkmı§ ve h~ nevi et 
halka en pahalı cinsler fiatına satıl. 
mağa. başlanmı§tı. Bu meyanda kilo· 
su 40 kuruştan olan Karamanın ismi 
kasaplarda anılmaz olmuş, sığır eti 
hemen hemen ortadan kalkmıştır. 

Bu suretle Karaman eti kıvırcık, dağ. 
hç ve sığır da. dana olarak satılmaya 
başlamıştır. 

Mezbahada. kesilen hayvanlara sa •. 
dece ''İstanbul beeldiyesi Karaağaç 

mezbahası,, damgası vurulduğundan 

halk eti, kasabın söylediği nevi diye 
kabule mecbur ka.Imıetır. 

Beletliye bu hilekathğİn önüne geç· 
mek için etlere cinsini göateren dam. 
ga vurmak zanıretini duymuş> ve dün. 

den itibaren k~ilen hayvanlara. ntez· 
bah& damgası vurulmakla beraber, 

ha.yvanm her tarafına cinaine göre 
karaman, dağlıç, kıvırcık, veya sığrr, 
dana, keçi gibi damgalar vurulmaya 

bqlnnmıgtır. Ayni zamanda en ziya. 
de karı5ıkhğt mucib olan oğlak ve ku· 

zuların Uz;erine de damgalar vurul • 
makta.dır. 

Belediyenin bu çok yerinde hareketi 

bir kısım kasapları ~ok şaşırtmış ve 
telilşa. düşürmüştür. Çünkü iddiala.rı· 

na göre kendileri toptan olarak .eti bu 
günkü narhın üetünde bir fiatla aldık. 

lannda.n narhn uygun satı~ yapamıya. 

caklnrını v dükkanlarmı kapatmak 

mecburiyetinde knlacaklannı söyle • 

mekte. böylece dolayısile damga usu
lünden önce hile yaptıklarını itiraf et· 
miş olmaktadırlar. 

''Ben bir 
casusum! ·'' 

SabtekArhktan suçlu 
delikanlının 

aarlp bir itirafı 
lngilterede, Lanka5ayr'da bir suçlu, 

mahkemede, kendisinin Fransa hesabına 
Almanyada casuc:luk yaptığını söylemiş· 
tir. Kendi~i. casusluktan suçlu olmadığı 
halde bu itirafta bulunmu~tur. 

59 lngiliı liralık bir sahte çek rap· 
mrş olmakla suçlu bulunan Con Kenet 
Mils ismindeki bu adam 26 yaşındadır. 
ltirahnda şöyle diyor: 

"Ç.ocukluğumdanberi uzak memleket· 

lere gitmek hevesinde idim. Bunun için 

bahriyeye girmek istedim. Gözlerimden 

biri zayıf diye kabul etmediler. Ben de 

yabancı memleketlere gitmeyi başlrn yoJ. 
)ardan aradım. 

H"ABER - :A.litam poete 
Arabistan hakkında 

Gizli 
bir anlaşma 
ltalya lnglltere 

arasında mevcutnıuş 
"Oeyli Her:ıld,, gazetesinin ıiyaşi 

muhabiri bilüripr: 

Arabistan hakkında 19Z7 ee İngiltere 
ile İtalya araında yap;lmış olan gizli bir 
anla§ma i!k defa olar~. yeni anlaşma
nın imu edildiği gün açığa vurulacak· 
tır. 

Bu gizli anla~ma Leghomdaki bir yat 
guintbinde Oıten Çember~yn ile 
Muıolhi arasında karorlaıtmlmııu .• 
Fakat bu anıa,ma 1ngiltercnin Ara· 
bistandaki siyasi mümessili Sir Cilbert 
Keleyton ile ttalyJ.nın Eritrea umumt 
valisi Gaaberini &raunda müıak·ere o
lunmu§tU, 

tncıu: ve İtalyan hariciye nezaret· 
Ieri blribirlcrinin Arabiıtadaki f..Uiyet· 

Ieri hakkıooa §Uphe göıteriyorlarch. tn. 
giltere kral lbnissuut ve tdrisi Emir 
ile birer anlaıma yaptı. ha.lyada Yemen 
lmamı ile bir muahede imıaladı. 

Bu suretle, ild devlet te, Krzıldenu 
sahillerindeki Ara.biıtan memleketleri 
ile kendi mcnf aatlerini gözetmek ei· 
hetinden. aralarında gizlice anlaıarak 
tatmin edilmiş bulunuyorlardı. Onun 
için bir an~ imza edilmemiıtlr. 

Resmen bir anlatma yapılsa Cenevre 
de imza edilecek ve herkes duync-aktı. 

Ermenilerin en bUyilk 
dlnt relsJerl Uldli 

Ermenilerin E· 
rivandaki dini re. 
isi olan, Eçmiy&· 
cin Katolikosu Ho 
ren ölmü§tür. 

Kendisi. Sov. 
yet idaresi altın • 
da Ermeni din! 
reisi intihap cdi • 
len ilk rahibdir. 
Kendisinden ev -

Ôl61l Rahi.O velki ' Katolikoa 
be§inci Georg 1911 de ~ilmi~ ve 

Çar idaresindeki Ermeni dini reisleri. 
nin souuncusu oldu. 

Dini reisliğin merkezi olan F.çıni· 
yacin> Erivandan 13 kilometre uzak. 
ta.dır. 

150 metre uzunlu
ğunda abide 

1923 senesinde Şikago §ehrinde çı. 
kan bir yangın neticesinde bir einema 
binasında :583 kişi ölmüştü. Bunların 
ekseriyetini te~ll edenler ufak ço. 
cuklardı. Şimdi, Şikago belediye:!l, o 

zamandanberi açmış olduğu iane def. 
teri ile birikmiş olan parayı bu yan
gında. ölmü§ olan 583 ki§inin hatırası

nı yad için bir abide yaptırmaya tah· 
!!İS etmletlr. Bu abide 150 metre uzun. 
luğunda olacak ve şehrin sinema \ e 
tiyatrolarının bulunduğu caddeye di • 
kilecektir. Abide yerinin temin edil
mesi için on sekiz katlı bir bina ol· 
duğu gibi yerinden kaldırılarak başka 
bir yere nakledilecektir. Bu bina Ford 
kumpany:ısmın Şikag-o satış şu~si • 
dir. Abidenin planı için bir mtisabaka 
açılmış ve buna mulitelif milletlere 
men3'up 3000 sanatkar iştirak etmiı:ı· 
tir. 

Abide önümüzdeki yıl bitetek ve 
Şikago caddC'.sine merasimle konula • 
calttır. 

pag-ııda Yeni Düstur hareketinin muh· 
telif temayülleri arasmd:ıki rekabe.tler

dcn istifade ederek inkişaf etmeğc ba~ 

laıruş~. 

''Nihayet Fransız hükumeti c:ı$usluk 

teşkilatına girdim. Alman hududuna git· 

tim, giıli fotoğraf çektim. Fakat benim 

yapmak is.tcdiğim bu tarzda seyahat de-

ğildi..,. l't 1 
Mils, casuslukta 8 aY, çalI§IXU~tır. _h_ 

16 NtSA.~ - l93S 
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Şeyhin flllozcf kaırosı 

....... -

-
Cezairdeld -'rap re-
islerinden Şeyh 

l'ıluhommed bin Gıı. 

na, bin bir St'ce ma~, 

sall:ırına hatırlatan ' 
büyük bir düğün )'U•: 

par:ık C\'lcnml~lir. 4 
~ 

.Şeyhin c"lcndisi 
lm:, gene ·"rııptır. 

F:ık:ıt, Frnnsnd:ı o • 

kumuş \"e felsefe lalı 

sil elmiş olnn bu kı • 

zn, Cezalr Arapt:ı· 

rı filozof olarak bn\! 
mnktndır. Avrupalı. 

