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Yolunun 17,5 metre 
olması şart mı? 

- Yazısı S üncüde · 

Ulo qleri Tel : Z0335 

5 Kuruş . Telefon· 23872 -

Roma • Londra anlaşması 1 !lo.!8'?!1.!ad~ a~ım k!I~ ~o'!~'! 

Gizli rnC!ddeleri Faşist Liderin 
ihtiV8 edlyOr n1U? BükreşDivanıharbinde • ' 

sovyettere göre ıt~ıva, Habeşis~andaki Muhakemesı 
h A.I . . etini ın~iltere ile paylaşmaga razıdır 

a umıv ~ . Italya ba }adı 
Alman yadan Ş 

• 
Vinarozda ATOOcnize ilk fncn Frankocular 

ı s~~lfl1yaı©la nııartP> vaznyetn 

Barseıönaan -Oönöıru 
kıtalar• sevkediliyor 

Barlc1ye nazırı, italya ve Alman1~::~o :ı~: dahaleslolo Praokocu ıarla bak r 
fak m ah iy e tini aldığını sUylU?or. 

. _ .. . tir Techiz edilmiş ve sııaıııamnrş 
Barselona, 19 (A.A.) - tçınde gonul- ı geçmı~u • önüllüler vatani şarkılar &>y-

lüler bulunan bir çok kamyonlar cephe- olan g _.. Devamı 8 incide 
ye gitmek üzere §Chrin sokaklarından 

Tunus hadisel~rı me· 
sulleri askerı ~u: 
h kemeye varıldı 

Mah~üm olanlar arasmda bir-

kaç it~ 1 yia !!!' v~ecek!~r.ni d~stur .. un baı 
runus, 19 (A.A.) - ~. n~~ ha~~- ııca liderlerinin muhakemesı mayıstan 

neticesinde ilan edilen orfı ıdare 1 ile ev,·el vapılamıracaktır. . 
scbetile askeri mahkeme 12 Tunus ~ ·a Neş;edilcn bir tebliğde vazıyette hasıl 
4 İtalyanı memnu silah taşımak .'ey, c:ükunct nazarı itibara alınarak ya-

. -n hapıs 'e olan ~ .. 
saklamak cürümlerilc bır gu h ·s d 'tibarcn gündüz ve gece seyruse• 

·ı bir sene apı rın an ı - d . 
50 frank para cezası ı e d teha· • bestçe yapıJmac;ına musaa e e-1 
ve 5000 frank para cezası ara~k~m et· f~nn ser karar \'erilmitir Altı kişiden 
lüf erten muhtelif cezalara m dılmcsıne m toplanması memnunh'eti 
rniştir. hl·eme fazla grupl_ar. 

lki Tunuslu beraat ctmi~tir. Ma ' d 1 ibka cdilmıştır. 
21 nisanda daha 30 ınevktıf hakkın a 

Belgrad, 19 (A. A.) - Gazeteler, k 0 f k U yor m U Ş ! Romanya da demir muhafızların §cfi 
Kodreanunun tcvküi hakkında birçok 

Moskova, 18 (A. A.). - Tas ajansı haberler ncı:Jretmektedirler. Gazeteler 

olan demir muhafızlar rüesasının CY"' 

lerinde birçok bomba, tüfek, mitr(l]. 
yöz ve sair csliha bulunmuş olduğupu 
ilave etmektedirler. 

bildiriyor: bu münasebetle demir muhafızlar ta-
Jurnal dö Mosku, İngiliz • İtalyan rafından hazırlanmış bir komplonun 

Bükreşten verilen malumat 
BUkreş, 19 (Hususi} - Son gün. 

lerde yapılan tevkifatla demir muha
fızların tenkil edilmelerinin sebebi, 

anlaşması hakkında diyor ki : ortaya çıkması yüzünden Romen efkft.. 
Bu anlaşma evvelce yapılan ve ltal- rı umumiyesinde hasıl olmuş olan hc

ya tarafından tutulamıyan taahhüt ve yecanr kaydetmekte ve tevkif edilmia 
ya vaidleri yenileyen birtakım vesika.. -------------:ı1 .:_ ____ _...:•=-"-cv_ıı_m_ı s_ı_n_cr_de_ 
lardan başka bir §ey değildir. Maama.. 

_... Devamı 8 incide 

MUrebblye sıfatlle 

Alman kadın 
casus!arı 

loglllz zabit aileleri 
nezdloe giriyormuş 

Lonclra, 18 (Hususi) - 1ngiliz işçi 
partisi mebuslarından :Mander avam 
kamarasma bir tezkere vermi~, bir. 
çok Alman kızlarının hizmetçi veya 
daha. yüksek bir mevkile, meselfi m,ü .. 

ebb~ ııt'etillla ailelar arama ginıi: 
rek caamluJt ettaJerfııl bflclirmfttlr, 

Mander'fn raporuna göre, bu Alman 
casus kadınlar, birçok askeri §ehJrler .. 
de, zabit aileleri nemine girerek, hiz
metçi veya mürebbiye sıf atiyle çalı§. 
maktadır. 

Avam kama.ra.sı namına cevab ve
ren mebus, Manderden, bu hususta da. 
ha delilli malfunat vermesini istemi§
tir. 

Köprüde 
bugünkü vapur 

kazası 
Şirketi Hayriye va
puruna bir kum ka

yığı çarptı 
Bu sabah saat 11 c 10 kala köprüde 

hafif gcçi§tirilen bir vapur kazası ol. 
muştur. Şirketihayriyenin 11,20 pos
tasını yapmak üzere köprünün ba§ is
kelesinde yolcu almakta bulunan 53 
numaralı vapuruna büyük bir kum ka
yığı çarpmış ve vapuru muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. Kayık köprü 
g·özünden Halice geçmek isterken 
yanlış bir manevra ile vapurun üstüne 
düşmüştür. Mavnanın ucundaki bas. 
ton 53 numaranın baş tarafındaki ka_ 
mara pencerelerini, tahlisiye vesaitini 
ve kısmen de gilverteyi parçalamı§tır. 
Bu sırada vapura girmekte olan halk 
kırılan cam ve tahtalarla yaralanmak· 
tan mucfac kabilinden kurtulmuşlar
dır. Çarpışma oldukça §iddetli olduğu 
için vapurda bulunanlar epeyce telaş 
ve heyecan geçirmişlerdir. 

Liman fen heyeti kaza hakkındaki 
tahkikata başlamıştır. Yaralı olan 53 ~ 
numaralı vapur tamir edilmek iizere 
seferden çekilmiştir. 

Başvekilin Bal
kan se1Jahati 

Ce•AI Hayar Cuma 
~U ı U şehrimize 

geliyor 
..-: ;'Yazısı 8 incide 

Mısırda hilafet ilanı 
mümkün mü? 

Lö Tan gazetesi di vor k l : 
Sultanların halife ftnvanlle t~mlo edeme
diği nllfuzo IAlk TUrklyc sulhta temin 

~ etmek tedlr. 
Fransızca "Tan'' gazctcsini.-ı İstan· 

bul muhabiri, Ağa Hanm oğlu iki ay 
kadar evvel İstanbula geldiği zaman, 
Halifeliğin tekrar tesisi hususunda ken
aflll)-Je ,apdaa ırdlltialtı mnsuu Wıe
dlyor, hallfelii in tekrar, her halde 
T ü.rkiyede kurulaımyacağnu ip~t et
tikten sonra tunları yazıyor: 

Söylendiğine göre, Mımrda, E1azhar 
üniversitesinin rektörü halifeliği ihya 
etmek niyetindddir. Malumdur ki hali-

feliğin merkezi, Osmanlılar tarafından 
fethedilmeden evvel Mısırda idi. Rek ... 
törün, geçen bayramda bütün dünyada
ki müslUmanlara hitaben neşrettiği be-. 
yannamede bu niyetini ga.termclrte
dir. 

"Fakat 17 milyonluk Mısır nüfusu 
içinde 3 milyon kıptı vardır. İslam dev .. 
Jetleri de bir halifeyi hi~ iyi karıılanu~ 
yacaktır. İtalya, Habeşistan f ethindcn 

~ Devamı 8 incide 

İngiltere ve Amerika 
Okyanusta küçük bir 
adayı paylaşamıyorlar 
Sahibi olan bir Amerlkah, adayı ıo mllyon 

dolara blle satmak lsteml)or 

ncyanu~ta Föniks adalarınd<ın biri ~ Yarısı 8 fncldı 

Prens Seyfeddioin 
mirası meselesi 

Prenslo varlsle rl zevce~lne 25000 Ingllfz 
lirası vermek istiyorlar 

S": :Yazısı 3 Uncnde 
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------11:1:11--
Doktor Aıasın 
verdıği yeni 

bilanço 
Yazan : Niı.ametlin Nazif 

O Oı.ITOR Aras'ın son seyahati, 
Türk milletinin ga.rbi Asyada 

ve §ımali Afrike.da ne insan bir çehre
si olduğunu bir da.ha göze vurdu. Dok
tor Aras, muhakkak ki içinde ya§adı
ğımız dünyanın büyük mes'utlarından 
biridir; belki de saadet rökoru bu dev· 
lct adıımındadır. Zira hem Türk mil. 
Jeti.ne, hem de Atatürke karşı duyulan 
sifte sempatiye eahsan muhatab oL 
maktadır. 

Doktor Ara.s'm son seyahatini bir 
siyasi vazifeden çok ziyade, "Türkün 
bir ueref turne" si addetmek doğru 
olur. Yunanistanda, Mısırda, LU!bnan. 
da, SurJyede ka.r§ılaşt1ğı içten dost
luklara, memleketi dışında seyahat e
den herhangi bir başka devletin mü-

messili asla tesadiif etmiş değildir. 

Arns'm, ayak bastığı her yerde insan· 
lar blitün kinlerinden armmı§lar, kar. 
deşll?r bir an için biribirlerini gırtlak. 
lamak modasını bırakın13lar ve millet. 
lcr, "meş'um nefreti, cehennemi, buğ
zu kini ve hesa~ız enerji israfını ıa. 
netle damgalamış bir yepyeni dünya., 
nm, Atatürk dUnyasmm mümessiline 
müşterek blr güler y\lz gö&

termlşlerdir. "Ahdıcedid" de Mesihin 
havarileri ve ''aharzaman" da "Ke
dorse" nin murahhaslan hep bu iyi 
kabulU aramı~lar, fakat milletler böy. 
le bir gUJer yUz göstermekte daima 
pek hasis davranmıı;ılnrdır. 

Yiia binleri, milyonları bir an için. 
de tasfiye ederek tek gönül yaratmak 
mucizesi bu asırda ancak Türke naslb 
olmuatur· 

Aras'ın son seynhatlnde gizli siyasi 
mııruılar ve hedefler arıyanlar çok ol. 
du. Bundaki hata 3.§ikirdır. Eğer 

dilnya, sayın vekilimizin dola§tığı 

mıntakaya paralel yapmış olsaydı, 

Türk devletinin hükfunet kadrosunda 
bir dış bakanlığı bulunmasma dahi 
lüzum kalmaz ve Aras'm zekbmı ve 
enerji sarf etmekteki cömert!lğin1 bir 
başka iş bölümü üzerinde istismar et
mek ciheti.ne gidilirdi Aras'ın son 
seyahatinde dolaştığı dünya parçasın
da Türk'ün gizli de3fl, hat~ açık bir 
"siyasa" çalışmasından kendini mlls
tağni addettiği söylenebilir. 

Sıynsa niçin 1 
Bu derece ölçüsüz bir dostluğa, bir 

açık gönUJIUlilğe mubatab olan bir 
devlet niçin ''sıyasa" ya başvursun? 

Bir sıynsanm hedefi nedir? Ne olabl· 
lir? 

Emniyet, ekonomik mfinasebetlerde 
inkişaf, karşılıklı saygı, karşılıklı 
kalkınma temennisi, falan filfuı. Ve 
büttin bunlara yeşerme imkam vere. 
cek bir dost atmosfer. 
Arasın şeref turn~. Tsalya ve Mo. 

radan l.skendcriye ve Kahireye ve 
genç Kral Farukulevvel'in payitah. 
tından LUbnana, Suriyeye ve Hat.ayın 
en kıyı köyüne kadar Türkün ne bfi· 
yUk bir dostluk yaymış bulunduğunu 
ispat etmedi mi? Böyle bir atmosfer 
içindeki topraklar, milletlerin biribir
Jerinden aradıkları hangi nesne için, 
hangi emel, hangi arzu için intaş ka· 
biliyetindcn mahrum olabilirler? 
Arasın dolaştığı hattın şark ve şi. 

malindeki bütiln derinliklerde dahi 
TürkUn yine tıpkı böyle bir hava bul. 
makta olduğu dilşUnUlürse mil!etiml. 
zin bugUnkU dünya içinde ne mesut 
bir endama ulaştığı derhal 've bir da
ha anlaşılır. . . "~ 

Şimdi dost Balkan payitahtları, 

1 
n ~can 
Fransız 
balıkçılar 
ispanya harb:n
den istıfadenın 

yolunu bulmuşlar ı 
Harp birçok insanları felfilcete sfirük. 

terken birçoklarını da zengin yapar ... 
Umumi harpten sonra türeyen zenginler 
meşhurdur. 

ispanya harbinden de, top tüfek tüc
carlarını bir tarafa bırakın, muhtelif ve· 
silelerlc istifade edenler tabii pek çok. 
Bunların bir nevi, son günlerde karlı 
bir ticarete başlayan Fransız balıkçıla· 
ndır .• 

Frankocutann işgali o.zerine İspanya. 
dan kaçanlar Fransaya veya lngittereye 
başwruyortar. Fakat, gerek Fransa. ge
rek İngiltere buntan memlekete solanu
yor ve ellerinden silfthlannı alarak. hQ· 
kfunetçilere mi, l-'Oksa Frankoculara mı 
geçmek istediklerini soruyor ve oraya ia
de ediyor. 

Fakat. bir çok İspanyollar hiçbir tarafa 
gitmek istemiyorlar. \'e Fransada veya 
lngilterede kalmayı tercih ediyorlar. Q. 

nun için de lnı:dltereye kabul edilmeyin
ce kendilerini Fransayn götürecek olana 
bütün servetlerini verebilirler. 

Bunu bilen Fransız halıkçılan, bQyük 
kayıklarına binerek, bahkavı bahanesi
le. İngiliz sahillerine kadar geliyorlar \'e 
gizlice sahile çıkarak, İspanyol mülteci-

lerini Fransaya kaçırmak için pazarlığa 
girişiyorlar. 

İspanyollar. bu Franm: balıkçılarına. 
hemen hemen ellerindeki bütün servet· 
lerini, paralan yok~ eşyalannı vererek. 
Fransaya geçmektedir. Tabif bunlar Fran 
sada gizli ya~at.ı'çalrşmaktadrr. 

llerbert Marşai 
Evli bir kadını 
ayarttığı için 

mahkemeye verildi 
lngiliz sahne ve sinema artisti Her

bert Marşal aleyhine bir dava açılmıştır. 
Davayı açan, Los Ancelostaki bir şarkı 

muharriri Eddi Branttır ve Herbert Mar 
şalı, kansını ayartmış olmakla itham 
etmektedir. 

Eddi Brantm kansı da bir aktristir. Bu 
kadın Eddi Branttan altı ay evvel boşan
mı~tır. Şimdi Eddi Brant, Herbert Mar· 
şalı, kansını kendisin~ soğutmakla it· 
ham ederek mahkemeye veriyor ve 
50.000 dolar zarar ziyan istiyor. 

Herbert Marşal 48 yaşındadır. On se
ne ewel İngiliz aktrisi Edna Bert ile ev
lenmiştir. Kendisi şimdi Holivudcladır. 

Tanryanlar, Herbertin. kanMnJ çok sev· 
diğini söylüyorlar. Geçenlerde Londraya 
gelmiş. Kendisini karşılıyanlar arasında 
kansını görmediği için müteessir ol· 
muş: 

- lngiltc:reye geldiğim zaman karımı 
göremezsem çok fizülilyorum! demiş. 

Sonra bir eğlencede, mütemadiyen k:ı· 
nsı i~ dan~tmiş ve yanındakJ1ere çok 
mesut old~ndan bahsetmi~. omm. ba5-
kasrrun kansına göz koyacağma pek ih· 
timaJ venniyorlar. Kemisi, bu hadise 
hakkında: 

- Hiç malQmatım yok. demiştir. ben 
de hftdi~eyi ga?.ctelerden öğrendim. 

Muhakeme l>nürnüzdeki cumartesi g\.1. 
nü başhyacak1ır. 

Türk Başvekilinin seyahatini bekle
mektedirler. 

Bnyar'ın mümtaz şahslyetile temsil 
edilerek Türkiycmlzin bir ba~ka isti· 
kamette yapa.cağı bu seyahat, elbette 

mi11ctler arasında Tilrk milletinin ve 

devletler arasında Türk devletinin u. 

1a.şt1ğı imrendirici hUviyeti, huzursuz 
düny:ıya, parlak bır tar:;:ia bir daha 

miişıı.hede etmek fırsatını bah&edecek. 
ür • 

Nizamettin NAZiF 

Veni bir eğlence: 
Kap umba v arışı .. 
lşl gUcU olmıyan İngilizlerden biri 

yeni bir eğlence icat etmiştir: 
Kamlumbağa yanıı •• 
Yavaşlıkları ile meşhur olan bu 

hay•;anların yarışını seyretmek için, her 
halde, imanın biraz sabırlı olma~ı !§ .• 

zımdır. At yarışlarına pek hararetli olan 
İngilizlerin kaplumbağa yanşım seyre 
nasıl tahammül ettikleri ~şılacak ~y 1 

Fakat, Lon:ircJda ilk defa olarak yapı· 
lan bu garip yan? zaı !dildiğinden 

fazla alaka gösterilmiştir. Eğlence şöy· 
le yapılıyor: 

Uzun bir masanın bir ucuna marul 
kuyuyorlar, bir ucuna da yrrışa iştirak 
eden ( 1) kaplumbağalan sıralıyor· 

tar, Uzerlerine de biror taş bebek 
oturtuyorlar. Sonra kaplumbağa -
lann önündeki parm::khk birdenbire a
çılıyor ve hayvanlar marula doğru hü
cuma baglryortar l • 
Kaplumbağaların hepsinin üzerinde 

bir numara veya bir i~ret vardır. U· 
zerlerindeki bebeği düşürecek k.<xlar 
hızlı ... ~dc--:ler milsabakanm ilk f;afhasınx 

Arşidük Otta 
Londraga 
gidiyor 

Avusturyantn ilhakından sonra mem· 
Jeketlerindeki gelirlerine de Almanya ta
rakmdan el konulan eski hanedan azası 
A vrupanın muhtelif yerlerinde i~ aramak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bunlardan biri Habsburg ailrsinden 
kont Franz Gremi'dir. Kont Londraya 

gitmiş ve kendisine bir iş araınağa başla
mıştır. Şimdiye kadar lngilterede büyük 

bir köşkte saltanat süren adamcağız, Lon 
drada kendi b3şma bir oda tutm:ığa 
mecbur olmuştur. 

Kont Franz. bir beyanatında. köşkü
nü satmağa karar verdiğini söylemiş ve: 

- Bana artık kont demeyin. demistir. 

Beni soyadım olan Habsburg Letringen 
ile çağırın ... Köşkümil satmağa mecbur 
olduğum için mliteessirim. Bana miras 
katan bu köşkü 4000 lngiliz lirası sarfc
derek daha geçenlerde yeni ba5tan tamir 
ettinniştim. 

Hayatımın büyük bir kıc:mım burada 
geçirmişimdir. Avusturyada pek az ya~
dım . ., 

Kont veya rni"ter Hafüburg J.etringen 
Avuııturya Jıftdiceleri ve Hitler hakkında 
bir kelime söylemek istememi~tir. 

Arşidük Otto da igıllercye 
gid yor 

Diğer taraftan, bugün Belçikada btJ. 
lunan Ar!-;i:iük Ottonun da lngiltereye 
ı?elm"k iı.;ted;ği haher veriliyor. Bu hu· 
susta. Arşidükün aclam!an t::rafıNian 

f ngitiz hükOmetıne müracaat edilmi~tir. 
Müracaat, İngiltere hariciye nezareti ta 

kazanıyor. Maruln en çabult varan da 
birinci ilan odili}•or. 

Masa başında yart§ı seyredcnleı, tıpkı 
at koşulanndald gibi, kaplumbağalar il· 
zeıinde bahGe girigiyorlar. Bahse tutuş. 
tuklan kapluınbağanm kaıanması için 
dua ediyorlar. Ha geçti, ha geçecek eli· 
ye heyecan çekiyorlar. 

Yalnız, bu müsab:ıkalan ı~yre gele& 
terin ekseriyetle kaclm olduğu ve ka· 
dınlann da oldukça ya§lı bulundu.klan 
göze çarpmı§tır. Gençler gene at yant
lıumı tercih ediyorlar. 

Hitlerin belızeıi 
Talihi" en "arıp· · 

kurbanıyım l diyor 
Fransanın Lurd 

§ehrindeki bir a. 
dam: 

- Tallin en ga
rib kurbanıyım! di 
ye halinden §ikl. 
yet etmektedir. 