Jn~mış Arnp kızr, dil• 
i;ününfin de garpta. 
ld düğünler gibi oJ. 

masını istemiş, ra • 
kat kocasının batı. 

rını kırmıyarak ay. 

nl zamanda ~rkvn· 

M~~~ ri düiün yapılması. 

na da razı olmuştur •• 

Fransız - ltalyan 
anlaşması 

. ~ Baştarafı 1 incide 1 
İtalya. ile 1'"'ransa. arasındaki gerıin. 

liğin izalesini hakikaten iatiyen Fran· 
sa. hlikfuneti Romaya. bir sefir tayin 
edilmeden evvel arada İngiltere ile ya· 
pılan mü.zakcrelere benzer müzakere· 
ler cereyan etmcai li.zımgeldiği kanaa. 
tindedirler. Bu müzakerelerin Habeşis 
tanın !talya tarafından ilhakınm ta -
nmmasım istiyen İtalyan formülleri. 
ne uygun bir şekilde cereyan etmesi i. 
cab etmektedir. 

Bilhassa. matbuat tara.f mdan gös -
terilen sabırsızlıklara bir mukabele ol· 
mak Uzere İngiliz - 1talyıın itilafının 

bilo ~ta muallak olduğu, çünkü bu 
itııa!ın lapanyad&ki ltaıye.n gönUllU • 
!erinin geri çekilmesini ve lngiltere 
tarafından Ha.be3isbuı ilhakının ta. • 
nınmasmı müteakip meriyete girece • 
ği söylenmektedir. 

Fransa. ile İtalya; a.rumda.ki mese. 
leler, İngiltere ile yapılan mUzakereler 
esnasında ge.nig mikyasta halledilmiş 
bulunmaktadır. Btl itibarla Fransa. ile 

İtalya ~mda yapılacak mUzakcreler 
süratle intaç edilebilecektir. Pariste 
h§.sıl olan kanaate göre bu müzakere· 
ler ba.,ladığt takdirde Milletler cemi· 
yetinin mayıs. ayındaki toplantısından 
evvel bitir.ilmiş o!acaktrr. 

Fransız • llalyan tediye 
anlaşması 
P.oma 15 (A. A.) - Hariciye na.

:ı:m kont Çiano ile Frarunz maslahat. 

güzarı Blonbcldin iki ı:nemlcket ara • 
suıda yeni bir tediye tnlqmasın1 im. 
aladıkla.rı resmen bildirilmektedir. 

Anlatmanın esaslara 
Pıuis, 15 <A· A.) - Ticaret neza. 

reti, Fransız • İtalyan tediye anlqma· 
sı ha.kkmda bugün neşrettiği bir teb· 
liğde iki memleket 8:f8.Sinda klering 

sisteminin kaldırıldığı ve serbest te. 
diye usulünün konulduğu bildirilmek· 
tedir. Ma1i borçların ve ticaret baka.. 
yasının tedricen te8Viyesi için birta. 

Paris. 15 (A. A.) - Bahriye namı • 
Kampiniş, Pariee hususi bir ziyaret 
yapmakta olan lngillz bahriye na.zırı 
dük Kupe:ri bugün kabul et.mi§tir. 

lngiliz • İtalyan anlaşması 
ve Berlin Roma mih\'eri 
Roma. 16 (A.A.) - İtalyan • lngiliz 

anla_şması münasebetile Ciomale d'Jtalia 
diror ki: 

İngiltere ile İtalya arasında hazırlanan 
yeni anlaşma iki memleketin milli ve ha· 
yaU menfaatlerini koruduğu gibi sulh 
davasına ,.c endüstri enternasyonal iş 
birliğine de hizmet edecektir. 

Bu anlaşma ba,ka birisi altyhine de 
fildir. Sonra İtalyan harid siyasetinde 
bir değişikliği de taz3mmun edemez. Bu 
siyaset Derlin - Roma mihveri üzerine ku 
rulmuştur. Ve Alman - Ita1yan münase-
batı bundan katiyen müteessir olmamti 
ve olrruyacaktır. Bunun en kuvvetli deli· 
Ii ltiıyan hükOmetinin müzakerelerden 
muntazaman Berlini h:ıberd:ır etmiş ol· 
masıdır. · · 

lngilterc Habeşistandnn 
arazi ilhak edecek mi ? 
!ngiliı İ§Çi partisinin Lordlar kamara." 

sı grup reisi Atli, Avam kamarasında, 

başvekile, hudut tashihi veya başka bir 
yolla Ingiliz arazisile hemhudut bazı Ha
beşistan arazisinin ilhakı hususunda ltal· 
ya ile bir müzakere yapılıp yapılmadtğ1-
ru sormuş, Çane gölü hakkındaki lngiliz 
talepleri hakkında izahat istemi~tir. 

Ba~'ekil. müzakereler devam ederken 
hiçbir malfımat verenıiyeceğini söylemiş· 
ti~ . 

Atli b.15ve.1'.ilin Habeşistan meselesinin 
hallinde tngilterenin kendine menfaat ÇI· 

karacağma dair söylenen şeyleri tekzip e
dip edmıireceğini de sonnuş., Çember
layn buna ka~ı da. bir anlaşma netice
ye bağlanmadan evvel ona dair resmen 
bir şey söylemenin Met olmadığl cevabı· 
m vermi~tir. 

kım htikümler konulmuştur. Muhtelif l!I••••••••••••-• 
bir komisyon mübadele muva;ooqnesiM 
nezaret cdçcektir. l 
Fransız nazarlarının 

seyahatleri 
Paris, 15 (A. A.) - Fran~ız baş\'e· 

kili ile hariciye nazırının yakında 1 
Lômlraya gideceklerine dair gar.eteler 

1 
de çıkan h:ıb:-rlcrin meYsimsiı. oldu
ğu snlahiye!.tnr nuı.h:ı!ilden bildiriI • 
miştir. 

ln~iliz Har biye ve Bahriye 
nazırları seyahatte 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün ubahlan uki.a buçulı 

akşamlan ı 1· den 20 ye kadaı Lale 
U tayyare apartrruınla.n lkiııci daire 

l 7 numarada b.aatalanut lrabul eder. 
Cumartesi günleri l4 dc:D 20 ye faı 
daı haıtalanru para•"ı. Kuruı:ı., Hı 

bcr okuyuculamu dakupoo mub· 
b:Jinde muayene eder. Tefef: 23953 

Paris, l5 (A. A.) - İngiliz harbi. 
ye nazm Beli~a. bu sabah tayyare ile 
Marsilyadan Marta.ya hareket etmie· Or. SOreyyo Atama 1 
tir. Operatör • Ürolog 

Roma, 15 (A. A.) - lngiliz harbi. Beyoğlu .. Parmakkapı tramvay du. 
ye na.zm Beli~a Marsily:ıdan tayyare rağı, ?'\o. 121, birinci kat. 
ile Napoliye inmiştir. Malta.ya yarın J Muayene sa.ati: 16 • 20 

hareket edecektir. -~-!l!_--111!!11!.'.'!.~-~~-~~-~~~-~-~.~-~ 



16 NtsAN - 1938 
HABER - :A.fMm postw 

~ . ...,•1•1a.;- raları rakrllar~ beraber yapıl· ta par:ıı , :ıı .. * 

Duvar arkasından 
çarpan kalp 

Güstav Morsinek 

(BQ.§to.rafı Dünkü "o.yımu::da) 
- Evet .• 
- Nereden &eliyorsunuz? • 
- Befinci dehlizden .• 

- Tamam olduğunuzdan emin mi· 
dnu?. 

Bu ıuale cevap veren Kuçati idi. 

makta olan duvara çarptı. Tuğlalar u-

'nden 'ltçradı, köpüklendi, yılan gihi 
ze" · kö k 'b' ıslık çaldr, ıonl'i' bır pe gı ı yattı ve 

d varın dibini yaladı. Sonra hafif' hafif, 
. u ·nee daloalRndı ve iikselmeğc, 
ınce ı " 
daima, durmadan, dinlenmeden yüksel-

Cebinden defterini çıkardı ve açtı. 
Onba§ı daha iyi görsün diye elindeki 

feneri yukarıya kaldıran Pavlita, ada· 

mın elindeki kurıun kalemin eliyle be: 

raber titrediğini farketti. 

- Altıncı kapıya doğru .. 
- Sizinle beraber geldi mi?. 

- Hayır onbaşı .. 
- Niçin aramadınız? • 

- Biz, bizden ileride koşuyor san -
mııtık .. O kadar çevik ve gürbüz bir 
delikanlıydı ki ... 

Sonra o da sustu ve bir daha ağzını aç· 
madı ... 

Bu dilsiz yaşayış .aylarca sürdü .. Ay
larca yatakta kaldı •• Sonra kalktı .. Sal· 
lana sallana madene kadar gitti. Arka

sından kal:iınlar ona acıyarak baktılar .. 
O yüriıdü .. Maden direktörünün od~ı-- Evet .. Ben en arkada idim .. Etra· 

fıma dikkatli diklo~:i baktım .• Hiç kim
se kalmadı ... 

- Öyleyse !jOCuklar iı batına.. Su· 
yun madenin öteki kısımlarını iıtiliaı· 
na mani olmak için bir duvar öreceğiz. 

Duvarcılar asansörden çimento çu· 
valları çıamağa. tuğla tapmağa, el 
arabalariyle kireç indirmeğe başlamış• 

tardı bile ..... 

Mühendis elindeki değnekle bir yeri 
gösterdi: 

meğe batlıdı .. 
Faket duvar da yükseliyor, sudan ev· 

vel kubbeye yet'şmeğe çahalıyordu. 

Mühendis dütünccli bir tavırla siyah 
suda prnldavan akislerc bakıyordu. 

Kubbede y:ı:ıan her elektrik ampulü 
nün suda titriyen parlak g1>lgesi vrırdı. 

Mühendis duvarın öbür tarafına geç· 
ti. su beline kadar geliyordu. Suya bir 

••metre,, daldırdı .. Saatini çıkardı ve 
dakikaları saydı. Beş dakika ıstırapla, 

- Kuç ·~i?. 

- Var ... 
- Morcın?. 

- Var ... 
- Çebesta'. 

- Var ...... 

- Kubok'. 
- Burada .. 

- Kizıyala .. 
- Kireç karıştırıyor., 

- Pavlita? .. 
- Buradayım. 

- Yanek .. 

Hiç kimse de hareket yok .. Bir nefes 
bile i§itilmiyor .. 

Hayır .. Bu sessizlik tah.::ımmül edili r 
bir şey değil.. Biraz daha konuısalar ... 

Ve birdenbire korkunç kelimeler .. 
- Apğtda kaldı, demek ... 

Dehlizde hayvan böğürmesini andı

ran bir ses yükseldi: 

- Yavrum <ışağıda kaldı .. Onu sular 

arasında bırakan dm arı ellerimle ör· 
düm! .• 

na girdi .. Kendisini oraya çağırmıılar· 
dı .. Orada mühendis kendisine bir teY· 
ler söyledi ve ona içerisi para dolu bir 
zarf uz:attL •. 

Pavlitaı bir kelime bile söylemeden 
banknotları aldı, ellerinde buruıturidu 

ve mühendisin suratına attı. 

- Duvarı ormeğe buradan ba§lıya· 
caksınu: .. Buradan şurayö:ı .&.;dar .. Hay-

cndite içerisinde. hareketsiz bekledi .. 

Sonra müıterih bir tavırla madencilere 

doğru döndü .. Ses yok .. Bütün ba9lar kalktı, hare- Bir deli gibi kazmasını yakaladı ve 

duvara kazma. indirmeğe başladı. Elin

den kazmayı zorla aldılar. O vakit tır· 

naklarile taşwı koparmağa çahıtı, ba

pnr duvarın taılanna vurd•J, saçlannı 

yoldu, yerlerde yuvarlandı ... 

Bir kaç gündenberi arkadatları Pav· 
litanın aklını oynatmış olduğunu hisse
diyorlard. Bu vak'adan sonra 

0

güpheleri 
kalmadı .. Bu kodar çok para geri çev. 
rilir miydi?. 

Maamafih adam çıldırsa da haklı idi. 
di çabuk olunuz, iş. su buraya kadar 
yükselmeden olup bitmelıdiı. Şimdilik 
su altımızdaki dehlizlc:re akıyor.. Eğer 
itimizi bitiremeden bu kata kadar yük· 
ıetirse o vakit bütün çah9tıklarımız bo· 

_ çocuklar. eğer iki S31 ıt içerisinde 

duvarı bitirebilirsek suyu yenmiş ola. 

caiu: .. Acele ediniz. çimentoya acıma• 

yınız .. 

ketsiz gözler ı&tırc:.pla Pavlitaya baktı. 
Yanek Pavlitanın oğlu idi. 

Böyle bir felaketin insanın aklını ba· 
şından alacağı ~biidir. lnsan biricllC 
evladmın bu şekilde ölümünü görürse 
çıldırmaz lda ne yapar?. Ya, oğluna 
her kurtulma ümidini ortadan kaldıran 
koca duvan bbba kendi elJeriyle örmüş 
olursa .. r 

Onbatı ikinci defa sordu ... 
- Yanek? .. 

Gene ses yok. .. 

;,ıı git.mit olur. Onun için elinizi çabuk 
tutun çoeu~lar .. Burada çatıpnlıra be· 
ıer koron faz:la yevmiye vereceğiz .. 

Duvar yükseliyordu. Pavlita bütün 
kuvvetiyle çalı§ıyor, çahıtıkçi' sevini· 

yor. arası~ suya b<\kıyor ve homurda· 

nıyordu: 

ihtiyarın kalbi burkuluyor, demir Madenciler onu sürüklemeie çzılışı· 

yor, o insan sesine benzemiyen bir ses
le bağrıyordu: 

bir mengene içerisine sıkıı.:yo:du. 

- Yanek var mı, yok mu?. Bugünün üzerinden tam yirmi sene 
geçmişti .. Vakaa Pavlita tam deli de
ğildi. Fakat daima garip halleri vııırdr, 

Sonra bir defa daha soıtdu: -Yok ...... 

- Hepinizin burada olduğuna tmin 

misiniz? • 

- Mel' un canavar, eninde ıcle, 110-

nunda da yeneceğiz seni .. 

Nihayet son ta~lar da kondu. Çımen· 
to yığınları son delikleri tıkandı. Her 
kes sevinçle nefes aldı. tş bitmişti .. 

Bu cevap ağır bir tat &ibi z:ıvallı ba
b-cun başına indi .. 

- Merhamet, merhmet .. O duvrın 

arkasında kaldı.. Yavrum .. Ona acıyı· 

nız. Onu kurtarınız .. Duvln yıkınız .. 
Çocuiu bana veriniz .. 

Bahusus vak'adan bir kaç sene sonra 
karısı da ölmüş, .zavallı ak!bn tamami
le yalnız kalmıştı. O, şimdi ~asiz, 

kimseyle konuşmaz, ağır yürilr, yerin. 
den lmnıldanmayı istemez bir adam ol
mu§tu. Ancak tek bqma kaldığmı his
sedince cxınlanıyordu. Bakışlan tuhaf 
idi. Bu batnı arasıra öteki madencileri 
korkutuyordu. 

Bütün göğüslerden ayni aes çıktı: 
- Evet ..... 

lş, hümmalı bir çalışma ile baıJadı. 
Pavlita arkadatlarına can ve yürekten 

yardım ediyor, tuğla taııyor, kireç ve· 
· d-ku or-riyor, taş koyuyor, çımento o Y 

Aaansör tekrar indi ve ro:rıele onbaşı· 
sı geldi .... 

-Geçmit olsun, çocuklar. Bir defa 
yoklama yapalım, bakalım, eksik var 

mr? Şimdi isimlerinizi okuyacağım .. O
lanlar cevap versin .. 