Esper isminde-

~~~~Q~~ ki bu adamın §İk!· 
~ ... yet ettiği şey Hit. 

!ere benzemesidir ..• 
.li~~~~~~ İ§in tuhafı, o da, 

Bitlerin eski mes
leğindendir: ressamdır. 

Esper bu yaz Parise, sergiye gel. 
mi§. Alman pavyonunu geziyormuş. 
Kendisini görilr görmez, Alman ka· 
pıcılar hemen vaziyet almıelar ve kol
larını uzatarak, Almanvari selfun dur. 
muşlar ..• 

Ondan sonra bütün pavyon biribl· 
rine giriyor; herkes biribirine: 

- Geldi.. Geldi... diye sesleniyor. 
Sonra bir gUn, Almanyadaki bir o. 

tomobil yarışına gidiyor. Oradaki bU· 
tün Almanlar, kendisini görür gör
mez: 

- Hay! Hitler! diye bağırıyorlar 

ve alkıı;hyorJar ..• 
Nihayot, bir gUn Pariste de, girdiği 

blr Ioktmıtada herkes telAşa düşilyor. 
Lokanta sahibi telefonu açıp gar.ete. 
!ere soruyor: 

- Bitler Parlse mi geldi? 
Adam, kendisinin Hitler olmadığını 

anlatınMya kadar akla karayı seçi
yor. Fakat, ondan sonra yine ahali pe. 
şinl bırakmıyor. Herkes Hitlere ben· 
zlyen adamı görmek için koşuyor ... 

Esper de Hitler gibi saçlarım alnı
na indiriyor ve bıyık bırakıyor. Fakat 
o, daha 1-Iitler me~hur olmadan da 
böyle gaz:yO!'tn''Ş. Y"lnız, <;imdi yUzU. 
nUn şeklini de.jişlirmeye karar ver· 
miş ... 

rafından tetkik edilmektedir. 
Şimdive kadar Avusturya tahtma l?eç· 

m .. k emelMe yaşamrş ol;ın Arşidük ~ 
Ottcwa hükfımntce avda 1000 ln~liz li
ra~' veri1m0 '·te irli Fa'mt htırrfln Alman 
hü'dlm.,ti. hntün Avu$turva hanenan a· 11 

ilec:inin old11ğu !:!İbi, onun gelirlerini de 
kesmiştir. Bundan başka, A~idilk Otto 
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Hicri: 1357 - Serer: 19 

Otn«ıtn • .,_ 
5,16 

u--.ın oaaı. 

18,51 
..... Olll nıs..ı &lqa.. '.,.. hıtalı 

3,46 12,14 15,59 "18,51 20,29 3,27 

LOaumıu Telet'onıar 
1'1111S111t 
lalaabal ~a: 14121. lle7etllı l(laı '4&t&, ~ 

tcı•ı f0020. C111ıu.r l(taı eot::ııı 
Tetlll<ll>• ftaluriıb7, Bebft. Tnllra. llGrtklt,., ... 

eatıır.ııı~ Kaaclllll. Erecllldı. llaı1at. B171ln4a, BQ
~h. nıın:A&. Kı,..11 ıe1uı Taıeroa malıabct• mcmuıcdo 
a. ),.qıa dellld IJUıdtt. 

Ramt illa!> nl 1 32711 
(ff..nlı .. - 16 ' • ıo 
0.>•ud ysum ıuııuı ı ııvvt.. Galllta p.ıuuı nııı.ıı 

10060 
ıtıblıl ımC!adı uuvıı lıl1144ellımem!U.ı :22%VO. Emıı1o 

rrı nıtıdllrlDIGı :138:. 
l:W-"lrfk Şl..utlı 
CSootlaı 44&>1 • l.ı.uıbıılt U3'1'L 
llal&r ldarnlı 
llr1otlı11 U71a Bftıllueıı •O'JlS. nııaaı ~ Ntı• 

.. ......... )-.: ııtoa. Cııı.tıcıu • liadıkl!ı' 601Ta. 
Ha....,.rtı 
t•l•nlnıt · ı•ııTll Klldıkn1 ı llO'fVO "4o7ftll111 441142 

raM.•• otomobili istemek için 
llefotla dbcU ı 4llOS4 lkbd dbeUı .SO • 101 liadJo 

aıı1 rtıırtıt 804'1. 
oenı• vouart 

l'eırtoıu 
18ıan1>111 aten'4'11ttı mıo aarakll:ırı 1:381 
M•tl•11•arıu Pazar. eaıı. Perıemı.... <."um• sttnıut 

eaaı ı 30 da rupııarı• roııııınıuıun IUıtkar. 
11.arablıa,aı !lalı we cuma .ıuıen eaat 111 da Topo 

tıaıı• rılıı.mından UlllV •• Trklnlat. Mtı,.rtr. IErdd&. 
'far'Ch •••••eıcrtne oılrı)ar•• 1(8rsllla•Y• warv. 

Akdeniz postası: Yann sefer yopılmı. 
yocııktır. 

Kanıcteniz postası: Yann saat 18 de ha· 
roket edecek olan vapur; Akcnknpı, Ereğli, 
Zonguldak, Fllyos, Bartın, ve Amasnıya 
u1tradıklnn sonra Cideye gidecektir. 

rw.uzeıe• 
A1aoofta. n- • nııa- 'anaa nnıttt ft ÇtıılD 

fll\tlC. ıhkm Nıue "aaraıcııır, Tir.net '" flall&)1 lllD
-ı. f!ıbbl mDaeı 

ı u., ııuıuı.ı ıı.r r.ın eaaı ıo cıaıı 16 ,. uaaı •C!I• 
ur ı 

roı11 nı lllf.\nt esntttt omıtrsı Paurt~ıı ııaıu 
-ırr 1110 uaı 10 d~n 18 n U4aı H t..ıma cnrııert lS 
ıen n ,. kadılr açıııtır 

reouı:ı> wıu...ı aer r11rı eaaı uı cını ıe ra ta4U 
acıııtır 

Memleket dıoı denl2 ••ferler• 
aaın.0111 t11ı>artanı <."uıllartest ıtııııert \3 4• Kııatcıı

ce:ıe . Salı cunıen ıı d• Ptre. Benıt lalten4trtJ•J'9. 
ltalJ';l• nıııarlanı <.-Uma stıolcrt uat ID 4a Plrt, 

8rent1uı Vencdıl. TrtyateJa. 
Avrup hatt• . 
aıı11ect ıaıu:ıoe M Ddttrtııı1ıı reıe:oo 230111 
tll!mrkın d>>Pnsl ııcr 1111' Blr&ecı4eıı uat 12 cıt talo 

U• ve Avnıpad&D S-le111 na! T.1:1 lt 81rllte17t CIQ• 
ftS&l;ıt eda 

&ea•aıı&11oaet Z0.30 U uııtaı. 10.12 Clt ıetır. 
ı:.ıınıo ıau ııaı sen .uı 1,00 cıe caruaı ..,, 

111.33 de Seli? 
ANADOl.U H4'1'Tll 
Her ıılA llattkt1 ......, eım ... .ıır. ı 
eaaı ı 4• RoııJll. ı aa aoure.ııı.ırı cıe Dlr&rtıülı 

•• ı:amsuo. ID.:SO <ta ~. 111.10 cıa Aıllt&ra &U• 
pruı. ıo de Adapuan. 

8v tnııtc •doa ...aı 11 ısa cıuuet - Allbra m~ 
tc11\1 PAUrtttı. <arııuııııa " Nma 111nım lialctı ..,. 
y,,. ,, . ., .. ttııııı -.efrr .r1m.-111"'11r * Bükreşte fnşlstlcrln · bir btıdlsc tıkar
mn1nrındon korkuluyor; demir mııhnfızlar 
Tilül:sko~u öldürmek istediklerini itiraf 
ettiler. 

• Hallcln lemltlenmestnc, hntnuş olun 
vapurların çıkııntmasile bnşlnnıyor., · 

aeçe" s ne ouıpun n otdu? 
• Ordumuzda motörlO vnsıtnlarının tO· 

ılnltılması knrnrlaştırılınıştır. 
• Bostancıda iki şoförün ynrış he\'esi 

yüzünden 16 kişi )'anılonda. 
sınom•••• 

Türk: Hnbııncro. Melek: Parlsle buluşa. 
Jım. Sarau: Sarışın casus. ipek: Sillih 
kuvveti. Sümer: 100 erkek bir kız. ~a. 
karua: Yalnız ıı;cnln için. Alka:ar: Tclör
gO ve bir eecede Oç einayet.Aarf Ölilm şu
ııı ve karm ve daktilosu. 
IS7 ·1.'ı.' 11111. 

f'uııh : tıc film birden: 
A:ak: Aşk kanalları \'C l.üks hayat. 
Alemdar: l\lnlaknlı kadın ve Aşkııı uyn. 

nı~ı. 

K .\IJI 1\ (J y: 
llalc: ESİRi.ER GEM1St 
OSK(}TJAU: 
ilahı: ı.nB-Ohem Marta Egcrt 

rav•t• o• • 
TURAN TİYATROSU 

Hakkı Ru~ ve arkadaşları 
Matmazel Micc • Pençcf ~taryelcsi nin 

lştirnkile 

KIYAMET günü komedı 3 perde 
Ynkıadn: KAHPE D01''YA 

HAt.K OPEBETt 
Bu akşam saat !l da Qetiikpaşa Aıak si-

nemasında RAHMET EFENDi operet S 
percte yaznn: Yusuf Sururi. 

Meşhur adam
ların hegkelle i 

Londrada a~ılao 
bfr sergi 

dedikodu uyandırdı 
Geçenlerde Londrada, açılan bir sergi 

büyük bir alaka ile karşılanmış. hattfi 
bazı hadiselere sebebiyet \'ermi§tir: 

Madam Tüso isminde bir kadının aç
tığı bu sergide, dünyaca tanınmış bir çok 
buyük ve meşhur simaların ufak veya ta
bii boyda heykel1eri gösterilmiş, bazıları 
da karikatürleştirilmiş, gülünç hale so-
kulmuştur. Bazı devlet rei~lerinin bu 
tarzda teşhiri serginin tenkid ve protes· 
to edilmesine sebeb ol mucit ur. 

Sergiye, yeni modeller fülve edilerek, 
paskalya münasebeti ile daha büyük bir 
§ekil verilmiştir. Londrada sergının 

ded;kodusu hfila devam etmektedir. 

vatanına hiyanetle itham edilmektedir. 
H1..,c;hu~ aile...,ine mensup birinin Lon

cirncia sövlediğ;ne göre. Arşidükün Tnıtil· 
tereye gelmesi kabul edilirSP.. Otto bir 
haftaya kadar Londraya gelecektir. 
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Sovyet el~ ve refiktrS'I .. • 

aıın ~cı>~yet euçası 
Sovyetforin yeni Ankara cl~isi Teren- ğinde bulunmuş, bilahare lımir kon~ 

tiyef, itimatnamesini reisicumhura tak- losluğunu yap~tır. Ankara e~isl tayin 
dlın etmek üıere, bu akşam Ankaraya edilmezden 6nceki vazlf csi hariciye ko
~ktir. miserliği birinci şefli~i idi. Lisanımızı 

Terentiyef cwelce de memleketimizde konuşabilmektedir. 
bulunmu~tur. Ankarada Sovyct elçili-

ı fazlasına 
e s ta kasaplar 

Sivil memurlar kasap dükkan· 
larını st~{ sı ontrol edecekler 

' Et fiyatları indirildikten sonra, ka. 
ı»apların muhtelif vesilelerle eti gene 
wltalıya tnınk hususunda başvuıduk· 
lan sarelerden zaman uman bah1ıet .. 
miştik. Hükumetin ihtikfirla mücadele 
hususundaki bütün azmine rağmen ba
zı esnafın bu sakim huyu terketmeme
leri kar§mnda alfikad makamlar daha 
ciddi ve müessir tedbirler nlmak met. 
buriyetinde kalmı§lardır. 

Muhakkak olan bir §CY varsa, o <la, 

kasapların ne kül halinde, ne de f e~en 
et fiyatlarınrn indirilmesine taraftar 
olmadıklarıdır. Hükmet, et fiyatlannı1 
ueuzlntrrkcn perakendeci esnafın da 

malını daha ucuza temin etmesi için 
muhtelif vergi ve resimlerinden o nitı

bette tenıilit yaprm§trr. Böyle oldufu 
halde, bir çok yerlerdeki eanaf eti 
narhtan fazlasına &atmakta mus.ırdırlar. 
Bilfarz ,tabelbmda 47 kunıı yazılı olen 
eti hı:ılka 50 kunııa satmak istiycnler 
pek çoktur. 

Belediye bu yeni usul ihtikirla mü
cadele i~in bir çok tedbirler almalctadrr. 
Bu arada, sivil memurlar, mUıtcri gibi 
giderek kasap dükkfi.nlarmı kor.trol ede
ecklc:dir. Bu kontrolllarda narhtah fbz. 
lasma et c;attıklan anla~ılan esnaf 25 
lira cezaya çarpılacaktır . 

a Meclisteki 
m im beyanafl 

Yeniden büyük şeker fabrikaları 
kurulmasına karar verilmiştir 

Baştarafı l incide \ 
(fikleri icln şimdi aramızda bulunmayor
br. Muhterem mcbusan buradaki be)nnn
tının, alt oldullu vckftlet namınn Ce\·ııpsız 
kalınnsını nrzu etmediAim itin bir iki ke
lime ile kendilerine cevap vermek he,·e
line kapıldım. nund ayni tnmandn lktı
~nt vckıline 'r.kıHet ctt lIJlmin de dahlii te-
6iri vardır. Arkııdnşlarımııın hurndn izhar 
buyurdukları tcmcnniynl hiiktımelln no 
zarından kaçınış olan şeyler d~lldir. Ev
vclemirde hu nokta üzerinde ıe,·a'kkuf et
mek islironım. 

Memlekette :şekerin .s:ırfi:rnh şnyıını 
memnuniyet bir ~uretıe inkişaf etmekte ve 
i.sllhllıli mikh1rı artmaktadır. Jlaricten şc· 
kcr ithaline mechuriyet lınsıl olmasının 
sebebi )ilksck lıeyetiııizre rnııh1mdur. Se· 
kere fiyat lakdlr edildiği zıımıın maliyet 
fiyatları, fohrikaların maliyet lıcsaplnrı, 
terncıtil ve \'crr;iler kül halinde mütıılea 
edilerek lmgünktl mııktu fi)nl ıniklıırına 
varılm ı ~tır. Bu es:ıs muhnfa7.a ediliyor. 
Du csns mııhaf:ııa edilirken fabrikalar n
Jeyhindc tebaruz eden bıızı noktafar nr
dır. Fabrikalar alc:ı hinde dedim, rneselA 
kendilcrınln de lcınns buyurdukları vcc
hilc, pancar fiyall:ırı dllıcr mahsullerimi
zin fiynllnrırın nazaran, mc5clıl buğdaya 
nıııarnn, dahn cok cl\'erişli idi. e\' hallll 
denilelıilir ki, en i)i fiyatla nlınnn nıah
sullcrimızdcn biri pnncıır idi. 

Fnkal son ıamnnlıırdn torırak mahıtullc
rlmlzin yüksclnıi~ olm'lsı panc:ır ıllrraı 

üzerinde e kisi ı;ibl cazip bir tesir ynpm:ı
mııyıı başladı. Şeker şirketi lıumın üzeri-

ı:11Ullltllt&ituuıııııımt11Cıuı1nı1llll 

sını do{imek üzere elini knldırnıış yumru
ğunu ::;ıkmış, karısı da kendini korumak 
için serilcrken bağırmış, "hann elini knl
dırmn. Ueş çocuğunun nnnsıyım. Sonra tnş 
ohırsun,, , .e o sııniyedc :ıdom tnş olmuş . ., 

K dın dö(:mcyl, bllh:ıs n ana olan kadı
nı döğmeyi holk nazarında tel'in etmek 
için güzel uydurulmuş hir efsane, dikilmiş 
harikulade tcrhiye \'erici bir heykel. Biz
de de kadın dö/tmeyi hııklr gören, insan
lığın hnrlcine nıan, onu manen taşlandı
ran, sevi)eo;l )iiksek bir efkirı umumiye 
teessüs etmlftir. Fakat hnlkı do hu kültür 
ve s.cvlyeye cık:ırmak llııım. "lnsanlıAını 
unutan odam,, rn birlrnc he:;kellni de biz 
dikelim.,, 

de tevakkuf etmeye Te tetkikat )'apmağıı 
başJomıştır. 

lştihsııl meselesine gelince, fabrikaların 
lstihsaltıtını artırmak, mU~tehllk lhUyacla
rına Cc\·np \·erebllmek hnkAnı meveut iken 
Avrupadan memleketimize ilanihaye ve
le,. kısmen olsun feker ithaline denm et .. 
mek hiç birimizin arzu etmiyeceği bir key. 
ffyelllr. 

Şeker sannyilnden beklenen 
gaye 
Şu halde teker snnııyllnden beklenen 

menfanllerden 1Jirf ıOrTBımııa feyda ver
mektir. İkincisi de, memlckethni:ıde mo
dern zirnatl tamim ve tevsi işine nşıta ol
maktır. Böyle olduğuna cöre, memleketi. 
miz dahllirıde bunun ctemnnlnrı mevcut 
olduğuna söre Avrupadnn gelecek şekerin 
ithaline ı;ed çekmek bizim itin !arurldir. 
Fakat şekil haıırlnnıak şarlf)1e, şlrlı;ı:tln 
yeniden sermaye bularak \"C koyduğu scr
mnyenln enınle)'I allına gird!Qini gördük
ten sonra memlekelimizin muhtelif yer
lerinde yeniden bfiyük şeker fabrikaları 
lmrmnk JAı:ımdır. 

Şeker şirketi bu vazife ile tııvzH edUrnlş
tlr ve kendilerine hllkı1met namına ynr
dım da vaadolunmuştur. Şeker sannyllni 
kurarken daha çok şarkı ve §nrk havallsi-
ni nazarı ltlbnro almak istiyoruz. Ve daha 
cok o ~lıoyı tetkik ihtiyacı ,·ardır. Çlin-
kü memleketimizin sarp kısımlanndn c

snsen şeckr ııanayiinin muvftffaJcıyeUe ku
rulabileceği ve Jdare edilebileceği, kendi
liğinden nnlaşılmış, bugün için bir haki-
kat hnlindcclir. Asıl mühim mesele şark
ta kurulaca!( sanaylln rantabl ohtp olma
yncağı keyfiyetidir. Ef;er tet.kikııtımıı 

bizi. rantabl olmasn dahi mühim bir za
rara sokmnyııcok neticeye ı6türürıe, şar
kın müsait olıın mınlokalarında ~eker fab
rikası kurmak karar \'e aımlnılerh:. Mev
cut istihsaltıtımm istlhlAk miktariylc mll-
tevazln bir h.ııle getirmek işine oyrıca pros 
rnmımızdn yer vermek istiyoruz. Bu ~u
relle hem şarkta, hem B&rpta memleketin 

yükselen şeker fsllhltık mlktariyle mOte
naclp bir istihsal miktarını elde etme~·e 
ç.ıılı~:ıeaan:. 

Şeker Jsllhltık miktan ambaJAJ mesele
si, ve snir alım satım da mQesıfr noktala-
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~·-=m ,,..umumıuın m rn ~w ......_...,...., 
İ liJ Ş E Y H A H M E O filmini göstermiı olan 

S CI M ER sineması 
Yamı ~ itibaren &enenin ikinci büyük 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

Arşın Malalan 
MethlU" Şark operetini ta kilim edecektir. Rejisörü: SETRAK V ARTY AN 
Artistlerden: HAZIM, MUAMMER, MAH.\iUT, HALiDE, SAMiYE ile 

Bayan DtRADORIAN'ın iştlrakllc MARMARA STUDYOSUNDA 

, 
Tlirkçe adrıpte edilmiş gayet güzel bir film. 

MUStKt - DANS- SARKI - NEŞ'E - KAHKAHA ... 
"'""hı ıııınııııımııııı:ııımıııııı:ıııı:~ll!lllllllllllııımıtlilllllllld.-llnlllıml•-!lllı.-_..lllwld•~-1111111LD1111ıı1a•s -•••-lllı!ılll!'lllıılııdlDllllllllDlllllıııdllllllııııdlllll•lllll••• ııımıı. 

Nufus müdür
lerinin maaşları 

Elli Uraya kadar 
olabilecek 

Ankııre., 18 (Telefonla) - Dahiliye 
vekileti kadrola!fl1da bazı deği.,ıkllk -
ler yapan yeni bir kanun lAyiham ha .. 
ıırlamı§tır. Bu ltıyıha ınllnderecatma gö
re, 1k1 vUAyctte vali muavinliği Uıdns e
dilecektir. Mektupçulann yilkaek mek
tep mezunu ohnıısı §art koşulmalıtadır. 

lstanbul, Ankara mektupçulannm maa§

lan 7 bin kuru§ olarak te:ıbit ediliyor. 
Nüfus işlerlnlQ !A}'lldle itası f~ln nüfus 
müdür man§larınm 25 liradan 50 liraya 

kadar olınası kararla§UrJ)Jyor. 

Atatürk 
İspanya Cumhuriyetinin Ye· 
linci yıl dönUmü milnasebelilt' 

Azaoayl telgrafla 
tebrik etti 

Ankara 18 (A·A.) - İspanyol 
millt bayramı münasebetile, Reisi
cumhur K. Atatürk ile İspanya Re
isicumhuru B. AZ8lU1 arumda ncıa
ğıdakl telgraflar teati olunmu§tur: 

EKSELANS B. AZANA 
RElSlCUMHUR 

Barselcn 
İspanyol milli bayramı milnase -

betile ebeliınsmtzda.n en hararetli 
tebriklerimi ve çok saınimt temcn
niletimi kabul etmelerini dilerim. 

K. ATA.TUR!{ 
EKSELANS KEMAL ATATORK 
TÜRKİYE RElStCUMHURU 

An karo 
İspanyol milli bayraını mUnase· 

betile gönderdiğiniz tebrik telgra
f mdan dolayı ekselfınaıruza hara
retle tc~kkUr ederim. 

~!ANUEL .AZANA 
Rei.<ttcımıhur 

' 

nn eğer bunlar varsa, detiştirilmeşl ar
zu edilen şeylerdir ve bittabi allkadar ve
Uletçe ,.e nlltlmdıırlarca na.zarı itibnre alı-
nacaktır. Ümit ederim ki, heyeti umumi
yc)·i burada .sl>z 66yleyen hatip ukadaşı
mızı memnun etlclek bir neticeye vnrılır. 

K!ğıt meselesine gelince 
Kftğıt meselesine .ıellnce, bunun için de 

lktısat Vekilinin vekili olmak sırat TQ şe-

refiyle size hitap etmek isterim. Fabrfk:ılar 

kunıldu~ıt ıııman lllnknl ne sene bir tcc