İçinden bir ıey koptu, bu kopan ıey 

yükseldi, boiazına kadar çıktı, nefeıi 

göğsünde boğuldu. Bir rüvada imiı gibi 

fısıltılıtr i§itti. Etrafında konuıuyorlar· 

dı .... : 

Sürüklediler ve zorl3 asansöre bin
dirdiler .. tıaret verildi. Asansör yukarı· 

ya çıktı .. Zavallı adam. son bir bakışla 
ark:ı.sın:da oğlunun ôlusünü aaldaynn 

duvara baktı .. Son bir hareketle kurtul

m:ıx, yukanya doğru çıkan asansörden 
atlamak istedi .. ArkadaıJan mini oldu. 

du .. 
Duvarların yarısı örüldilğü vakit su 

geldi. yeti§ti .. Beraber sürüklediği tah· 

. 
- Bir el arabasiyle ldebli&in nihaye• 

tine doğru gitmişti.. 
- Hangi istikzaıette? .• (Devamı uar) 
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bir sokak vadı. 
Şövalye at ndan indikten sonra. bu 

küçük sokağa girdi, ve soldaki dördün

cü evin önünde durdu. 
Bu ev görünüşte çok mütevazidi, ~.ir 

tek katlıydı ve sıms kı kapanmıı. uç 

penceresi vardı .. 
Şövalye kapıya iki defe vurdu .. 

k. k" ük tarassut Biraz: sonra kapıda 1 uç 
.. iye bir an ıcr,. penceresi açıldı ve ıova • 

·· ö Jakın çeh f es arasından, bizzat moıy 

reini görür gibi oldu .. 
Fakat şüphesiz yanılmıştı. • 
Çünkli iki saniye sonra kapı açıldıgı 

zaman d'As<Jas karşısında hademe kı· 
1 ki bi

• d .. dü ve bu adam hay· 
ı ı r a am gor 

retle sordu: 
· r•u buyuru

- Mösyö bir şey mı a • 

yortu?. .. r 
Şövalye neredeyse ~ıldrğını soy ı· 

yerek çekilip gidecekti · .. . 
.... ün onünde 

Fakat Janın hayali gozun 
. u cevabı ver· 

<\anlandı. Bunun üz:erıne § 

di: ı · um 
M · · Jak tarafından ge ı} or .. 

- osyo d rhal 
Bu sözler üzerine hademe e • · 

_. . . .. .. di ellerını 
tavrını :Jeg.~tırdı, gulumse ' . Bi· 
vurdu. ikinci bir r.ademe gcldı. 
rincisi ikincisine: 

- Mösyönün atını hıra götür!. . 
. övalyeyı 

De<li ve son· a lıır Jestle t 
içeriye davet etti.. . 

' d .. t kata çıkan bir D Assas ortasın a us . 
. k 'dora girdı. E-

merdiven bulunan bır on b 
vi bütün genişliğince ka'eden .. . u 

.ı ikııının 
koridora. alt kat oc!alanna a 

kaptır açılıyordu. . . 
· fakatınde. D'Assas hep haclemenın re .. 

• b'nbır· 
bu koridoru kat'ettikten sonra, 1 

ı . d .. • onun bulundugu 
e·ın ~n ayrı ue pavıy 

• n1"ın 
geniş bir avluya girdi: Bu pavıyo 
Mit tolda i1rincitd sağda, üçüneüıü de 

' ' · tıla ber•· d' pteydl .. Sokağa nazır pavıyo 
her bunlar, muntazam bir dört dıh tCI· 

kil ediyordu. 

Hu u.s paviyon sessiz, 101 ve gayri 

meskun görünüyordu .• 
Hademe ıolck•ki Paviyona girerek : 
- Lfıtfen beni takip eder miıiniz, 

subayım? dedi. 
D'Assas onu kolundan tutarak sor-

du: 
_ Demek benim geleceğimden ha • 

berdardınız, oyle mı? . 
_ Hayır .. Fakat bura a, efendimin 

gönderdigi zevat için dai.ma hazır. üç 
il<., netgah vardır. Ekserıya bu zıya· 
retçiler. küçük bir suçu unutturmak için 
veya herhan:;;i bir sebeple Veraayda 
giz:lenmeği tercih eden astlz:adelerdir, 
bunun için kendilerine hiç bir zaman 

bir şey sormam .. 
Hademe böylece konuşarak. güzel 

bir şek!lde döşenmiş küçük 1..ir salona 
girdi ve pmdanları y •ktı. Bu salon ga
yet zarifti .kitap dolu küçük bir kUtUp. 
haneyi ve bir de piyanoyu ıntiva ediyor-

du .. 
D'Assas tekrar sordu: 
_ Ya efendiniz kimdlr?. 
Hademe hayret etmit bir tavırla ee· 

vap verdi: 
_ Mösyö Jak, canım, siz:r gönderen 

aı.3am ... 
_ Ve bazan buraya, gizlenen asilza-

delerin ge! :Hl'lcrini söylüyorsunuz, öy

le mi?. 
_ Evet. zabitim .. Sizin ı:ibi .. Genç 

erkekler .. Kumar oynayıp l:ı kaybeden
lı-r .. veya bir muhafızı pataklayar.tar .. 
ve r ·thut ta l irisinin karısır ı bastan çı
karıp ta. mlıhim bir şey olmı..t gibi bar
bar ba~ıran kocaırncan kurtulmak iSti· 
yenler •. Bütliıı bu firari misafirlerimiz 
burada istedikleri kadar k:ıhyor ve ge· 
ne c ..,Jan istevince çıkıp gidiyorlar. 
' alıı•z şunu da söyliyeyim ki, sizin 
cidden talihiniz: yok .. 

_Neden?. 
_ çünkü >alnızsınız ve muhakkak 

ki canınız sıkılacak .. Dört paviyonumua 
var ve baz:an bunların hepsi de dolu o-

tiyden dü Barrinin çıkardığını 11öyle
mi1ti. 

Bunun içindir ki ıövalye ıapkasmı 

çıkardı ve nezaket vazifesini ifa etmek 
için ıöyle dedi: 

- Kont, benim tevkifimden sonra, 
beni hürriyete kavu§turmak için sizin 
elinizden relen her §eyi yaptığınızı 

ıöyledfler. Bundan dolayı, size teıek· 

ktırlerimi arz:etmeme mü,·ade buyu
run .. 

Dü Barri alaylı ve ayni ı.amanda is. 
tihkırlmiz: bir tavırla §U cevabı verdi: 

- Dofruıu, aziz mösyö, beni hay
rette bırakıyorsunuz:. Ben mi sizi hür
riyete kavufturmak istemişim? Bunu 
öirenmekten cidden memnunum. 

o·Assas şapkasını tekrar başına ge
çirdi. 

Dü Barri şapkasını çıkarmamı§tı bi
le .... 

Ş<Svalye devam etti: 
- Şu halde size, nafile teşekkür et

mi§im, bundan dolayı müteessirim. 
Dü &rri bir kahkaha atarak miısteh

zi bir tavırlh: 
- Eaaaen. dedi. bu teşel:kürlerinizi, 

korkudan arzetmİ§tiniz:. 
D' Aısas, kontun maksdmı ezmeğe 

ba§hyarak: 
- Hangi korkudan bahsediyorsu. 

nuz? dedi. 
- Bir tesadüf eseri olarak bana in· 

dirnılı oldufunuz: bir kılıç c12wrbesinin 
h~sabını ıiz:e sormam korlcusu ... Kimbi· 
lir. belki de. ıbin Overndc, ı~cf borç
luı teıekkiirle ödenir .. Fakat size ha
ber vereyim ki, mösyö. ben bu tekilde
ki borçları kabul etmem 

D'Anas, sert bir sesle cevap verdi: 
~- 'Mösyö, bizim Ovcrnde, bir teşek 

k'ir krnına girince. kılıç kınından çı

kar .. 
DU Barri dif)eri hiddetle kenetlen

mlı bir halde bağırdı: 
- Haydi §U rolde! .. 
İki nldp derhal mantolarını yere 

attılar, kılıçlarını çektiler ve vaziyet al· 
dılar .... 