nibe devresi eeçirirlcr. Bıı da mtvcut per
sonelin, mutaha-;sısların, amelenin ve mü
essesenin, memleketin ferqllfne ndııpte ol
ması içindir. Ekseriya bir memlekette 
bir fabrika atıldıı:h !amon, flk Oc sene Ur 
beklememek lhımdır. 

Normal olan budur. Eter fabrika kunıl
dulu zaman kAr edecek olursa, anormal te.. 
lı\kki olunabilir. Bitim kı\#ıt fabrikamız 
bu ~erail hilAfında olarak ilk senesinde 

klr temin ederek bizi memnun elnılş!lr. 
KAAıt maliyet fiyatlarımız: hiç olmazsa Av
rupa ile ayni ııe,·iyededlr. Asıl müş!(ül o
lan mc:selı! bütün dün)·nda k6ğıt fiyatları. 
nın yfiksclmesldlr ki, bu da harp snnayil
nfn de maddel fptldalyesl olmasırıd:ın ile

ri gelmektedir. Muhtaç oldugumııı U~;ıt 
lblfyacıruzı fabrika kurulurken hesap et-
miştik. Fakat memleketin muayyen kalite
lerini ve di~er nevllerlnin hepsini mem-
lekellc istihsal etmek için hAdiselerin fc
bariyle ve bizim arzumuıla atılmış adım-

lar da vardır. Elimizde mevcut klığıt fab
rikasını bü) ütmelc icln inşaata devam edi-
yoruz. Selliloz fabrfkasınrn fn~ıtsına da 
devam ediliyor. Dunlar hlttiiU zıınıon a. 
radakl miinakaşaya me)'dnn kalmıyııcak 
Te memleketin lhtlyac:lyle mütennslp ola
rak bu işleri y()rfileceltlz. COnkO işin tek
niğinde ve hesaplarında muvaffakırct ken
disini 18stermlştir. 

Sözlerim bundan ibaretUr." 

Millet Meclisinde 
Bazı gümrük resimleri hakkın

daki kanun kabul edildi 
Ankara, 18 (A.A.) - Büyük ?ılillcl ?ılec.. 

Usl bugOn HilmJ Urao'ın başknnlılhnda 
toplanarak bazı mıddelerln sOmrllk re
simleri hakkında bllkrımctçe ittihaz olu

hakkındaki kanunlar mftıakerc ve kabul 
edfJmiştlr. 

BfiyOk ?ıllUct Meclisi carşamba ııünO 
toplnnncakhr. 

nan kararların tasdikine ait konun lblha.. ı---...... --.,.-----------
şını mnzakue etmı,ur. Tayyare resmi 

Bu kanunun hnkOmlcrine göre. ~9' ga. t 
y11ı kanunun bırınci maddeı;ı ne vırnen kanonunda adllAt 
sa!Ahiyete istinaden: Ankara, 18 (Telefonla) - Tayyare 

a - Gazetelerin n maarif vek(ıleti ta- resmi hakkındaki kanunun btrlncl mad
nıfından resmt kitap füteslne ithal edilen deıinln tadiline dair layiha mccll8e ve
meklep kftapl:ırııun bnsılma!lına mahsus 

rflmiştlr • 
kA~ıtlar ile diğer nevi k!ıAıtların, 

b - Kömür yakan nsait beynelmilel Kanunun birinci maddesindeki "pllj· 
scrslsl münasebetiyle getirilen eşyanın, Jar., ibnresI kaldırılmakta, ın3ha111 hU .. 

c - Küp şeker nmb::ılA..iında kuUan1ltaak kt'ımetln mUsaadeet ile açılan beynel • 
üzero Türkiye ~eker fabrikaları anonfın milel panayır ve sergiler içinde açıla • 
şirketi tnrııfındon ithal edilen kerestelerin cnk tiyatro, sinema, sirk ve konserlerin 

d - Matbuat umum müdfirlil~l\ tarafın 
dan Almanyada bastırılan "Fotoğrnnı duhuliye bileUerlnio panayır ve sirkinin 
TOrklye., adlı albümden memleket dahilin devamı mUddcUnee bu reslmden lsffs • 
de tevzi edtlmek Ozerc getirllec'k 5.000 nası teabit edilmektedir. Bu layiha ile 
adcdlııln, plijlann duhuliye biletleri tayyare rcs-

e - Onnan çlfUiğl bira fabriknsı fclo • d · · 
bir defaya mahsus olmak Orere gellrilecl'k mın en ıstısna edilmiş oln:ınlrtadrr. 
bJra olteltrinin, iyi giyinmeyi seven Bayanl11ra 

f - ffııricten Jtbat edilecek ıekerlerln, müjde 
Gümrük r~iml'rJ hıkkında İcra Vekil- Beyazıt Vezneciler Zeynep Kfımil so-

lerl Heyetince muhtelif tarihlerde alınmıt kak No. 22 atölyemize bu kere me\'sim 
oJım knrarlann tasdiki istenilmekteydi. 

Knnunun heyeti uınumlyesl Oıerlnde sl5ı dolayısile Avrupadan getirttiğimiz son 
alan HQsnn Kitaptı (MuAla) ga'lete, mec- moda ve fevkal!de ve herkesin arayıp 
mua ve rnektep klt•ı>lan tciıı kullanılacak bulamadıktan kibar ve zqlgin modelled~ 
külıllardan alınan gilmriik resmini o ten- miz gelmiştir. lddiamm isbat için at61· 
ıillne dair kararnıımenln cok yerinde ol- • • · def ..: ı.At"d" r-11nıı 
dul!uıı takdirle kaydederek bu tcnıilln di- yemın hır a ~)'1llet A<Ul ır. \,K:l 

~er kitap klıftıtlarıpa da teşmil edilmesi- görünüz çok mernnwı kalac:aksmıı. Fır• 
nln memleket içinde eenlş mikyasta klll- satı ka~ güzelliği seven sa· 
tür yayımına yardım edeceaını sl5ylcmfı- ym bayanlara tavsiye ederiz. 
tir. 

Hatip bundan s:ınm küb ~f'ker amb:ıld
h için dı~rclan ithal edilecek keresteler 
hakkındaki kararnameye temas ederek, 
bl>yle bir ıaruretle karşılaşmış olmanın n
zücll bir şey olmakla beraber knbul etme· 
nıeğe imkAn bulunmadı~ını söylemiş ve 
hu tnrı lhth·nclardan vareste kalınmama
~ı için tedbirler alınması ıcmennlıılnde bu
lunmuştur. 

Hüsnü Klt:ıpçı gene hu nıünaselıclle şe
şr.r (abrlkaJarımızın bugünkü vatlyetlcriy
lc istihsal kablllyeUerf '"e memleketin şe
ker ihtiyacı Ozcrlnde durmuş, harlcten ıe
tirUen şekerlerin gOmrOk resminin ıarftaa 
da nlınınasl doJayıslyle torbalarla ıetiril
mesl yüzünden birçok zararlar husule sel· 
mekıe hulundııRunu işaret ederek, güınrtlk 
tarifesinde yapılacak ufak bir tadillttla bu 
mahzurun önüne seçllebllceeijinl kaydey
lemlştlr. 

IJü:ı;nü IKtapçı ıcno kararnımeler ara
sında hulunıın ve matbuat umum mQdfirlü
~ll torııfındon memleketimizi tanıttırmak 
itin tertip edilen ve hariçte bastırılarak 
memlekete ithal olunan "Fotoğrafh Tilr
l<iye" alhümlcrinln gümrük rcsJmlerlne alt 
kararnameye de tenıas ederek matbuat u
mum müdürlüğünü bu eserinden dolayı 
takdire şa)·an gl\rdfı~ünll s6ylcmlş ve de.
mlştlr ki: 

"Bıı teşebbüslerin tevali etmesi, şayıını 
arzudur. Ancak bunun !(endi Yasıtalıın
mııla, kendi varlıklarımızla temini, ınem
nupiyelimlzl bir :ıat dnha artıracaktır." 

l\fnlUn :.Iehıısu, hariçten ithal olumın bi
ra flşelerl mOnasebetiyle de bira istlhlft
klnin artmn~ını temin için bundan alının 
resimlerin indirllmeslnln faydalı olacoaı 
noktasl ilzerind~ de durmuş ve gene hariç.
ten ilh3l olunacak küb \"8 toz f<'kerlcr re
simlerinde ~·apılan tenzil~! nslJesh'le de 
memleket şeker ihtiyacının ıırene memle
ket içinden imini idn ılınıtıt\sı fcabeden 
tedbirlere ait dü,üııcelcrinl izah eylemiş
tir. 

Ahrnet İhsan Toksöz <Ordu), llO~no Ki· 
tapı;ı tarafırıdan kitap ktıatıları resimleri .. 
nln lnılirllme,I hıı~usunrlıki nokta! naı:ı
rın:ı iştirak 'iliğini ,.e bu yolda alınacak 
kararl:ırın hayırlı neticeler verccdinl r.öy
leınişllr. 

Hııtiplcrfn bu miltalcnlarını takiben Bao .. 
vekil C~l61 Ba)ıır kür6üye gelerek izahat 
vermiştir. 

Bu izahıtı müteakıp kanun lAyihıısr re. 
ye konularak lı::ıbul edilmletir. 

Gene bugünkü toplantıda Türk snyri 
mfıbadlllerine tahsis edilen mııllann ver
gll,rine •e fskln kanun Uıyihıısınn bir 
m:ıdde ilılvesine dnlr knnun llyihalari;rle 
fmıir. telefon le!fsatının 8atın alınması 

DIŞARIDA: 

* Aıerb:ıycan Uyalro sanatinln handan 
sonraki inkişafı için en müsait şartların 
temini maksadlle, Sov)·eUcr birliği halk 
komiserleri konseyi, Azcrbnyc:an opera 
bin sının ıslahı \•e arllsUer için bir lka
mctstı.h ynpılınası fşıno 6 mil)•on ruble 
tahsisat ayırmıştır. 
* JO yolcu taşıyan bir Hol.anda tayyare

&! yeni bir tlcarl ucuş rekonı tesis etml~· 
tir. 'I'ayyare lskcndorlye • Kroydon aruııı 
dakl mesafeyi 6llnttc Ostnste 810 kflomelre 
süralle 12 .saat 30 dakikada seçmlştlr. 

Çekoslovakya - Alman ôArelmcn tcşek· 
külleri tek bir federasyon halinde birleş· 
meye knrar vermişlerdir. 

* Körlere ı,;örıne kubiliyelinin iadesi S&• 

hasındııl:i cnlışmnları ile şöhret bulmuş o
lan Sovyet optalmoJlst profesörü Filatofa 
ltızıl iş b:ıy~ı nişanı vcrHmişUr. 

* Yunanlstıında muhtelit edebi ve ı;os. 
yal cemlyetlerhı relsll{lini ifa etmiş oıan 
ve Elen saıeteciJerlnfo en eskisi bulunan 
Ynni Dan\·ergls, ihtiyar lılr yaşta dün A· 
linada &milş \'e cenaze töreni de"lct he
ı;nbına )'apılınıştır. 

* Uzak şark ltıılyan {Hoşunun amiral 
gemisi olan 9000 tonilatoluk .Montekukolll 
knl\·aı5ril on günlOk bir ziyarette buluıı
mnk lh:erc Japon~·ada Yokuhnnıa)'a git. 
mişlir. 

ı;. Bombnydan bildirildiğine göre ıneeu
aller fle müslümnnlar ııro.sında kanlı çar. 
pışmalar olmuştur. Beş kişi ölmüş ve 70 
kişi yaral:ınmıştır. 

* Meksika Jlfnuns bakanı Nevyorka git
ml~tlr. Bakım hususi bir ziyaret yuplı~ını 
bildirmiş, Vaşlnsıona ı;idlp gitmiycceAinl 
söylcmekden çekinmiştir. 

* Helcika kralı Leopold birkaç sün bli 
rahat eımek Qzerc Tirola silmiştir. 

• kinde Yedi senç bulunan bir otomo 
bil Holandadn Rottcrdıım ch·arında bir 
knnalıı düşmfıştür. Beş kişi IıoRulmuştur. 

ZA Yl - Eski \'efo ''c yeni kıı muhtelit 
ortanıektehi birinci ıı~nıf ikincl ~ubcsin
den 5 No. lı Müzeyyen Sevkete nlt tasdik
namemi zayi ettim. Y'nisini olııcll#ım bük 
mO }oktur. Müzeyyen Scvktl 
-----=:-:::---==~----".:'"'""~~~~~~-

ZA Yl - Cüzdanımda beraber asker! ter-
his ve fo!ör ehlh·ctnnmeml kn>·betUrn. Ye. 
nllerinl atacn~ımdan eskilerinin hükmO 
yoktur. 

Hikeyin 
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Damga resmi kanununda 
yapılacak tadiller nelerdir 

1 ehlikeli bir virajı döndüğüm 
sırada meçhul adam kolumu tuttu 

Daınıa ream.inin, gerelc huıuıi ve gerek resmi milesseseJeri ve bunlarla temu eden İf sahiplerini kavrayan genit 
bir mükellefiyet sahası vardır. Binaenaleyh bu kanunla yapılan tadillerin ali.kadarlan pek f~lachr. Bu itıöarla 

c1emga resmi bh.fiflerinin bütün vatandatlar tarafından çok iyi kartılanacafmda ve bunun haz.ine lehine de iyi ne. 

-iceler vereceğinde şüphe yoktur. 

Bugünlerde Mecliste görüşülecek olan yeni 
laytha, resmi, bir çok muamelelerde indirmekte 

Doğrusunu söylemek lilzım gelirse, 
ben bu cigarayı, hiç istemiyerek veri
yordum. Maksadım, çakacağım bir kib
ritle, yilzünU görebilmekti .• Kibriti ça· 
kınca ylizüniln, el ve tırnaklarından da· 
htı korkunç olduğunu anladım. Derhal 
içime haklı bir şilphe çöktü. 

Dudaktan bir yamyamınki kadar ka
lındı. Bu adamın, yediği şiddetli bir 
yumrukla yass·lanrruş bumunu, şi§kin 
çene kemikleri d=-.'la yassı, çarpık kaş
lan, çukur ve siyah gözle. i. daracık al· 
nr, bu adamı hem de haddinıden fazla 
korkunç gösteriyordu. 

Bu vaziyet karşısında arabam parça· 
lann da gideceğim yere bir an evvel 
varmayı tasarladım .. 

Arkamda oturan bu insan müsvedde
ainin yfü:ünü görememekten içimde bir 
rahatsızlık duyuyordum. Onun her an 
için boğazıma sarılmasından korku
yordum. Ona bunu y:tptmnamam la. 
zımdı .. 

Bunun için de, arabayı bu anz:alı yol
da mümkün olduğu kadar sürerek sars· 
mak ve onu hareket edemiyecck bir ha· 
le !iokmak icap ediyordu. 

Bir ini~teydik ve burası bir derenin 
oyduğu, denize kadar uzan-ı:ı bir yatak
tı. Sanki bu yollar, arabalıınn geçerken 
tolı: yapma nası için mahsus çakılla dö
§C- 'ş gibiydi. Miltemadiyen önümüz. 
idi' ·Jayan \•e y.•k~aştıkça gığı büyü-
ye· ner gözümü alıyordu. 

Oldukça sür'atle iniyorduk. Birden· 
bire mechul adamın bağrrarak sol eliyle 
ko'umu 'tuttu,.11nu duyc?um. Bu sn.ada 
tam tehlikeli 1 virajı dBnmek ilzerey· 
d im. Onun r çılgın hareketi beni ol
dukça korkuttu. Birden hatırıma bir 
~k:ıdaşımın gene böyle bir yokuşta uğ
rad ğı kazayı hatırladım. F·enleri sık. 

tım. Araba büyük bir gürültü ile dur
ltlu. Eğer, iyi idare etmemiş olsaydım 
belki de devrilecelctik. 

Bu ani frenle. araba tam yolun orta· 
sında dönmüş ve yolu kaplamı§tı. Meç
hul yolcu Ganki t::t} kesi1mişti. Yalnız 
nefes aldığı işidiliyordu. Arkama döne
rek baktım. Ay ı§ığmrn nltında, bu kor
kunç çehrenin acınacak bir hal f'ldığı. 
m görüyordum. Hafif hafif tebessüm e
diyordu. Kendisine 

- Ne kadar cahilce bir harekette bu
lundunuz. • dedim. - Ölüme kavuşuyor
duk. Hiç böyle tehlikeli bir noktada kol 
tutulur mu?. 

Meçhul adam sanki uykudan uyanı. 
yormuı gibi kısik bir sesle cevap ver· 
eli: 

- Haklısınız f Fakat §imdiye kadar 
gördüğüm insanların en delisi de si~
mişsiniz !Şeytana randevu mu vermi~
tiniz?. 

Meçhul adamın bu sözleri içime bir 
ferahlık eeprti. Tatlı b!r sesle: 

- Ben Cannes'a gidiyorum.- dedim. 
O cevap verdi: 

- Ben -de oraya f .. Orada sizin inti
hap edeceğiniz otel benim de i~imc ya. 
rar. 
Adamın bu cevabr beni adeta güldU

recekti .. Kendimi zor tuttum. Zira, ben 
Kotdaı:ur üzerindeki en mf1kellef otel
lerden birisi olan Mazesko oteline ine
cektim. Bu meçhul adamı bu kıyafetiyle 
nasıl olur da içeri alabilirler, diye dü
§Ünüyordum. Bir cigara daha yaktım ... 
Fakat, bu sefer ona ikram etmedim. 
Yarım saat sonra Majesko oteli önilnde 
bulunuyorduk .. 

Otomobilden inerek içeri girdim. Be· 
ni amiral kıyafetinde lir :ırap çocuk 
karşıladr. Bakare oyıınundan henlU ye. 
ni dönenler viskilerini içme'• için bek
leşiyorlardı. Ha.Jlerinden yorgun olduk· 
larr anlaşılıyordu. Yanımdaki meçhul a
dama d:kkat ettim. Ba~r adeta, bir kor
san ba•ına benziyordu. 

Der lill deniz fü~inde bir oda i:-te· 
dim. Yantm~aki meçhul adamdan r,izli. 
ce fiyatrru ~trendim. Uzatılan kağlda 
adres ve hüviyetimi yardıktan ıonra 

polis hafiyesi Ralf O. imz:asmı attım. 
Arap çocuk önde. ben arkada otomobili 
otelin garajına yerleştirmek üzere dı
şan çıktım. 

A vdette valizlerimin baıında başka 

bir çocuğun bulunduğunu gördüm. Ba· veya büsbütün kaldırmaktadır 
na : 

- Bavullarınız bunlar mı, efendim? 
- diye &ordu. 

- Evet, dedim .. 
Bu sırada kapıcı §Üphcli adı mlarla 

yanıma yaklaşarak 

- Arkada~ınızın bavulları yok mu? 
diye sordu .• 

- O benim arkada~tm değildir. Ona, 
yolda rast gçldim .. Kim olduğunu bile 
bilmiyorum .. Nereye gitti?. 

- Dışarıya çıktı! . 
- Geleceğine pekte ihtimal vermem. 
Ben asansöre doğru ilerlerken: 
- Beraber geldiğiniz arkadaşınızı 

inkar etmek istctliğinizi zannederim ? 
Dediğini işitince hakh bir asabiyete ka
pılarak b.ığırdtm. 

-Arkadaşım mı dediniz?. 
O cevap verdi: 
- Evet ... 

O, kızdığımı farl:edince hafif bir tc· 
be .. sümle ilcrl\yerek elime bir kart sıktı· 
tırdı. Bunu dikkatle okudum. Üzerinde 
§unlar yımyordu: 

?;abıtni ahh\k'ye müfettişi 
~arli O~s in 

. ısansörün kapısını §iddctle kapata
rak, bin b:r düşünceye daldım. Biraz 
aonra ..ken 'mi odamda buldum. 

Sıtrışın kız 
Ben bazulan kuvvetli ve vücudu sı· 

rım gibi bir adamım. Rengim çok güzel 
ve çene kemiklerim muntazamdrr. Kı
vırcık kestane rengi saçlarım insan gö
ıünü birdcnb:rc kamçılıyor. Beni gö
renler, daha ilk bakı§ta, otuz ya§ında 

pi kin bir erkek olduğum hükmüne va. 
rırlar. Gerçi biraz soğuk yaratılrşlr

ynndır. Fakat bunu, hiç kimse kusur 
Eaymaz. Terzim ve gömlek!jilerim, Pa· 

ri& ve Lorrdranrn en meşhurlandır. Spo
ru sevdiğim kadar yüzmeğe de tayıtı
rım .. Her sabah Akdenirin sakin sahil· 
lerinde ilahlar gibi yüzmekten pek hoş. 
lan mm. 

Maliye vekaleti, damga resmi lmnu
nunun bazı maddelerini değiştiren bir 
kanun projesi hazırlamı~tır. Yakında 
Kamutaya verilecek olan bu proje: 
n) Damga resmine tabi olan evraktan 
bir kısmının istisnalar meyanına alın. 
masına.; b) Resmi ağır görülen bazı 
evraka ait resimlerin indirilmesine; 
c) Resim ziyamn mani olmak için a
lınması zaruri görUlen bazı tedbirlerle 
tatbikrnda zorluk ~ekilen bazı madde
lerin tatbikatı kolaylaştıncı bir şekle 
konulmasına dair mühim bazı tadillc. 
ri ihtiva etmcktroir. 

Damga resmi kanununda dil§Ünülen 
bu tadilleri , yukardaki tasnife göre, 
krsaca gözden geçireceğiz: 

Oamga resmi taııs·s edilen 
evrak 

Biletle girilmesi rnutad yerlerden o. 
lan plajlnnn duhuliye biletleri, halen 
beş kuruştan ~ağı olmama 1: üze.re, 
bilc>t bedellerinin yilzde 15 i nispetin
de damga resmine t.!bi bulunmakta
dır. Plajlar. halkın sıhhi ihtiyaçları. 
nı im~ılryan 'yerlerden buturun:lSI i
tibariyle buralarda kolaylık ve ucuz
luk temin edilebilmesi için bilet be • 
delleri ilzcrine mevzu damga resmi • 
nln kaldrrılmnsı muvafık görlllmüştilr. 
PlAjlann duhuliye biletleri, tayyare 
resmine de tiibi olduğundan bu re -
simden de istisna edilmesini temin i
çin ayrı bir ka.,un projesi hazırlan • 
mıştl!'. (Madde: 13 - fıkra 0) 
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Kızılay, Tilrk hava kurumu, Çocuk 
Esirgeme Kurumu gibi fımme mcna
fiinc hadim hayır cemiyetlerinin, hal. 
kevlerinin milli bayram gilnlerl ne 
haricinde senede ikiyi geçmemek şar. 
tiyle verecekleri balo, konser, mUsa
mere gibi eğlenceler için sattıktan 

biletler ve tesis maksatlarma uygun 
olarak yaptıkları ilfuılar da damga 
resminden istisna edlJmi§tir. (Madde: 
32). 

Türkiycde satılan fakat Tilrkiyede 
hiçbir suretle kullanılnııyacak · olan 
yolcu biletleri, turizm hareketlerinin 
inkişafına yarıyacağı düşilnülerek, 

mUtek=ıbiliyet şartiyle, damga. resmin
den istisna edilmiştir. (Madde: 32) 

Sigorta mukavelenameleri ilk tan • 
zimlerinde damga resmin tabidir. Her 
sigorta akdinin, sigorta şirketleri ta
rafından, mükerrer sigorta ettirilme
si de kanuni mecburiyettir. MUkerrer 
sigorta. muka\'elcnamclerinin damga 
resmine üı.bi utulması, ayni mevzu ü. 
zerinden ikl defa resim istifasını in. 
taç eylediğinden bu mukavelenameler 
de damga resminden istisna edilmiş· 
lerdir. Ancak mükerrer sigorta dola
~'lsiyle tanzim edilen ve damga resmi 
kanununun .filmulüne giren diğer. ev. 
rak eskisi gibi d:tmga resmin\? tabi 
kalacaktır (Madde: 32). 

Para hareketlerinin kolaylaştırıl • 
masmı temin için havalena.meler, ha
vale mektuplan, posta ve telgraf ha. 
valenameleri de damga resminden is. 
tisna edilen evrak arasına alınmıştır. 
(Madde: 32) 

Ticarethane ve hususi müessesele • 
rin, belediye vergi ve resimleri kanu
nuna göre, nsmağa mecbur oldukları, 
yalnız isim ve ticaret unvanını göste. 
ren tnbelıilnrda, kanunun tnhmil etti
ği bir mecburiyet olmak ve reklamı 
ihth·a. etmemek noktasmdan, istisna
lar meynnma konulmuştur (Ma.dde: 
32) 

Fakat, her nedense, dün sabah deniz 
çok soğuktu. Sudan çıkar çıkmaz der
hal odama ko~tum .. Kapıyı açmamla ka· 
pamam bir oldu •. Yanlrş bir kapr açtı
ğımı sanml§tım. Numarasına dikkat e
dince aldanmadığrmı anladım.. Yanlış 
değildi. Burası benim daircmdi.. Kapı· 
yı tekrar vurdum .. !çerden bir kadın 
sesi müstehziyane bir tarzda: 

Bir şehir veya kasaba dahilinde va.. 
züe dolayısiyJe sarfolunan tramvay, 
vapur, tren, otobüs gibi hakiki nakil 
vaaıtaları ücretlerine nit olmak ilzere 
memur ve müstahdemler tarafından 

verilen beyannameler de damga res. 
minden istisna edilmiştir. (Madde: 

\ 32) 

- Giriniz! .... de:li. 
Odamın tabü sükQnctini bozan bu 

sese, g;ıyri iht:yari itaat ederek girdim. 
Odamda genç bfr kadrn vardı. Şimdi 
kendisiyle karşı karşıyayım .. Bunu bir 
yerden tanıyor muydum? Dikkatle bak. 

tnn, hayır .. 

Geuln derlıtnden l1(1pılmrı olan bu ranta, 
{yri bir madeni toka ile kapnndığı için at 
nalını andırmaktad:r. 

Bu sima oona çok yabancı icli. Giyi
niıinde ne kadar bir sinema yıldızıll:3 
benziyordu. Bilhas~ boynuna dolanmış 

duran kürkli, bu tahminimi ziyadesiyle I ================= 
kuvvetlendiriyordu. Bir kolt..ığa gömill· dim. Hafif bir sesle: 
müştü. Bacaklarını üst liste atarak, ci- f - Tam benim istediğim clgaraler-
garasırun dummılarını, keyifli keyifli, danrnıır - diye cevap verdi. 

kırk yıllık bir tiryaki gibi savuruyor· ı---------(_D_eu_a_m_ı_ıı_·a_r_) __ 
du. Bu meçhul katlım baıtan aşnğrya T a. 
!Süzdükten sonra, tatlı bir sesle: J on .on amca 

- Cigaralarım sert değil mi?· de- Jokey 

Hususi kanunlarına. göre hükfımet 
tarafından muhaclrlt>.re, mUltecllere 
ve yerli halka parasız verilen gayri· 
menkullerin tapu senedleri de damga 
resminden muaf tutulmu~tur. (Madde 
32). 

Her nüshası 50 kurug resme t.Abi o
lan muhasip devir defterleri de, ser. 
vJsin dahili muamelelerine aid olduğu 
için. damga resmi mevzuu dışında bı
rakılmıştır. (Madde: 11 - fıkra 51) 

Tekaüt ve kUçükler m~ınm tnh. 
sisine aid evrak, damga resminden is. 
tlsııa edildiği halde dul maaşLvma ait 
tahsis evrakı halen damga resmine 
tAbidir. Muafiyet hUkmUnUn ayni ma· 
hiyeti maiz dul maaşlarına da teşıni-
11ni temin etmek iizere istisna fıkrası 
(tekaUd, yetim ve dul maaşlarının 

tahsisine aid bilfunum C\Tnk) icltline 
konulmuştur. (Madde: 32. fıkra 23) 

Damga resminden yeniden 
ıstisua edilen evrak 

İstikraz ve deyin ikrarını mutazam
mın mukavetenamelerin vergileri bin
de ikiden bire indirilirken, mahiyetle. 
ri itibariyle bunlara çok yakın olan 
ticari mütedavil e\Tak ve senedlerin 
de (poliçe, emre muharrer sened) bin. 
de iki olan resimlerinin binde bire, ya
n yarıya, indirilmesi muvafık görUl
milştür. (Çekler esasen yalnız beş ku. 
ruşluk damga resmine Ubidir) (Mad· 
de: 14) 

Protesto edilmek üu.re noterlere 
gönderilecek senetlere ait talepname
ler veya bunların yerine yazılacak 
mektuplar 15 kurueluk resme tabi bu. 
lunmaktadır. Bu resim ağır göriilmüş 
ve 5 kuru63- indirilmiştir. (Madde: 
11 • fıkra 38). 

ZahJre ve ha)'\'811 borsalarında alını 
ve satıma aid beyannamelerin 15 ku· 
ruş olan resmi, ağırlığı dUşUnülerek, 
5 kuruşa tenzil edilmiştir. (Madde: 
11 - fıkra 8). 

Alelumum gazeteelrdeki nan.ıar, ga.. 
zete sayfn.larmm eb'adma göre damga 
resmine tftbi tutulmatka \ 'C mecmua
larla gazete ilfuıları arasında damga. 
resmi noktumdan hiçbir fark gött
tllmemcktedir. Mecmuaların sayfala.. 
rı küçük ve ayni zamanda tirajları da, 
gazeteler kadar, geni.s olmadığından 
mecmualarda ne§J'edilecek iJlnJarm 
gazete iliınlarınm tabi olduğu damga 
resminin yansı kadar bir resme ta. 
bi tutulması tesbit edilmigtir. (Mad· 
de: 11 ·Fıkra 74). 

Balo biletleri üzerinden alınmakta 
olan damga resmi, asgari ~ kuru 
olmak Uz.ere, bilet bedelinin yüzde 15 
idir. Ağır görülen bu resim de, bir 
kuruştan ~ağı olmamak il.zere, on ku. 
ru~ta yirmi paraya (yani üçte ikisi) 
indirilmiştir. (Madde: 13 - fıkra 9) 

Vergi zıynına mani olmak için alı
nan tedbirlerle tatbikatı kolaylQft.D'. 
mak için de değiştirilen hlikümleri de 
§U §ekilde hulti.sa etmek kabildir: 

A) Vergi ziyamı önliyen tedbirler: 
Kanunda kağıd ve muka\-vadan b3.§ 

ka maddeler üzerine yapılmış olan j_ 

Janlar metre murabbaı esası üzerin • 
ne ynpılmış olan ilatılar metre mu • 
rabbaı esası üzerinden (30 kuruştan 
300 kuruşa kadar) resme tabi oldu. 
ğu halde, kiğıt ve mukavva üz.erine 
tert.ib edilmi~ olan ilfuılar, büyliklüğil 
nekadar olursa olsun, yalnız bir ku
ruş resme tabi tutulmuştur. Her ne 
kadar kiığ1t ve mukavva ilanların 

1 

haricl tesirlere karşı mukavemeti di-
ğer dayanıklı maddeler üzerine yapı • 
lan ilfuılardan daha az ise de bu, bil. 
yükliikleri ne olursa olsun, hepsinin 

_... Devamı 8 incide 

li jnkılAp tarihi dersi: Üniversiteden 
naklen, Yusuf Tenslrşenk, 18,30 plaklıı 
dans musikul, 18,45 ErninönO halkevl neş· 
riynt kolu nnmına Nusret Safa, 19 Pllkla 
dnns musikisi, l9,J5 Konferans Emln6n0 
b:ılkevi namına doktor Sabri Sf)11vü~gll 
(Karogliz h:ıkkında), 19,55 Borsa haberler! 
20 Vedia Rıza ve rkada~lan tarafrndaa 
Tilrk musikisi ve hnlk şarkıları, 20,45 hnı 
raporu, 20,48 Ömer Rı:ı:a tarafından arap. 
ca söylev, 21 Tahsin Te arlradaılan tara. 
fından Türk musikisi Ye halk şarkıları 
(saat ayan), 21,.C5 orkestra, 22.15 ajans 
haberleri, 22.30 pllkla soİolar, opera. Ye 
operet p3rcalan, 22,50 son hııbcrler \"e er 
lesi günü programı, 23 on. ' • 



Trakyada spor 
hareketleri 

istan b ulspor g elecek hafta 
Edirneye g1fdıyor 

Edime (Hususi) - Bu yıl spor işleri 
Edimede ve Trakyanm bütün vilayetle
rinde büyük bir hızla yürümektedir Bir 
taraftan dört vilayette her biri kırk - el
li bin liraya malolacak muazzam stadla
rm yapılmasına devam edilirken diğer 
taraftan da her tatil ve bayram günle
rinde Trakyanm her yerinde canlı ve 
heyecanlı gençlik hareketlerine şahit o
lunmaktadır. 

Bilhassa önümüzdeki 23-24 nisanla 
G,9, ve 19 mayıs günleri Edırnede ha-

.. 

kiki birer spor ve gençlik bayramı ola- y 
rak kutlunacak, bunun için ilgili heyet-
ler günlerdenberi hazırlık yapmaktadır. 

İstanbul lisesi spcrcularmdan 30 kişi- ~ 
Iik bir kafile 22 nisanda Edimeye gele- "" ~ 
cek ve 23 nisan cumartesi günü öğleden ~*"""' ... .. ~ 
sonra Edirne mektepler muhteliti ile bir 
futbol maçı, 24 nisan pazargünü Edirne 
Yavuzsporla bir basketbol maçı ve Edir
ne lisesi ile de bir voleybol maçı yapa
cak ve ayni gün öğleden sonra Edirne Edirne gilreşlerine iştirak edece7r. olan 
mektepleri ve klüplerinin iştirakile bü- Tekirdağlı Hüseyin 
yük bir atletizm bayramı yapdacaktır. 

Misafir spcrcular pazar gecesi de bu
rada kalacaklar ve ertesi sabah Edirne
den hareketle Babaeski, Uzunköprü, Ç.Or 
lu Muratlıya gidecek, İnanlı aygır depc
loırıru gezecek ve Tekirdağmı da ziyaret 
ettikten sonra Ç.Orlu ile İstanbula döne
ceklerdir .. 

6-9 mayısa gelince: her sene mayısın 
ilk haf tasında olduğu gibi bu sene de bu 
günlerde Edimenin meşhur Sarayiçinde 
en heyecanlı güreş müsabakaları yapıla
cak ve bu güreşlere Trakyamn ve mem
leketimizin her tarafından pehlivanlar 

itizar 
Yazılarımızın çokluğundan dolayı 

"Holivud" tefrikamız bugün gireme
miştir. Okuyucularnmzdan özür dile. 
riz. 

iştira!{ edecektir. Bir yandan da Atatür
kün Samsuna ayak bastıkları 19 mayıs 
gençlik bayramı için canla başla çalışıl
maktadır. Buna ait programlar da ayrı
ca bildirilecektir. 

Askeri liseler arasında 

Atletizm 
müsabakaları 
Askeri liseler arasında ikinci atletizm 

karşılaşması dün Kadıköy stadında De-
niz lisesile Bursa askeri lisesi sporcuları 
arasında yapıldı ve Bursa lisesinin top
ladığı 60 puvana mukabil Deniz lisesi 
sporcuları 84 puvan alarak müsabakala
rı kazandılar. 

Atletizm 
müsaoakalara 

T.S.K. İstanbul bölgesi atletizm ajan
lığından: 

1 - Taksimdeki tamirat dolayısile 

idmanlar bir hafta müddetle Fener sta
dında yapılacaktır. 

2 - Bozuk hava yüzünden tehir edi
len dekatlon müsabakası 20-4-938 ve 
2--5-938 çarşamba ve perşembe günleri 
saat 15,30 da Fener stadında yapılacak
tır. Kayıt sahada kapanır. 

Ankaragücü ve 6ençlerbırlıği karışığı 

Föırs;t Vüyaoııayu 
~ ~ o v~nıı<dJ n 

bütün müsabaka Muhtelit takını 
müddetince 

bir oyun 
Ankara 18 (A.A.) - Şehrimizde bulu

nan A vusturyanın Först Viyana takımı 
ikinci karşılaşmasını bugün Ankaragücü 
stadında Gençlerbirliği - Ankaragücü 
muhtelitile yaptı. Ve 2-0 kaybetti. 

Bugünkün maç hakkında ileri sürülen 
bütün tahminler, Ankara muhteliti ile 
yaptığı dünkü maçı 5-0 gibi büyük bir 
farkla kazanan Viyanalılann muhakkak 
surette kazanacağı merkezinde idi. Bu 
itibarla bu maçın uyandırmış olduğu ala
ka ve havanın da güzel oluşu stada bek
lenm;yecek kadar kalabalık bir seyirci 
toplamış bulunuyordu. 

Saat 16,30 da evvela Avusturyalılar, 
biraz sonra da muhtelit takım yollu san 
lacivert ve mavi pantalonları ile sahaya 
çıktılar. Her iki takım da çok alkışlandı. 
Kısa bir merasimden sonra talumlar 

karşılıklı dizildikleri vakit Viyana takı
mını eski kadrosu ile buna mukabil de 
muhtelit takımı da şu tarzda teşkil o
lunmuş olarak görüyoruz. 

Rahim - Nuri, Enver - Abdiil, Se
mih, Keşfi, Ali Rıza, Fahri, Hasan, Ali, 
Selim. 

Oyun muhtelitin Viyana müdafaasına 
kadar uzayan sağdan bir inişi ile başla
dr. Bir muddet ortalarda dolaşan top 
ya\'aş yavaş muhtelitin hakimiyeti altın
da ve futbolcularımızm ayaklarında do
laşmaya başladı. Ankara muhtelitinin 
bugünkü oyunu bir gün evvelki maçta 
takımımızın uğradığı hezimeti telafi ede
bilmek ve Türk futbolu hakkında Viya
nalı misafirlere hakiki bir fikir verebil
mek gayesine matuf bulunuyordu. Nite
kim, yerden ve çok sistemli bir şekilde 
oynayarak derhal hakimiyeti tesise mu
vaffak olan takımımız Viyana kalesini 
adamakıllı tazyike başladr. 

Bir gün evvel, Ankara muhteliti ile 
yaptığı maçta havadan ve kafa oyunları 
ile sporcu efkan kendilerine hayran bı
rakan Viyanalılarda bugün hiç bir fevka
ladelik göze çarpmıyordu. Bilakis muh
telitin oyunu karşısında çok silik kalı
yordu Top her an biraz daha iyileşen 

çok hakinı 
oynadı 

Ankaranın genç ve enerjik elemanlannm 
ayaklarında dakikalarca dolaşıyordu. 

Arada bir barut alevi gibi parlayıp sö
nen Viyanalılar Ankara kalesini müda
faa eden gençler karşısında hiçbir mu
vafakiyet gösteremiyorlardı. 

iık gol 
Daha ilk dakikalarda sakatlanan Ali

nin yerine getirilen K. Mustafa kale ön
lerinde yakaladığı topu ani bir hareketle 
Hasana geçirdi. Hasan bu güzel fı~attan 
istifade ederek sıkı bir köşe vuruşu ile 
takımının ilk golünü 18 inci dakikada 
Viyana kalesine yapmış bulunuyordu. 
Yapılan bu gol, hala dünkü mağlObi

yetin acısından kurtulamıyan halkın coş
kun tezahüratı ve alkışları ile karşılan
dı. 

Oyun, bu golün verdiği hızla muhteli
tin müessir oyunu altında cereyan e
derken Ali de iyileşmiş olarak yerini 
işgal etmiş bulunuyordu. 

Otuzuncu dakikada Avusturya takı
mının enternasyonal sağaçığı ayağında 
topla yıldrrnn gibi Ankara kalesine so
kularak şüt ath. Fakat, günün kahrama
nı Rahim yerinden ok gibi fırlıyarak to
pun kaleye girmesine mani oldu. 

Artık Ankara kalesine sokulmanın 

mümkün olamıyacağını anlryan Viyana 
hlar oyun tarzlarını değiştirmeye ve u
zaktan rastgele şüt atmıya başladılar. 

Fakat bu şiltlerle gelen toplar ya avta gi
diyor, veyahut Rahimin ellerinde sönü
yordu. 

Devre bu suretle Ankaranm kati haki
miyeti altında 1-0 nihayetlendi. 

İkinci devre 
İkinci devreye mul1telitimiz rüzgfu' ve 

güneşi de arkasına alarak oyunna başla
mış bulunuyordu. Viyanalılann ilk da
kikalarda kati neticeyi alabilmek için or
tadan yapmış oldukları akınları Abdü
lün uzun bir vuruşu ile iade olundu. 

Vaziyetin bu suretle devamını gören 
ve aleyhte cereyan aldığında şüphe et
miyen Viyanalr profesyoneller artık o
yun tekniğinden ve inceliğinden uzakla-

şarak tavüllü bir oyun sistemi takibine 
koyuldular. Bu hareketleri ise oyunun 
hakikaten zevkini kaçırıyor ve bittabi 
hakem tarafından da sık sık tecziye olu
nuyordu. 

Buna mukabil yılmadan ve büyük bir 
enerji sarfile eldeki sayı avantajım ka· 
çırınamak ve hatta gol adedini ziyade· 
leştirmek için gene hakimiyetle çalışan 
Ankaralı oyuncular hasım kalesine sık 
sık sokularak çok tehlikeH anlar yaşatI· 
yort ardı. 

İkinci gol 
27 inci dakikada muhtelitimiz durma

dan Viyanalılan sıkıştırıyordu. Muhalc
kak gol peşinde olan muhacimlerimize 
ceza sahası dahilinde Viyana sol mü· 
dafiinin kasten yaptığı hatalı bir hareke. 
tinden dolayı hakem penaltı verdi. 

Viyanahlar bu cezayı uzun itiraz ve 
münakaşalardan sonra nihayet kabul et
miş bulunuyorlardı. 31 inci dakikada Ali 
bu fırsatı temiz bir vuruşla gole tahvil 
ederek Ankaranın golünü ikiye çıkar. 
mıştı. 

Maçın bitmesine 14 dakika kadar kal
mıştı. Türk futbolcularmın hfildm ve e
nerjik oyunu karşısında iyice yıpranan 