Kont: 
- Bu defa sıkı durun, çünkü aiz:e 

haber vereyim ki ben insanı sadece ya
ralamakla iktifa etmemi .. 

Diye bağırdı ve kılıcını bütün hıziyle 
ileriye doğru uzattı •• 

D'Assas da, bu darbeyi kolaylıkla 
bertaraf ederek, alaylı bir tavırla: 

- Cidden çocuksunuz, mösyö 1 .. Fa· 
kat ben bu tdefa da alicenaplık göıtere
cck ve siT.i sadece yanaimudan yarala
makla iktifa edeceğim.. 

Kont kudurmuı gibi: 
- Sefil! Bu senin son istihzandırı, 
Diye bağırdı ve bütün tiddetiyle ra· 

kibinin üzerine atıldı; ayni zama:ıda 

bir adam, iki düellocunun alllı6ma gire
rek, amirane bir tavırla §Öyle dedi: 

- İndirin ,kılıçlarınw ! .. 
Dü Barri tehditkar bir vaziyette a. 

damın üzerine yürüyerek di§lcdni ıı
cırdattr : 

- Sen k:m oluyorsun?, 
Meçhul adam mantosunu &ıyırdı ve 

çehresi meydana çıktı. Mösyö Jak, 
• bu ta kendisiydi • derhal ilave etti: 

- Kılıcınızı derhal yerine koyun: 
Bunu size emrediyorum .• 

Dil Barri hiddet dolu bir jest yaptı, 
gözleri kana büründü.. Fakat mösyö 
)ak onun gözleri içine baktı .. Kont itaat 
etti. Ürpererek mırıldandı: 

- Şerefim payımaıl oldu! 
D'Assas ta vakur ve asil bir tavırla: 
- Hayır, möıyö, l:Jedi, her halde bu 

meseleden değil; ne zaman arzu eder
seniz, emrinize ama.deyim .. 

Dü Barri, mahcup ve ayni zamanda 
vahşi bir sesle kekeledi: 

- Teşekkiır ederim, mösyö 1 .. 
Bunun üzerine mösyö Jak §Övalyeye 

doğru döndü: 
- Oğlum, dedi, ümit ederim ki beni 

biraz dinlersiniz •• Kont dü Barri ei.ıin 
dostunuz idegil, siz de onun do .. tu dC4 
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467 8elNık 

Hakkımdaki teved.:iibilnilze teıek
kür ederim. Size evvelce hanıi pzete
de numara ile cevap verdiğimi bilmlyo 
rum. Maalesef aon imnnızı da okuma-

ğa katiyen imkln bulamadım. Arzula
nnızr yerine getirmekten bilhaıaa 
memnun olacafım. Liltfen imnn•nn 

yqtır. Nikbinlik en iyi bir istinatgih 
ve en hayırlı bir kuvvettir. lılerinizde 
intizama, ve yaptrldarmımı harici gü
aelliğinilde ihtimam etmelisiniz. Son 
imzalarınız, evvelki im.ıaJannızrn zama 
nına nazaran ıizi d4ha dütiiı1.:eli ve 
ü.ıüntma göıteriJlll>r. Bütün bu husus
larda izahat verirseniz Mlilini.ıi ta
mamlamaklığa yardım etmi§ olursu
nuz. 

-723-• 

G. H. F. • 
Esasen hiddetli bir zatsınız. Uıtelik • 

ahnpn ve kendiniıe de toz kondurmak 
istemiyen bir karaktm:lesiniz. BCSyle 
olduğu halde ıiz de hiddetliainiz, bun· 
dan vazgeçiniz, dersem bana krzat mı
sınız, kızlnaz mısınız, bunu tayin ed&e 
mem. Bütün iri meziyetleriniz, hidde
tin" z yüzünden kıymetlerini hemen ta
mam.en kaybetmektedir. Alınacak ted -

- 722-
açık teklini, pzetede baldanııda çıkan 
cevap numarumı bildirmenizi ve 
m:.imklinse alci yazılannudan da gön
dermenizi rica ederim. Size samimiyet 

le yapmak iıtediiim tavsiyeler var. Bu 
tavsiyeler, yumızdan çıkan netblere 
göre, size faydalı olacaktır. Muvaffak 
olmak arzunuz, tavsiyelerimin botuna 
ptmiyeceği huıuıunda bana kanaat 
vermiıtir. Faydalı olabilmek için iste
diklerimin bildirilme ve göndreilmeai
..,, rica ederim. 

Eyüp 96 z. R. liri siz tayin edebilirsiniz. • 

Buc\Sıkil hayatın icaplanna pyabil
mek için eaki dütlinUJ tarzlannızdan 

kurtulmak lbım. Yqama teratinin bu 
kadar değiıtiği bir zamanda eski ka
naatinize saplanıp kalmak, istikbalinizi 
akamete uğratmaktan batka bir netice 
vermez. Kafanız, ve çabıma prt ve 
ıekliniai mutlaka deiiftirmeliainiz. Ya
ıınu 30 etrafındadır, boyunuz da uzun 
cadır. 
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Şişli P. P. 
Ya§rmz 20 etrafında. Bovunuz uzun 

ca, blinyct; e ortasınız. Maddi vaziyeti· 
niz iyidir. Sizi meıgul edecek ciddi • 
mevzular olmadığı için ruhunuz, kendi-
sine hissi itler aramakta olsa ıer~k. 
Hn gün gıdalarla old~ğumuz enerji, 
faydalı bir mahal sarf bulmana zarar
lı olur. Spor, beden hareketleri, açık 

hava, ciddi eıerler mütaleaar ve ciddi 
ıeyJerle istigaJ bugünkü ihtivaclannıza 
daha uygundur. 

-721 -

Oaldidar A. D. R. F. K. 
Gençainiz, boyunuz nihayet ortadır. 

Bünyece orta veya ortanın altpdau
nu. Blru daha toplanaamz iyi olur. 

Hauaı ve alrnpııllDlı. KararJannızda 

mütereddit 16rlln0yonunuz. Bir ite 
ite baflamadan dOıOnmek ,.me, yap

tıktan sonra dUf(lnmek kabiliyetindetıi· 
niz. Bunu pek iyi btılrnadnn. Bir de 
yapma ,eraitinb itibarlJe de refah 

içinde bulunmamaktıanıı ve bu baleti 
rubiyenize tesir etmektedir. Hayatı da-

ha iyi lı:arpJamanız ~ c8nnenis Jinm. 
dır. abuk mtıtc ır'i n me,a. olablte-
cek bir karakterde ıtSrlinGyonunuz. 
Çok gençabm, sizin yapm ilerinin 
~~li ve iyi gCSriDmesi iktiza ettiii bir 

• • 
• 

- 725-

Kadıköy E. O. 
Yaııruz 25 den yukan olmasa gerek. 

Boyunuz ortanın üstündedir. Blinyece 
topluıunuz. Dikkat deretenini iyi bul
madım. Umumi i§lcre lcabiliyctinizi ar-
tırabilirsiniz. Uyaalsmız. Fakat uyul
Jık tamamen yerindi faydalı olmak i~ 
zekinrn kontrolü aftında bulunmalıdır. 
Muntazam ve uzun mesai de ai.ıi yot· 
maktadır. Buna mutlaka çare aramalı-

• 11nız. Az çahımağa mütemayil olduk· 
aç hayatınızdan büyi.1!< bir randiman 
olmafa imkin yoktur. 