Viyanalı profesyoneller bugünkü ma!ltl· 
biyeti bir türlü hazınedemiyorla:riiı. Bu 
sebeble centilmen zannedilen Först Vi
yana futbolcuları ikide bir oyunu dur· 
duracak kadar ileri giderek ya hakeme 
tecavüz ediyorlar, ya layismene yum. 
nık kaldırıyorlar, veyahut muhtelit ta
kım futbolcularına kasti tekmeler savu .. 
ruyorlardı. 

Viyanalı futbolcuların tiu hareketleri
nin asabiyetle yapıldığını çok iyi takdir 
eden futbolcularımız onların bu hareket
lerini nazarı dikkate almıyarak mazur 
görüyorlardı. 

Bu şerait jçinde Gençlerbirliği - An· 
karagücü muhtelitinin mutlak bir Mki· 
miyeti altında cereyan etmiş olan maçr, 
netice üzerinde bir değiişklik olmadan 
Ankara takımının 2-0 galibiyeti ile sona 
ermiştir. 

Ankara atletizm müsabakaları DUnyanın en bUyUk sporcuları 
Finlandiya (3) 

Ankara mıntakasmda yapılan atletizm teşvik müsaba. 

kalarınm neticelerini dün yazmıştık. Först Viyana - Anka

ra muhteliti maçından evvel şehir stadında yapılan bu 

atletizm tnüsabakaları, ve bilhassa genç kızlar arasında

ki karşılaşmalar büyük bir alaka ile takip edilmiştir. 

Resimlerimizde kızlar arasında 80 metre sürat koşu. 

sunun finali He elt6pu müsabakasında birinciliği 
B. T. O. dan Meliha görülmektedir. 

- Atletlerinizin adedi hep artıyor 
mu? 

- Hem de memnuniyetbahş bir hal
de. Halihazırda federasyonda munta
zam bir şekilde mukayyet 700,000 at
let var. Bundan başka işçi federasyo
nuna mukayyet atletlerin adedi de 
40,000 i geçmektedir. 

- Umumiyet itibarile en iyi dere
celeriniz yine 5000 metre üzerinde 
midir? 

- Evet, çünkü Noki, Askola, Kur
ki, Lehtinen ve Solıninenle, geçen se
ne en iyi dereceleri elde ettik. Hatta 
Vardla Szaboyı da geçtik. Bu mesafe
yi 15 dakikadan az zamanda kateden 
on dört koşucumuz var. Fakat en iyi 
derece 14 dakika 28 saniyeyle Nokiye 
aittir. Solminen ve Lehtinen de 10000 
metrenin en iyi koşucularıdır. Ve bu 
sene dünyada bu mesafe üzerindeki 
rekorların en iyisini onlar temin et
mişlerdir. 

Fakat faaliyetimiz yalnız bW1lara 
münhasır kalmıyor ve diğer ihtisas
larda da. derecelerimizi tekemmül et
tiriyoruz. Son mevsim zarfında , atlet 
terimizden üc;ü, yüksek atlamada 1,95 
i kolaylıkla af5tılar ve bir<;ok defalar 
da 2 metreyi buldular.,, 

- Zayıf taraflarınız da var değil 
mi? 

- Evet. Bunun içindir ki, şimdi 

bütün klüpleri, tertip ettikleri müsa
bakalar meyanına mecburi 200 metre 
koşuyla 110 manialı koşuyu ve sırık
la atlamayı ithal etmeğe mecbur edi
yoruz. 

Nurmi, monitör 
- Birçok saha.larmız olduğunu bl· 

liyorum. Fakat antrenörleriniz ka.fl 
geliyor mu? 

- Evet. Antrenörler bütün mem
leketi dolaşırlar, her köyde ve her 
şehirde bir iki giln kalırlar, faaliyet 
ve dereceleri yakından tetkik ederler. 
notlar alırlar, nasihat ve tavsiyelerde 
bulunurlar, döndükten sonra da., mek 
tupla mütemadi temaslarda bulunur
lar. 

- Bu işte, tabii, eski atletleriniz.. 
den de istifade edersiniz, değil mi T 

- Şüphesiz. Bilhassa NurırU Pos,.. 
vo, meşguliyetlerine rağmen. Mikon
katunun merkezinde görmü~ olduğu
nuz gömlekçi İnağazasma rağmen . .fD
şaat müteahhitliğine rağmen, spora 
en fazla bağlı kalanlardan biridir. 
Hatta şunu ilave edeyim ki. kendisi 
tamamile "gönüllü,, olarak çalışmak
ta ve meşgul olduğu mukavemet k~ 
şucularına çok büyük yardım!arda 

bulunmaktadır. 

Onun bu candan alf.lkası ve Finlan
d iya atleti:t.mine hizmeti hepimizi son 
derece mütehassıs etmektedir.,, 
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Ospanya(çj)a garip bDrr tezat 

Hiç bir cinayet 
cezasız kalmıyor! 

dehşetine rağmen, Barselonda beledige ve 
işleri çok igi bir şekilde tanzim edilmiştir 

11 lfillJJI mawan o lhlaOn< ma~CI ·/ f 
kem ~s a=u<dle neDeır g ~rrlYICI ~ 

Harbin 
zabıta 

lürr? • CasysOar, caınınleır 
°\?~ va<Sımacnoaır ınıaısoo 

'lt:aıkn~ @DYa=ulYlycr? 

Fransız mecmualarından birinin Barselona gönderdiği bir 
muharriri oradan gazetesine Barselonun bugünkü vaziyetini 
anlatan şu makaleyi göndermiştir: 

''Burada, lspanyanın bugünkü vaziyetine ve istikbalde ne 
hal alaC3ğına dair mütalea yürütecek değilim, yalnız tamami
le bitaraf olarak bu kork-unç mücadelenin bugünkü vaziyetini 
anlatmağa çalışacağım. 

ispanyadan kaçarak ve dağlar aşmak suretile bitkin bir 
halde Fransaya sığınan muhacirlerin yorgunluk ve ıstırabla 
yoğrulmus yüzlerini görenler, bu çehrelerde tspanya cumhuri
yetinin bitkin manzarasının gölgesini gördüklerini sanabilir
ler, fakat bu zan hatalı olur .. 

İspanya cumhuriyeti çok müşkül bir vaziyettedir. fakat ne 
cephede boğuşan silfıhlılar, ne de içeride her ne bahasına olur 
sa intizam ve asayişi muhafazaya çalışanlar bitkin değildirler. 

Dün adliye sarayına, bir numaralı halk mahkemesinin 
toplandığı salona gittim. Burada mahkemelerin zahiri sükQn 
ve ciddiyeti altında bir facia havası teneffüs olunuyor. 

Bu mahkemede suçlular. etrafı parmaklıklarla çevrilmiş 
suçlu yerine sokulmuyor, hakimlerin oturduğu yerin yanına 
kadar getiriliyor. Her suçlunun yanında, kollarında dolu tü
fekleri olan dört asker var. Hakim, suçluya hitap ediyor: 

- Müttehem, kalkınız. isminiz Karlo Vısant Ramira. 
Kahve garsonları loncasına mensupsunuz. 17 mart hava bom Barsel01ı sokaklarıncla böyle füyler ürperticı man:a • 
bardı m anı sırasında bir kundura mağazasını ralarla her zaman karşılaşmak kabıklir. Çocuk • 
yağma etmekle suçlusunuz. Kendinizi müdafaa için ne söy- Zarım, kocaS1nı kaybeden bu, kadın, bombalanm~ yuva. 
llyeceksiniz? sı lı."arşı31nda tstırapla inliyor: EViM! 

- Bay başkan, mağaza yanıyordu. lki 1 ölüm müfrezesinin karşısma götürecek yor. O, on sene hapse mahkOm edilmiş
çift kundura almakla .t~ bir hareket Mil karan vennek suretile vazifelerini tir. Bu kararın temyizi de yoktur. Ne. 
yapbğmu zannetmemıştım! . tam yapmalarını, ve bir yurt mahvolur- ferler mahkOmu götürüyorlar. 

- Ne suretle olursa olsun yab'tllacılık ken kendisini düşünen genç hakkında af-
yapaptann dcrhnt kurşuna dizitec:ekteri- ve merhamet gısstermemeıerini rica ede-- Kurşuna dizilen casus 
ne dair olan ilftnı okumadmız mı? ceğim. Reis emrediyor: 

Suçlu ayaklarındaki eski kundurulara Avukat ayağa kalkıyor; 0 da müddei- - lkinci suçluyu getiriniz. 
bakıvor, (polis zavallıyı yakaladığı vakit umumi gibi kollan sıvalı bir gömlek giy- lkinci suçlu Juliyan Ortegadır. Casus· 
~cbğı lı.-unduralan elinden almıştı) ve miştir. Müdafaa etmek istediği adamın luk yapmak \'e çalıştığı fabrikada kascien 

kazanm patlamasına sebebiyet vermek 
itiraf ediyor: affedilmesine imkan olmıyan bir suç iş- su~larile itham ediliyor. 

- Evet. ilfuu ok-udwn. Fakat güzel lemiş olduğunu o da kabul ediyor. Yalnız Reis söylüyor: 
ve veni kunduraların yanmak üzere oldu- suçlunun yağmacılığı kendisine meslek - Siz "nasyonal sosyalist genç işçiler,. 
~u görünce... edinen ve haklı olarak ölüm cezasma mah cemiyetinin eski bir azasısmız. Çahştığı-

Müddeiumumi, suçlu hakkında polis kum edilen öteki insanlarla mukayese e. mz fabrika harp leYaznnı hazırlıyor, bu
tarafıncan yapılan ~ikat evrakını o- dilemiyeceğini ileri sürüyor .. Ve beş sene· rada bir kazanın kasden patlamasına se
kuyor. O:!likanlımn temiz bir mazisi var. lik hapis cezasının bu zayaJlının suçuna bebiyet verdiniz değil mi?. 
Fakat kanun kanundur: tam karşılık olduğu kanaatinde olduğunu - Evet. 

- Bu işte müsamaha edemeyiz. Düş- söylüyor. - Bunu asilerin casusluk teşkilatından 
man tayyareleri şehrimizin üzerine ölüm Dördü erkek, beşi kadın olan yedi M- aldığınız emir üzerine yaptınız değil mi? 
saçarken bu sefil ruhlu genç gibi bazı in- kimin başlan müzakere için biribirine - Evet . 
gan}ar CIPlak ayaklarını düşünüyorlar. yaklaşıyor. Beş dakikadan kısa bir za- - Peki, söz müddeiumuminindir! 
Suçlu için ölüm cezası istiyorum. Sayın man içerisinde, yanan mağazadan iki çift Orteganın muhakemesi bir çeyrek saat 
halk hakimlerinden, bu sefil ruhlu insanı kundura çalan suçlunun fıkibeti anla~ılı- t..- Devamı 11 incide 
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yolu çizebiliyordu. üvey anasını ortadan kaldırınası, yerine, 
asıl anasını getirmesi Iiı.zrm.dı. Kocası Suadin ilk aşkını, sol
r-'!..!!l;UJ. kokuswıdan bir nebze kaybetmemiş terütaze bir çiçek 
h.wnt!b kalbinde saklıyan asıl anasını ..• 

'1 
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Fakat RemzİIJe Fikri 
ortada 1JOk I 

Iki gün evvel verdiğimiz haber doğ. 
ru sıktı. Sıkı ve azimli bir takipten 
sonra kibar haydud Mahmud .Nadir 
Usman Ankarada yakalanmıştır. 

Bunun ta!silAtmı vermezden önce 
Bandırma istikametinde hareket etti
ğini haber verdiğimiz muharririmizin 
telgra.flarmı yazalım. Bu suretle vazi. 
yet daha. iyi ve etraflı anlaşılmış ola· 
caktır. Muharririıpizin telgraflarını 

sırasiyle dercediyoruz: 
1 - (Bandırma) ikisinin de filha. 

kika burada durmadan ve akşam tre
niyle cenuba doğru hareket ettikleri
ni öğrendim. Tren yok. Otomobille gi. 
diyorum. 

2 - (Balıkesir) Akşam treni, sa
bah trenini burada beklediği için ile. 
riye geçen olmamıştır. Bir hususi o
tomobilin onlara benzer iki yolcu ala. 
rak Ad.ranos istikametine geçtiğini 
jandarmalar görmüşler. 

Fakat bunlar otomobilin sahibini ta
nıdıkları için tabiatiyle bir sorguya 
tutmamışlardır. Ad.ranos, Balıkesir -
Kütahya demiryolunun şimalinde bir 

kaza merkezidir. Orada husus1 otomo. 
bili olan yoktur. Jandannalarm oto
mobili tanımaları ve sahibinin adını 
vermeleri çok i1ime yaradı. Geri dö. 
nüyorum. 134 numaralı Manyaslı Ah· 
medin taksisi ile ve Susığırlık yolu ile 
Bursaya hareket ediyorum. 

3 - (Bursa) Hususi otomobil Bur. 
saya evvelki gece saat 19 da girmiş 
ve doğruca Sedbaşmda matbaa müdü· 
rü Etem Pertev beyin evinin önünde 
durmuştur. Etemôeyı 'bulaum. Görli§
tUm. Kendisinin hiçbir şeyden haberi 
yoktur. Bana şu beyanatta bulun.mu§. 
tur: 

- Evet, evvelki gece matbaa.dan 
çıktım. Eve geldim. Saat yedi idi veya 
biraz geçiyordu. Kapıda bir otomobil 
gördüm. Çekirgeden misafirler gelmiş 
sandım. İçeriye girdim. Bizim Serez
li İrfan beyin torunu Nuriye hanıme. 
fendinin geldiğini söylediler. Nuriye 
hanımefendinin yanında başka kimse 
yoktu. Balıkesirde bir arazi için ora· 
ya gittiğini ve Ankaraya dönerken bi. 
zc uğradığını söyledi. Bir eğlentiye 
davetliydim. Özür diliyerck çıktım. 
Ertesi sabah da otomobil geldi, hanı
mefendiyi alıp götürdü. İfadesine göre 

Ankaraya gitti. Başka bir şey bilmi • 
yorum. Şeklini tarif ettiğiniz kndın 

ll'fan Bey torunu Nuriye hanımefen. 
diden başkası değildir. Şayet ona pek 
bcnziyen başka bir Nuriye veya Rem
ziye Fikri hanım varsa bilmiyorum. 
Ben kendisini son zamanlarda tanı. 
dım. Fakat büyük babası trf an beyle 
babası Tufan beyi ta Serez'den tanı· 
nm. İkisi de ölmüşlerdir. Bütün ser. 
vet Nuriye hanımefendiye kalmıştır. 

Ne tarikle gideceğini söylemedi. 
Bana. kalırsa Karaköy tarikiyle git • 
miştir. En kestirme yol bu yoldur. 

4 - (Karaköy) Mahmut Nadirin 
buradan geçtiğini otobüs kahvecisin· 
den öğrendim. Bir §i§e konyak al • 
mı§. Kahve içmiş. Fakat yalnızmış. 

Remziyeye gelince birkaç saat sonra 
bir hususi otomobil durmadan geç
miş. İçinde kim olduğunu görememiş. 
ler. Belki onunla geçti dediler. Sarı· 
köy. Pulatlı üzerinden Ankaraya gi
diyorum. 

5 - (Ankara: telefonla) Kibar 
haydud Mahmut Nadir yakalandı. 

Tafsilatı bekleyiniz. 
6 - (Ankara: geceyansı telef on. 

la) Kibar haydud Mahmut Nadir Us· 
man'm nasıl yakalandiğma dair aldı. 
ğım tafsilatı veriyorum: 

Her tarafa tamim edildiği için ara· 
nan ve beklenen hayduda benzer biri
sinin hususi bir otomobille Ankaraya. 
geldiği derhal haber almmıa ve taki. 
bine başlanmış. 

Bu haberi veren Etimesut merkezi. 
dlr. Otomobili durdurmak istemişse 
de durmamış, hatta arkasından kor -
kutma kastiyle birkaç el sil~h atıl. 

nuştır. 

Haydut nereye indi ? 
Haydudun nereye indiğini bildiğim 

halde ev sahibinin admı maalesef 
§imdilik bildiremiyeceğim. Evi tarif 
edebilirim. Yeni§ehire giderken §imen· 
difer köprüsünü geçiniz. Sağ taraftaki 
asfaltı takip ediniz. Maarif cemiyeti 
lisesinin önünden elektrik f abrikasr
na sapan köşenin solundaki Dikmen 
asfalt yoluna sapınız. Orduevi ile Şu. 
rayı devlet arkasına düşen soldaki 
sokağa sapınız. Yine solda yeni yapıl .. 
mıı:J olan bir apartunanm kapısından 

.- Devamı 11 incide 
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- Ferid çok iyi maşallah bugünlerde ... Topladı da ... 
- Bundan çok memnunum ... Oğlumu her gün biraz daha 

iyileşmiş hissetmek istiyorum. Siz nasılsınız? Ben bulunmadı. 
ğım sırada. sıkılmadınız ya.? 

_ Teşekkür ederim, çok iyiyiın. Sık sık nnneme gittim ve 
orada kaldım. Ya babası? O da hala Sabihayı seviyor muydu? üvey ana

mım ihaneti şüphesi altında kı\'I'annuyor muydu, sanki? 
Ayn ayn odalarda, ayrı ayrı düşüncelerde iki can, İrfan 

Paşa köşkünde bir temmuz sabahmı i§OO böyle buldular. 

HABERiN EDEBi 1"1ffRll\ASI: 52 Nimet yüzüne bir teessür ifadesi vermeye çalıştı: 
- Yalnız Paşa Babamı kaybetmemiz ... 

Ortalık aydınlanıp da ayak sesleri işitilmeye başladığı bir 
mada uykusuz gözlerle kendisini bahçeye attı. Suad de onun 
gibi yapmıştı. Baba oğul bahçede kar§ılaştılar. Ferid babasına 
yaklaşarak koluna girdi. Hiçbir §CY konuşmadan yürüdüler. 

Hafif bir riizg3.r esiyordu. Esen ~crftr, Feridin sarı, fakat 
hararetten yanan yanaklarını yalryarak babasının yüzüne va. 
nncaya kadar yine soğuyordu. 

Bir aralık Ferid: 
- Annem gelmedi değil mi baba?. diye sordu, 
Suad yavaşça cevab verdi: 
- Gelmedi. Gclmiycceğini biliyor muydun oğlum~ 
Ferid titredi: 
- Hayır baba, - dedi. Bilmiyordum. Zaten ben Paşa Dede· 

min öldüğU zamnndanberi kendisini pek görmüyorum. 
- Niçin? .. 
- Sebcbsiz bir çekinme baba! 
- Hayır yavrum. Hiç de sebebsiz bir çekinmeye benzemi. 

Y~r bu ... Ben zaten çoktandır hissediyor, fakat söylemek iste
mıyordum. Sen Nimet anneni sevmiyorsun oğlum ... Bundan do
layı sana kızdığımı sanmamalısın! Bilakis, memnunum ... Çünkü 
ben de sevmiyorum ve Sabiha annenden ba.cıkasmı sevmeni is. 
temi yorum. · 

l!"erid bir nn, Sabiha annesinin yaşadığını söylemenin sırası 
geldiğine hükmettiği halde, bundan çabuk vazgeçti. Annesine 
yazdığı mektup cebinde duruyordu. Ondan bir cevab almadan 
böyle tehlikeli bir mevzun temas etmemeliydi. Bekliyecekti. 
Elbette bunun Röylenmesini icab ettirecek zaman gelecekti. 

- Evet baba, • dedi. Hakikat hissettiğin gibi.. . .Nimet an· 
nemi P.ir türlU sevemedim, sevcmiycccğim de ... 

Yazan: Hasan ~asim Us 
_ Eve kendiliğinden gelmemesini temenni ediyorum oğ

Jwn. Ben dün geldim. O, hiı.la ortalarda yok. Nerelere gider, 
ne yapar, bHmiyorum. Fakat bunları pek yakın bir zamanda öğ. 
renebileceğimi umuyorum. 

Suad birdenbire sustu ve ikisi birdenbire yürüdükleri isti· 
kameti değiştirerek geriye döndüler. Suad, uzaktan bir kadınm 
bahçe yollarından kendilerine doğru yürUdüğünü gördü. Ferid, 
irkildi. Suad: 

_ Birisi geliyor sanıı ım Ferid, kim o? • diye sordu. l<~erid 

fısıldar gibi cevab verdi: 
-Annem. 
....._ Nimet annen mi? 
-Evet ... 
Bu sırada Nimet tamamiyle kendilerine yaklaşmış bulunu. 

yordu. Aceleden kızarmıştı. Hatta biraz da terlemişti. 
_ Hoş geldiniz Suad Bey. 
_ Ho~ bulduk Nimet Hanım ... 
- Dün gece gelemediğime ((ok müteessirim. Annemde mi· 

safirler vardı. Bir türlü a~Tılmak imkarunı bulamadım. 
- Zararı yok Nimet Hanım ... Çok seyrek görülen tanıdık. 

lar kolay kolay bırakılamazlar. 
- Geç olmasaydı gene gelirdim. Fakat yalnız başına doğ-

rusu cesaret edemedim. 
Nimet göz ucuyla Feridi süzdü. Bununla Feridin babasına 

kendisi hakkında bazı şeyler söyleyip söylemediğini anlamak 
istiyordu. Pcridin yüzünde böyle bir havayla knraılaşmadı. O 
bilakis çok sakin görünüyordu. Nimet laf olsun diJ:c ilii.ve etti: 

- Haklısınız. Buna ben de pek üzüldüm ... 
- Siz nasılsınız'? 
Suad cevab vermek üzereyken Ferid kolundan ~ekmişti 
- Ne var oğlum? 
- Müsaade ederseniz ben ayrı!ayım, baba. Yukarda yapa-

cak küçük blr i§im var. 
- Peki o~lum. 
Ferid aynldıktan sonra Suad ~imetin biraz evvelki sualini 

karşıladı: 

- Beni sormuştunuz. Bildiğiniz gibiyim. Hiçbir şey yapa
madan döndük. Bundan nekadnr müteessir olduğumu tasavvur 
edemezsiniz. Bütün ömrümce hepinize ayn ayrı birer yilk ola.. 
rak kalmak zaruretinde bulunmam beni çok üzüyor. 

Nimet gayet ciddi bir tonla cevab verdi: 
- Niçin yük olacaksınız Suad ... Asıl bizi müteessir eden ci· 

het bunu düşünmli§ olmanızdır. 
- Teşekkür ederim Nimet Hanım ... 
Nimetin, ağzmdan dökülen kelimelerle yüz ifadesinin hiç de 

biribirine uymadığını ilk defa görüyor ve bundan memnun olu. 
yordu. Bu kadar ustalıkla oyun oynıyan birinden her ııey, ama 
her ;sey .beklenebilirdi. Sund gözlerinin gördüğünü hissettirme. 
meye çalı§arak bakışlarım kendilerinden elli metro uzakta bu. 
lunan bir çam ağacının dallarına çiviledi. 

- Teşekktir ederim, Nimet Hanım, - diye tekrarladı. Soyun· 
muş muydunuz? Sizi sokak elbiselerinizle tutmuyorwn ya! .• 
Ben biraz hava almak için bah~eye çıkmıştım. Bugün hava ~ok 
iyi gibi geliyor bana ... 

Suad durdu. Sonra yine tekrarladı: 
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fih bu anlaşmaya muhteviyatı gizli 
tutulan bazı kal'6ılıklı taahhUUerln de 
dahil bulunması ve asil olan bu anlaş· 
marun anahtarını da işte bu gizli tutu
lan taahhütlerin tc~kil etmesi pek all 
mümkündür. 

Roma anlaamatımda verici tıı.raf 
İngilteredir. H.ıbeşistanm İtalya ta. 
raf ınd:ın zabtının tanınm8.8ı İngiltere. 
nin en mühim tavizini te,kil eder. 

İtalyanın Habe§istanm her tarafın
dan hakimiyetini ~is hU!Uımnda uğ. 
radığı gU1:lükler şark Afrikasmda ln. 
giliz ve İtalyan mUstemlekeleri ara· 
amda derpiş oluna.ıı hudut anlaşması
nı izaha kafidir. Çok mümkündür ki, 
İtalya, kab!:~lerin mukavemeti karşı. 
sını!a ele geçiremediği kısımları 1ngU
tereye tel'ketıneye hatta amadedir. 

Heyeti umu.miyesl Jtib:ı.rile müstem. 
leke hususundaki anla~ma İngiltere. 
ntn Habeşistan U7.erindeki hakimiyeti 
İtalya ile payla~aya hazırlandığını 
i!pat etmektedir. 
İspanya mesele.sinde, İngiltere mU· 

tecavlze tam btr tavizde bulunmuştur. 

Jngiltere, harbin sonuna kadar İtal
yan kıt'alarmın İspanyada kalmalan
ıu takdis ettiğinden, harbi de dolayı
s!yle m~ kılmı~ ve aynf zamanda 
ademt mUdahate anletmMınJ da yUzde 

yüz bozmut oluyor. Bu prtlar içinde, 
l taly:ı.nm !spanya topraklarının ve si. 
yuetinin tamamlılığını bozmayacağı. 
na dair yaptığı vaidlerin hiçbir mana· 
sı kalmaz. 

Çembcrllyn mU§avlrlerinin tta.ıya
ya kartı taldb edilen taviz siyasetini 
muhik göstermek için ileri slirdükleri 
başlıca sebcb Berlin • Roma mihveri
ni zayıflatmak Umidldir. VakıA Avus
turyanın ilhakı ve Almanya.nın bu 
mıntakada mevklinl kuvvetlendirmiş 

olması Musolinlyl endişeye düşürmü§. 
tür. Fakat Musolinl Alman komgu. 
sundan şimdi her zamandan ziyade 
kokorkmaktadır. Ve bu korku kar§ı· 
sında Almanyanın lttifakmda.n vazge
çemez. HiUertn önUmllzdeki ttaıyaya 
yapacğı seyahat esnasında herhalde 
Musollni Berlin - Roma mihverine o. 
lan bağlılığının yeni delillerini gös
termek IUıwnunu duyacaktır. 

Diğer taraftan Musolini Lehistanla 
da anlaşmaya çalı§ıyor. Çünkü, Po. 
lonyanın Almanyaya bir zeyl haline 
geldiğini ala biliyor ve Çekoslovakya· 
yı tecrid ederek bu memlekete 
karşı Alman taaIT'Jzunu kolaylaıbr
mak için Avrupa için tehlikeH yeni 
bir kombineı.ona tevessül etmiş bulu. 
nuyor. Binaenaleyh İngiliz .. İtalyan 
anlaşmMJ ffilf sahada faşist taamı

zunun tesvlkl mahivetini alıyor. 
----~~~~~----~~----------~-----

Romanya 
hadise:erl 

.... Haotaratı ı tnctde 
gayrikanunt surette stWı ve f eaadcu-
yane risaleler ve yazılar bulundurmak 

ve tevzi etmektir. BugUn BOkreo dlva. 
nıharbiııde Kornellyüs Kodreanu aley
hine ikame edilmif olan davanın rü
yetine baolarulacaktır. Bu dava, mu. 

maileybtn krallık mUeaviri Yorga'ya 

k&r11 yapDUf olduğu tahriri hakaret. 

tlr. Yorgayı divanıharbde Marepl A· 

veresko mildclaa edecektir. Mevkufla
nn eayıamm 1600 kadar oldup .ayıe. 
af yor. 

Mev~cunar nekadar? 
Bükreı, 19 (Hususi) - I:ükrc§te 400 

ve vilayetlerde 1600 kişinin tevl:H edil
diği söyleniyo~. M:ıamafih re:n:-J ma. 

kamlar mevkuflann 200 den fazla ol
madığını bildirmektedirler. Me~kuflar 
Bükregte kurulacak bir divanıharpte 
muhakeme edileceklerdir. Divar.ıharp 

reisliğine marepl Avereako tayin edil
mlotlr. 

Mısırda h:lalet? 
~ Başt!lrafı ı incide 

sonra kendisine müılUmanların hamili 
rolünü •enniıtir. 

Bu eene de Mekkeye üç bin kltilik 
bir hacı kafilesi göndermeği dü~üniiyor. 
Bunu, her halde, Fransa ile ingiltere -
n1n nilfıızunu kırmak için yapacak. F~-

kat bu k:içük siyasi tabyenin müslüman 
Jar üzerinde hiç bir tesiri görülmiye • 
cektir. Onlar, masrafı faş!zm tarafından 

gl5rUlen bir seyahat yapmı1 ~lmakla ik
tifa edeceklerdir. 

""Hi~ bir i:>Uim devleti halifeliğln tek
rar te!isi fikrinde değildir. Şark millet. 

lcri, daha ziyade, biitUn lsl!m cemiyet· 
]erinin dahili ve harici sulhünü temin 

edecek bir nevi Şark milletler cemiyeti 
kurmağı düıünliyorlar. 

"Tilrkiye çumhuriyeti 8 Temmuz 
1937 de imzalanan Saadab:ıt m!rakı ile 
bu fikri tatbika baılanııı. bu1unuyor. 
Tilrk diplomasisi bu m;saka Efganistan, 

Irak ve Iranı almı§tır. Doktor Arasın 
so:ı Mısır seyahntinde de, §Üpbeaizki, 

Mmnn bu dört millet mtsalcına girme
si konutulmnıtur. 

"Fakat M•s r §imdilik bu nıisaJ.-.a gir
mek n:yetind: olmoıdığını bildirmiştir. 
Gizli bir red mi, yokaa muvaklrat bir 

çekinme mi? İstik"al bunu g8sterecek. 
''Her ne oluna clsun, Türldye Cum

huriyeti iki tablo üzerinde rol <'ynuyor: 
Balkan Antantınm önderi oL-noıkla be. 
ra~~r, Mü lüman Şarkınc!a bilyük b:r 
rol :;;ahibi haline geliyor. Sult.mlann, 
e'lerinde "müslUmanlann reisi., ünvanı 
bulun:!u~u halde temin edemediği nü
fuzu ıetk Tf!r1ı: de,·let sulh içinde temin 
edecektir.,. 

Porsu~< taştı 
Sular bulı{Un alçal

mıya başladı 
Eskişehir, 19 (Hususi) - Porsuk çayı, 

devamlı yağmurlardan sonra, dfuı taş· 

mış, su kıyısındaki yerleri su basmıştır. 
Sulann y(iksckliği 2 metreden fazl?.dır. 

Bilhassa köprü başındaki ev ve mağaza
lan sular tamamen basmıştır. 

Halk, itfaiye ve belediye teşkiJAtı ted
birler almakla meşguldür. Sular alçal
m::ığa başlarnı~tır, NQfusça zayiat olına· 
dıRt t~bit edilmf~ir. 

ispanyada 
harp vazi veti 

_.. Battarafı 1 tncfde 
temekte, halka hitap etmekte ve halkı 
kendileri gibi gönüllü yazılmaya teşvik 
etmekte idiler. Bu nevi sevkiyat hergün 
tekerrOr etmektedir. Birçok gönOllil la
tatan Akdeniz Rahilinde ve Lerida öniln· 
de cereyan eden muharebelere §imdiden 
İ§tirak etmi=lerdir. 

Hnrp V'iz1vetl 
Barselona, 19, (A.A.} - Resmi teb

til: 
Birkaç gUndenberi Pirene mmtakasın

da şidr!~tli bir muharebe cereyan etmek
tedir. Bu mmtakada cumhuriyetçiler düş 
manm kullandı~ Oltra - modern malzc. 
menin bolluwına rağmen şirldetli bir mu 
kavemet '" yüksek bir mQcadele kabili· 
reti ~öc:termektedirler. 

ıs nisanda Frnnkistler muvaffaldyet. 
!llzlikle neticelenen btr taarruz esnasında 
1500 ki~iden fazla ıayiat vermişlerdir. 
Oiln kahram:m kıtalanm1z asllerin ta· 
arruzunu durdurmuşlardır. 

Ebrenin eenubunda dü~nnın Pertn 
\'e Am~ta fııtikametindeki tazyikinP 
mukavemet edilmektedir. Bu mintakada 
m0ca.de1e şiddetle devam f"tmektedir. 

"JRnanya l)lmlvecPk ! ,, 
Barselon, 19 (A.A.) - Hariciye na

ztr'.l Delvayo matbuata beyanatta bulu
narak dmtiştir ki: 

- ltalya ve Almanvanm mü1aha1esi 
acıilerle hakikt bir ittifak ş0klini almıştır. 
lngiltercnin Roma sefiri Pört ile Ciano 

arasında teati edilen meektuptarda b
panvada fa'llivette bulunan ltalyan kuv
vetlerinin bilfttefrik harpten evvel veya 
sonra geri ehnmasr derpiş edilmektedir. 
Ru hal ademi müdahalenin i~tinat ettiği 
pttnsipten a~llerin lehine olarak tamami
le VR!r:e:;i!mi~ olr1ı·~nu gösterir. Ademi 
mn:tahale. istikl~i. sulh ve serbest ve 
demokratik Avru!>'3'1m isti!<hali için mü
r.arle!e eden bir milletin kati surette bo
ğarak öldüıın•k deın~ktir. Bu millet öl· 
mivect-k. fa!t:ıt zafori istihsal edinceye 
ka1ar müca1•1eve d~"3ın edecektir. 
rpp·ınuıuf~ ö'pn ıtq'v,.n'ar 
Roma. 19 (/\.A.) - Gazeteler 9 mavB

tnnberi Ebre muhareht>".inde ölen 20-1 
f taly·an tejyonerinin isimlerini dercet· 
mektedirler 

fl. Lr H 

llınHdlDı?DUeceU< ver
gaDaır<dleıro bnıra 

dana 
_. Ba~taratı G lDd~ 

ayni resme tAbi tutulmasını izaha Wi 
~ildir ve bu mükellefiyet §ekli tek· 
lif a.dalet.iııe de uyma.rnalrtadJr.. Ka .. 
nunda teklif adaletini temin etmek t1. 
urc tadil yapılmış ve k9..ğıd ve mu
kavva ti7.Crine y&pıl&n ilfuıların da bü· 
yUklUklerine göre realınterinde defi • 
şiklikler yapılmıştır. Yeni vaziyete 
g<SN bir metre mura.bbamm ~sı ve 
ondan a.z olanlar bir kuruş bir metre 
murabbaına. kadar olanlar 3 kuru§, 
daha fazlaları da 20 kurut recne t&.bi 
tutulmtlftur. (Madde: 11 .. fıkra 71) • 
KAğrt ve mukavvadan bqka mad • 

deler 117.erine yapılan illnlarla, kAğıd 
ve mukavva tıı.erine yapılan, fa.kat 
kat bazı tedbirlerle mukavemeUert 
arttırılarak ve k!fld ve mukavvadan 
başka maddeler Uz.erine yapılan ltın. 
!ardan farka:ız bir hale getirilen ve bu 
suretle realm farkından latif ade edil
mek istenilen illnlar için de aynca 
hükümler konulmU§tur. (Madde: U • 
fıkra 72) 

Sinemalarda ga.terllen ve ilerde 
gösterilecek olan filmlere alt rekllm. 
lan havi, 11nemanm içinde ve dqm· 
da dafltılan Ulnlarm bir sinema p. 
zateai teelll edilerek bu pzetelere ge
çlrildilf ve bu IW'etle de llAn reaml l· 
le gaute llAnı resmi farkından ı.tifa. 
de edilmek iatenildiğt görUlmUt ve re
sim ztyaına mAnJ olmak için kanuni 
bazı tedbirler atmmııtır. 

••• 
Damga resmi kanununun tadilltma 

ait projenin eaub noktalarını yukar. 
da, izah etmiı bulunuyo~ SaydJkla· 
runır.dan maada, projede tekle ve tat
bikata a.id diğer bazı tadiller daha 
vardır. Mesela bunJardan biri de, dam. 
ga resmi cezalarının itiraz ve tahsil 
usullerinde yapılan kUçUk bir deği • 
ıtkliktir. Bu deliılklife g8re, icra dL 
lrelerini takip ve tahsil edilmesi 1! • 
mngelen resim ve cezalarm, mahkeme 
harçtarfyle para cezalarında . yapıldı -
ğı gibi, talulili emval kanununa mtıs. 
"tenlden ve mallJ19 dairelerlnoe tahall 
olunması esas kabul edilmekte ve te
minat mukablllnde icranın tehiri için 
temyiz mahkemesine salAhiyet veril • 
ı:nektedir. 

Yukardaki kısa malOmattan da an
laşılacağı gibi, damga resmi kanunu
nun tadiline dair olan bu proje ile bir 
kısmı evrakın resimden i!tlsnası ve 
mUhlm bazı evrakın resimlerinin de 
tahflfi kararlqtınlmıı bulunmakta • 
dır. Bu itibarla bu proje ile, bu yıl i
çinde muhtelif vergiler için hazırla. 
nan tahfif projeleri serisine bir yeni. 
si daha 11&.ve edilmiştir. 

Damga rMmlnln bUt~ede yeri mil 
himdir. Bu resim, 1933 de 5.601 253: 
1934 de 6.327.661, 1935 de 6.601.241: 
1936 da 6.103.012 ve 1937 maıt yılı. 
nm yalnız on ayı sonunda da 6.219.119 
Ura bir hasılat temin etmiştir. 

Yakalanan 
zehir tüccar~arı 

Emniyet kaçakçılık bürosu memurlan. 
kumbaracı yoku~unda oturan Seyrinin 
eroin sattığını haber almışlar ve ara~trr· 
rna yapmak üzere evine gitmişlerdir. Me. 
murlar eve yaklaşırlarken tanınmış ero
incilerden Muhiddin ve Ovakime rastla
mışlar, iki kaçakçı hu tesadüf iizerine 
yanlanndaki eroinleri hemen yutarak 
kaçmak istemişlerse de yakalanmışlar· 
drr. 

Memurlar bu lışi bitirdikten sonra Sey 
(inin evinde arama yapmışlar ve bir ma
sada 4 gram eroinle, beyaz tthire bulaş
mış kfl!:rıtlar bulmuşlardır. Evde hulu
n:m Be1dr de vaka'arm•ştır. 7.l"hinn Ga
lata-ta Fevziıien a1ındıi:rı anla~ılmış Vt" 

bunun evirıde de eroin hula~mış k~chtlat 
''e mendiller bulununca içerideki ~ 
kic:i ya'rnlanmı~tır. 

Evvelki g{lrt de Fatlhde bir buçuk kı1o 
~r satan Recep isminde birisi yaka
lanmıc:tır. 

1 lr tayyare 14ozası 
Londra, 18 (A.A.) - lngiltere - Kap 

ve dönit~ rekorunu kırmak üzere diln 
Kroydan tayyare meydanından uçan 
İtalyan tayyaresi Trablus civannda düt
mü~tür. içinde bulunan dört İtalyan tay. 
yarecic:f yaralanını,trr. Athertininin vara. 
lan diğerlerinden ctaha ağırdır. Tayyare 
alır ha!3ra uğradı.bndan yoluna devam 
edemiyecektlr. 

19 NfSAN - 193S 

Alımtt Ziya tbtdl istira1ıatg4hına götürülürken 

Mamleketın kaybettiği dağerıı 
rıyaznyecı ve sanatkar 

Dün ölümünü te- girerek beş sene tahsilden sonra birinci 
essürle bildirdiii • mükfüatla ressamlık diploması alnuş, ay. 
miz Ahmet Ziya ni zamanda ilminücurn \'e heyet tahsil 

Akbulut 1288 de etmiştir. Fransızca. ingilizce ve almanca 
lstanbulda ~- bilirdi. 1329 a kadar muhtelif mektepler
mustu. Tahsilini de hocahklarda buJunduktan fıOnra iste
sırasile ~raçhan~ ~ile binbaşılıktan tekaüde le\1cedildi. 
deki iptidaiye mek- 13-11 de akademiye riyaziye ve manam 
tebinde, Fatih ve muallimi olarak yerl~ti. Kendisi inkı· 

Koca Mustafa pa- tap müzesinin tesisindenberi müdürü bu
şa askeri rO~iye- hmu)'Ordu. 
!erinde yapm11. Ahmet Ziyanın münteşir ve gayri miln 

Ralımıtli Alımıt Ziya Harbiyeden piya- t~ir birçok eserleri vardır. Kendim ay-
de mül~ıimi sanisi ni zamanda iyi bir ressamdı. PeyzajJa

olarak 1305 de diploma almıştır. Mer· nndan bir kıımı Dolmabahçedeki müze· 
hum 1308 de GQzel sanattır akademiı:;ine de bulunmaktadır. 

Paylaşılamıyan ada 
Fönikı adalan arasında sakin sakin 

uyuyan bir adm"ık vardır. Burası bU
yUk Okyano& arasında kaybolmuı gibi· 
d:r. Gemiciler bu adacı~ k-yılannı 

mavi ufuklar üzerinde beyaz ~ir ziçcf 
halinde gördükleri vakit aldmş bile et
mezler. Burası, faydasız bi.r yığın top
raktır. Ortada bir göle benziyen deniz 
bu kıyıcığı kemirip duruyor. Tomiı ia
mindeld bu adacık San Fransisko bor
.as ıacentelerin:1en Edvara aitti. Ona 
da babaıınd.an kalmııtır. Boru aeente
atnln baban bu adayı Au:.erika hUkfl. 

metinden yirmi dol.ar mukabilinde sa
tın alınıştı. Son ihtiyarlık g:.in!crinl o
rada geçirmiş, ölUrken oray'1 göı:r.Wmc
sini vasi;et etmişti. 

Bu Ddacığa, ihtiyarm 51Umllnden 
aonra iri deniz ku~lanndan bil§ka hiç 
bir canlı mahlUlt uğramadı. 

Fakat Tomis adacığı, artık bu tanın. 
mamazlıktz.a kurtulacak.. Bugiln bir 
çok maliyeciler, diplomatlıır, mühendis
ler gözlerini bu a;Jaya dikmişlerdir. Bu 
bir kaç ı:ıetrelik toprak parçası üzerin· 
de ihtiraslar dalgalanıyor, bir ovuç top
rak için münakaşalar oluyor. ÇünkU: 
İngiliz ve Amerikan tayyarderinin bü. 