• 
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iilliniz: Fakat lb mUttefik olabilininiz 
ve olmıJıamıı.. • 

D'Auu vakur bir tavırla: 
- Niçin? .. Hiıll1P adi it için?. 
:Maıyö Jak ıerileyerek ukin bir ses-

le: 
- Bir aıı beni dinleyin 1 Dedi. 
D' A-• onu takip etti.. 
Bunun üzerine m6syö Jak devam 

etti: 
- Ollum, mi Butiyden ben çıkar

dun: lizi ben tael1i ettim, ba ana ka
dar madam d'Etyolu ben korudum.. 
İYAau Orperdi. • 
K&y3 Jak ayni twırla devam etti: 
- Onun ~mlacap hUIUIUDda sizi 

ben haberdar ettim; arabayı ben takip 
ettiıtıftm: ve nbıayet bu&iln Bemlyi 
IİZe ben chderdim.. KraJm, kraliçe 
Kariyi henlls terketmeaini iltemlyo
ruml Her 1Jıl'ri alıWd ve aiyut .ebep -
Jer dol9ymiyle, Madam d'Etyolun, krala 
ait olmamnı iatemiyorum. Bana iaanı
JOr mmmnnd. 
88nJyeaüı çehreaine hafif bir kan 

dalpaı bOcum etti: 
- ETet 1 diye bafırdı. Sizin. kim ol· 

dulunun bilmi)'Ol'Ulll; ılzi bu tekilde 
harekete mecbur eden lmllleri bDmiyo- • 
rum. fakat ıbe inanıyorum!. 

- Bu klfidir. Size ban noktalar ü
arinde hakikati 98yleyip ICSylememem 
em aıtbdar etma: alzce ehemmiyetli 
olan py, kralla madam d'Etyolu biri. 
birlerinde ruayırmak istememdir. Bu be· 
nim arzumdur. Sizin arzunuz da bu
dur •• 
Demek müttefikiz, delil mi?. 

D' Ana, aoluyara.k cevap verdi: 
-Eveti •• 
- Peklll 1 Şimdi ıanu dinleyin: 

Dil Bam benim emrimle, bu evi nezaret 
.&tında 'buhmdunllllp ve icabmda kra
lın ora,. clnnealne sorla mliıl olmap 
memurdu .. O da .&in milttdlkiniz de
lil ad':. 

JAeyd Jan c:ümletini tamamladı: 

- Konıu öldürürweniz veya onu 1e

kiz &\in yataia uzanacak kaadr yaralar 
aanu, krala hizmet etmekten bqka bir 
teY yapllllf oJmazsuu.ı, oğlum ı .. 

• D'Aısas hiddet ifade eden bir je&t 
yaptı. 

- Dü Barriaiz ben hiç bir fCY yapa .. 
mam, anbyor musunuz? Eğer isterse1 

niz onunla dövilılin .• Fakat evveli ma· 
dam d'Etyolu tehlikeden kurtanmk 11· 
zım •. 

- Bunırnuıl öğreneceğim?. 

MCS.yö Jak tebeuli!nle cevap verdi: 
- Ben Iİ%i haberdar ederim. Demek 

• meaele anlatılıyor, o zamana katar kon-
ta dokunmıyacabmıı, delil mi?. 

D' A1111 kat'ı bir tavırla: 
- Onu tahrik etmiyeceğime söz ve

riyorum, dedi .. 
• - Bu ıözllnüz bana kafidir, oilum. 
Allaha ı11111rladık •• Yakında cHriltürUz ! 
Aklımdayken soroyım, nerede oturu
yonunuz? 

- Fakat.. Neri:de oturduğumu bili· 
yonuııua ya, mCS.yö.. Trua Dofen ote
linde. .... 

- Evet amma, Pariıte .. Ya Venay-
• daT •• 

- Venay lda oturacak yerim yok, 
möay6 .• 

Mös yö Jak, ıefkrttli bir eda ile kol
larını havaya kaldırdı. 

- Ah 1 Şu tpklar ! dedi. Çılınflık 
derecHinde ihtiyatu.ı.. Sadece içlerini 
çekmeWe iktifa ederler. Ne iıe !.. Size 
bir iframetclb c<Sıtereyim.. ÇUnkü 
Venaya yerlqmeniz lbnn .. 
D'Asaı, ptkm bir tavırkıa: • 
- BUtiln eıyalanm Pariıtedir. de-

di. • 

- Endite etmeyin: Onlan ıize ıön
derirleı. .. 

- Param m6aait delil. 
- Ba hbsuata ta bt'iyyen akılma· 

yın: Sfsi gıJnder&elim eve s-ra •er• 
miy«ekaini.ı.. Doiru .. Re.ıervuarlar" • 
gidin. Tam lcarırya çıkan ıokaia &irin. 

Solda ıöreceiiniz dördüncü evin önün
de durun, kapıyı iki defa vurun ve ka
pıyı açacak adama, E'tdece mösyö Jak 
taraf mdan cönderildiiinizi. söyleyin .. 

Bu aözler üzerine, mösyö Jak, töval
yeye, samimi bir veda ipreti yaptı, idil 
Barriye yaklattı. Onu kolunlchn tuttu 
ve ıür'atle sl\rtiklemeğe &atladı ve ayni 
samanda töyle dedi: 

- Siz deli miıriniz, azizim kont? Bu 
delikanlıyt, tam eve ıireceği zaman 

rabatlıl dtiniz.. Onunla dCSvilımele 
kılktınız 1 Onu belki yaralayacak. bel
ki de 61dürecektiniz ı .. 

Dü Barri dif)erini ııcırdatarak: 
- Ondan nefret ediyorum 1 dedi. 

- Evet. malum.. Fakat ben etrafım· 
lda hep ihtirularma hlkim olmaktan 
iciz insanlar mı görecetim? Bekleyin, 

canım 1 Vekti celince lize bu aevimli 
küçük töva!yeyi teılim ederim. 

Dil Bırri, ideta ümitle, sordu: 
- Ne ı:aman?. 
- Bunu lise aöylerim.. Fakat o za-

mana kadar onun mUttefikiainiz, ona 

hürmet etmelialniz .. Bunu bana zaten 
vs.detmittinb.. Bu defa yemin edin .. 

Kont bir an tereddütten ıonra : 
- Yemin ediyorum! . 

Dedi. Möıyö Jak ta, dü Baniye, sö
zünde ,durmadıfı taJııdirde batm11ele
cek Fellbtleri pek güzel hi11ettiren bir 
tavırla: 

-Pek Alil 
Diyerek hemeıı ilbe etti: 
- Ya JWyet?.. Geldi mi?. 
- tki saattenberi Rezevuar solca -

i•ndaki evde bulunmaktlldır. 

- Çok cGı:el, azizim kont. •• Şimdi 
söyleyin bakayım, paraya ihtiyacınız 

var mı? Evet.. PekAJ&I Bu akpm bana 
uirayın .. JWyet ıelince, Bemi me ha
ber verir vennu onu 15ttlrUnUnlz. 

t1dıi beraber, Venar. iltilramctinde 
• uzülaıtılar.. • 
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MOSYö JAKıN MISA.FIRPER· 
VERLIGI .• 

Şövalye d"AılM, yalnız lcalnuı, möı

yö Jalan kendisine yaptığı davetten 
ve bilhuaa bu davetin liübaliliiinden 
ıqlan bir hale d&untlfdi. 

Bunu kabul etmeli miydi? 
Bu adam onu hlyrette bırakıyor ve 

korkutaJOfdu .. 
• M8ıya Jüın, kendiline söylediii 
ıeylerin hepsi doiru,ıctu: Hürriyetini 
ona borçluydu, Janın nerede bu1undll4 
tunu onun ..,..mde 8ğrenmifti. 

Buna rafınen f69alye öyle hincdiyor 
du ki, kendiıine teklif edilen eve citti· 
li takdirde, belki de esran ve ~ul 
kuvvetiyle tehlikeli olan bu adama bai· 
lanacaktı. 

Diler taraftan ,Parite dönmek, ona 
timdi lmklnau bir ıey pbi görilnüyor-

da.. Om öyle ıeliyoatdu ki, Venayda 
bulunmuiyle Janı bAll himaye edebi
ıtral ve pttiii takdirdi her ıey bite
cekti.. •• 

Bundan bafka paruı ,da bitmek üze. 
reydi•-·· Hemen d&ımek U.ere Parise 
ıeJmit ve elde meYCUt bütün paramu 
da ıetirmitti. 