yük Okyancs üzerinden uçu§larmda 
bu ada ehemmiyetli bir n~kta olmuıtur. 
tngiliz ve Amerika . ııtOmetleri onun 
için bu toprak yığınını payiaıamıyor -
lar. Bundan baıka bu Bideıilt Amerika 
Cumhuriyetlerinin Uzak Şark yolu il· 
zerinde Ussiibahrilere ihtiyacı qardu. 

Londra ve Vr.şinıton bu edayı satın 
almak için Edvara teklifleı-ie bulun
muılardır. Fakat adanın sahibi bu çok 
kıym:tli miilkün::len aynlmak istemi. 
yor İngiliz ve Amerik1nın k&rjılıklı art 
trrmabriyle a:lamn kıymeti yükselmiı, 
ve sahibine 10 milyon dolar teklif edil
miştir. Fakat o bil& mUtereddıttir. A· 
:lasınm askeri mahiyetini biliyor ve 
bundan is':ifade ediyor. Fakat Ud hü. 
kCımet §İmdi de ada sahibini tehdide 
baılamııh dır. Eğer bir iki ay zarfın· 
da kat'i bir cevap vermiyccek olursa 
adayı donanma göndererek zorla işgal 
edeceklerin: söylüyorlar. 

Tomis adası, Londra ve Vaıington 
1'ükmetleri C'lrasında ikinci ihtiUr mev
zuudur .. Bu iki hükumet arasında bu 
çeıitten ilk anlaşamamazlık Jarvl ada· 
sı yüzünden çıkmıştı. 

Jarvi de 12 nüfustan ibaret Uç aile 
taraf ndan işgal edilen ba;ka bir ada
cıktır • 

Geçen seneye kadar Hovlentl ad.'"'ıılı 

açılclannda kaybolan bu adacık harita
lar üzerinde İngiliz - Amecilun müt
terek idaresi altıncb olarak göste•iliyor-

du. Geçen sene Amerika bük:Qınetl bu ada 
daki müttefiklerini himaye etmek üzere 
b!r memur gönd:rdi ve bu suretle ada
daki siyasi hakimiyetini takviye etti. 

F.-1·lt İngiltere hükümeti de bir me
mur göndcm:ekte teahhilr etmedi ve 
Jarvi limanına ufak bir harp ıemiai 

gönderdi, bUyUk Okyanosta bahri ve ha· 
vat tam blr hAkimiyet kazanmalı emeli
ni sessizce takip eden Amerika bilkO· 
metl buna itiraz etti. 

Jş kazası 
Hasköy kola fabrikası i.fçilerinden 

Kayaerili !Mut oğlu Khım, diln iginln 
başında çalışırken kazaen kazana dUf. 
mil§ ve saf bacağı yanlııtır. 

Bir gOnde tç hn sızhk 
Hırsızlıktan dolayı zabıta nezaretin· 

de iken ka9Z0 aabıkah hırau:lardan 

Şevket oğl:.ı Arap namiyle tanınmıı <> 
lan Mus!afa, dilr. Osküdarda Hakimi
yeti Milliye caddesindeki mezarcılar 

odasında Çerketli Kadrinin bir çift kun
durumı, Balab:cı iskelesinde maran. 
goz Kornlk'in dükkanından iki bıçkı ile 
20 lira kıymetinde marangoz takımla. 
mu çalmıı ve kaçarken yakayı ele ver
mlttir. 

Muı!afanın çaldığı eıyalar aranmca 
bunla.rın araamda bir de dirhem bu· 
lunmuı ve bunu da Kadık8y Paıaryo
lunda Filipin dil\dtAnrndan çaldığı anla. 
ııtmıgtır. Bir günde üç muhtelif yerde 
üç hırs1zlık )'&p0n Mustafa mahkemeye 
verilmigtir. 

Ka~ak eşya 
Kaıımpapda Camiikebir mahallesin· 

de Mes~it sokağındaki g - 11 numaralı 
kabvr •• barı kimselerin kı~ qya 
sakladıklan haber alınllllf, bunun ibe
rlne emniyet kaçakçılık bUroau memur. 
ları tarafın<!an bir araıtınna yapılmı§, 
Du. .U§la kdıvenln sahibi Mehmette 
kaçak ipekli, yilnlll kumaılar, inhisara 
ait yedi f:ıek ve bir deste damgasız hı
kambil kAğıdı bulunarak mlisadere e
dilmi~tlr . 

Başvekllln seyahati 
Ankara, 18 (Hususi) - Hariciye ve

kili doktor Aras bu saba!\. Toros ekspre
sile, Mısır seyahatinde., şehrimize dön
müştür. 

Diğer taraftan, baş\'ekil Celll Bayar 
ve hariciye vekilimiz cuma g{lnQ lstan
bula hareket edecekler ve başvekilin ev
velden teşebbils edilmiı olan Balkan ae
yahı.tine çıkacaklardır. 

Cel~l Bayann Balkanlardaki seyahati 
yirmi gün ~rccek ve ba~ekil Atina, Bel 
arad ft Bilkreoi liyaret edecStir. , 
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Sened 
Mih. Zoşçenko 

~, .. ,.,t:,-
Geçenlerde çok tuhaf ve çok enteresan 

bir vakaya şahit oldum .. Vakanm doğ

ruluğu ve hayattan almmış olmaST, bil

hassa benim vaka üzerine dikkatjmi çek
ti .. 

Her şe;ı. in sakin olduğunu, her ~yin 
yolunda gittiğini zannetiğimiz bir anda, 

hayat cephesinde ne enteresan şeyler ce
reyan ettiğini anlayabilmemiz için bu va
kayı hep beraber dinliyelim .. 

muz olursa benden herhangi bir talepte 
bulunmayacağınıza, çocuğu bana malet-

meğe kalkışmayacağınıza dair bana bir 
senet veriniz! Elimde böyle bir senet bu· 

lunacak olursa. o zaman sana karşı daha 
nazik. daha tatb davranacağını.. Doğ
rusunu isterSC!lİZ şimdi aşkımda uafk bir 

sall:::ıtı var .. Aşk vadisinde attığım her 
adanı. ceza kanununun muayyen madde

lerine uydurmak mecburiyetinde kalıyo
rum ... Bu keyfiyet aşkımın harareti üze
rine tesir yapıyor .. Onu soğutuyor .. Mü
temadiyen ceza kanununun muayyen bir 
maddesile ceza ~öreceğim. çocuk için na
rnka verece~im korkusunu çekınedense 
aşktan vazgeçmek daha makul bir hare

ket olacak ... Binaenaleyh vaziyet bu mer 
kezde .. Ya sen bana böyle bir senet ver; 
veyahut ben hu se,·dadan vazgeçmek zo
runda kalacağım .. 

- GUzelim, dedi, ben hiç de enayi de
ğilim .. Etrafda ne olup ne bittiğini peka. 

la görüyorum .. Birçok enayilerin düştü

ğü vaziyete ben de düşmek taraftan de

ğilim.. Bunun için, aşkımızın selfuneti 

namına böyle bir vesikayı imza etmiş ol
manız çok isabetli oldu .. 

gün silklüm püklüm hakimin önünde dur 
muş eski sevdalamu anlatryorlardı. 

<?enç kızın fiurlnde örme beyaz bir 
kostüm vardı .. Kucağında da küçük bir 

çocuk tutuyordu .. Sakin bir sesle hakime 
şunları söylüyordu: 

- Evet, diyordu, vak.ia ben ona hiçbir 

istekte bulunmıracağnna dair bir senet 

vermiştim ... Fakat ne yapalım ki bir ço
cuğumuz oldu .. Şimdi ben onun da, bu 

çocuğun babası sıfatile çocuğa alaka gös
tennesini istiyorum .. Dünyaya gelen bu 

lemedi~mi görüyorsunm ! .. Elimae °b8Y• 
le bir vesika varken onun (sabık sevgi• 
linıin) sizleri rahatsız etmesi atredilir 
bir kabahat değildir. 
Hakiın bir daha gülümsedi~ 
- Evet oğlum, dedi, vesika hakikateo 

doğrudur. Buna bir diyeceğimiz yok. Fa. 
kat: Ortada hiçbir suçu olmayan masum 
bir çocuk var .. Ve kanun herkesten evvel 
çocuktan yanadır. Binaenaleyh senin gi
bi böyle hinoğlu hin, böyle hergele bir 
babadan olduğu için çocuğun mesut ol• 
masr, eziyet çekmesi revayı hak mıdır? 
Bu itibarla, ve bu baktmdan sizin vesika .. 
nmn bizce hiçbir kıymeti yoktur .• Ben, 
hatıra olarak saklamanız için size bu ve
sikayı geri veriyorum •• 

Saratov şehrinde genç bir deli.kanlı var
dı. Delikanlının ismi Sereja Hrenovdu. 

Sereja Hrenov, bir dairede memurdu. 
Ayni daire memurlarından genç bir kız
la tanıştı .. Kıza abayı yaktı .. Veyahud 

kız ona abayı yaktı .. Neyse .. Aradan za
man geçtiği için, kimin kime abayı yak
tığını hatırlamıyorum .. Fakat muhakakk 

olan bir şey varsa, kızla delikanlınm son 
.zamanlarda hep beraber dolaştıklarrdrr .. 

Neyse lftfı uzatmıyalmı. Delikanlı kuru 

bir imza ile iktifa etmedi .. Genç kız vesi· 
kayı imzaladıktan sonra, bunu aldı ve ev 
kumandanına götürerek imzayı tasdik et

tirdi. Öyle ya, ashna uygun olnuyan bir 

imzanın ne kıymeti olabilirdi 1 
masum yavrucuktan yalnız ben mesul 
olamam.. Bu mesuliyeti ikimizin müşte

reken paylaşması 1azımdır. Bahusus ben 
şimdi çalışmıyorum da .. 

Neyse.. Delikanlı bu kıymetli vesika

yı güzel ve emin bir yere sakladı. Açıkgöz delikanlı işte altı aydanberidir, 
mahkeme kararile çocuğa tıkır tıkır na
faka parası vennektedir. . 

Aradan tam bir buçuk yıl kadar bir 

zaman geçtikten sonra, iki sevgililer, bir 

Delikanlı kızın yanında duruyor ve 
kmn bu sözlerine k~rşı bıyık altından 

gülüyordu. Hfildme de şu cevabı verdi: Rnscadan . çeviren: 
Evet. kızla delikanlı beraber dolaşmağa 

beraber gezintilere gitmeğe, beraber sine-

Ya kız bu serseriye adam akıllı tut
h-undu veyahud delikanlı parlak sözlerle 
kızın göziinii boyamı~tr. Iler ne ise ..• 

Genç kız münakaşayı fazla uzatmadı. 
Elim: kalemi a!::ırak delikanlının istediği 

vesika:r'I imzaladı .. Vesika: tıeride bir ço
cuk falan zuhurunda, genç kızın delikan
lıya karşı herhangi bir iddiada bulun
mryacağı mealinde idi. 

malara, tiyatrolara girip çıkmağa başla
aılar ... Hatta biribirlerinin kollarına bile 

girmeğe, biribirlerinin kulağrna aşikane 
sözler fısıldamağa başladılar ... Velhasıl 
Öaha neler, neler yapmadılar .. Ne haltlar: 
kanştınnadılar ı ... 

Gene böyle bir gün genç kızla delikan
!r gezmeğe gitmişlerdi.. Birçok ~yler ko· 

nuşmuşlar, tatlı tatlı vakit geçinnişlerdi. 
Lfü arasında delikanlı genç kıza dönerek: 

Genç kız bu vesikayı imzalamakla 
'~":raber birkaç <;Öz $Öylemekten de ken
dini alamadı~ 

- Anna dedi, biliyor musun hatrrıma 
ne geldi? Biz şimdi seninle tatlı tatlı 
konuşuyoruz.. Beraber gezip tozuyoruz. 

Fakat ileride ne olacağını bilmiyoruz .. 
l\IalQm ya ... Aramızda çok samjmt bir 

- Doğrusu, dedi, bu hareketinize hiç 
akıl erdiremedim .. Ben evvelce kimselere 
böyle vesikalar, böyle senetler vermemiş
tim .. Aşkrmızm böyle garip safhalara dö-' 
külmesi beni çok incitiyor .. Fakat madem 
ki siz bu kadar ısrar ettiniz. ben imza et
memezlik edemezdim. .. münasebet var •. Bu münasebetin icabatı 

olarak ileride belki bir çocuğumuz olmak 
ihtimali de ,·ar. Uinae:ıde} lı bir çocuğu· 

Delikanlı ~enç kızın bu kinayeli sözle-
riı•c aldırmadı: · 
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bana, .> aptığım hizmet için kaç para ver- j 
diğini biliyor musunuz?. "f 

- Bilmem ki, şekerim, belki yüz aı.. ~ 
trn1.. 

- Senede iki yüz elli altın, mösyö! 
- Olur şey ıdeğil .. Ben rolis müdil-

riyeti hususi katipliğinde daha faz1a pa
ra kazannuyorum ! 

- Pekala .. Ya mösyö Berrye'nin ara 
sıra kendisine verdiğim ufak tef ek ha
berler için ne verdiğini biliyor musu
nuz?. Senede iki yüz elli altın. Cem'an. 
bej yüz altın ... 

- Sen adeta, hCSP? alimleri gibi be· 
sap yapıyorsun, sevgilim t.. 

- Bunlara, her sene, vasati olarak, 
evin ufak tefek masraflarından ayırdı

ğım yüz altını da ilave ederseniz cem-• 
an yekUn altı yüı: altın eder. tşte böy· 
lece, hesap ettim ki, bu yerde ancak al· 
tr sene müddetle tutunabilirsem, üç bin 
attı yüz altınlık bir servet sahibi o1aca
ğıın. 

Berni, birdenbire, kahkahalarla gül· 
.rneğe başladı .. 

Süzon h;,yretle sordu: 
- NeniJ: var, mösyö?. 
- Şu var ki, bu a§k randevusu cid-

den orijinal ve nüktelid.ir J •• 
- Ne yaparsınız, mösyö, herkes bil· 

diği gibi aşktan bahseder .. Sonra, ben 
bir çok defalar, a1kla rakamlann atbıttş1 
yürüdüklerini gördüm r,. 

- Devam et, kTzım; cidden çok nük
tedan sın ve lxn bir buldaladan başka bir 
şey değilim r. 

- Devam edeyim: Bu~ya yerleşti-' 
ğim iki sene oluyor. Mevkiimde tutun
mak için daha dört sene uslu ve sadık 
kalmam lazım Dört sene sonra, yirmi 
attı ya§ımda olacağım; yani henüz çir· 
kinleşmiyeceğim .. Elimdeki üç bin a1t1 
yüz altm1a, zevkime göre bir zevc bul
ntakta mtltklilat çelonem. 

- O aman Parise yerleşeceksin, de
ğil mt~. 

- Ne münasebet, mösyö! .. Paristc 

ou ıJarayla fakir bir kadın saytlrrun, 
Ticaret yapmağa kalksam, o zaman da 
paramı tehlikeye atmış olurum .. Halbu
ki Moryenvalda, bu parayla, zengin bir 
kadın sayılırım .. Orada bir ldeğirmen, 
toprak, bir çiftlik ve üstelik bir koca 

alırım .. 
- Bravo, güzel Süzoncuğum 1 Bu 

hikayenden bir masal yazac&it ve büyilk 
bir muvaffakıyet kazanacağım. 

- Binaenaleyh, siz de pekala takdir 
edersiniz: ki, sırf kralın karyolast ile 
robdöşambrmı yakından görebilmek 
için bütiin bunLaın tehlikeye atmam de· 
lilik olur. Esasen .. yatakla robdöşambn 
buradan da görüyorum!. 

Berni çok düşünceli görünüyordu .• 
Sfüonıı vazifesi başından ayırmak için 

bir ç;:ıre arıyordu. 
Birdenbire: 
_ .-·nıe! .. dedi.. Sen cidden mükem

mel düşünüyorsun .. Fakat ber ne baha
sına olursa olsun benim arzumu tatmin 
etmen ]azım... Seni şevdiğim için, se
ni kendi evimde görmek ve senin ba
na ait olduğunu hissetmek istiyorum •• 

Süıon bajmı sal1ndı .. 
Bı·rni ateşin bir sesle devam etti: 
- Gel bana diyorum .. Burada en se

nede toplayacağın parayı oralda bir an
da elde edeceksin .. Yani altı bin altın .. ı 

Süzon sarardı ve Berniye derin bir 

ııazı..-.r atfederek sordu; 

- Ciddi mi söylüyorsunuz?. 
Berni, soğuk bir tavırla cevap verdi: 
_Hiç bir zaman bu akşamki kadar 

ciddi değilim .. Ya1nız, tdeminki sözleri-

me şunu da ilave edeyim ki, firar etmi§ 
gibi yapmakla, belki krala ve diğer mü

him cşhosa büyük bir hizmette bulun· 

muş olursunuz .. 
Süzon ürperiyordu .. 

Altı bin altm 1. · 
Hülyası bir an içinde ve hiç mütkü

latsız tahakkuk ediyordu! .. 
öyle hissediyordu ki, Bemi hiçte eğ· 

- Bu vatanda~m ne demek istediğini 
anlamıyorum? Ne sıfatla ve hangi hakla 
benden çocuğuna bakmamı istiyor? Me
sele gayet açık.. Şu vesikayı - senedi o

kumak lQtfunda bulunur musunuz? 

Ferah FERRUH 

Gözlerinin akını siyaha 
boyayan kadın 
Ta kablettarih ?Amanla.rdanberi m. ... 

sanlar moda uğruna. birtakım eziyet.. 
lere girmişler, vücutlarma dövmeler 
yapmıŞıar, öte berilerinl keserek g1iy& 
gi.\zelle~eye çalışmışlardır. Daha. on 
altıncı asirda Rus kadınlan moda di. 
ye gözlerinin akını siyaha boya.rlardL 

Seyirciler filmi beğenmezlerse 

Delikanlı cakalı bir eda ile ceketinin 
düğmelerini çözdü. Ceplerini karıştırarak 
mahut senedi çıkardı. 

Ve gene, bıyık altından gillümsiye
rek, vesikayı hakimin önüne koydu.. 

Hakim dikkatle vesikayı göıden geçir
di- İmzayı. "Ev kumandam..nm tasdik 
mührünü tetkik etti. Gülümsiyerek: Cenubi Amerikadaki sinemalardan 

çoğunda. seyirciler bir filmi beğen"' 
mezlerse filin durdurulur ve başka 
bir filmin gösterilmesine başlantr. Se.. 
yirciler herhangi bir sahneyi fazla. 
beğenirler de tekrar görmek isterler. 
se bu sahne onların keyfi oluncaya 
kadar tekrar tekrar gösterilir. 

- Evet, dedi, vesikada herhangi bir 
sahtekhlrk yok .. V esi.ka tamamen dofru
dur .• 

Delikanlı kendini tutamadr sevinçle a
tıldı: 

- Evet, evet, dedi, benim yalan söy-

' &5 
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----------------------------------------------------Bu defa söylediği 6()zler yalan de
ğildi. 

!i'i1hakika Bemiye kendisi btlı ba
kış•;:rta bakarak göz süzmüı, falrat 
liemi bunlara ıalrayt kalmıştır. 

Küçük şair: 
- Ya Rabbiml diye bağırdı. Bunun 

biç farkında olmcmıaruz kabil mi? Fa
kat sizi burada, bu soğuk hava cere
yar.ında bekletiyorum.. Affedin ve lut
fc.n koluma girin ve hltfen beni kaval
yen=z olarak kabul edin .. Yalnız bana 
nereye gittiğinizi söyleyin .• 

Genç kız bir reverans ynparak cevap 
veıdi: 

- Cidden naziksiniz mösyö, ben ... 
Madama eldiven almağ;J gidiycTum. 

Buni ürperdi. Versayda eldivenci 
yoktu, çünkü burası henüz bir köy, da
ha Joğrusu etrafında birkaç dar sokak 
bulunan bir şmoydu .. 

Demek Süzon yalan söylüyordu. 
De-mek Süzon onun için dışarıya çık

~.J§tr.. 

Berni: 
-- Eldiven mi? diye bağırdı. Bu ka

darcık §eY için soğuğa ve fena tesadüf
lere maruZ kalmanıza gönlüm razı ol
maz. Size bir kutu ·eldiven getiririm. 

Süzon bir müddet dil§ü.nilr gibi yap
tr. Sonra sordu : 

- Doğru mu söylüyorsur.uz?. 
- Size söz veriyorum. Z.-ıten saray 

kadınlan bu gibi işleri, her zaman ba
na verirler .. 

Süzon, birdenbire saray kadınlariyle 
ayni seviyede görülmesinden con dere
ce memnun oldu ve gurur duydu. Bcr
ni de ciddi bir tavırla devam etti: 

- Şu halde size bir kutu eldiven ge
tireceğim .. 

- Ne zaman?. 

- Hemen bu akşam, güzel Süzon ... 
Yalnız siz ban~ bunları nereye getire
ceğimi söyleyin. . 

- Fakat ... Buraya! .. 
'-Buraya mı? Nasıl olur? Size söy-

Hyccek o kaldar fCylerim var kil Sonra 
düşünün ki yaralıyım ve açık hava ba
na dokunabilir t .. 

- Evet, doğru f •• Beni dinleyin, möe
yö dö Bemi. •• 

Bemi: 
- A ! dedi, benim ismimi de biliyor· 

aunuzf .. 
SUzon bu ıaıkmlı~mdan çok mahcup 

o1mu§ göründü. Ve hafif bir çığlık ko
pardı, sonra devam etti: 

- Gayet ketum ve ihtiyatlı olacağını
zı bana vaad ediyor musunuz? • 

- Dilsiz gibi ketum ve kör gibi ihti· 
yatlı olacağım .• Çünkü aşıklar. pere1-
tiş ettikleri kadını seyretmek ve ona 
aşklannı söylemek mevzuu bahaclma • 
dıkça, kör ve ıdilsizden başka bir. §ey 
değillerdir. 

- Peklli t Şu hald~. bu akşam saat 
onda, bah2Ctlin küçük kapısmda bulu· 
nun.J 

Bu sözler uzerine, Slizon, sür'atle U• 

zakla§tı .• 
Berni bu •eri muvaffaloyetinden !· 

deta hayretler içinde :kmlara~ f(>yle nu
nldandı: 

- Doğrusu ben biraz fazla mukave
met göstermesini tercih ederdim. İş

ler pek yolunda .. Fakat bunun altında 

gizli bir §ey de bulunabilir, Küçük Sü
zon, ihtimal ki zannettiğimden daha 
kurnaz ve· zekidir. 

Berni, gayet tedbirli ve ihtiyC'.Jtkar 
olduğunu gösteren. fakat kadınların ve 
bilhassa hizmetçi kızların kalb işleri hu. 
susunda pek te te-crübeli olmacl:ğıru da 
isbat eden bu düşüncelerle, endişeli bir 
halde çıkıp gitti ve nihayet kendi ken
dine §Öyle dedi : 

- Canım elbette görürüz .. 
Saat dokuza ldoğru tuvıal~tini yaptı.. 

Mantosuna bir tabanca aakladr, beline 

sağlam bir kama g~irdi ve böylece 
randevusuna gitti. 

Saat tam ondaı, bahcenin küçük ka .. 
pısnu bafif çe vuırdu.ı 
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Maçka 16. K.F: 

Yaşınız 30 etrafındadır. Boyunuz orta 
veya ortanın altındadu. Büny~ dol
gunsunuz. Şişmanlamağa ı tidadınız mu-
hakkaktır. Evlisiniz, fakat his meselele
rinde kendinizi haritte de serbest tutuyor 
sumız. Memur olmanız muhakkaktır. 

Maa~ınız muhtelif sahalarda masraf yap
mağa müsait değildir. Bu yüzden horcu
nu.z vardır ve kredıniz de kırıktır. Haya-
Unızı tanzim etmeniz, "azıyetinizi bu ba
lamdan düzeltmeniz şayanı tavsiyedir. 
Çocuk babası olduğunuzu tahmin etmek 
teyim. Artık bundan 5 sene evvelki ha
yata devam etmemelisiniz. Yuvanız size 
daha tatlı mecburi} et ve vazifeler tahmil 
etmektedir. Saadet ve neşe arzu ve ihti
yacınızı. evinizin içinde aramalısınız. Bu 
nu tecrübe ediniz, aldanmadıC'ınızı göre
ceksiniz. 

-739-

Kendinızin, akrabanızın, alôka
dar olduğunuz bir kimsenin, be
raber i1 yaptılımt ı•e yaf>acalı

nız bir zatın tabiatlnini, huyları
nı, kabiliytt vı istidatlanm, te-

mayüllerjni vı evsafım yaıı ıt1 

imzasını mütthasnsımızo tahlil 
ettirerek kati şekilde i>lrmtbiür
siniz. Ttttlulunuz bir işte muvof. 
fok olacak mumu? Mulıitiniı si11 
km1ı samimi midir? Kusur vı me
ziyetltriniz nedir, hayatta muvaf-

fak olabilmek için ne yapmalısı

nız ... Bunları yazı tJt imzanın tah

lil tdertk miıtehaSlısımız sili iti
raz kabul etmiyecek ~ekildt söyli
yebilir. Yi4zlercı okt4yucumıuun 

takdir mektupları bunun m sal
lam delilidir. Böylt tir tahül için. 
sağ rıt sol el ilı yazılmış htrluıngi 
dôrt satır yazıyı. müteaddit im
zayı. mümkünse elin kalıda (izil
miş resmini gönderiniz ve dirsek
ten biltle kadar olan ml'safeyi 
santim olarak bildiriniz .. 

HABER - "nam ..,..... 

Cevaplan veren 

Profesör Sanerk 
Grafo~oJI ve Grafometrl 

mUtehassısı 

lardır~ 1 - Bu zatın yaşı 35 etrafında

dır. 2 - Boyu uzundur. 3 - Bünyece 
ortadır. 4 - Menfaatlerine çok bağlıdır. 
Fakat akılhdır. Bu itibarla §3hst menfa
ati için uluorta hareket etmez. Başkasını 
aldatırsa sonunda zarar edeceğini düşü
nebilir. 5 - Sözlerinde mübalağaya mü
temayildir. Onu dinlerken bunu hatırı
nızda tutmallsmız. 6 - Temayüı etmeii 
çok sevdiği için i~ ve muvaf faldyetleri 
daima benimeer. Bu da muvaffak olacak 
bir işte ilerisi için şimdiden sizin göıönün 
de bulunduracağınu bir keyfiyettir. 

Her saat baımda boru 
çalınan bir kule 
Polonyada, Krakovda Sent Mari ki

lisesinin kulesinden tamam 700 sene • 
dir her saat bqmda. bir boru çalınır. 
Bu, 700 sene evvel ~hri saran Tatar. 
lara karşı şehri uyandıran 'Ve bir Ta· 
tar okuyla ölen kule nöbet~isinin ha. 

KızıltoP,ak A. B. N.: 

Beraberce iş yapmakta olduğunuz ıa-
ta ait yazı ve imzayı tahlil ve tetkik et
tim. Tesbit edebildiğim hususlar §un-

tırasım taziz için yapılmaktadır. Her 
seferinde boru, ani, boğuk bir sesle, 
tıpkı nöbetçinin yedi yüz aene evvel 
vurulduğu anda öttürdüğü gibi niha. 

yetlenmektedir. 
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1'4 MARKİZ Dö PO'M'PADU'lt 

Sü.aon derhal kapının aratıı;mdan 

göründü, ena susiı olmumı işaret et
mek için parmağını dudaklarma götUr
dU ve bahçenin kapısını tek~ kapa
dıktan sonra, onu elinden tutarak, ı:e
min kattaki küçük salonun kapısına ka
dar ıilrükledi. İ~eriye giı!di, kapıyı iti
nayla kapadı, perdeleri çekti ve lambayı 
~ı, eonra: 

- Evde herkes uyuyor, dedi. l7akat 
uykusu çok hafif olan madam kolaylık
la uyanabilir. Bunun <için, m6ııy6, alçak 
ıesle konuıatım.. Eldivenleri ~etirdi

ni• miP. 
Semi: 
- Eldivenler 1 dedi .. 
AJ'tık eldiven komedya11nı hiç ldlltilıı. 

mfyprdu ..... 
- Doğrusu, eldivenleri uımttum 1 .• 

Si•i o kadar dilşUndilm 1ri.. 
- Ah! .• M8ıy8, beni uarlatacakı1-

nız, belki de kovduracaksınız .. 
Semi, müklteme, mevzuunu çevir· 

mek için bir ıstırap nidası çıkart'lı Ye 
ballı ollrak sol k.clunu yokladı. 

Hakikaten yumuşayan SUzon da sa
mimi bir tavırla : 

- Zavallı mösyö 1 dedi. Çok mu istı
rap çekiyorsunuz?. Yaralandınız, öyle 
mi? •• 

- Evet,, bir düelloda sol kolum ya
ralandı. Fakat küstah bunun cczasnu 
derhal ödedi, çünkü kılıcım, onun göğ
slinü baıtan baıJ> deldi 1 .. 

Süzon, Berninln buradaki hı.zurunu 
meıru kılan bahaneyi kcrıdisi de unuta
t ('1'ak bağırdı: 

- Aman ya Rabbim! Düello!. Her 
halde bir kadm için, değil r:ıi1. 

- Eğer size, bu düelloyu kimin için 
yaptığımı Miylerseın. benim ıöıüme 

inanır mı&ınıa 1. 
...... Evet .. Çünkü ıiain glbi aaUıadeler 

J't1p ıöylemezltr .• 

J!ernl milkcmmel bir tabillllde: 
- Şu halde ıize ıunu ı6yliyeyim ki, 

dedi, dilelloyu $İ.Zin itfn ya""'! .. 1 

- Benim için mU. Siz alay ediyor• 
sunuz, mösyö!. 

- Ha)'II' 1 Size tcrefbn U.erine söz 
veriy:erum ki, sizin isin diy~tUl!l !. 
Hem bunu niçln garip buluyor • 
sun uz .. Mademki sizi seviyorurt t 

- Beni seviyor mu.unw:P. 
Beml, gens kısm ıötıUnUn, hay .. 

canla inip çıktığmı ,ardU .. Giiıet hiı· 

mettl kız kızanrordu. No kadar Hkt 
olursa o1sun, bir astlzıadenln kendisir.c 
illnı a§k etmeıi onun gururunu okıu

yordu .. 

Asilzade, gençti, hiç te çirldn değitdi 
ve samimi ~örüııüy9r4µ. 

Bundan "''Jca l>lr qevi hUnn~tle k<> 
nuıuy9rdu, ki tıu ~ı, SQıonıı.n l'Jruru 
için, g8r\!lıpemlı bir tatnıJncll. 

Bernl devam etti : 

- Sizi sevdiiim~'" gııl tüPfıt e4ç. 
bilirsiniı.? Bupq sanlğ ~ltlP.&mlJ mıy· 
dınız? Baıkıa tUrli,i olsaydı, bu f°rin et· 
f(ıfında betbaht bir ıeneri gibi dçJııa 
mıydım? Şimdi .. Bu anda .. ~ya.lğtnrnz 
altında bulunı.ır rnuy(lıteJlt ey cUnl SU
zon?. 

Bcmi, bu Jö,lfrl~ Plr•~r. di~leri ~ 
zerin• yere yılnldıw• 

SUJen, m'!it•dili ltir rUya itindfydi. 
Berniyi elinden tuttu n bl(lırırak 

sordu : 
- Fakat ~qinı ~i"' naaJJ ve niçin 

dt)viiftUnUz?. 
Bcmi: 

- 8unu i~an eci•Yim ı .. 
Dc4i ve i•t•ntn M~bi bir '" i~irıde 

kaf 11Jndı bıı)r.ırtlı tordu: 

- MiSıyö Jkrryt,J \lnıy"nu!\uz, 

deiil miP. 
Süzon ürpererek: 
- Yani ..• 

Dedi, fa"4t ~mi .c-t"Uft .t;şünü lı .. -
ti: 

- Beriden birıcy aald~YJl'l, SU· 
ıon ! Her halde JHli)"OrlUftU• ld, ben de 
pelJı 111GdUrtbtUn lluaıat .. iM.krem 

k4tlblyim .. Siıi, buraya onun yerleıtir
diğinl pek4.tl biliyorum .. 

- J>ekllll Orltı o!ıunt .. Şu 'halde~ .• 
- Şu h~de dinlepn: Bundan üç 

gün evvel, m6ıylS Berryıç, ismini zik
retmlycceğim, bir uflzadeye, benim ya
nımda, ısizden ne bekledi~ini izah edi
yordu!.. 

- YaT .• Halbuki möıyö Berrye bent 
temin ct'!llltti ki.. 

- him&t etmeyin, Süıcn ! \lerrye 
vicdanıuz bir adamdır .. Mevzul>ahlı bir 
uUza<;leye, nıtJjeftenin bazı aırlannr CSl
renmek Uzere ~i buraya yerlestirdili· 
nl şör'ijyordu .. Bunun üz•rfne astlza. 
de gülıncğe batladı ve ıl~in hakkınıı
d•, tahkirilmiz telik~i ettiğim buı 

setler ıöyle41i.. Ben Mr teY a5ylcme., 
dım .. Fak4t, bu kütıtah dııarrya çıkınca, 
onu takip ettim, sokakta ona yeti~im 

ve ur.yıt auikw bir ae11m verdikten 
aenPt.t krhcmdaJd tcridin ddt-1 ç.irkin 
o):fujuAu va bundan d&Jta ıUHinç bir 
!•Y takflf.IPI11Clpftı 61Sylıdim. Adam 
krsdr. Ben alaylanmdf. iıru ettim. Ne.o 
tiudı, ırıni sabah, LUkaemburgun bir 
köşaıinde karıılaıtıJı .. 

- lt•niın kin 1. 5Jı b\.lqy PJPim için 
nptım~. öylJ mi?. 

- f'r~n•• dö lk'1"1. '14 ifye Jtv4iii 
iıı~m lcin •övUtmHJn?. 

Perni, 1'unJarı fijylcrk~n, ~Uıonu 
bc'inden kavramııu .• g,affn teıliıtl ol· 
ma~tan batkı bir ıey i•\emiYCI\ •Uzel 
kıf, aöat~rit i~in pir~ ınııkı~et etti 
ve nı:tic~ itiP,riyle iıtcnil~n buuyi ver
di. 

~:.ınun üıerine, ~erni, Nn~i ;ıtk ıteıi 
i~in~e }q,vrqluyormuı cibi bl&ırdı: 

- Şwon 1 Şiiıon ı ~i •evi;yPrum; 
lkına bir randevu vermen llzım 1 .. 

- Size randevu vfrmddinı mi? Ma
demki burlldasınıı !.. 

..... Evet .. Fak;ıt bana ge1ftlepi iıtiyo
rurn I .. 

- Si~e ıpi?. 

- K•et, ,.toya .. His t;>tr ıe~ ~-
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ma. Seni oraya kendim sokacağım. Ve 
bu cidden ıüzel kaçaır.r.ı:-c olac~ .. Bun
dan bafka, §atonun ihtiıamrnı, kralın 

odasına vanncıya kadac, her tarafı ya
landan gBreceksin .• 

SUzon cidden ~yoldu .• Bu~ nığ
men içini çekerek cevap verdi 

- Buna imkan yok ı.. 
- Atkta lıiç bir ıc:Y knklnsu d~lil-

ldir! SUzon 1 Mademki ıseni seviyorum •• 
SUzon gül~irerek: 

- Bu imkansızlık ıEizdcn mmmllit 
değildir. Şu, 'binat }:>md~n 'etmc)Etc -
dir •• Vazifemi pırakaptam, Çi,in)Iü nl· 
nıı kovul~kla katmayıp, .Jypi J&Jruln

da kralın hid4ctini ve poljı mildijrijnün 
intikp1,nı tihrik cd~rirn .. 

SUnn teknr ciddi ve her ıeyi hçtap 
eden bir lı;ıı u.vrını takın.rak ~ah etti: 

.,.. Sizo bir ıey anlataC4pm, nıötyö 

dö afflli.. 
- Evvela, yavrum, bana bu ıekildt 

hiDP etme .. Bana &ideçe l"rın::ua lele ••• 
Sonra, ıscni daha iyi anlamım için, ıe· 
lip qizlerimc otur .• 

Süzon ancak icap ettiği kadar l\U· 

l•dı.. Sonra Bem.inin dizlerine ()tur
du ve kolunu, sevimli hlr geldlde onWl 
boynuna doladı .. Bu •uiyette cidden 
gUHldi ve belki de Bemlye Jıar,ı duy
duğu hiı ona bu güıelUği veriyordı.ı ! .. 

Bir an sükuttan sonra, Süzan devam 

etti: 

- Mösyö .. Fransua .. Size f\ln\1 '8Y· 
Jiyeyim ki, her kadının o}duğu gibi be
nim 'de hülyalarım vtJr .. 

- Gilzel kadın hül~sı, her hı}de.14 
Silzon bir nevi nükteyle cevr•;> vcrdJ: 
- Hayır; sadece hısit bir kadın htit .. 

yası .. 
Bcmi: 
- Bu clCJha tebti~Udirf .• 
Diye düşündü ve dlkkıtle dinlpcff 

hazırlandı .. 
Süzon devam etti: 
- J44jc,tcnl;ı odaçııı ~yö USbelin. 
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Bestekarı Maestro GREGOR'un idare ettiği 20 kişilik heyet ve kıymetli mu
ganniye Bayan SEYYAN'm iştirakile p1t.Y.a alman. 

BAŞ~AŞA 
A X 2060 Yeni dans plağı 

Sabib.nin Sesi 
Müessesesinde ve Acentelerinde satılmaktadır .. 

Yenilik, Ahenk, Nese 

........... ! .......................... . 

1 

Cildinizin tahriş edilmemesi
ni isterseniz? 

Dünyanın her tarafında kullanılan, 

ve cildi tıraştan sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

OKER 
Tır~ bıçaklannı kullanınız. 

Vi 
UYKUSUZLUK 

asabi öksürükler asabi zayıflık 
baş ve yarım t>aş aQrısı 

sa, dönmesi baygın•ıK, çarpınb ve sinirden Heri 
gelen bUtUn rahatsız ıııdarı iyi eder 

Denlzbank Akay işletmesinden: 
Adalar - Anadolu • Yalova hattında 20 nisan 938 çarşambadan itibaren tatbik 

olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere asılmıştır. (2155)1 

~ l(at'ı alaka -
Anadolu Anonim 

TDRK 
Sigorta ~irkelinden 

Ş1RKET!l\11Z T AHSlLDARLA -
RINDAN EKREM ERKOÇun mü-

1 
essesemizle olan alfilcasımn j{esilmif 
olduğu ilfuı olunur . 
... , .................. 111 

=;:~~:=:=~~ DOKKANlml 
Deyoğlunda Balo sokn!;11nda 7 No. lı 

berber dükkiinını ve permanant maki-
• nesini askerlik dolnyısile satmak istı-ı"" 

yorum. Satın almak arzu edenlerin 
mahalli mezkflrdn Dny Sabriye mürnca. 
atlan. 

www:m..o;:.;m.ca.usuasamma.==a 

HABER - 11.lcsam f)OStall 
===========~===================== ·---- Otomatik 

e ef on san r_,~ _ ı 
22 numaralı otomatik Dahili ve Şehir TELEFON SANTRALI 

S. S. C. 1. Leolngrad ( Krasnaya Zarya) 
fabrikası mamulAtındaodır 

Yüksek keyfiyette malze
meden imal olunmuştur 

Mükemmel surette montaj edilmittir. 

Mekanizması fevkalade çalışma/ifadır. 
Bütün tahımile birlikte satılma ta ır. 

Mufassal malumat almak için: 
TELEFON: 43956 müracaat ediniz. 
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....................... , ............................ . 
Oksüreolere ve KATRAN HAKKI EKREM 
göğüs nezlelerine 

On binlerce kişi gibi siz de kul- rıu 
!anınız memnun olacaksmrz. -r\~ 

HOROZ ımdrasına dikkat.~\ \J 

KABIZLlK 
HAZI \!SiZLiK 

o~~~ 
-·~ 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki paslı
lığx defeder. Mide ve barsaklan alı§tınnaz. lştihanızı ve 
sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olmıa1da müşabih isim
lileri vıc taklitleri israrla redtlediniz. 

------------- P: Yüzdeki çil, sivilceleri, ft 
H IBAVAINJLA~OINJ ll' 

Fizik - Kimya- Cebir 
Hendese - Lisan L doğum lekelerini giderir. fi 

:: 
m:ııı:m&11ıa::ım111m11m::::::::::===.~ 

Felsefe: Türkçe, fransızca, insilizce, al-
manca: Tercüme, tahrir, gramer, imlü, kı- ::a:: .. a ....... --=.. ::::::m wwwww. 
)'351 ve ga)·ri kıyasi fiillerin tasrifatiyle 1 () f K i! 
çümıc halinde konuşması. t6 bn.rnk tabıo G r. lr an ayra :a 
fh:erinde serbest mfiknlemeler: Ticaret, ı: R'" k M•• h :: 
muhasebe ve bankncıhk dersleri: (Çenber- !i ont en ute assısı il 
litaş karşısında yabancı diller ve riyaziye K Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 P. 
kız erkek okulu) birkaç darste müşküJleri- ı·· ye kadar Belediye Binbirdirek Nuri·~ 
nizi giderir; sınıfta kalmak korkusunda ' art § 
bırakmaz; bilenler ve bilmeyenler her za- ı conker sokakta Aslaneı: ap mıan 1 
man kabul olunur; ihtiyacınız olan bütün No. 8-10 
dersler bartada kaç ders lltzımsa 4 lisan m: = -
üzerinden gündüz - tıkşnm - gece de veri-
liyor. Direktörü Ziyn Çctinkayn. 

DOKTOR 

Kemal Uzsan 
Operatör • Oroloğ 

Satılık arsa 
Beyoğlu Tok:ılliy:ın nrknsı B:ılıkpaz:ır 

köşesi 336 metre üzerinde gayet muntnıam 
çift YC mermer merdh·enlcr bahçe çHt 
npıırhman olur. Altında 5 veya 6 büyük 
dükkan ynpıhr ncele sntıhktır. 

. ................ ~-
Göz IHeklmo 

Dr. Şilkril Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımaru 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 Maqıs 938 dedir. 

Galata • Karaköy . Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Ha.n 

Hergtln l ~ den 20 ye kadar 
Telefon: 41235 

Mürnca:ıt Deyoğlu P:ırmnkkapı tstlklül 
<'nddesi No. 117 birinci kot Veli ()zıler 111••••••••••••1 Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 