Nihayet kendi kendine: 

- Gidip tu evi blr cCSrelim, dedi.. 
Sonra lcabma bılıkaml Vena;plctan çıkıp 
ptmeme ıe!ince •• bayır .• Buna imkln 

yokL. Her teJi tehlikeye koymak za· 
mam felmlttir. Hatta vakanmı bilet .. 

Bu ıBder Gsedne fhalye, kendi 
lmıdillne 1mmıt ve lactinefll kırıhmj, 
fakat bltUn nlkbinlilfni qk ıstırabı aar-

mrt bir halde, euwengiz Jdiçtlk eve 
dolnı bir 1-e chderdikten aoma, ae
ri adrm1uta atma dolna yUrGdll, onun 
Oserine atladı ve bir bç dalaü içinde 
~emaam .. a ftTdı. ltl&ya Jakm 
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Kör düğüm 
..,........,.ı._.... 

dı n kop kop jandarmaya haber .er
di. 

Jandarma w müddeiumumilik derhal 
vaka yerine geldiler. Kara 1rınn ~ 
sına girince karplaıtıklan manzara ıu 
idi: 

Bir masa üzerinde yemek artıklan. 
dörtte biri içllmiı bir fid.:an kahve, ib· 
tiyar kadının Jdlileye pıerken pydili 
pazarlık yeni elb!aeJerL .. 

Ertcai gtl1n yani 30 Martta 8S yapıt· 
da bir ihtiyar kadın Paradi JdSyO civa· 
rında yol Onrindeld bir kayabkta bir 
çift kundura buldu. Bu kuncturaJarda 
kan bi vardı. OnJan kuma .e ıorumı· 
na glSaterdi. Kunduralann kara ki• 
ait oldupna 1Uphe yoktu. thtiyarıtı 
kızı ve torunu kayahklan dolqtılar ve 
en yüksek med zamanlarında bile deni· 
zin yctiıemiyecelf bir kaya o-rinde 
kara kızm etekllll " fistanı bulundu. 

Na11l olmuıtu da tam bir hafta biç 
kimse bu elbiseleri ıörmcmitti? Elbi· 
aelcrin bulunduğu nokta yol tızeridir· 
Her sabah balıkçılar buradan seçerek 
ıan.dallannın yanma giderler. Şu halde 
hld'aenin yalnu bir tek isahı var&. O 
da kunduraların ve elbiselerin orayı 
o sabah bıralalmıt otmuıydı. 

Binaenaleyh bAdi1eye bir intihAr 
manası verilemezdi. Elbiselerin sahil 
ilzerine konması çok acemt;c buırlan· 
mıı b:r plln teJllkl edildL Fakat d· 
nayetl meydana çıkaracak bir iı ele 
bulunamadı. 

Arada aeneJer pçtl. Tahkikat, ka-
ra laza alt cesedin bulundutunun sabı· 
taya ihbar edlldlli tarihe, yani 1938 
lkirt:'kinununun son ıOnlerine tadar 
durdu. 

Cesedin bulunması, hadiseyi hiç te 
aydınlatmadı. Bir defa cctedin mezar· 
hğa nasıl ıetiri\diğinl 8ğrenmck mu. 
kUn olmadı. Daha sonra da, oeeed!n 
bulunduğu lllıl'"nrda ve cdedln altında 
1931 Niaamnd' yani kara lmm ISIU
lllilnden tamam Ud ...,. eonn 31mllt 
bir kadmm tabutu meydana pktl. 

'O~ aydır Franas zabıtuı bu meee
lenin ,.oıomana çkebDmele • .....,. 
)'Or ... Bakalım netice 11e olacak? -

e-. ,ı ee r 
hususi yetlerlnl 

tadJI edeblllrler mi? 
(Bfl§ tarafı 11 Wride) 

Şimali Hindistanda, ız milyonluk 
Siıd ar.alisinin yanıı mesane Kumun· 
dan muttaılptir. Doktor Mc Corrilon 
sıhhatli fareleri Sinci yemeklerlle bff· 
ıcm1,. pek ima bir samanda bu fue
lerin yanamm meuneterinde kum 
peyda otmuıtur. Ayni yemekler, bu 
ICfer günde bir çay kaplı .ot DAveai
Je bafka bir fare grupuna verilmit " 
u farelerde kum bastahtm& teeadlf 
edilmemiıtir. Her ,un bir ild bardak 
ıüt içebilenler lhtbnat ld 31DUrler!nin 
sonuna kadar kum wtaJ:~ ııtıraP 
Jarile kıvranmayacaktardır. 

Muhtelif :nemlektlerde:d .ııt aarfiya 
tı oralardaki verem butalıtınm P 
olup olmadılı hakkında gayet iyi ~ir 
fik:r vere!>ilil'. Süt çok içilen meır • 
ketlerde verem butahlt pek asdır· 

Umumt Harp aıra]araıncla AlaıaDY8 

•e Avu•t-.:ryada verem niabetl pek art
llU§tı. Sulhu takip eden ilk bir Ud teOt 
lrinde, halkın yine pn .. aJmlylD 1119 
t i s·hhi evlerde oturınaJanM ratmen 
•erem niabctinin birdenbire ualdılt 
CörUlmUıtlk. Bu uaımamn tlt .,. 
1Utlil maddelerin temininin kolaYlat" 
lrıaundan ileri geldifi anlapJımftlf • 

Sıbhatsu insanlar lalbahati gıdala
rtnda aramalıdırlar. Amerikalılar !fa· 
~ adalanna kendi p!a tarsJanlll 
&atil.rmcden e'Y'V'el adahlann cfif!erl 
beınbeyudı. Fakat yerliler en çok ye
dı1dcri Torc yerine beyu AraeriJran 
111\undan plfirllmit ekmı:klerl n Ame
rikan hububatını yemci• batla~ 
aralarında ylbdc ae~n nisbctinde elif 
lıanahk1an bq g&stermfftlr. Aınerib 
lıiann da ye:lzde Hbcni clif1erln"°° 
lllunariptlr. 

Bundan dört aene enci ıooo H•· 
._yh çocuia ecdatlarmm yemek itl,a • 
dında olduldan mll1t yemekler veril.ne 
le bqlanmıf, ilk senede dit çUrUmeli
ll!n ylkc!e kırka de.tUP gBrülmOttOr. 
l!mcli bu niıbet yfü:de sekizdir ve eft 
tide de ualmaktadır. 

Ja::,:ı:>tılarm yaptıklan tecı\1bOİ•• 
~ndiıt 41Ddiyatı yarumın, h...,a 

Kmıllliıiiil ..... ---...... ba bdal" _.,_.,._____ ,.. 

lnaunm ki ayni derecede nefret de e. 
diyorum. Acı biberi aevenler gibi. 
MUthlt zarsn olduğlmu bildikleri hal· 
de kaçmmıyanlar. morfinomanlar gl· 

bl-
Nefretlmln uı1 kuvvetli Jcaynait 

mektep arlcadqrm Neyli oldu. 
Nlltlfer, babasının ~nuesini ha. 

pishaneden alıp gömdükten sonra 
bi»bUtiiD Mahmut Nadirin pesıçe9lne 
dDttil Bugün orta mahallelerde gUn. 
delikle çamqır yıkJyor, ortalık temi> 
liyor. Sinemaya giden annelerin ç • 
cuklanD& ~ ediyor. Bana sokul. 
muyor. Ona kaç defa bir Jdlçllelik aer
vet ikram etmek lat.edülL Kactı· Ba
den nefret edlJOI'. Hakkı var- Ben bu! 
nun öntlne geçmedim, rant geçmek 
!stemedlfim IGID defil, gçnek kudre. 
tlnl kendimde bulamacbiDD için... Ne 
yazık ki bunu bilmiyor ft buna inan• 

dmnak çok gllç. 
Bay muhanir, bir haydudun petla-

1'1 röportajlar yapaealım. ~ • 
ne1 haberler vereceğim diye boşuna 
JOl'DlacağmJZ& Neyli (JdlçUktenbe:ri 
b&yle deriz) niJı romınmı y-.zmaga 

çalJllBDllL.. <MalJt!.d' ~> 
suıtanahmet 5 tacl aulh hukuk bAtlnı· 

Hflndeıı: DıTUlP•fl mıballtal Elek•P• ıolrlk • 
aaınal'91ı evde tbmet etmekte iken halen 
l'!aJatadı 5en JorJ b11tıncslnde mOptell 
"ıduitO felci ıuıAnt ntsftden yatmaldı olı• 
0 1<--IJenln hıerfJe kendisine ııene 
Fıtın• """... --L .. 8 .UfPl .. dl &.eklPI -•111Dde nam• 
:;, evde tırcfnl Fatma Behl,enla nsl a.. 
7fntne lı•1'9r "terfldfll llAn olunur. 

~ A ~tanıininln mlktarm& ıan 
bak veya seç iyi otdafunu pter-
~ VitambıJerin kudretleri wa
tu !la~ olclatu kadar c1a eararencb-

dirv ... t bir erble pde sooo Jratorl 
·.ısrında· BirçoJdanlDU 6000 hatta da
ha fıslı ka)orl ıtıns. Bu, tftmanhk tıe9ıo 
Ut cttfıti gibi bunn cıbuını '-~ fazı~ 

Vücuda V?.r"V8'1 yftDCIUCr COn; 
yorar. ye~kler deff1, gıda r.:saddelerl 

:::;. aıçUtU ve 11tUvuenell yemek· 

ıı ... r. 

111 
ÇOCUKLARIN1Z 1Ç1N 

En aiizel bir kitap 

Türk ikiz?eri 
• Coeak Ealrpme Jlaramuan 

vaktlle bir aile kltlpbaaell ola. 
rak butudıll lldsler 1191Ula4f' 
da7dutanaz ba eblkllll ba ... 
sel ve rmlmU bl,ak bikir• ldta. 
bt Ue doldaralmat balaJOl'llL 1 

• Kittir bakanhlı .. r1 tetkik 1 

' etmı,, Ut okul cağındaki çocuk. 
lar için faydalı eser olduğunu tas-
dik etmlttlr. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınıı: Flatı 60 kurut; 
posta lcfn 4 kuruş lllve edınıı. 

ıiiilliliiililiililiiiliiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;--;;;=;: 
Cildinizin tabrit edilmemeai-• 

ni itteneniz? 
Dbpmn hd taıwlmda bl,..•kn, 
'ftı dldl tlNttaa 80lll'a pallld albl ,...,... 

POKER 

dükkan ve ardiye 
VAKiT YURDU'nun altında (Ölen l'ran11z klta~am) ,..rl 

ve arkadaki depolar kiralıktır. 
Ktlçllk matbaa ve lmcll&tb~ne ,-ap mala gayet' elYOrlflldlr. tltc

yen lertn VAKiT idare memurnna mu racaatları. 

TURKIYB ~ 
1CUMHV llYETI\ l 
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urb nli Gene at6r 
Bir kilovatlık 1 urbinli }enerafö, 

Fabrikalara mamuıatındar 

• I Kudrelli bir hnnçere, uzun bir neres 

\ ve tnth Tc mUcssir bir sesin bütün incci lik kabiliycllcrlni tebarüz ettirmek için 

; BestekAr 8 H ~ e ~ ~ i n K H 'n D t s. s. c. ı. 
Yüksek keyfiyette malzemeden 

imal olunmuştur. 

1 tıırorındıın bestelenen 

~ 17440 No. 
lerinin Rengidir. 1 ~~~!Ü= 1 ~ak ~~elefo~4~l!ür~a~~ r --------------------·---------' 

O A R.,..-•I 

1 
Beni Sana Bağlıyan Göz. 

Benim Olsan Seni Bir 
Gül Gibi Koklar Sararım 

i ... ..,.ADEM i KT -1 

• fabletlerı Ker eczanede arayınız. ı Poısta kutusu 1255 Hormobln ı -· 

1 KARA MU•• RSEL F b .k l_Birincı sınıt Operatör_ , a rı asının~ tJr. CAFER T~ VVAH 
Hayat Ucuzlağuna hizmeti 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile 

ıS~f ~}s~MA 24 ve 27 lira 
Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tanınmış çok 

sağlam ve zarif yünlü kumtışlarından çok mahir makastar tarafından itina 
ile dikilmekte olan 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
Üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz peıindir. 

!Jmumf cerrahi ve sinir. dlmal estetik 
cerrahisi mQtehassm 

Parl.5 Tıb Fakllltesl S. asistanı. erkek., 
kadıo amellyatJan. dlmal estetik 
"yüz, meme. kann buruşukluğu •• 
gençlik ameliyata". (NasaJye ve doğum 

mntebassısı.), 

~u::ıyer.e sabahlan 
8 den 10 • kadar M ec ca nen 
Oğleden $0nra Ocretlldlr. TeL 44088 
nevoıtlu, Pannokkaın. Rumeli han. .................. 

(Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) r.::::::nı::::::::r.:::::::r:ı:::ı::::nm::u:=:-.:::: 

( Sultanhamam ikinci Vakıf hl1dın )naı aa 'D Dlf Doktoru g 
__________ -_-_-_-_•·:: !Vecati PAKŞin 

....-Ekzerna ve en muannit cilt yaralarından knrlulmak için~ Hastalanm bergün ıabah ıaat p 

Bayan Hamiyet' in 

Ilu plfığını 

COLUMBiA 

Bu akşam 

ayan ·ye 
Eski Ambasadör salonunda 

Telefon: 43776 

U Y K U· S lJ Z L U K 
asabi öksürükler asabi zayıfHk 

.... · <i ve yarım Daş agrısı 
aş dönm si bayaın.ı.ı<, çarpıntı ve sinirden Her • 

ge4e . bUtUn rahatsızhkları iyi eder 1 10 dan akpm 19 a kadar kabul eder. !! 
• 1 Salı ve cuma günleri saat 14 ten Ü _J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

....... illi ...................... .. 

E· E./'A\T. 
• :oı 

1 

1 Kan çıbanları, el ve aya.k parma.k.la.rmm arasındaki kaşınt:l~, dolama. 
mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş ya.ro.In.n, ergenlik· 

ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVlROS ile il Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 
®. ŞARK İSPENÇ!YARl LABORATUARI T. A. Ş. , 

~m 'ııl!l~ıınmmı-
• . 

Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirk". 

KURU SİSTEM Fabrikasında 

~~' ~Hto"l Kuru Sistemle 
~ LDllD 4.f- yapılan KELEBEK mark: 

Kontr - Pla~!ar 
Çarpılma, çallıuna, kabarma ye sniı 
gibi hiçbir arıza göstermez. 

Jiontı• - plaklar bn gibi arızalara 
knrşı garanti ile satılır. 

KARAAGAÇ'dan mamul 
. l\:ontr - plı'iklnr stok olarak her zaman ıı\cvcuttur. 

SATIŞ YERLERİ: 
lstanbulda: RÜŞTÜ MURAT OOLU, Mahmutpnşa Kürkı;U Han No. 

28 lSAK PlLAFlDİS, Galata, Mahmudiye caddesi No. 21. 

\.nknra'da : VEHBİ KOÇ Ticnrcthnncsi. 

lzmirde : KARL IIORNFELD 
lIISAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Kcrcstecller, 
YUSUF ve KADRİ İŞ~IAN. 

ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 
~nmsunda: GÖÇMEN OOLU KARDEŞLER. 

Umumt satış yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YENI KONTRPLAK Ltd. ~lrkrti. Tel. 22401 ... ....................................... . 
HAZIMSIZLIK 
Hayatın ze,•kinden insanı mahrum eder 

E TEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülat 
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